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Vážení členové Svazu,
milí čtenáři!
Nový předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker rozdělil křesla mezi
členské země. Česku připadla spravedlnost, spotřebitelé a genderová
rovnost. Mohli bychom se tvářit zklamaně – volali jsme po dopravě,
energetice či průmyslu – ale je to jen další doklad toho, jakou silou v Bruselu
disponujeme. Dlouhodobě voláme po realistické, předvídatelné a dlouhodobé
politice, díky níž by ČR byla brána za silného a spolehlivého partnera
a schopna účinněji prosazovat své zájmy. To je třeba vládě znovu zdůraznit.
O nutnosti posílení váhy Česka jsme hovořili nesčíslněkrát. Novou dimenzi
tento nesplněný požadavek získal při rozhodování EU o sankcích vůči Rusku.
Ostatně byli jsme to my, zástupci SP ČR, kdo v souvislosti s „ukrajinskou
krizí“ vyzval vládu, aby ochránila náš průmysl, aby vznikl krizový štáb. Zvedli
jsme téma kurzarbeitu, požadovali podporu ČEB a EGAP.
Evropská a globální dimenze bude v příštích letech hrát ještě větší
úlohu než doposud, a to i v návaznosti na konkurenceschopnost ČR.
Při příchodu této koaliční vlády jsme trochu s nadsázkou požadovali, aby
si dala do vínku zlepšení ČR o 10 příček. Světe div se, v indexu globální
konkurenceschopnosti jsme letos oproti loňsku poskočili po letech propadů
o 9 míst. Pokud se podíváme blíže, zjistíme, že se zlepšila makroekonomická
situace – politici s institucemi už nejsou hodnoceni tak negativně. Jenže ani
stav institucí a jeho 76. místo ve světě nás nemůže uspokojit. Mezinárodně
jsme si pohoršili v infrastruktuře, technologické připravenosti, horší příčku
jsme obsadili v kvalitě institucí vědeckého výzkumu. Katastrofálně jsme
na tom nadále v zátěži vládních regulací či v efektivnosti právního rámce
při řešení sporů. Právě na tyto a řadu dalších problémů upozorňujeme vládu.
Nutno říci, že nám je nasloucháno a že sociální diaolog v rámci tripartity
se postupně dostává na úroveň skutečné komunikace vládních politiků
s byznysem. Není vše ideální, řada kritických bodů se objeví i na našem
Sněmu v úvodní den MSV v Brně a vláda si na této vrcholné debatní
platformě vyslechne názory naše i našich členů.
Vedle toho na Sněmu uvedeme do galerie osobností průmyslu jednoho
z našich vážených členů a oceníme jednu z firem za její přínos. Rovněž
vyhlásíme rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Chceme
zejména poukázat na fungující projekty a aktivity, dát jim větší prostor
v médiích a důrazněji oslovit veřejnost.
A na závěr mi dovolte uvést jednu zcela zásadní změnu, která se dotýká
fungování sekretariátu SP ČR. Po patnácti letech odchází k 1. říjnu
z pozice generálního ředitele Ing. Zdeněk Liška a na tento post nastupuje
Ing. Dagmar Kuchtová, jeho dosavandní zástupkyně. Za všechny členy
našeho Svazu i za sebe osobně mu chci srdečně poděkovat za jeho
odvedenou práci. Za to, že celé roky dokázal finančně stabilizovat rozpočet,
že dokázal navazovat úzké kontakty s podnikateli, politiky i zástupci odborů
ve prospěch fungování Svazu a za jeho kolegiální přístup i nasazení při
řešení řady problémů.
Do dalších aktivních let mu přeji mnoho úspěchů.

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

České firmy hlásí:
trendy nás nezaskočily
Tuzemští výrobci, kteří se svými výrobky chtějí uspět na stále náročnějších
mezinárodních trzích, musí držet krok se světovými špičkami v oboru a přinést uživateli
jejich výrobků další přidanou hodnotu.
Odpověď na otázku, zda se českým výrobcům daří vyrovnávat
se s nejmodernějšími trendy, mapovala anketa mezi odvětvovými
členskými svazy a asociacemi Svazu průmyslu a dopravy ČR
(SP ČR). Přes různé specifické rysy potřeb některých odvětví
se oslovení respondenti shodují, že hlavním společným tématem
inovací je snaha o konkurenceschopnost a udržitelnost výroby.
Největšími překážkami, které dosažení těchto snah brání,
jsou podle nich administrativní bariéry a nedostatečná kvalita
a připravenost nových pracovníků.

Požadavky zákazníků určující trendy v oboru strojírenské
technologie jsou nasměrovány zejména na růst produktivity
a výkonu, zvyšování přesnosti vyrobených součástí i snížením
významu lidského faktoru pro provoz strojů. „Tomu odpovídají
i trendy v konstrukci strojů. Jedná se o použití pohonů
s vysokou dynamikou, rostou otáčky vřeten, zvyšuje se tuhost
mechanických struktur, roste zájem o víceosé a multifunkční
stroje, které jsou schopny komplexně obrobit i složité součásti,“
vysvětlil Oldřich Paclík.

Strojírenství: dobrý poměr cena/výkon

Automobily – bezpečnost i zábava

Podle ředitele Svazu strojírenské technologie (SST) Oldřicha
Paclíka čeští výrobci na zahraniční konkurenci rozhodně
neztrácejí a produkují stroje a zařízení na vysoké technické
úrovni. „Mezi vedoucí firmy ve svém oboru patří například
TOS Varnsdorf, KOVOSVIT MAS, TAJMAC ZPS, TOSHULIN,
ŠKODA MT, ŽĎAS a řada dalších,“ vyjmenoval Oldřich Paclík, jenž
ovšem připustil, že s největšími zahraničními výrobci se ti čeští
nemohou srovnávat z hlediska rozsahu produkce, tržního podílu,
ekonomické síly a vývojového potenciálu. „V kategorii středních
a menších výrobců jsou naše firmy určitě srovnatelné. Poměrem
cena/výkon se české stroje určitě řadí k nejlepším,“ prohlásil.

Trendem dneška v automobilovém průmyslu, který
je pro českou ekonomiku obzvlášť zásadní, je zvyšující
se podíl elektroniky. „Kromě automatizovaného řízení
všech systémů, jako jsou pohonná jednotka, převodovka,
odpružení a osvětlení, se jedná i o takzvaný infotainment,
tedy systémy sloužící nejen k přenosu informací, ale i zábavě
posádky vozidla,“ informoval ředitel sekretariátu Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP) Antonín Šípek.
Budoucnost může dokonce patřit vozidlům zcela ovládaným
elektronikou, bez nutnosti zásahů řidiče – experimenty
prokazují, že takovýto přístup funguje. Trendem je i snižování
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spotřeby klasických fosilních paliv, využití plynu, hybridního
pohonu a elektrické energie.
„Neustále se zlepšují i další parametry automobilu – pohodlí
posádky, pasivní a aktivní bezpečnost, spolehlivost,“ konstatoval
Antonín Šípek. Firmy působící v oboru v ČR podle něj rozhodně
nezaspaly a s uvedenými trendy se vyrovnávají velmi dobře.
„Jedním z mnoha a mnoha příkladů je zavádění vozidel
poháněných stlačeným zemním plynem – CNG,“ podotkl
Antonín Šípek. Prostřednictvím CNG pohání dva typy svých
modelů (Citigo a Octavia) Škoda Auto, autobusy na CNG
vyrábějí společnosti Iveco Czech Republic a SOR a společnost
Motor Jikov Group vyrábí plničky CNG včetně těch pro malé
firmy i domácnosti.

Chemii obohacují nanotechnologie
Mezi nejvíce inovativní obory patří také chemický průmysl –
a to zejména proto, že na jeho produkty jsou úzce navázány
další průmysly – automobilový, elektrotechnický, stavební
a potravinářský. „Chemie je vše kolem nás, bez chemie
a výrobků chemického průmyslu si nelze moderní život vůbec
představit,“ říká ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav
Novák, který za současné trendy v chemii označil snižování
ekologických dopadů výroby a větší využívání nanotechnologií
a různých nanomateriálů. „Nabízejí neuvěřitelné možnosti, stejně
jako využití přírodních, biologických materiálů v chemickém
průmyslu,“ zasnil se Ladislav Novák. Do světové špičky podle něj
patří i výrobky českých firem – namátkou jmenoval pryskyřice
od Spolany a Spolchemie, speciální pigmenty v nanoformě
společnosti Precheza či barviva vyráběná společností Colorlak.

V ICT hraje prim sdílení a bezpečnost
Podobně jako chemický průmysl jsou pro prakticky všechna
ostatní odvětví zásadní také informační technologie, i když zcela
jiným způsobem. V tomto oboru jsou trendem dnešních dnů
přechod od používání individuálních softwarových produktů
k takzvaným sdíleným službám (cloud computing), zpracování
velkého objemu dat (big data) a posilování bezpečnosti služeb.
V oblasti telekomunikací je hlavním trendem vývoj technologií
pro vysokorychlostní přenos dat (ultrabroadband). „Společným
trendovým jmenovatelem obou oblastí je mobilita a internet,“
uvedl prezident ICT Unie Svatoslav Novák.
I zde svou příležitost našly české společnosti. „Naše firmy jsou
právě ty, které nové trendy vyvíjejí a realizují. Nejedná se jen
o známé nadnárodní společnosti, ale hovořím i o našich českých
firmách, které vytvářejí software, aplikace, bezpečnostní řešení
a také firmy, které vyrábějí technologie pro telekomunikace.
Některé naše softwarové firmy vyvíjejí aplikace, které používají
světové banky,“ pochlubil se Svatoslav Novák. Jako příklad

firmy, jež udává trendy, jmenoval společnost MICOS budující sítě
vysokorychlostního internetu. „Vyvinula a vyrábí řadu optických
rozvaděčů, které prodává do mnoha zemí,“ připomněl.

V papírenství snižují emise
V papírenském průmyslu je aktuálním trendem snaha
o úsporu energií a jejich vlastní regenerace, snižování emisí
a šetření základními surovinami. České papírenské společnosti
kontakt se světovou špičkou neztrácejí. „České výrobní
společnosti jsou na světové špičce díky tomu, že jsou součástí
nejrenomovanějších nadnárodních firem v oboru,“ míní Miloš
Lešikar z Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP). Jako
příklad úspěšného vyrovnávání se s úspornými trendy zmínil
nový stroj na výrobu papíru PM7 a regeneraci v Mondi Štětí či
přechod na novou produkci viskózové buničiny v Biocelu Paskov.

Ocelářské technologie jsou mladé
Zaspat za moderními trendy si nemohou dovolit ani firmy ze
sektoru výroby oceli. Vždyť ze statistik vyplývá, že 70 procent
jejich výrobků vzniká technologií mladší deseti let. „Už pouhý
pohled na výrobní program jednotlivých společností ukazuje
na odstup od běžných ocelí k náročným výrobkům na základě
těsné spolupráce s odběratelskými odvětvími,“ zhodnotil
prezident Odvětvového svazu hutnictví železa Jaroslav Raab.

Klíčem jsou kvalitní lidé
A co Čechům brání, aby se ve světové „první lize“ umísťovali
častěji? Jde zejména o legislativní bariéry a stále obtížnější
získávání kvalifikovaných lidských zdrojů. „Klíčem k dlouhodobé
konkurenceschopnosti a prosperitě musí být trvalé zkvalitňování
lidských zdrojů a zlepšování všech procesů,“ doporučuje
ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík. Zástupci
oslovených svazů a asociací se dále shodli na tom, že to jsou
„ti správní“ lidé. „Ne, že by u nás nebyli, ale ti, kteří u nás jsou,
v mnoha případech mají odvahu či nabídky odejít do zahraničí
a tam realizovat své sny,“ posteskl si prezident ICT Unie
Svatoslav Novák. Prvním předpokladem úspěchu je ovšem podle
jeho názoru kvalitní úroveň vzdělání.
Kromě toho tomu, kdo chce určovat trendy, nesmí chybět odvaha
jít se svými produkty do světa. „Investovat do dobývání nových
trhů, do schopných obchodníků a samozřejmě brát riziko jako
součást businessu. Netrestat za to, že se dobytí trhu nepodařilo,“
dodal Svatoslav Novák.
Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz
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MSV Brno představí moderní trendy
ve strojírenských oborech
Možnosti prezentovat své výrobky na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV)
Brno si výrobci včetně členských firem a subjektů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
považují. Své žhavé novinky budou vystavovat na letošním již 56. ročníku veletrhu.
„Účast na veletrhu je pro naši společnost jednou z hlavních
událostí roku,“ uvedla Martina Šímová ze společnosti
KOVOSVIT MAS. Tradiční výrobce moderních obráběcích center
a CNC soustruhů ze Sezimova Ústí na MSV představí pětici
exponátů včetně dvou hi-tech strojů. Pro srovnání, jak se firmě
dařilo „popasovat se“ s nejmodernějšími trendy v minulosti
a jak je tomu dnes, vystaví vedle sebe dvojici strojů, jejichž
okamžik vzniku od sebe dělí více než tři desítky let. Půjde
o nové soustružnicko–frézovací centrum MULTICUT 500i S,
jemuž bude dělat společnost historický exponát MCSY 80 –
první multifunkční obráběcí centrum na světě, které společnost
KOVOSVIT MAS představila již v roce 1983 na výstavě v Paříži.
„Návštěvníci tak budou mít příležitost porovnat historický
stroj s tím současným a pozorovat tak pokrok, kterého bylo
za posledních 30 let ve světě obráběcích strojů dosaženo,“
vysvětlila Martina Šímová. Pohled do své historie firma nezvolila
náhodou – letos si totiž připomíná 75 let od svého založení. „Celá
akce je velmi prestižní a pro KOVOSVIT MAS je to významná
příležitost, jak se prezentovat veřejnosti a skvělá možnost setkat
se se svými zákazníky,“ prohlásila.

dodavateli polní instrumentace, řídicích systémů, elektrických
rozvaděčů, stavebních částí a dalších výrobků,“ uvedl.
Společnost se v posledních letech na MSV prezentuje zejména
výsledky práce v oblasti letectví, pokročilého řízení a výrobních
informačních systémů. „Sekce jsou kromě zahraničí zaměřeny
i na klientelu z ČR a těší nás každoroční zájem návštěvníků o tyto
oblasti,“ konstatoval Antonín Matej. UNIS, a.s. letos na veletrhu
vystaví například výrobní informační systém MES PHARIS®
(ver. 4.0). „Součástí prezentace bude i názorná ukázka
samotného systému, včetně funkcionalit výrobního terminálu,
který je určen přímo do výroby. Potěšíme rovněž všechny ty, kteří
se zajímají o leteckou techniku,“ uvedl Antonín Matej.
V rámci expozice UNIS, a.s. návštěvníci uvidí turbo motor
TJ100 zapůjčený z První brněnské strojírny, a.s. Na něm se bude
prezentovat nová řídicí jednotka CPSJ, která zajišťuje startovací
sekvenci, řídí palivové a olejové čerpadlo, samotné otáčky a jiné
funkce motoru. „Součástí programu bude i demonstrace našeho
vyvíjeného systému řízení do nástaveb užitkových vozů včetně
ovládání lafety, který je již několik let instalován do hasicích
vozů s těmi nejlepšími referencemi,“ podotkl Antonín Matej.

Účast na MSV je věc prestiže

Příležitost potkat zákazníky

Za prestižní událost, která má červeně zatržené datum
v kalendáři významných firem, považuje MSV také Antonín
Matej z firmy UNIS, a.s. Na veletrh to navíc rozhodně nemá
daleko, neboť společnost sídlí rovněž v Brně. „Pro naši stěžejní
činnost, což jsou především dodávky investičních celků
v energetice, petrochemickém a chemickém průmyslu, nám
MSV dává příležitost, seznámit se s českými nebo zahraničními

Ideální příležitost pro setkání se zákazníky, kteří zde buď rovněž
vystavují, nebo alespoň hledají nové informace, spatřuje v účasti
na MSV také otrokovická společnost LAPP KABEL s.r.o. „MSV nám
umožňuje, představit se široké odborné veřejnosti nejenom
jako spolehlivý dodavatel řešení v oblasti průmyslových kabelů
a příslušenství, ale také jako moderní společnost s orientací
na rodinné hodnoty a individuální přístup k zákazníkům,“
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Sněm SP ČR
uvedla Iva Hilbertová z LAPP KABEL s.r.o. Společnost letos
v Brně představí své novinky nejen z oblasti kabelů, ale také
konektory, vývodky a hadice. „Zajímavé nebudou jen novinky,
ale také forma prezentace naší společnosti a ukázka zajímavých
mezinárodních aplikací,“ slibuje Iva Hilbertová, podle níž bude
venkovní expozici firmy možné přehlédnout jen těžko.
Zástupci dotazovaných firem se shodují, že podmínkou úspěchu
je držet krok s nejaktuálnějšími světovými trendy, které v jejich
oborech udávají směr. „Stále sledujeme aktuální dění a neustále
inovujeme a vyvíjíme nové výrobky dle potřeby a situace na trhu,“
prohlásila Iva Hilbertová z LAPP KABEL s.r.o. „Díky vlastnímu
vývoji a zkušebním centrům se snažíme být na špici v oboru
flexibilních ovládacích kabelů a příslušenství,“ konstatovala.

Trend – modernost za přijatelnou cenu
„Dodržujeme všechny nejaktuálnější normy a certifikáty
a snažíme se vždy o co nejmodernější řešení za přijatelnou cenu,“
popsal Antonín Matej přístup, který zvolila jeho společnost
UNIS, a.s. „V oblasti produkce, kterou ve společnosti zastupuje
výzkumně vývojová divize Letecká a pokročilého řízení,
se snažíme navrhovat všechny vyvíjené systémy podle aktuálního
trendu doby,“ konstatoval.
Ani společnost KOVOSVIT MAS se netají tím, že její produkty
jsou na vysoké technické úrovni a patří tak mezi špičky ve svém
oboru. „Disponujeme vlastním vývojovým oddělením, které
neustále pracuje na technických inovacích a udržuje naše
produkty konkurenceschopné,“ vysvětlila Martina Šímová.
Důležitým faktorem úspěchu je v dnešní době podle ní také
moderní a nadčasový vzhled – firma jím proto zkrášlila již téměř
všechny vyráběné stroje. „V neposlední řadě sledujeme nejnovější
trendy a usilujeme také například o to, aby naše produkty
byly uživatelsky příjemné či ekologické. Dalším trendem jsou
bezpochyby automatizace a projekty na klíč,“ dodala Martina
Šímová – společnost proto kvůli tomu, aby trendu vyhověla,
vytvořila další specializované oddělení.
Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz
Informace o firmách vystavujících na MSV Brno a jejich
exponátech najdete na internetové stránce http://www.
bvv.cz/msv/msv-2014/vystavovatele-se-predstavuji/page:1/,
další aktuality a zajímavosti o veletrhu na internetové
stránce http://www.bvv.cz/msv/aktuality/page:1/.
Dotazované podniky jsou členy členských subjektů SP ČR –
Svazu strojírenské technologie (SST), Asociace leteckých
výrobců (ALV) a Asociace výzkumných organizací (AVO).

Nejvýznamnější událost SP ČR se uskuteční

29. 9.
v Rotundě pavilonu A
od 13:30 do 16:00
Setkají se zde stovky členů SP ČR a významných hostů,
aby debatovali s vládou o budoucnosti naší země. Účast již
přislíbili například premiér Bohuslav Sobotka, ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Antonín
Prachař, ministr školství Marcel Chládek a ministr
životního prostředí Richard Brabec.
Bližší informace o Sněmu SP ČR a jeho programu najdete
na internetových stránkách http://www.spcr.cz/seminarekonference/snem-svazu-prumyslu-a-dopravy-na-msv2014-v-brne a http://www.spcr.cz/images/pfara1/MSV_
Brno_2014/PROGRAM_Sn%C4%9Bm.pdf.
Další akce pořádané SP ČR na MSV Brno:

30. 9.
Business fórum
Thajsko-české partnerství
v průmyslu a obchodu
od 10:00 do 14:00
v hale P,
2. patro, místnost P5

30. 9.
Společenský večer
Setkání průmyslu
MSV 2014
od 17:00 do 21:00
v Robotickém parku
pavilonu Z

1. 10.
Ekonomické fórum
od 9:30 do 16:00
v pavilonu E,
1. patro, sál 2.

Přijďte nás navštívit
do stánku číslo 37 v pavilonu Z

MSV 2014 ve znamení rostoucí
ekonomiky
Pořadatelé 56. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně neskrývají
optimismus. Vystavovatelé mají o účast stále větší zájem a plochy v nejatraktivnějších
pavilonech byly vyprodány již s tříměsíčním předstihem.
Již počátkem léta, kdy do zahájení 56. mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně zbývaly dlouhé tři měsíce, byly
plochy v nejatraktivnějších pavilonech již vyprodány. Vysoký zájem
o účast koresponduje s pozitivním vývojem ekonomiky jak v České
republice, tak v celé střední Evropě.
Vystavovatelé, kteří loni odjížděli velmi spokojeni, letos rozšiřují
expozice a avizují řadu novinek, uvedly internetové stránky
organizátorů – společnosti Veletrhy Brno, a.s. „Loni jsme byli
návštěvností doslova nadšeni, oproti minulým rokům se zvýšila
o více než 50 procent. Na ten letošní ročník se tedy už vyloženě
těšíme,“ říká Jan Motloch z divize svařovací techniky společnosti
Fronius Česká republika.
Jeho zkušenost potvrzuje také Kateřina Doubská z marketingového
oddělení společnosti Vítkovice Machinery Group: „S účastí na MSV
máme velmi dobrou zkušenost, v posledních třech letech se počet
návštěvníků zvyšoval. Na brněnském veletrhu se již tradičně
setkáváme se zákazníky, kteří mají o naše produkty zájem, zpravidla
v průběhu každého ročníku uzavíráme i kontrakty. Od letošního
ročníku očekáváme další zvyšující se zájem o naše špičkové
produkty z oborů energetiky, metalurgie, chemie a petrochemie,
CNG technologií a IT technologií.“
Jestliže úspěšný MSV 2013 odrážel oživení ekonomiky po dlouhém
období recese, letošní ročník se připravuje v ještě optimističtější
atmosféře. Česká ekonomika roste nejrychleji za poslední tři roky
a v prvním čtvrtletí se s meziročním růstem HDP o 2,5 % zařadila
mezi šestici nejvýkonnějších ekonomik zemí EU. Obdobným
nebo ještě vyšším tempem roste hospodářství dalších zemí
středoevropského regionu.
Motorem českého růstu je především export, ale oživuje také
tuzemská poptávka. Příslibem do budoucna je pokračující nárůst
zakázek jak v zahraničí, tak v tuzemsku. Optimistická očekávání
se odrazila již i v poklesu nezaměstnanosti a podle ekonomů
se kondice české ekonomiky bude nadále zlepšovat, takže poslední
prognózy počítají s letošním růstem HDP nad 2,5 %. Klíčovou roli
v růstu ekonomiky samozřejmě hraje průmysl a z jednotlivých
odvětví především automobilový, který je zásadním odběratelem
pro řadu našich strojírenských firem.
red

08

Mezinárodní strojírenský veletrh

Hospodářské fórum 10 let ČR v EU
Jednodenní fórum s přednáškami a moderovanou diskusí
pořádají 1. října od 9:30 do 16:00 na MSV Brno (Kongresový
pavilon E, 1. patro, konferenční místnost – sál 2) Svaz
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), ministerstvo průmyslu
a obchodu, Kancelář EK v Praze, KHK JM a Veletrhy Brno, a.s.
Na fóru vystoupí například stálý delegát SP ČR při
BUSINESSEUROPE v Bruselu Tomáš Pirkl, náměstkyně
státního tajemníka pro evropské záležitosti Lucie Šestáková,
náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl,
vedoucí zastoupení EK v ČR Jan Michal či Helen Peterson
z velvyslanectví USA v Praze.
Bližší informace o fóru, jeho programu a účastnících
najdete na internetové stránce http://www.bvv.cz/_sys_/
FileStorage/download/4/3692/pozvanka-na-hospodarskeforum-10-let-cr-v-eu.pdf.

Jiří Rousek:
MSV funguje jako
významné inovační fórum
Strojírenství je tahounem české ekonomiky a tuzemské
firmy se mohou srovnávat s těmi nejlepšími v mnoha
oborech. Místem, kde mohou porovnat své výrobky,
je Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně,
říká jeho ředitel Jiří Rousek.
Na co se letošní ročník veletrhu zaměří?
Co bude jeho hlavním tématem?
Hlavních témat máme hned několik.
Jedním z nich je průmyslová automatizace
a její význam pro zvyšování efektivnosti
a konkurenceschopnosti. Dále je to
transfer technologií a inovací, podpora
technického vzdělávání, problematika
nedostatku kvalifikovaných pracovních
sil ve strojírenství a elektrotechnice
i progresivní technologie – 3D tisk.
Jaké nejzajímavější doprovodné akce
se letos chystají?
Letošní doprovodný program MSV tvoří
přes 50 akcí, nabídka je tedy velmi široká.
Zajímavá bude určitě například konference
o 3D tisku, tradiční Business Den Ruské
federace, Kontakt & Kontrakt, konference
10 let českého průmyslu v EU, Vize
v automatizaci.
Jaké je postavení MSV Brno na světové
mapě veletrhů – s kým se může měřit
a co svědčí o jeho významu?
MSV patří k vedoucím evropským
průmyslovým veletrhům s vysokým
procentem zahraničních účastníků
a početnou a kvalitní návštěvnickou
strukturou. Letos se na MSV představí 1600
vystavovatelů, z nichž 47 procent přijede
ze zahraničí, nejvíce z Německa, Slovenska,
Číny a Itálie.

Jak to letos bude s partnerskou zemí
veletrhu, kdo z ní přijede a co její firmy
představí?
Partnerskou zemí MSV 2014 mělo být
Rusko. Ruská strana nám počátkem
tohoto roku sdělila, že MSV nebyl zařazen
do seznamu ruských oficiálních účastí
v zahraničí.
Nakonec jsme se dohodli na užší spolupráci
s Thajskem. I když je Thajsko u nás
vnímáno spíše jako atraktivní turistická
destinace, je to také země s rozvinutým
automobilovým a elektrotechnickým
průmyslem. Thajsko tedy letos bude naše
Special Guest Country.
MSV se zúčastní 17 thajských firem, které
budou statutem „speciální host veletrhu“
více zviditelněny. Kromě kolektivní expozice
v pavilonu V budou thajští podnikatelé
hledat české partnery pro spolupráci
a představovat investiční příležitosti v rámci
business fóra pod názvem Thajsko-české
partnerství v průmyslu i obchodu, které
proběhne 30. září.
Na jaké zajímavé exponáty se těšíte a proč?
Exponátů je celá řada. Evidujeme desítky
novinek a inovativních řešení, přičemž
vybrat jen několik z nich je nesmírně

obtížné. Bude zde například představen
první sériově vyráběný robot s lidským
smyslem – hmatem a mnoho inovativních
řešení je v oboru obrábění a tváření.
Hlavním tématem zářijového čísla Spektra
jsou „trendy“. V jakých aspektech z Vašeho
pohledu mohou české firmy v některých
oborech udávat světové trendy a co brání
tomu, abychom byli úspěšnější ve více
oblastech?
Představení novinek a trendů je jednou
z hlavních funkcí veletrhu. V tomto smyslu
jsme velmi rádi, že právě tato funkce
je na MSV velmi dobře naplňována.
Veletrh funguje jako významné inovační
fórum. Novinky a inovace hlásí celá řada
vystavovatelů. Ty nejlepší se mohou
utkat v soutěži o Zlatou medaili MSV,
v níž jsou exponáty hodnoceny podle řady
kritérií, jako je novost exponátu, míra
invence, řád inovace a podobně. Vítězné
inovační produkty z veletrhu mají jistě
šanci uplatnit se na mezinárodním trhu
a často je získávají i přední čeští výrobci,
což mimo jiné dokládá vyspělost českého
strojírenství.
jnd

Informace o letošním ročníku MSV Brno najdete na internetové stránce
http://www.bvv.cz/msv/msv-2014/profil-veletrhu/.
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Zlatá medaile MSV 2014
Svaz i letos spolu s Vysokým učením technickým Brno
stejně jako každoročně při příležitosti Mezinárodního
strojírenského veletrhu (MSV) vyhlašuje prestižní
soutěž Zlatá medaile MSV 2014, kterou organizují
Veletrhy Brno, a.s.
Thajsko – Special Guest
Country MSV 2014
Letošní ročník Mezinárodního
strojírenského veletrhu (MSV) Brno
blíže představí firmy z Thajska, které
bylo vybráno jako jeho „Special Guest
Country“.
Thajsko bylo vždy známé spíše pro
své přírodní bohatství, jak potvrzuje
staré thajské rčení „ve vodě jsou ryby
a v polích rýže.“ Dnes se však zařadilo
mezi významné vývozce průmyslových
výrobků nejen do zemí sdružení
ASEAN, ale i do Evropy. Export nyní
dosahuje hodnoty více než 200 miliard
dolarů ročně.
Hlavními exportními artikly, které
podporují růst strojírenství, jsou
výrobky automobilového průmyslu,
produkty automatizace a elektronické
spotřebiče. Thajsko se tak stává velmi
atraktivní destinací pro zahraniční
investice.
Prostředníkem může být v roce
1999 založená Asociace pro podporu
subdodavatelů automobilového
a elektrotechnického průmyslu. Její
členové zastupují výrobce z oborů
obrábění a tváření, výroby plastů,
gumy a polymerů, elektroniky,
logistiky a dalších služeb.
red

Atraktivní koncepce soutěže zajišťuje vysokou kvalitu hodnocených exponátů
a tím i značnou prestiž soutěže samé. Mezinárodní hodnotitelská komise ocení
nejinovativnější exponáty. Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů se odehraje
na společenském večeru za účasti stovek vystavovatelů, průmyslníků, vystavovatelů,
zástupců vlády, médií a dalších významných hostů.

Cenná jako olympijské zlato
„Pro toho, kdo získá Zlatou medaili na brněnském strojírenském veletrhu, má tato
medaile stejnou hodnotu, jako když přivezou naši sportovci medaili z olympiády,
mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Protože tato Zlatá medaile je garancí,
že jde o nesmírně kvalitní, konkurenční výrobek, samozřejmě s vysokou technickou
a technologickou hodnotou,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.
Nominované exponáty obdrží certifikát, vítězné pak cenu a diplom. Ocenění
i nominovaní vystavovatelé tak budou mít možnost využít svého úspěchu již v době
největší koncentrace cílových skupin na veletrhu. Manažeři společností, jejichž
výrobky již Zlatou medailí byly oceněny, zdůrazňují přínos, který cena pro jejich firmu
znamenala. Kromě propagace v médiích cena přináší zvýšení prestiže a obchodního
potenciálu jejich vítězného produktu.

Historie stará půl století
Soutěž Zlatá medaile MSV letos oslavuje významné jubileum – toto ocenění bylo
poprvé uděleno právě před 50 lety. A slova předsedy první hodnotitelské komise
soutěže, Františka Brabce z ČVUT Praha, která na veletrhu zazněla již před půlstoletím:
„Na specializovaný strojírenský veletrh do Brna mohou přijet jen výrobci strojů
a zařízení s nejdokonalejšími výrobky, které snesou jen nejpřísnější světové parametry.
Mohu však ujistit, že československé exponáty mají sympatické možnosti a šance,
protože řada z nich dosahuje opravdu světových parametrů a snese i to nejpřísnější
srovnání,“ platí beze změny dodnes.
red

Informace o letošním ročníku soutěže Zlatá medaile MSV 2014 najdete
na internetové stránce http://www.bvv.cz/msv/msv-2014/zlata-medaile/, zajímavosti
z historie soutěže i MSV Brno dále na internetové stránce http://expodata.cz/zlatamedaile/.
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Česká spořitelna pomůže start-upům
Program Inostart značky Erste Corporative Banking nově umožňuje začínajícím
podnikatelům s novými nápady financovat rozjezd podnikání. Po úvodní fázi
ve dvou krajích nyní program slouží inovátorům v celé ČR.
Malé a střední podniky (SME) patří
k významným zdrojům inovací. Zároveň
mají firmy menší velikosti často
problém své inovace kvůli nedostatku
financí uskutečňovat. K jeho řešení
se rozhodla přispět i Česká spořitelna.
„Jako jedna z největších domácích bank
cítíme zodpovědnost za rozvoj českého
podnikatelského sektoru a obecně
za prosperitu celé země,“ říká Ladislav
Dvořák, projektový manažer programu
Inostart. Česká spořitelna proto v polovině
května 2014 spustila pod značkou Erste
Corporate Banking program Inostart
umožňující začínajícím podnikům a SME
získat úvěr k realizaci inovativních projektů.
„Tento program vznikl sice již v roce
2012, ale mohly se do něj hlásit jen firmy
z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Nyní došlo k rozšíření na celou republiku.
Začínající podnikatelé a firmy do tří let
od založení podniku v něm mohou získat
úvěry až 15 milionů korun na uskutečnění
svého inovativního záměru. Přitom
klíčová pro zařazení do programu je právě
inovativnost, tedy že navrhovaný záměr
přináší skutečně něco nového,“ vysvětluje
Ladislav Dvořák.

Rozšířená varianta
Program Inostart vznikl ve spolupráci
s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)
a Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, která poskytnuté úvěry zajišťuje

až do výše 60 procent. Prostředky určené
do programu pochází z fondů, jimiž
Švýcarsko podporuje nové členské země
EU. MPO na poskytování programu vypsalo
výběrové řízení, které vyhrála právě Česká
spořitelna se svou poradenskou firmou Erste
Grantika Advisory.
„Program byl zpočátku zaměřen jen
na zmíněné kraje střední a severní Moravy,
kde se testovala jeho funkčnost. Přihlásila se
nám řada podnikatelů, u řady záměrů však
chyběl například byznys plán. Proto jsme
se s MPO dohodli na rozšíření programu
na celou republiku, možnosti poskytovat
předsmluvní poradenství s formulací
podnikatelského záměru a zařazení SME,
které tak mohou realizovat novou investici
formou start-upu,“ říká Ladislav Dvořák.

Široká podpora
Výběr projektů v programu Inostart
je poměrně přísný. „Malé firmy jsou velmi
kreativní, v pilotní fázi se nám přihlásily
desítky zájemců, z toho se jich 21 dostalo
do fáze schvalování, úvěry jsme potvrdili
třem z nich a dalších šest případů je v různé
fázi posuzování,“ shrnuje Ladislav Dvořák
a dodává, že celkově jsou v programu
prostředky za zhruba 700 milionů korun,
které jsou určeny jak na úvěry, tak
na poradenství.
„Dotace na poradenství je poskytována
až do výše deseti procent hodnoty úvěru,
maximálně ale do 150 tisíc korun. Minimální

splatnost úvěru činí pět let, existuje možnost
odkladu splácení až 3 roky,“ vysvětluje
Ladislav Dvořák s tím, že Česká spořitelna
podporuje start-upy obecně. „Na našich
webových stránkách najdete návody
na založení firmy a sepsání podnikatelského
plánu. Také děláme po krajích semináře
pro začínající firmy a účastníme se projektu
společnosti T-Mobile Rozjezdy roku,“ uzavírá
Ladislav Dvořák.
František Bouc
ředitel odboru vnější komunikace ČS, a.s.
fbouc@csas.cz

Bližší informace o projektech České spořitelny a.s. na podporu inovací najdete na internetových stránkách
http://www.csas.cz/inostart a http://www.grantika.cz.

Banky
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Sankce: Svaz bojoval za firmy
Tématem letních měsíců bylo pro Svaz zavedení sankcí pro Rusko kvůli událostem
na Ukrajině. Také díky vytrvalému úsilí Svazu se podařilo ve spolupráci s českými úřady
zmírnit dopady sankcí na české firmy – nebudou se týkat například obráběcích strojů.
Neplánovaným, přesto o to důležitějším úkolem vedení
i výkonného aparátu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
se pro letní měsíce stala snaha o zmírnění dopadu sankcí
Evropské unie na export do Ruska pro české firmy. Naštěstí
byla korunována úspěchem a vyjednávacímu týmu české
vlády se i na základě úsilí vyvinutého zástupci SP ČR podařilo
až na výjimky ze sankcí vyjmout výrobky dvou kategorií, které
jsou pro český export zcela zásadní: jedná se strojírenský
export a vývoz technologií pro zpracování ropy.
„Díky spojenému úsilí české vlády, českých vyjednavačů
v Bruselu a tlaku podnikatelské sféry se podařilo vyjednat,
že i v případě schválení prohloubení stávajících sankcí
EU vůči Rusku tyto sankce nebudou mít dopady na sektor
strojírenství,“ řekla ředitelka Sekce mezinárodních vztahů
SP ČR Dagmar Kuchtová, která od 1. října nastoupí do funkce
generální ředitelky SP ČR. „To je pro členy SP ČR velmi dobrá
zpráva. Doufáme, že se bude dařit dodržovat příměří a snad
také postupně sankce a napětí mezi Ruskem a EU zmírňovat,“
prohlásila.
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Rusko je klíčovou zemí pro export
Skutečnost, že Rusko zůstává pro české exportéry klíčovou
zemí, potvrdil již na samém začátku léta enormní zájem
firem o konzultace s českými ekonomickými diplomaty, které
SP ČR jako každoročně uspořádal také letos. Plná třetina
účastníků konzultací ze strany firem měla o konzultace zájem.
„Trvale vysoký zájem o Rusko není překvapením. Je vidět,
že české firmy současná napjatá politická situace neodrazuje,
zhodnotila Dagmar Kuchtová. Zcela odlišný je ovšem postoj
českých exportérů k Ukrajině – země, která se v uplynulých
letech umísťovala na třetí příčce žebříčku z hlediska zájmu
českých exportérů, se nyní propadla až na začátek jeho druhé
desítky.
Ruský trh je přitom pro české firmy důležitý z řady důvodů –
roli hraje znalost místních podmínek i jazyka či kompatibilita
českých výrobků s ruskými potřebami. Jde například
o různá výrobní zařízení pro průmysl, která si v Rusku
zatím sami vyrobit neumí. Prozatím ruská ekonomika stojí
především na vývozu surovin. „Současná situace ale velmi

pravděpodobně povede k dlouho plánované industrializaci
Ruska a možné ztrátě pozic českých firem,“ upozorňuje
Dagmar Kuchtová.

Ztráty až desítky miliard
SP ČR jakožto nepolitická organizace zavedení sankcí jako
takových nezpochybnil, nicméně od samého začátku jednání
o sankcích upozorňoval na dopady pro české firmy. Podle
červnového šetření SP ČR mezi firmami ovšem zhruba třetina
firem podnikajících na ruském trhu avizovala, že se sankcemi
souhlasí i přesto, že se jich sankce mohou přímo dotknout.
„Přímé dopady by se mohly pohybovat v řádech miliard
až desítek miliard korun,“ vyčíslil tehdy viceprezident SP ČR
Radek Špicar. V dlouhodobém horizontu by se v případě úplné
ztráty ruského trhu škody podle nejčernějších odhadů mohly
dokonce vyšplhat do řádu stovek miliard korun.
Podle Dagmar Kuchtové by navíc sankce mohly mít pro
tuzemské firmy ještě mnohem horší důsledky, než „pouhé“
finanční ztráty. „Rusové jsou velmi hrdí a současnou situaci
berou jako určitou zradu. Je otázka, jak se v budoucnu budou
dívat na Českou republiku. My jsme měli v Rusku vždy velice
dobrou pozici. Současný vývoj ale může vést k dlouhodobé
ztrátě důvěry, což je z hlediska budoucích zakázek vážnější
než sankce,“ vysvětlila.

Setkávání s politiky
S růstem napětí na rusko-ukrajinském pomezí v srpnu poté sílila
rovněž aktivita představitelů SP ČR zaměřená na přesvědčování
vládních činitelů a dalších politiků, aby ve vzniklé situaci aktivně
pomohli českému průmyslu. Prezident SP ČR Jaroslav Hanák
na setkání s předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem
požadoval vytvoření krizového štábu za účasti předsedy vlády
a ekonomických ministrů, který by problém dopadů sankcí EU
vůči Ruské federaci na tuzemské firmy a odvětví i reciproční
sankce ruské strany řešil.
„Situace se zřejmě bude zhoršovat a dopady na naše podniky
a celá odvětví mohou být citelné. Považujeme za účelný vznik
krizového štábu v čele s premiérem a za účasti ekonomických
ministrů a také zaměstnavatelů a podnikatelů, exportérů
a investorů,“ konstatoval Jaroslav Hanák (uprostřed na snímku
z jednání na ministerstvu zahraničních věcí).

SP ČR rovněž vyzval české politiky, aby se daleko intenzivněji
než doposud zaměřili na cesty do zahraničí a lobbování
za české ekonomické zájmy. „Je nezbytné, pomoci intenzivněji
otevírat dveře na dalších trzích,“ prohlásil Jaroslav Hanák.
Z dlouhodobějšího hlediska by totiž sankce mohly připravit
tuzemské firmy o jejich tradičně dobré pozice na ruském trhu,
které by mohla obsadit konkurence zejména z Číny, Koreje
a dalších asijských zemí.

Hledáme náhradní odbytiště
Zástupci SP ČR se v srpnu zúčastnili také setkání s ministry
průmyslu a obchodu Janem Mládkem a zahraničních věcí
Lubomírem Zaorálkem, na němž se jednalo o dopadech
ruských sankcí a možnostech orientace českých exportérů
na jiné trhy. Ministerstva jako náhradní odbytiště pro české
firmy doporučila zejména země bývalého SNS jako Bělorusko,
Kazachstán či Ázerbájdžán. Jako alternativy nabídla také
Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Filipíny, Kanadu
a Korejskou republiku. „Opravdové problémy nastanou, pokud
se sankce dotknou strojírenských produktů a energetiky.
Nelze ani pominout dopad zrušených obchodních případů
na Ukrajině z důvodů nedostatku financí na ukrajinské straně.
Situace vznikla selháním politiků na všech zúčastněných
stranách a je proto nutné nalézt přijatelné politické řešení
ukrajinské krize,“ řekl na setkání viceprezident SP ČR
Stanislav Kázecký.
SP ČR bude v aktivitách ve prospěch ohrožených podniků
nadále pokračovat – kromě monitorování jejich situace
a podávání průběžných informací na webových stránkách
o vývoji situace v EU i na národní úrovni bude také v rámci
svého členství v BUSINESSEUROPE směřovat k jednání
s evropskými institucemi, aby nebyly ohroženy zájmy podniků.
Jeho zástupci se rovněž zúčastní plánovaného kulatého stolu
BUSINESSEUROPE, kde by se měli setkat s představiteli
podnikatelských svazů Ukrajiny a Ruska.
jnd

Informace o výsledcích ankety mezi firmami k důsledkům sankcí EU proti Rusku najdete na internetové stránce http://www.spcr.cz/ankety/pruzkummezi-firmami-k-dopadum-sankci-eu-vuci-rusku. Bližší informace o aktivitách SP ČR na zmírnění dopadu sankcí, na hledání nových odbytišť pro české
exportéry a jeho dalších snahách, jak českým firmám pomoci v nelehké aktuální situaci, najdete na jeho internetových stránkách http://www.spcr.cz/
tiskove-zpravy/exporteri-mohou-hledat-nahradni-odbytiste, http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/informace-k-sankcnim-opatrenim-proti-ruske-federaci,
http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/sp-cr-pozaduje-vytvoreni-krizoveho-stabu-kvuli-rusku, http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/sp-cr-sankce-jsoupolitickou-prioritou-byt-nechtenou a http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/ceske-firmy-meni-podnikatelske-plany-na-ukrajine.
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Arkansas – brána do USA
pro české podnikatele
Kvalitní výrobky českých firem nemusí vznikat jen v tuzemsku. O tom, jak proniknout
na vyspělý americký trh, se v létě dozvěděli účastníci semináře Investování v USA
se zaměřením na stát Arkansas.

Nejen vzhledem k současným událostem
v Rusku a Ukrajině, které ohrožují také
zájmy českých podniků, nabývá pro
firmy na významu otázka hledání nových
odbytišť pro jejich výrobky. Ač to pro
někoho může být překvapením, náročnou,
avšak zajímavou destinací jsou USA.
Jedním z amerických států nakloněných
investicím z Evropy je Arkansas.
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
v červenci uspořádal ve svém sídle
seminář nazvaný Investování v USA
se zaměřením na stát Arkansas.
Kromě zástupců bezmála dvou desítek
českých firem a organizací i odborníků
z velvyslanectví USA v Praze se jej
zúčastnil guvernér státu Arkansas Mike
Beebe (na horním snímku vlevo).
„Arkansas má poměrně výhodnou polohu
pro saturování značné části (americké)
populace,“ řekl Vladimír Dušánek
(na spodním snímku) z firmy MITAS a.s.,
jež má s výrobou v USA bohaté
zkušenosti – jeden ze svých závodů
má totiž v americké Iowě. Podle něj je
proto Arkansas ideálním místem, odkud
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mohou české firmy zahájit svou expanzi
na americký trh. „Nejedná se celkově
o ‚drahý‘ stát,“ konstatoval Vladimír
Dušánek.
Třímilionový Arkansas je vhodný pro
firmy zaměřující se na průmysl, a to
i energeticky náročné obory. Díky
současné energetické politice americké
vlády a novým zdrojům energie jsou ceny
energií za mořem nižší než v Evropě,
a v Arkansasu navíc ještě příznivější
než v mnoha jiných částech USA. Při
výčtu výhod nelze zanedbat ani dostatek
kvalitní pracovní síly. Velmi výhodná
je i geografická poloha státu, která
umožňuje dobře obsluhovat trh nejen
v USA, ale i v Kanadě, Mexiku a střední
Americe.
Výrobky vytvořené za oceánem přitom
mají mnohem větší šanci na úspěch
na trhu. „Američané jsou poměrně velcí
patrioti a možnost používat označení typu
‚Made in USA‘ nebo ‚Assembled in USA‘
může představovat nezanedbatelnou
konkurenční výhodu,“ míní Vladimír
Dušánek.

O české firmy přitom Američané mají zájem
vzhledem k dlouhodobě kvalitním vztahům
mezi USA a ČR, a to nejen na centrální
úrovni. „V dnešním světě jsou stabilní
vztahy a důvěra ještě důležitější než dříve,“
prohlásil guvernér Mike Beebe.
Navíc můžou české podnikatele
do Arkansasu lákat tamější štědré a přímé
investiční pobídky, lepší než v řadě dalších
států USA. Ne nadarmo si právě tento stát
za svou základnu zvolila obří obchodní
společnost Wal-Mart. Ačkoli se jedná o stát
s tradičně velkým podílem zemědělství,
sídlí zde i firmy z oborů softwaru, letectví
či obranného průmyslu.
Zájemci o podnikání v USA se ovšem musí
připravit i na jistá úskalí. Platí zde náročné
standardy – zejména technické, ekologické
a bezpečnostní. „Přiměřenou pozornost
a bohužel i náklady je nutné věnovat
ošetření právních otázek včetně pojištění,“
konstatoval Vladimír Dušánek.
„Pro nás je velmi příjemné, že o české
exportéry mají zájem americké firmy
i vláda,“ řekl viceprezident SP ČR Radek
Špicar (na horním snímku vpravo), jenž
se semináře rovněž zúčastnil. „Uspořádali
jsme ho společně se státem Arkansas
a jeho vedením, abychom pomohli usnadnit
vzájemné kontakty,“ uvedl Radek Špicar,
který vidí americké trhy jako perspektivní.
„Není lehké tam proniknout, ale zdaleka
to není nemožné, jak ukazují úspěchy firem
jako Mitas nebo Linet,“ prohlásil.
Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz
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Jednání zástupců zaměstnavatelů s vládou a odbory je stále intenzivnější, občas napjaté.
Tlak na profesionalitu a na efekt výstupů je stále patrnější.
V sociálním dialogu a tripartitním jednání na celostátní úrovni
se Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podařilo vybudovat
si dominantní pozici. „Oproti předešlým vládám je nám v tripartitě
nasloucháno a naše požadavky jsou akceptovány,“ hodnotí situaci
Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. Jedním z nich byl návrh na konání
Plenárních schůze Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity)
a setkávání se jejího předsednictva každý měsíc.

V říjnu přijde prezident
Její význam podtrhuje i to, že na říjnové zasedání, na němž by se
mělo hovořit o podpoře hospodářského růstu, je plánována
návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana. Ostatně Miloš
Zeman na jednání tripartity zavítal poprvé loni v červnu a tehdy
prohlásil, že by se jí chtěl účastnit i v budoucnu. Letos v polovině
listopadu by se pak mohlo uskutečnit zasedání zástupců vlády,
odborů a zaměstnavatelů s představiteli tripartit krajských. Takové
setkání by se konalo vůbec poprvé. Společné jednání by se mělo
uskutečnit také se slovenskou tripartitou. Vyzván k tomu bude
slovenský premiér a tato událost by mohla proběhnout někdy
v prvním pololetí příštího roku.
Hlavní témata tripartity 28. 7. 2014
• Akční plán na podporu hospodářského růstu
a zaměstnanosti
• Podpora exportu
• Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání
• Stav justice a ochrany podnikatelského prostředí
• Úrazové pojištění
• Problematika vodní dopravy
Hlavní témata tripartity 4. 9. 2014
• Situace v čerpání evropských fondů
• Návrh na zvýšení minimální mzdy
• Činnost agentur práce, agenturní zaměstnávání
• Aktuální stav návrhu právní úpravy tzv. kurzarbeitu
Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize

16

Tripartita

Co se týká principů fungování tripartity, jasně je dohodnuto,
že materiály, které nejsou dopracovány a připraveny, budou
projednány na dalším ze zasedání. To byl příklad z července.
Na popud SP ČR byl na programu jednání Akční plán
na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Uveden byl
pouze pro informaci. Následně byly zapracovány připomínky
sociálních partnerů a plán byl poté odeslán do meziresortního
připomínkového řízení.
A další příklad. Počátkem září měla tripartita projednávat
návrh rozpočtu na příští rok, daňová opatření či surovinovou
a energetickou koncepci. Diskuzi opět odložila. „Jednak nebyl
přítomen pan ministr financí a jednak nejsou všechny podklady
připraveny a sociální partneři je zatím nedostali,“ zdůvodnil
odklad Jaroslav Hanák. Rozpočet je na programu ve druhé
polovině září. O daňových krocích a vnitřním trhu by zástupci
vlády, zaměstnavatelů a odborů měli jednat v říjnu. Surovinovou
a energetickou politiku by měli probrat také v říjnu či v listopadu.

Program je rozsáhlý
Bolestí tripartity je příliš rozsáhlý program (viz rastr), takže
jednání jsou pod silným časovým tlakem a některé body jsou
čas od času překládány na některá z příštích zasedání. Problém
je v tom, že v rámci tohoto sociálního dialogu se řeší jak systémové
záležitosti, tak se zde objevují aktuální reakce na důležité události.
Šlo například o důležité téma sankcí EU-Rusko a jejich dopady
na tuzemské firmy, projednávané počátkem září a částečně již
koncem července, kdy na stole byla podpora exportu. SP ČR
mimo jiné zvedl diskusi ke klíčovému významu takových institucí
jako je ČEB a EGAP. V září pak sociální partneři poskytli mandát
premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, aby kabinet vyjádřil Bruselu
výhrady ČR k protiruským sankcím, které by dopadly zejména
na strojírenství.
Zástupci SP ČR poukázali v letních měsících na několik problémů
– zejména na stav justice a ochrany podnikatelského prostředí
či na zákon o konkurzu a vyrovnání. Navázal tím na dříve
zveřejněné informace viceprezidenta SP ČR Pavla Juříčka ohledně
sítě insolvenčních mafií.

Na snímku z tiskové konference po zářijovém zasedání
tripartity vlevo prezident SP ČR Jaroslav Hanák,
uprostřed ministryně práce Michaela Marksová
a vpravo šéf ČMKOS Josef Středula.

Tripartita: žádná selanka

Spor o minimální mzdu
Tripartita v žádném případě není selanka. Příkladem byl zářijový
střet zaměstnavatelů se zástupci odborů a vládou ohledně
zvýšení minimální mzdy. Kabinet Bohuslava Sobotky přišel totiž
se záměrem navýšit ji o 700 korun ze současných 8500 korun.
Tento návrh však SP ČR a další zaměstnavatelské organizace
striktně odmítly. Souhlasí s navýšením minimální mzdy
o 500 korun tak, jak se sociální partneři dohodli na červnové
tripartitě. „Nyní jde o jasné porušení dohody sociálních partnerů,“
reagoval na situaci Jaroslav Hanák.
Zaměstnavatelé argumentovali tím, že jde o rozhodnutí bez jejich
zástupců. „Vyzýváme vládu k systémovému přístupu. Potřebujeme
předvídatelné podnikatelské a daňové prostředí,“ uvedl šéf SP ČR,
který poukázal na to, že zvýšení minimální mzdy se týká nejenom
zaměstnanců, kteří jsou zařazeni v tzv. 1. tarifním stupni (cca
100 tisíc osob), ale promítá se i do zvýšení tzv. zaručených mezd,
tj. vyšších tarifních stupňů. Ovlivňuje to celkovou výši mzdových
podmínek ve firmě. „Řada odvětví a oborů české ekonomiky, tak

jak jsme si udělali průzkum, s tím nesouhlasí. Prostě na to
momentálně nemá,“ uvedl Jaroslav Hanák.
Kritika vůči vládě, tentokrát ze strany zaměstnavatelů i odborů,
se snesla za nedostatečně účinné čerpání evropských fondů.
SP ČR ve svém stanovisku uvedl, že již nebude možné zachránit
všechny prostředky z období 2007–2013. Bude úspěchem, když
se podaří stáhnout letošní odhadovanou ztrátu na polovinu, tedy
na 12 miliard korun.
Na čem se v září sociální partneři naopak shodli, byla potřeba
účinnější kontroly agentur práce a agenturního zaměstnávání
a příprava systému udržení zaměstnanosti ve firmách v případě
ekonomických potíží a přírodních katastrof – tzv. kurzarbeit. V této
souvislosti proběhla jednání na odborné úrovni za účasti zástupců
SP ČR, kteří dopracovávají jeho podobu.
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz

Dagmar Kuchtová novou generální ředitelkou SP ČR
Od října nastupuje do funkce generální
ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR
(SP ČR) Dagmar Kuchtová. Dosavadní
ředitelka Sekce mezinárodních vztahů
nahradí Zdeňka Lišku, který po více než
15 letech ve funkci a bezmála čtvrtstoletí
práce pro SP ČR odchází do důchodu.
O tom, že SP ČR bude mít novou generální
ředitelku, rozhodlo představenstvo SP ČR
na svém červnovém zasedání. Dagmar
Kuchtová zvítězila ve dvoukolovém
výběrovém řízení. Také s novou generální
ředitelkou bude SP ČR pokračovat
v upevňování svého postavení lídra
v prosazování zájmů zaměstnavatelů
a podnikatelů.
Mezi hlavní úkoly nové generální ředitelky,
která začala funkci přebírat již od počátku
srpna, bude patřit zejména zkvalitnění
„klientského servisu“ pro členy SP ČR
zahrnujícího 28 svazů a asociací a 123
individuálních členských firem. Jejím
záměrem je zvýšit vliv SP ČR v regionech
a získávat ve spolupráci s oborovými
členskými svazy a asociacemi nové členy.

Její snahou také bude výraznější posílení
hlasu českého průmyslu v Bruselu
a současně podpora pozitivnějšího obrazu
EU u veřejnosti. Prioritou bude zvýšení
povědomí o SP ČR mezi odbornou veřejností.
SP ČR bude pokračovat v prosazování zájmů
členů v prioritních oblastech, jakými jsou
pracovněprávní legislativa, energetická
a environmentální politika, podpora
technického vzdělávání a výzkumu, vývoje
a inovací či podpora exportu.
red

Dagmar Kuchtová vystudovala
ekonomiku služeb a cestovního ruchu
na VŠE Praha. V letech 1983 – 1986
pracovala v podniku zahraničního
obchodu Strojexport. V letech
1992 – 1994 působila v českém
zastoupení švédského výrobce
elektrického a pneumatického nářadí
Atlas Copco Tools, s.r.o.
Od roku 1994 působí ve SP ČR, nejprve
na pozici zástupkyně ředitelky
zahraničního odboru, od roku
1998 jako ředitelka sekce vnějších
a později mezinárodních vztahů a jako
zástupkyně generálního ředitele.
Od roku 2006 je předsedkyní
výkonného výboru Platformy
podnikatelů pro zahraniční rozvojovou
spolupráci při SP ČR, tajemnicí
Veletržního výboru Svazu. SP ČR
zastupuje ve Výboru pro mezinárodní
vztahy Konfederace evropského
podnikání BUSINESSEUROPE v Bruselu.
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Zdeněk Liška: Zvolte ty, kteří pracují
ve prospěch ostatních
Generální ředitel Svazu Zdeněk Liška, který byl v uplynulém čtvrtstoletí u všeho
důležitého v jeho historii, odchází ke konci září do důchodu. V bilančním rozhovoru
vzpomíná na vznik Svazu i získání jeho silné pozice a nastiňuje úkoly pro své nástupce.
Generálním ředitelem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
jste byl přes 15 let a v jeho důležitých funkcích jste působil
dokonce přes 24 roků. Jak na toto životní období budete
vzpomínat?
Už je to řada let od samého počátku, kdy jsem byl jakožto
náměstek ředitele ČKD Lokomotivka Sokolovo 5. 5. 1990
v hotelu Atom v Ostravě jedním ze 121 zástupců státních firem,
kteří Svaz průmyslu ČR založili. A mám na co vzpomínat,
protože obzvlášť začátky nebyly jednoduché. Bylo nás málo
a měli jsme problém sehnat finanční prostředky, takže
jsem rád, že se nám podařilo vybudovat organizaci, která
je skutečně na evropské úrovni. Dokonce už od začátku
se v mezinárodních strukturách zcela vymykala z postavení,
které v nich měly ostatní východní země.
Zaměstnavatelské organizace tohoto typu v minulém režimu
nebylo možné zakládat, proto jsme budovali něco zcela
nového a „na zelené louce“. Bylo nás málo a neměli jsme ještě
dostatek odbornosti, takže jsme se učili postupně. A každý dělal
všechno, co bylo potřeba, bez ohledu na sekci, do které patřil,
včetně tehdejšího generálního ředitele Břetislava Ošťádala.
Bylo potřeba vyjadřovat se ke spoustě zákonů, protože to
bylo období, kdy se měnilo celé zákonodárství a bylo potřeba
uchránit podnikatelskou sféru.
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Svaz získal dobré jméno už tehdy, za prezidenta Štěpána Popoviče,
a zejména v současné době za prezidentování Jaroslava Hanáka
se z něj podařilo vybudovat velice vlivnou zaměstnavatelskou
organizaci, která má skutečně velký kredit i u vlády. Bude potřeba
udržet ho i do budoucna, což nebude jednoduché.
Jaký byl nejtěžší „oříšek“, který jste ve funkci musel vyřešit?
Samozřejmě to nejenom pro mě, ale i pro zaměstnance bylo
období, kdy jsme se museli vypořádat s nedostatkem finančních
prostředků. Lidé pracovali za nižší mzdy, i když jsem věděl, že by
si zasloužili zaplatit daleko více. Ale podařilo se nám tuto složitou
situaci překlenout.
V průběhu let bylo ale i mnoho veselejších okamžiků. Vždycky
jsem byl rád, když lidi byli spokojení a uměli se sejít, aby probrali
důležité věci. Měl jsem zájem na tom, aby byl kolektiv kamarádský
a vzájemně komunikoval.
Co považujete za největší úspěch, jehož jste ve funkci dosáhl?
Myslím si, že mám – vedle mých spolupracovníků – i já sám podíl
na tom, že jsme SP ČR dostali tam, kde v současné době je. Těší
mě, že odcházím v období, kdy je skutečným reprezentantem
zaměstnavatelů, největším a nejváženějším. Doufám, že takový
zůstane i do budoucna.

Nejsou základem úspěchu kontakty, které se za ta dlouhá léta
podařilo získat?
Samozřejmě mi 24 let, po která jsem pro SP ČR pracoval, přineslo
celou řadu kontaktů s odborníky různých resortů i s politiky. Z nich
pramení možnost, projednávat různé záležitosti ve prospěch Svazu
neformálním způsobem. A část úspěchu je dána i tím, že jsme
neměnili své postoje a to, co jsme slíbili, jsme i udělali. Na tom
je postaveno moje krédo – „slibuji jenom to, co mohu vykonat“.
Jaké hlavní úkoly nyní čekají vaši nástupkyni?
Nebude to mít jednoduché, protože ta funkce s sebou nese nutnost
znalosti celé řady specifik jednotlivých sekcí i práce sekretariátu.
Ale má na druhé straně výhodu, že o některých již něco ví. Hlavním
úkolem bude, seznámit se s důležitými lidmi na resortech, které
jsou pro SP ČR nejdůležitější, a získat kontakty v Poslanecké
sněmovně, Senátu i u našich sociálních partnerů – odborářů.
Na tom budeme společně pracovat během září.
A také ji čeká úprava fungování organizace podle jejích představ.
Záleží na ní, jak si to tady zařídí. Bude muset vyřešit obsazení svého
dosavadního místa a starat se o financování SP ČR do budoucna.
Musí se připravit na další období čerpání strukturálních fondů
a vyřešit otázku budoucího zaměření SP ČR. Zejména půjde
o otázku placených služeb Svazu, tedy takových služeb, které bude
poskytovat nad rámec členství. Jde o to, pokud nečlenové projeví
zájem, udělat jim nabídku klientských služeb a po jejich poskytnutí
se je postupně snažit získat mezi členy Svazu.
V každém případě doporučuji, aby Svaz neopouštěl současný
model zastřešování svazů, ale rovněž by měl nadále nechat
možnost samostatného členství firmám, pokud o to projeví zájem.
To je jediná cesta, jak zlepšit financování.
Čím se nyní budete zabývat a na jaké aktivity se těšíte?
Samozřejmě chci mít větší prostor pro sebe – trochu si odpočinout,
věnovat se rybaření, kolu, v zimě horám, turistice a také
vnoučatům. Ale určitě nepředpokládám, že bych po letech, kdy
jsem byl zvyklý na každodenní styk s celou řadou lidí, mohl být
pouze v důchodu. Budu se proto věnovat oblasti poradenství –
ve prospěch toho, kdo o to projeví zájem. Mám na to živnostenský

list, jenom ho musím uvést do provozu. Ale nic bližšího prozrazovat
zatím nehodlám, teprve se to všechno rodí.
Co byste členům SP ČR popřál do dalších let?
Chtěl bych celé členské základně – všem členům i známým –
poděkovat za spolupráci. Musím říct, že když jsem se na členskou
základnu obracel, tak mi lidé vycházeli vstříc a za to jim patří velký
dík. Je to samozřejmě také jejich zásluha, že se Svaz dostal až tam,
kde dneska je. Do dalších let bych jim popřál hodně úspěchů,
protože podnikání v této zemi nebude jednoduché. Samozřejmě
všem přeji hodně zdraví.
Zároveň ale vyzývám členskou základnu, aby na jaře 2015, až budou
volby do orgánů Svazu, své nominace a volební rozhodnutí řádně
zvážila. Žádám členy, aby si uvědomili, koho volí – ať je to ten, kdo
bude schopen udělat více ve prospěch všech a nikoli pouze pro
sebe. Tímto postojem budou mít větší podíl na budoucím zlepšení
práce Svazu.
Ještě jednou všem spolupracovníkům za všechno děkuji a přeji jim
úspěšná příští léta.
Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz
Zdeněk Liška působil ve významných funkcích Svazu průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR) od jeho vzniku v roce 1990, generálním
ředitelem byl od roku 1999.
Po výkonu základní vojenské služby v roce 1975 Zdeněk Liška
nastoupil do ČKD Lokomotivka Sokolovo. Získal zde cenné
zkušenosti, které později využil při práci pro SP ČR, jenž pod
jeho vedením zvýšil svou roli reprezentanta zaměstnavatelských
a podnikatelských zájmů v ČR. Stalo se tak zejména na poli Rady
hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity).
Zdeněk Liška zejména vždy dokázal využít svých zkušeností
při komunikaci s měnícími se politickými strukturami
a v nekončícím procesu ovlivňování legislativy. Letos v dubnu byl
za zásluhy o soutěž MANAŽER ROKU uveden do její síně slávy.

S odcházejícím generálním ředitelem SP ČR Zdeňkem Liškou (sedmý zleva) se na rozloučení společně vyfotili účastníci zářijového jednání grémia členských firem.
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Jiří Holoubek:
Chci se věnovat tématu výzkumu,
znám je z více stran
Do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) byl v červnu kooptován prezident
Českomoravské elektrotechnické asociace Jiří Holoubek. Zeptali jsme se jej, co pro něj
členství v představenstvu znamená a jakých cílů by v něm chtěl dosáhnout.

Být členem představenstva SP ČR a podílet
se na jeho práci je pro mě v první řadě
velkou ctí. Těsná spolupráce s váženými
odborníky, jejichž cílem je podílet se – i přes
vysoké pracovní vytížení ve firmách –
nejen na rozvoji, ale i na kultivaci českého
průmyslu, je na jednu stranu velmi
inspirující, na druhou stranu i zavazující.
Do představenstva jsem byl nominován
Českomoravskou elektrotechnickou
asociací, ve které mám tu čest
zastávat funkci prezidenta. Český
elektrotechnický průmysl je, co do počtu
zaměstnanců, druhým největším odvětvím
zpracovatelského průmyslu. Proto se ho
(potažmo i desítek tisíc jeho zaměstnanců)
bytostně dotýkají činnosti v portfoliu SP ČR
– od aktivní účasti na sociálním dialogu
přes iniciativní podíl na legislativním
procesu až po aktivity v oblasti technického
školství, vědy a výzkumu. Právě této oblasti
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bych se chtěl v představenstvu věnovat,
protože jsem ji měl možnost poznat
z několika stran. Jako samostatný vývojový
pracovník, učitel na vysoké škole i jako
spolumajitel firmy, která zaměstnává
více než 70 procent zaměstnanců
s vysokoškolským diplomem a dalšími
vědeckými nebo vědecko-pedagogickými
hodnostmi.
Jsem přesvědčen, že problematika
technického vzdělávání a popularizace
techniky a technického myšlení se týká
všech průmyslových odvětví – nezáleží
na tom, jestli jsme elektrotechnici, strojaři,
chemici či reprezentanti jiných oborů.
Podle mého názoru jsou největším škůdcem
v oblasti technického školství neustále
se měnící a často i zcela protichůdné
koncepce pramenící z nekompetentních
rozhodnutí. Proto bych chtěl přispět

ke stabilizaci situace a snad se i dočkat
toho, že budou do praxe přicházet
technicky myslící, kreativní absolventi.
V oblasti vývoje a výzkumu bych se rád
zaměřil na účelné vynakládání prostředků,
zejména plynoucích z různých podpůrných
programů a fondů. Direktivní předepisování
složení řešitelských týmů vede podle
mého názoru k deformaci výzkumného
či inovačního cyklu a jediným výsledným
produktem jsou spousty precizně
vyplněných hlášení a zpráv bez pozitivního
dopadu do technické praxe. Za velice
efektivní naopak považuji přímá daňová
zvýhodnění vývojových a inovačních prací
ve firmách, které jsou ochotny a schopny
vytvořit vývojové týmy z vlastních
kapacit a účelně zvolených kooperací
s akademickou i výzkumnou sférou.
jnd

Jiří Holoubek – absolvent elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického
v Brně pracoval od roku 1979 jako projektant, později jako samostatný vývojový
pracovník v Brně ve vývojovém středisku elektrických pohonů Elektromontážních
závodů Praha. V letech 1985 až 1992 byl odborným asistentem na katedře
elektroenergetiky Elektrotechnické fakulty VUT v Brně. V roce 1992 byl jedním
ze zakladatelů firmy ELCOM, a. s., v níž je dosud předsedou představenstva.
Věnuje se oblastem energetického rušení a kvality elektřiny a koordinuje projekty
laboratoří a zkušeben silnoproudých zařízení, zejména elektrických strojů nejen
v ČR, ale i ve Spojených arabských emirátech, Číně a v Hong Kongu. Od roku
2009 je členem představenstva a od roku 2012 prezidentem Českomoravské
elektrotechnické asociace. Je členem Vědecké rady Fakulty elektrotechniky
a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, spolupracuje
i s elektrotechnickými fakultami dalších českých a slovenských vysokých škol.

Firma AXIS a.s. vyrábí a montuje
průmyslové technologie
Jako v každém čísle Spektra i dnes představujeme novou firmu, která rozšířila
řady členů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Jeho představenstvo o přijetí firmy
AXIS a.s. rozhodlo na svém březnovém zasedání.
Nová členská firma AXIS a.s., je
výhradně českou společností působící
od roku 1993 v Hradci Králové. Firma
se zaměřuje na výrobu, montáže a služby
v oblasti průmyslových technologií,
které zajišťuje asi 220 zaměstnanců.
Související činnosti jsou zajišťovány
střediskem v Hradci Králové, které má
k dispozici vlastní moderně zařízené
výrobní haly, a střediskem ve Štětí, které
drží čtyřiadvacetihodinový servis pro
papírnu Mondi a slouží také jako podpora
montážím.
Výroba
Hlavním výrobním programem společnosti
jsou svařence vstupních a výstupních
systémů plynových spalovacích turbín
a statické filtrační jednotky z nerezových
materiálů (304L a 316L), které se vyrábějí
ve dvou výrobních halách o rozloze 2000
metrů čtverečních. Výrobky z uhlíkatých
ocelí vznikají v dalších prostorách o rozloze
10.000 metrů čtverečních – realizuje
se zde výroba ocelových konstrukcí,
potrubních dílů, násypek, zásobníků,
tlakových i netlakových nádrží a dalších
technologických konstrukcí. V rámci
výroby je samozřejmostí tvorba výkresové
i projektové dokumentace, nedestruktivní
zkoušky, měřící protokoly, zámořské
balení, transport nadrozměrných výrobků,
povrchové úpravy a řada dalších činností.
Montáže
Společnost provádí montáže v nejrůznějších
průmyslových odvětvích nejen v ČR
a zemích EU, ale i ve státech bývalého

Sovětského svazu. Převážně působí
v oborech papírenského, dřevozpracujícího
a energetického průmyslu. Od roku 2012
má firma svoji pobočku v Rusku.
Společnost může poskytnout řadu
montážních referencí z oblasti realizace
investičních celků, výrobních linek,
ocelových konstrukcí, strojních zařízení,
ventilačních systémů, nádrží a zásobníků.
Další službou, kterou je firma schopna
nabídnout, je přemístění technologických
zařízení ze západní do východní Evropy,
včetně repase potřebných dílů a jejich
uvedení do provozu.
AXIS a.s. se vždy snaží nabízet komplexní
řešení v rámci přípravy i samotné realizace
projektu. Technické oddělení připravuje
tým dle potřeby a charakteru montáže
kdekoliv v EU, s patřičným proškolením
metod bezpečné práce požadovaných
legislativou dané země.

ČSN EN ISO 9001-2009. Firma AXIS a.s.
je připravena přijmout jakoukoliv výzvu
v činnostech, kterým se věnuje.
Vojtěch Synáček
project manager AXIS a.s.
vojtech.synacek@axis-hk.cz

Servis a služby
Firma AXIS zajišťuje také servisní činnost
v oblasti komplexní strojní údržby. Opravy
strojů i technologií jsou prováděny přímo
na místě nebo ve vlastních dílenských
prostorech s patřičným strojním
vybavením. V rámci služeb se společnost
zabývá i zakružováním plechů, obráběním
a dělením plechů vodním-laserovýmplazmovým paprskem s následným
ohýbáním v délce až šesti metrů.
Profesionalita
Ke svým činnostem má společnost
odpovídající oprávnění. Systém řízení
jakosti firmy je podpořen certifikací

Podrobné informace o společnosti
AXIS a.s. najdete na jejích
internetových stránkách
http://www.axis-hk.cz.

Noví členové
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Mediální téma léta: sankce
V létě byl Svaz v centru zájmu novinářů kvůli dění na Ukrajině a sankcím EU – Rusko.
Zajímali se i o ekonomickou situaci firem, otázku zvýšení minimální mzdy či technické vzdělání.
V létě se Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) stal z pohledu
médií jasným mluvčím tuzemského byznysu a jeho postojů
v otázce ukrajinské krize a sankcí EU – Rusko. Odpovídal tomu
počet více jak stovky zmínek v médiích o tomto tématu, tak
také jejich výrazný, takřka dvoupětinový podíl citací v celkovém
objemu „mediálních zásahů“.
Již během července se představitelé SP ČR vyjadřovali k dění
na Ukrajině a k hrozbě sankcí vůči Rusku. Opírali se přitom
o zjištění mezi firmami, podle něhož se začal snižovat zájem
o ukrajinský trh, a podnikatelé požadovali informace. Média
zaznamenala stanovisko SP ČR z konce července, vycházející
ze šetření mezi členskými firmami, podle něhož by přímé dopady
sankcí mohly být v řádech miliard či desítek miliard korun.
„Zástupci exportérů poukazují na riziko ztížení financování, neboť
sankce mají postihnout velké ruské banky,“ zaznamenala média
stanovisko SP ČR, stejně jako jeho požadavek, zvednout jednání
o sankcích v rámci tripartity.

Jednání s politiky
Mediálně významnou událostí se stala tisková konference
počátkem srpna po skončení jednání prezidenta SP ČR Jaroslava
Hanáka s předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem
a dalšími zástupci podnikatelů a zaměstnavatelů. Před novináři šéf
SP ČR navrhnul vytvoření krizového štábu, který by řešil problém
dopadů sankcí EU vůči Rusku na firmy a odvětví a reciproční
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sankce ruské strany. „Situace se bude zhoršovat a dopady na naše
podniky a celá odvětví mohou být citelné,“ uvedl v České televizi
(ČT) a v dalších médiích. Druhou výzvou SP ČR, které si média
povšimla, byl požadavek na stabilizace dozorčích rad ČEB a EGAP.
Prezident SP ČR také vyzval české politiky, aby se intenzivněji
zaměřili na cesty do zahraničí a na lobbování za české ekonomické
zájmy a firmy. „Vyzýváme politickou reprezentaci na celé úrovni, aby
začala více cestovat do náhradních teritorií,“ uvedl Jaroslav Hanák.
Média zaregistrovala i požadavek na zavedení tzv. kurzarbeitu, což
by mělo pomoci firmám udržet zaměstnanost v krizových situacích.
„Vyzvali jsme vládu, aby si znovu zvážila zavedení kurzarbeitu. Mají
to v Německu, mají to v Rakousku a nesmírně to firmám pomáhá
v udržení kvalitních pracovníků,“ prohlásil šéf SP ČR v Českém
rozhlasu (ČRo).
Novináři také pozorně sledovali srpnové setkání exportérů
na ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti zástupců
SP ČR, kde se vyjasňovala omezení pro vývoz zboží dvojího
užití. „Přijeli i výrobci zdravotnické techniky. Největší dopad
ale ponese strojírenství. Každý obráběcí stroj může použít
i necivilní sektor,“ citovala média ředitelku zahraniční sekce
SP ČR Dagmar Kuchtovou.
Výrazně se ve formulování pozic SP ČR ve vztahu k problematice
sankcí prezentoval i jeho viceprezident Radek Špicar (na snímku).
Například v deníku Právo uvedl v souvislosti s důsledky sankcí:
„Nepůjde jen o propady tržeb, ale hlavně o možnou budoucí
ztrátu trhů.“ V ČT zase upozornil na to, že „od roku 2008 si čeští

exportéři uvědomují, že musí hledat alternativní trhy mimo
Evropskou unii, a tím alternativním trhem číslo jedna je pro
mnoho z nich právě Rusko“.
V ČT vystoupil také viceprezident SP ČR Pavel Juříček s poukazem
na důsledky sankcí a na ekonomickou situaci v Rusku. „Pokud
se zhorší životní úroveň samotných Rusů, tak se logicky zhorší
poptávka po autech, poptávka po řadě dalších věcí,“ uvedl. Koncem
srpna a začátkem září se objevilo několik větších a komplexnějších
rozhovorů zástupců SP ČR. Šlo například o rozhovor Radka Špicara,
který byl hostem Ranního interview ČRo-Radiožurnálu, či s Dagmar
Kuchtovou pro portál Euroactiv.
Počátkem září, v reakci na chystanou druhou vlnu sankcí EU vůči
Rusku, média zaznamenala stanovisko SP ČR, jenž odmítl plošné
zpřísnění sankcí na strojírenské výrobky. V médiích se pak začaly
objevovat i konkrétní propočty členských svazů, například Svazu
strojírenské technologie. Sankcemi se zabývala i zářijová tripartita.
Média zmínila dohodu sociálních partnerů na tom, aby čeští
zastupitelé na summitu v Bruselu uplatnili připomínky k navrženým
opatřením. „Česká republika má právo na svůj vlastní postoj stejně
jako jiné státy,“ řekl pro deník Právo Jaroslav Hanák.

Sociální sítě
O významu sociálních sítí se přesvědčil výše zmíněný Radek Špicar.
Na svém twitteru se kriticky vyjádřil k tomu, že zástupci exportérů
nebyli pozváni ke každoroční poradě velvyslanců a velvyslankyň
v Černínském paláci: „Vládní podpora ekonomické diplomacie
v praxi: na setkání velvyslanců letos nevystoupí nikdo z exportérů,
nebyli pozváni. Good job!“ Rozběhnul tím lavinu diskuse, příznivě
nakloněné tomuto názoru, a to nejen na sociálních sítích,
ale i v takových médiích, jako je týdeník Ekonom. I to je cesta,
jak SP ČR dostat více do povědomí.
Milan Mostýn
ředitel sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz

Další letní témata
Svaz byl v minulých týdnech zmiňován v souvislosti se vzděláváním,
zejména pak technickým. Připomínán byl jako organizátor
kulatých stolů, jako připomínkové místo pro legislativu či jako
iniciátor změn. Ekonomický list E15 ve svém článku nazvaném
České školství čeká velký úklid zmínil slova Jaroslava Hanáka:
„Pro zaměstnavatele je naprosto nepřijatelné, aby se povinná
maturita z matematiky skládala až v roce 2020,“ citoval.
Silně mediálně probíraným tématem bylo zvýšení minimální mzdy.
Titulky článků přitom jasně avizovaly, že mezi zaměstnavateli
a odbory a vládou to bylo hodně konfliktní téma. Přinášíme výběr
některých z nich: „Neklidná tripartita“, „Zaměstnavatelé nechtějí
zvýšení minimální mzdy o 700 korun“, „Divoká hádka na tripartitě“,
„Zaměstnavatelé odmítli růst minimální mzdy. Okrádají stát, tvrdí
Tominová“.
Jeden z argumentů SP ČR uvedl po skončení tripartity Jaroslav
Hanák pro televizi Nova: „Jasné stanovisko zaměstnavatelů
a podnikatelů je ne. Nevidím důvod, proč bychom měli o 700 korun
meziročně zvedat minimální mzdu. Nebudeme se podílet
na politických handlech, aby někdo měnil eurokomisařku
za 200 korun v minimální mzdě. To není sociální dialog,“ řekl.
Mediálně na sebe SP ČR upozornil i dalšími tématy (viz tabulka),
například hodnocením a komentáři ekonomického vývoje, a to
i v souvislosti s důsledky intervencí ČNB či na tiskové konferenci
prezentovanými výsledky šetření mezi členskými firmami.
SP ČR ho pořádá již několik let společně s ING Pojišťovnou.
Jako každoročně zjištění komentoval viceprezident Radek Špicar
(viz článek na straně 34).

Hostem klubového večera ministr Chovanec
Prázdninový Klubový večer navštívil ministr vnitra Milan
Chovanec (na snímku uprostřed, vlevo Ludmila Nutilová,
vpravo prezident SP ČR Jaroslav Hanák). Úvodem je zapotřebí
připomenout, že je to v dlouhé historii našich klubových
setkávání vůbec první ministr vnitra, který se diskuse
s podnikatelskou veřejností zúčastnil.
Jak se ukázalo, témat bylo hodně a pan ministr prokázal,
že je na takovou formu diskuse dobře vybaven.
Mluvilo se nejen o velkém okruhu otázek spojených
se zaměstnáváním cizinců, rychlosti získávání dokumentů
a účelnosti spolupráci podnikatelské veřejnosti
a ministerstva v této oblasti. Velký okruh otázek byl spojen
také s připravovaným zákonem o státních úřednících
i staronovou agendou ministerstva – ICT.
Diskuse byla velmi věcná, příjemná a vedla k závěru, že bude
zapotřebí se na takovéto platformě setkávat častěji.
Ludmila Nutilová
poradkyně generálního ředitele SP ČR
lnutilova@spcr.cz
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S cílem pomoci snazšímu navazování kontaktů mezi českými
a vietnamskými firmami uspořádal 12. září SP ČR v Praze
Česko-vietnamské podnikatelské fórum a setkání s vietnamskou
obchodní delegací. Vlevo člen představenstva SP ČR
František Chaloupecký, který fórum zahájil.

Pravidelného setkání EU týmu SP ČR se v červenci zúčastnili také
viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký (vpravo) a stálý reprezentant SP ČR
u BUSINESSEUROPE v Bruselu Tomáš Pirkl (vlevo).

SP ČR také letos počátkem léta zorganizoval konzultace s českými
ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních zastoupení
ministerstva průmyslu a obchodu/CzechTrade. Zúčastnili se jich zástupci
380 tuzemských firem.

Krátce před zářijovým jednáním tripartity se v sídle SP ČR setkali zástupci
zaměstnavatelů s představiteli odborů. Jednání vedli prezident SP ČR
Jaroslav Hanák (vlevo) a šéf ČMKOS Josef Středula (druhý zprava).

Srpnového setkání exportérů s ministry zahraničních věcí
Lubomírem Zaorálkem a průmyslu a obchodu Janem Mládkem
k důsledkům ruských sankcí se za SP ČR zúčastnili (zleva)
členové představenstva Jan Wiesner a František Chaloupecký
a viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký (vpravo)
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Poslanci jednali o daních,
emisích i auditorech
Sněmovna projednává vládní návrhy zákonů o spotřebních daních, DPH,
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zákona o auditorech.
Představujeme jejich aspekty důležité pro podniky.

Vládní návrh zákona o spotřebních daních (tisk 208) je
předkládán kvůli zhoršenému vývoji směnného kurzu české
koruny vůči euru, který výrazně ovlivňuje naplnění požadavku
na minimální zdanění cigaret stanoveného směrnicí Rady EU
o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
Podle směrnice je ČR povinna již od 1. ledna letošního roku splnit
minimální požadavek na výši spotřební daně 90 eur na tisíc
kusů všech cigaret a procentní požadavek na výši 60 procent
vážené maloobchodní prodejní ceny. Senátoři podali pozměňující
návrh na tzv. zelenou naftu, jehož schvalování je naplánováno
na zářijovou schůzi Sněmovny.

Daň z příjmu
Vládní návrh zákona o dani z příjmu (tisk 252) je reakcí na analýzu
stavu daňových zákonů v návaznosti na legislativní procesy
uskutečněné v souvislosti s rekodifikací soukromého práva,
na požadavky vyplývající z nutnosti naplnění obsahu relevantních
bodů programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy. Obsahem
návrhu je především vypořádání se s dosud neúčinnými částmi
zákona o jednotném inkasním místě, poskytnutí daňového benefitu
ve formě zvýšení slevy na dani na druhé a další vyživované
dítě, obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce
a přijetí omezení vztahujících se k možnosti uplatnění výdajů
formou paušálů uplatněných u příjmů ze samostatné činnosti.
V působnosti zákona o daních z příjmů se provádějí i další vybrané
změny a legislativně technická zpřesnění. Zároveň jsou do návrhu
zahrnuty tematicky související změny provedené v zákoně
o rezervách a v daňovém řádu, kde je dále navržena implementace
některých dalších opatření navazujících zejména na boj s daňovými
úniky a rozšíření elektronizace správy daní. (navrhuje se povinnost
oznámení daňově osvobozených příjmů nad 5 milionů korun
opatření proti daňovému zvýhodnění účelově zakládaným
investičním fondům, elektronická přiznání pod pokutou.) Zároveň
se navrhuje vrátit institut individuálního promíjení daňových
příslušenství. V průběhu projednávání ve výboru byl předložen

návrh na rozšíření využití nové podpory technického vzdělávání
i na situace, kde škola a podnik jsou totožná právnická osoba.
Třetí čtení proběhne v průběhu zářijové schůze PSP.

Povolenky na emise
Cílem předkládaného vládního návrhu zákona o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (tisk 207)
je adaptace na nařízení Evropské komise EU, které nově ukládá
členským státům povinnost zajistit, aby provozovatelé, kterým
je vydáno větší množství bezplatných povolenek, než na kolik
mají nárok, neoprávněně obdržené povolenky vrátili na účet EU.
K vydání většího množství může dojít v případě, kdy provozovatel
neoznámí včas podstatnou změnu v provozu zařízení a neinformuje
včas ministerstvo životního prostředí. Za porušení povinnosti je
stanovena sankce. Návrh dále ruší povinnost k ověřování emisí
skleníkových plynů autorizaci. Dále se navrhuje zrušit správní
poplatek ve výši 3000 Kč za změnu povolení k emisím skleníkových
plynů.
Cílem předloženého vládního návrh zákona o auditorech (tisk 209)
je zabezpečit kvalitu a účinnost systému kontroly řádného výkonu
auditorské činnosti úpravou jeho některých parametrů. Zdrojem
navržených úprav je doplňující unijní legislativa, jež rozpracovává,
jakým způsobem by kvalita u statutárních auditorů a auditorských
společností měla být zajišťována. Nezastupitelnou roli zde hraje
veřejný dohled. Dohledovou funkci plní rada pro veřejný dohled nad
auditem, která v ČR vznikla v roce 2009. Ukázalo se, že je potřebné
posílit její postavení, aby svou kompetenci v oblasti dohledu mohla
účinně realizovat. Předkládaný návrh zákona ji vybavuje některými
dalšími pravomocemi v oblasti systému kontroly kvality a kodifikuje
její působnost řízení o správních deliktech – jejich skutkové
podstaty vymezuje hlava X v návrhu zákona.
Ludmila Nutilová
poradkyně generálního ředitele SP ČR
lnutilova@spcr.cz
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Ministerstvo plánuje zpřísnit postih
nespolehlivých plátců DPH
Dosavadní úprava pravidel pro nespolehlivé plátce daně z přidané hodnoty, platná
od roku 2013, by se podle návrhu ministerstva financí (MF) měla od letošního října
změnit. Přinášíme shrnutí zamýšlených změn.
Proklamovaným cílem nové právní úpravy je postih nepoctivých
daňových subjektů, vyčištění trhu a tedy i ochrana subjektů
poctivých. Zavedením institutu nespolehlivého plátce (takového
plátce, který podle rozhodnutí správce daně porušil závažným
způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně) byla
podnikatelům od 1. ledna 2013 dána možnost získat informace,
který z jejich zákazníků je nespolehlivý. Pokud plátce obchoduje
s plátcem nespolehlivým, vystavuje se totiž riziku, že bude
povinen ručit za jeho DPH. Veřejnost tento úmysl ovšem
nepochopila a úpravu vyhlásila absurditou roku 2013.
Právní úprava v zákoně o dani z přidané hodnoty je velmi
obecná, a proto kritéria pro nespolehlivého plátce stanoví
Informace generálního ředitele (Generálního finančního
ředitelství ze dne 4. 1. 2013). Naplnění všech jejích kritérií
se posuzuje s ohledem na objektivní okolnosti (nezaviněná
tíseň subjektu, živelná pohroma atd.), a důležitý je rovněž
postoj plátce (jde-li o úmysl).
Současná kritéria:
• DPH vyměřena (doměřena) podle pomůcek a výsledná daňová
povinnost činí 500.000 a více korun (nekontaktní
daňový subjekt)
• byl vydán zajišťovací příkaz na DPH, který nebyl v dané
lhůtě uhrazen
• po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši
10 milionů korun
• neuznání plátcem deklarovaného nároku na odpočet,
který byl v důsledku porušení povinností snížen správcem
daně minimálně o 500.000 korun a související vyměřená
(doměřená) daň není zcela uhrazena.
Na základě těchto kritérií je k dnešnímu dni v registru
nespolehlivých plátců 126 subjektů. MF je ale toho názoru,
že by institut mohl deklarované cíle plnit lépe. Ministerští
úředníci mají pocit, že nespolehlivých plátců je ve skutečnosti
daleko více. Z tohoto důvodu chce úřad kritéria doplnit – tedy
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zpřísnit. Odhaduje, že po zavedení těchto nových kritérií
by mohlo být za nespolehlivé označeny tři až pět tisíc plátců.
Kritéria navrhovaná s platností od 1. 10. 2014:
• daň stanovena podle pomůcek opakovaně (minimálně
za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích)
• snížení limitu nedoplatku z 10 milionů korun
na 500.000 korun
• nekontaktnost subjektu (nereaguje na výzvy a nedokládá
požadované informace, součinnost)
• plátce opakovaně nepodá včas povinná podání na DPH.
Kritérium navrhované s platností od 1. 1. 2015:
• uvedení nepravdivého údaje ohledně skutečného (reálného)
sídla – zaměřeno na virtuální a „home-office“ společnosti.
S tímto kritériem souvisí zavedení povinnosti uvést při registraci
daňového subjektu reálné sídlo. Subjekty již registrované budou
mít povinnost reálné sídlo dohlásit jako změnu.
Pro úplnost informace je také zapotřebí uvést, že daňový
poplatník může eliminovat rizika ručení (pokud obchod
s nespolehlivým plátcem – uvedeným v registru MF přesto
proběhne) tím, že příjemce zdanitelného plnění může vždy
využít tzv. „zvláštní způsob zajištění daně“ (§ 109a zákona
o DPH) a uhradit daň, kterou platí v ceně za přijaté plnění
přímo finančnímu úřadu poskytovatele.
Ludmila Nutilová
poradkyně generálního ředitele SP ČR
lnutilova@spcr.cz
Jitka Hlaváčková
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
jhlavackova@spcr.cz

Leden přinese změny v zákonu
o zaměstnanosti
Novela zákona o zaměstnanosti přinesla změny také v souvisejícím zákonu
o inspekci práce. Představujeme některé aspekty právní úpravy,
která začne platit od ledna příštího roku.
Zákon o zaměstnanosti (č. 136/2014 Sb.) nově obnovuje
kategorii „osob zdravotně znevýhodněných“ i příspěvek za jejich
zaměstnávání. Podle nového znění zákona je osobou zdravotně
znevýhodněnou taková fyzická osoba, která má zachovánu
schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně
začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo svou kvalifikaci
využít či nově získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Do této kategorie
ovšem nemůže být zařazena osoba invalidní. Potvrzení o tom,
že se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, vydává Česká
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) prostřednictvím příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení.
Nové znění zákona o zaměstnanosti výslovně v souladu
s platnou judikaturou umožňuje vysílání cizinců na pracovní
cesty. Mění se znění paragrafu určujícího, kdo má mít kopie
dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu.
Nadále je na pracovišti má mít pouze zaměstnavatel a nikoli
zaměstnanec. Splnění této povinnosti ovšem úřady nebudou
vyžadovat, jestliže zaměstnavatel řádně oznámí okresní
správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance
do zaměstnání, čímž mu podle příslušného zákona vzniká účast
na nemocenském pojištění. Informaci si inspektorát práce může
v průběhu kontroly ověřit přímo formou dálkového přístupu.
Pozitivní je, že novela upravuje sazby pokut za nelegální
zaměstnávání tak, aby pro zaměstnavatele nebyly likvidační.
Za umožnění výkonu nelegálního zaměstnávání se minimální
možná pokuta snížila z 250.000 Kč na 50.000 Kč. Na druhé
straně však dochází ke zpřísnění postihů a byly definovány nové
delikty/přestupky, kterých se může zaměstnavatel dopustit.

plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením) – maximální výše pokuty 100.000 Kč.,
• nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících
existenci pracovněprávního vztahu maximální výše pokuty
500.000 Kč.
Zavádí se nová pokuta za překročení povoleného rozsahu
dohod o provedení práce (300 hodin v kalendářním roce)
až do výše dvou milionů korun. Nově je tedy pro zaměstnavatele
(fyzické i právnické osoby) doplněno ustanovení, podle
něhož se dopustí přestupku nebo správního deliktu tehdy,
když nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce
stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení
práce nebo dohody o pracovní činnosti. Lze tedy doporučit
(přestože to není zákoníkem práce jednoznačně stanoveno)
evidenci odpracovaných hodin i v případě dohod konaných
mimo pracovní poměr, aby bylo možno případné kontrole
prokázat nepřekročení maximálního možného rozsahu práce.
Další novinkou je zvýšení horní hranice pokuty za porušení
stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního
poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní
činnosti z 300.000 Kč na dva miliony Kč. Tato pokuta hrozí
například za neuvedení výpovědního důvodu nebo okamžité
zrušení pracovního poměru, pro které není žádný uznatelný
důvod. Proto musí zaměstnavatelé dbát na dodržování
nezbytných náležitostí výpovědi a v případě pochybností
o důvodech k okamžitému zrušení pracovního poměru zvážit
využití výpovědního důvodu dle § 52g zákoníku práce.
Jitka Hlaváčková
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
jhlavackova@spcr.cz

Zaměstnavatel se dopustí přestupku nebo správního
deliktu, pokud:
• neuvede v evidenci požadované údaje nebo v ní uvede
neúplné nebo nepravdivé údaje (jde o evidenci o poskytnutém
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Jak pokračují naše projekty?
Již půl roku se Svaz podílí na projektu Pracovnělékařské služby, do své poloviny dospěl
také projekt NOZ. Přinášíme zhodnocení dosavadního stavu obou projektů.
Cílem projektu Pracovnělékařské služby (PLS) je předložit
ve spolupráci se sociálním partnerem ASO (Asociace
samostatných odborů) ministerstvu zdravotnictví návrh, jak
by se měla na základě poznatků z praxe změnit právní úprava
těchto služeb. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zorganizoval
tři workshopy na téma poskytovatelů PLS, preventivních
prohlídek u zaměstnanců a posuzování zdravotní způsobilosti
zaměstnanců, na kterých se za účasti firem (personalisté,
právníci i manažeři) diskutovaly problémy i příklady dobré
a špatné z praxe.
Za problematická účastníci workshopů označili tato témata:
• kategorizace prací
• časový rozsah prohlídek a dostupnost poskytovatelů PLS
• výpis ze zdravotní dokumentace a jeho užitečnost
• preventivní prohlídky zaměstnanců pracujících v noci
• oznamovací povinnost poskytovatelů
• posudky pracovní způsobilosti jako výpovědní důvod
• kvalita poskytovatelů a jejich posudků
• terminologie
Tato témata budou na podzim předmětem diskuze
na samostatných i společných workshopech obou partnerů
projektu. Cílem setkání bude nalézt společná řešení.

Projekt NOZ je v polovině
Cílem projektu NOZ je formou diskusních setkání se zástupci
firem (zaměstnavatelů i zaměstnanců), úřadů práce, pracovníků
z oblasti BOZP, právníků a dalších účastníků identifikovat

výkladové a aplikační nejasnosti nového občanského zákoníku
a souvisící nové úpravy pracovněprávních vztahů.
SP ČR již v krajských městech zorganizoval 19 diskusních fór.
Zatímco na prvních ještě mohly zaznít věty jako „Vždyť ten
nový občanský zákoník se nás netýká, on už neplatí obchodní
zákoník?“ nebo „On se nějak změnil zákoník práce?“, na pozdější
už účastníci přicházeli s informacemi o problémech, se kterými
se v praxi setkali.
Některé problémy se postupem doby a výkladem ministerstva
spravedlnosti podařilo vyřešit (např. možnost souběhu výkonu
funkce ve statutárním orgánu a pracovněprávního vztahu). Jiná
témata byla identifikována jako natolik závažná (např. možnost
fakultativního zastoupení zástupců zaměstnanců v dozorčích
radách, odstranění dvojího limitu u srážek ze mzdy, stavění
prekluzivních lhůt, resp. jejich opětovný běh), že SP ČR požaduje,
aby je ministerstvo spravedlnosti zahrnulo do tzv. „urgentní
novely“, kterou nyní ve spolupráci s ostatními resorty připravuje.
Na ostatní nesrozumitelná a problematická ustanovení
(např. zdánlivost právního jednání, doručování dle zákoníku
práce, pracovnělékařské služby, agenturní zaměstnávání,
postavení prokuristy, náklady na srážky ze mzdy z titulu exekucí,
oddlužení aj.) i ta, jejichž úskalí si zaměstnavatelé zatím příliš
neuvědomují, se bude pamatovat v další části projektu. Další vlna
diskusních setkání začne na podzim.
V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Terezu Hejlovou –
thejlova@spcr.cz
Jitka Hlaváčková
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
jhlavackova@spcr.cz

Projekt NOZ (Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů)
Koordinátor: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / Partneři: SP ČR, Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR (KZPS), ASO / Realizace: 21. 10. 2013 – 30. 6. 2015
Informace: http://www.spcr.cz/probihajici-projekty/novy-obcansky-zakonik

Projekt Pracovnělékařské služby (Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy
pracovnělékařských služeb) Koordinátor: ASO / Partner: SP ČR / Realizace: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
Informace: http://www.spcr.cz/probihajici-projekty/pracovnelekarske-sluzby
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Projekty

Novelizace daňových zákonů
Od počátku příštího roku začnou platit úpravy změny daní. Některé nově nabudou
účinnosti, další ruší vybraná platná, ale dosud neúčinná opatření a jiné přinášejí
úplné novinky. Do debaty se vložil také Svaz.
Ministerstvo financí v posledních měsících připravilo a předložilo
několik návrhů novel daňových zákonů. Mezi klíčové patří
novelizace zákonů o DPH a o daních z příjmů, jenž prošel
prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Jeho neschválení před
koncem roku by mohlo být v praxi problematické, jelikož je třeba
zrušit některá ustanovení v souvislosti s původně plánovaným
jednotným inkasním místem, které od příštího roku nebude
a v současném stavu ani nemůže být spuštěno. Většina změn
se týká dílčích, spíše nekoncepčních opatření v souvislosti
s „technickým“ upřesněním či zpřesněním nejasností
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.
Na mnoho významných novinek si bude třeba dát pozor. Přestože
by podle záměru ministerstva financí měly „koncepčnější“
změny přijít až od roku 2016 „po důkladnější analýze a přípravě“,
obsahují návrhy zákonů i výraznější změny související přímo
či nepřímo s vybranými body koaliční smlouvy. Součástí návrhů
pro příští rok zatím ještě například není záměr zrušení konceptu
superhrubé mzdy či centrální evidence tržeb, u kterých probíhají
diskuse a analytické práce.
I po úpravách zůstávají daňové zákony pro podnikatele
nepřehledné. Dílčí pozitivní úpravy administrativu naopak
zvyšují. Řada firem v rámci narovnání podmínek podnikání
musí akceptovat určitá opatření proti daňovým únikům,
ale jejich počet narůstá a tím narůstá i související administrativa
a rizika. Jejich zavádění by proto mělo být opatrnější se snahou
eliminovat negativní dopady na ty, co se snaží daně řádně platit.
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) kvůli složitosti
a nepřehlednosti změn v daňových zákonech po ministerstvu
financí (MF) požadoval vydání příručky, která by přehledně
shrnula nové klíčové povinnosti i povinnosti zrušené. MF
přislíbilo, že na svých stránkách základní přehled zveřejní.
Některé návrhy s očekávaným negativním dopadem se podařilo
během projednávání zastavit.
MF například zamýšlelo zrušit osvobození od daně týkající
se úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
či přechodného ubytování poskytovaného jako nepeněžní
plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem
práce. Plánovalo také zavedení limitu nepeněžních plnění
poskytovaných zaměstnancům a rodinným příslušníkům z fondu
kulturních a sociálních potřeb. Po dohodě s ministrem financí
se podařilo tato a další osvobození zachovat. Jejich význam pro

Nejdůležitější navrhované změny zákona
o daních z příjmů:
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

zvýšení slevy na druhé a další dítě
změna nastavení paušálů ve výši 60 % (omezení absolutní
výše odpočtu prostřednictvím paušálu, neboli stanovení
hranice příjmů 2 miliony Kč)
zavedení povinnosti podat daňové přiznání u poplatníka
s příjmy ze závislé činnosti, který zaviní daňový
nedoplatek
prodloužení lhůty pro roční zúčtování záloh
z 15. na 31. března
mzdový list poplatníka musí obsahovat výsledky ročního
zúčtování záloh a daňové zvýhodnění
povinnost podat daňové přiznání při solidárním zvýšení
daně vznikne u poplatníka jen v případě, že se u něj
o solidární zvýšení bude zvyšovat celoroční daň, nikoliv
měsíční záloha
k 1. lednu 2015 nebude spuštěn projekt jednoho
inkasního místa
zrušení konceptu daně z úhrnu mezd, nově navrhovaných
sazeb pojistného či agregátní zastropování plateb
pojistného na sociální a zdravotní pojištění u firem
u „investiční“ části životního pojištění nebude možné
uplatnit osvobození od daně
zrušení dočasnosti limitu pro odvody na zdravotní
pojištění
osvobození dividend od daně bude zrušeno
zvýšení maximální výše pořádkové pokuty z 50.000
na 500.000 Kč
zavedení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy s možností stanovení až do 500.000 Kč
a „automatické sankce“ 2.000 Kč při podání učiněném
jinak než elektronicky
v nemocenském a důchodovém pojištění se ruší
povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů,
osob samostatně výdělečně činných a lékařů s orgány
sociálního zabezpečení

Hospodářská politika
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Nejdůležitější navrhované změny zákona o DPH
•
•
•

zavedení druhé snížené sazby na vybrané produkty
možnost uplatnit režim přenesené daňové povinnosti
u vybraného zboží a služeb
zavedení kontrolního hlášení plátce DPH, povinná forma
elektronického podání od 1. 1. 2016

ekonomiku v porovnání s přínosy do státního rozpočtu by byl
neúměrný a zbytečně by omezoval priority hospodářské politiky.
Dalším úspěchem bylo odstoupení MF ČR z požadavku
na zatížení odchodného a odstupného platbami na sociální
a zdravotní pojištění. Nakonec dle předloženého návrhu by měla
zůstat současná úprava a odstupné a odchodné by mělo nadále

z odvodů vyjmut. Ministerstvo se rozhodlo přehodnotit dílčí cíl
koaliční smlouvy o sbližování vyměřovacích základů a zohlednit
argumenty SP ČR ohledně dopadů na podniky v problémech
a na propuštěné zaměstnance, což by ještě více snižovalo
flexibilitu trhu práce a podniků obecně.
Úředníci ovšem argumenty průmyslu neakceptovalo ve všech
případech, například v otázce zpřísnění daňového řádu
neustoupili. Ministerstvo nabídlo, že se na ně firmy mohou
obrátit v případě zneužívání pozice správce daně. Obecně se však
ministerstvo financí diskusi nebránilo a doufáme, že otevřená
komunikace zůstane i nadále.
Bohuslav Čížek
analytik Sekce hospodářské politiky SP ČR
bcizek@spcr.cz

Novelizace zákona
o investičních
pobídkách
Podpora investičního prostředí je zařazena
mezi priority současné vlády a investice
firem jsou bezpochyby základnou
ekonomického rozvoje. Co firmám přinese
novela příslušného zákona?
Novelizace zákona o investičních pobídkách patří mezi
zásadní klíčové kroky pro zajištění atraktivity domácího
investičního prostředí.
Systém investičních pobídek sice bývá věcně kritizován, ale
při pohledu na realitu hospodářské politiky ve světě a faktory
rozhodování investorů by nedávalo smysl se tohoto nástroje
vzdávat. Obzvlášť nyní, kdy vývoj ukázal, že pobídky mohou
přispívat k růstu přidané hodnoty ekonomiky a vytváření
pracovních míst.
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V rámci revize pravidel veřejné podpory Evropská komise (EK)
snížila od poloviny letošního roku intenzitu veřejné podpory.
V případě regionů v ČR se jedná o pokles o 15 procentních bodů.
Pro velké podniky je snížena intenzita podpory ze 40 % na 25 %,
pro střední z 50 % na 35 % a pro malé z 60 % na 45 %. Ministerstvo
průmyslu a obchodu (MPO) přislíbilo, že předloží tzv. evaluační
plán tak, aby bylo možné v systému pobídek pokračovat
na základě „blokové výjimky“ a tedy bez nutnosti klasické
„procesně náročné“ notifikace a bez omezení celkového rámce.

Záměrem novelizace systému investičních pobídek je udržet
konkurenceschopnost jejich systému v mezinárodní soutěži
s okolními státy právě s ohledem na snížení míry veřejné
podpory a zatraktivnit je pro investory, nebo alespoň částečně
eliminovat negativní dopady snížení jejich atraktivity. Na vyšší
míru podpory dosáhnou například některé regiony Polska
či Slovenska. Je třeba si uvědomit, že konkurence v řadě případů
je mnohem globálnější.
Z předloženého návrhu novely lze uvítat například rozšíření
regionů, v nichž bude poskytována hmotná podpora
nových pracovních míst a rekvalifikace, zvýšení podpory
na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
na dvojnásobek, vypuštění povinnosti prokazovat financování
minimální částky z vlastních zdrojů, pozitivní úpravu podmínek
přeměny společností (nově například možnost fúze bez sankce
vracení dosavadní čerpané pobídky) či některá administrativní
zjednodušení. Za zásadní považujeme změnu výpočtu slevy

na daních z příjmů tak, že od vypočtené daňové povinnosti by
se odečítala nižší (nikoli vyšší) částka daně za jedno ze tří (nikoli
dvou) zdaňovacích období předcházejících splnění zákonných
podmínek. To odráží zkušenosti se skutečným čerpáním slevy
na dani v minulosti a skutečné zvýšení motivačního účinku.
Původní návrh obsahoval i některé nedostatky, na které Svaz
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) upozornil. Jednalo se zejména
o situace, kdy nebyly plně využity možnosti evropských pravidel
a které snižovaly atraktivitu tohoto systému, samozřejmě při
udržení podmínek pravidel veřejné podpory a objektivnosti

a racionálnosti připomínek. MPO bylo ochotné vést nad
připomínkami věcnou debatu a v rámci cíle novely a podpory
investic řadu z nich akceptovat.
Kromě klasického připomínkového řízení byla novelizace také
předmětem dílčích jednání za účastí sociálních partnerů či
pracovních skupin tripartity. Naše připomínky podpořily i odbory.
Příkladem uplatněných připomínek, kde došlo k dohodě, jsou
otázky vymezení možností využití investičních pobídek či
hodnocení udržitelnosti nově vytvořených pracovních míst.
Dle zákona o investičních pobídkách se investiční akcí
rozumí mimo jiné zavedení nebo rozšíření výroby v oborech
zpracovatelského průmyslu. Nově je zařazena do návrhu novely
definice „rozšíření výroby“, která bude zahrnovat navýšení
výrobních kapacit, diverzifikaci výroby o nové výrobky a zásadní
změnu výrobního procesu. V otázce zhodnocení udržitelnosti
pracovních míst (pro zpracovatelský průmysl je nově v návrhu
novely podmínka vytvoření 20 pracovních míst) byli sociální
partneři ujištěni, že toto bude posuzováno pouze ve vztahu
k nově vytvořeným pracovním místům v souvislosti s investiční
pobídkou, nikoliv tedy za celý podnik. V případě lhůty pro
udržitelnost majetku a pracovních míst (po dobu čerpání
pobídky, minimálně však 5 let) MPO ujistilo, že v praxi bude
možné nadále v případě potřeby ukončit čerpání bez vrácení
toho, co bylo dosud vyčerpáno.
Finální návrh novely po zapracování připomínek akceptovalo
ministerstvo i sociální partneři. SP ČR mu v dohodnuté podobě
vyjádřil podporu a vyzval vládu, aby zajistila hladký průběh
schvalování. Zejména jsme upozornili na signály neochoty
ministerstva financí akceptovat jednu z klíčových pozitivních
změn týkající se výpočtu slevy na dani. Vyzvali jsme vládu, aby
zajistila přijetí návrhu jako celku. Vláda 3. září návrh novely
schválila, nicméně kvůli rozporu s MF „vyškrtla“ jeho část týkající
se změny výpočtu slevy na dani. Doufáme, že se vláda pokusí
najít kompromis i v této oblasti, aby novela mohla od příštího
roku podpořit investiční prostředí.
MPO ještě do budoucnosti zvažuje možnost podpory ve formě
slevy na pojistném na sociální zabezpečení. Dosavadní jednání
naznačila i případnou možnost pro sektor zpracovatelského
průmyslu, kde by si firmy mohly zvolit, zda budou čerpat
podporu na vytvořené pracovní místo či ve formě slevy
na sociální pojištění. Ta by mohla být administrativně
jednodušší. MPO doporučí v této fázi vládě, aby dala mandát
ministerstvu práce a sociálních věcí k provedení související
analýzy proveditelnosti a dopadů, která bude východiskem pro
následný návrh novelizace příslušných zákonů. Tuto změnu je
SP ČR připraven podpořit.
Bohuslav Čížek
analytik Sekce hospodářské politiky SP ČR
bcizek@spcr.cz
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Bohdan Wojnar: Úspěch podniku stojí
na kvalitních zaměstnancích
O současnosti společnosti ŠKODA AUTO hovoří Bohdan Wojnar – člen jejího
představenstva, který je rovněž členem představenstva Svazu průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR).
Ze ŠKODA AUTO přicházejí v posledních měsících samé dobré
zprávy, čím to je?
Předpokladem úspěchu jsou inovace a investice do nových
produktů. Před několika lety jsme začali implementovat růstovou
strategii, díky níž chceme do roku 2018 prodávat 1,5 milionu
vozů ročně. S tím je spojená největší modelová ofenzíva v historii
značky. Jak se ukazuje na prodejních výsledcích, nejenom nová
Octavia, ale také například Rapid Spaceback a další modely
byly „trefou do černého“. Úspěch ŠKODA AUTO, stejně jako
řady dalších českých průmyslových firem, stojí převážně
na kvalitních dobře vzdělaných zaměstnancích – mám na mysli
zejména technické dovednosti. Jsme rádi, že se průmyslu
daří přesvědčovat veřejnost a politiky o nutnosti podpory
technického vzdělávání.
Nestačí ale o tématu jen hovořit, je třeba konat. Daňové odpočty
motivující firmy k investicím do technického vzdělávání mají
stále řadu nejasnosti (vyloučeny jsou např. učiliště, která jsou
součástí firmy). Projekt POSPOLU má otestovat prvky duálního
vzdělávání, které je pak potřeba přenést do praxe, koncepty
krajských sektorových dohod je potřeba dále rozvíjet.
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ŠKODA AUTO si zakládá na kvalitním partnerském sociálním
dialogu s odbory KOVO. Jsme přesvědčeni, že schopnost najít
společnou řeč se zástupci zaměstnanců a společně řešit
problémy je to, co nás posouvá dál.
Jak se daří vládě v ekonomické diplomacii?
Pozitivně vnímáme dlouhodobou změnu pozice vlády ve vztazích
k Číně. Pro naši společnost je to naprosto klíčový trh a lepší
politické vztahy, vzájemná spolupráce a pochopení nebo
flexibilnější vízová politika našemu podnikání pomáhají. Bylo
nám ctí uvítat koncem srpna v našem mladoboleslavském závodě
prvního vicepremiéra Čínské lidové republiky pana Zhang Gaoli.
Pozitivně vnímám i snahu vlády zefektivnit fungování exportního
financování (po nedávné restrukturalizaci EGAPu čeká
podobná změna Českou exportní banku) a znovu nastartovat síť
zahraničních kanceláří CzechTrade.
Jste investorem dvacetiletí – jak hodnotíte investiční prostředí?
ŠKODA AUTO investovala od roku 1991 v ČR přes 280 miliard
korun, v naprosté většině z vlastních zdrojů. Pozitivní je,

že současná vláda se snaží o zlepšení investičního prostředí –
musíme doufat, že se jí to podaří. ŠKODA AUTO je česká firma
se sídlem v ČR a máme logicky zájem zde v investicích i nadále
pokračovat. Současné prostředí ale opravdu motivující není.
Evropská komise asi nepochopila přínos investic a velkých
podniků pro regionální rozvoj. Na období 2014-2020 zpřísnila
podmínky pro poskytování veřejné podpory a existuje riziko,
že MPO podmínky ještě více zpřísní. Přitom lze třeba naši
společnost považovat za ukázku efektivity systému investičních
pobídek. Požádali jsme o podporu jen u strategických investic
podmiňujících další rozvoj, jde o marginální objem prostředků
v poměru k celkovým investicím.
Investoři se zajímají nejen o investiční pobídky, ale také
o nepřímou podporu ve formě regionálních investic
do infrastruktury. Rozvoj v ČR komplikují přemrštěné ceny
za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Jde
o důsledek tzv. „solárního boomu“ a máme nyní velká očekávání
od parlamentu, který projednává danou novelu. Věříme,
že se povede ceny vrátit na původní úroveň.
Dalším problémem jsou neuvěřitelně dlouhé a nejisté procesy
schvalování výstavby, které se ještě zhorší a prodlouží kvůli

aktuálně projednávané novele zákona o posuzování dopadů
na životní prostředí (EIA). Ze současných cca 22 měsíců se
proces prodlouží v roce 2015 na cca 27 měsíců – pro srovnání,
v Německu nebo Rakousku jde při dodržení stejných evropských
pravidel jen o 6 – 7 měsíců. A to nehovoříme o rizicích
prodlužování lhůt u liniových staveb. Jako investoři rozumíme
potřebě splnit evropské požadavky, ale budeme od pana ministra
Brabce i premiéra Sobotky čekat, že splní svůj slib a s účinností
od 1. ledna 2016 bude platit nový systém komplexního řízení.
Jaká další očekávání investoři mají?
Stabilní daňové prostředí, únosné ceny elektřiny, flexibilní
pracovní trh při zachování dialogu s odbory nebo proaktivní
vízovou politiku pro hlavní exportní trhy. Cena elektřiny je kvůli
příspěvkům na obnovitelné zdroje stále vyšší než v řadě okolních
států. To má negativní vliv na konkurenceschopnost, zejména
u energeticky náročných oborů.
Co ještě společnost ŠKODA AUTO trápí?
Citlivě vnímáme přílišnou regulaci EU v oblasti životního prostředí.
Cíle na snižování emisí CO2 jsou na hranici technických možností.
My jsme si jako výrobce svůj „domácí úkol“ splnili. Emise našich
moderních motorů klesají a k vozu Citigo na pohon CNG přibyla
letos také stejné palivo spalující Octavia G-TEC. Věříme, že i státní
správa a samospráva se na využívání těchto ekologických vozů
zaměří. A hlavně že odstraní neodůvodněné požadavky bránící
jejich většímu rozvoji – například restriktivní pravidla pro parkování
v podzemních garážích. Plně tedy podporujeme Národní akční plán
pro čistou mobilitu připravovaný MPO.
Lukáš Folbrecht
koordinátor vnějších vztahů ŠKODA AUTO
lukas.folbrecht@skoda-auto.cz

Šetření s ČNB: Mírný optimismus
Český průmysl v prvním pololetí letošního roku vykazoval znaky oživení a výrazně přispěl k pozitivním výsledkům ekonomiky.
Zatím je sice třeba při hodnocení „růstu“ zachovat určitou opatrnost, přesto lze vývoj hodnotit poměrně pozitivně.
Pozitivní výsledky přineslo šetření mezi nefinančními podniky za druhé čtvrtletí letošního roku. Mírný optimismus naznačuje
například v očekávání vývoje zakázek, mezd a zaměstnanosti či investiční aktivity. Stabilizace zakázek a kladné saldo
očekávání jejich vývoje jsou jedním z faktorů obnovy investiční aktivity, která je klíčová pro ekonomický růst.
Stabilizace se začíná projevovat také na trhu práce, kde zaměstnanost by letos nakonec mohla v průměru mírně vzrůst,
dle šetření meziročně o 1,4 %. Kompletní komentáře a výsledky jsou dostupné na stránkách www.spcr.cz v sekci Ankety
a šetření. Kromě bližších informací ke zmíněným veličinám zde naleznete například vývoj míry zajištění vývozu, očekávání
cenového vývoje či zhodnocení faktorů omezujících růst. V úvodní části prezentace jsou shrnuty základní ekonomická
data a další komentáře.
red
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Benefity:
Firmy dávají
přednost vzdělávání,
poklesl význam
stravenek
Pociťované zlepšení ekonomické situace se odráží ve větší ochotě zaměstnavatelů
zvyšovat mzdy, nabírat nové zaměstnance a také v rostoucí štědrosti v poskytování
benefitů. Vyplynulo to z pravidelného šetření, které Svaz uspořádal ve spolupráci
s ING Pojišťovnou.
Více než čtyři desetiny společností
v ČR zaznamenaly v uplynulém roce
zlepšení své ekonomické situace. Tento
optimistický údaj je jedním z výsledků
tradičního šetření k zaměstnaneckým
benefitům ve firmách uspořádaného
Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
a ING Pojišťovnou. Výsledky šetření jeho
organizátoři představili 28. srpna v Praze
novinářům.

Zájem o vzdělání poroste
„Z výsledků průzkumu je patrné, že zájem
o podporu vzdělávání jako o benefit
poskytovaný pracovníkům, bude
u zaměstnavatelů dále narůstat. Jeho
rozšíření v příštím roce plánuje 11 procent
firem,“ uvedl Radek Špicar (na snímku),
viceprezident SP ČR pro hospodářskou
politiku a konkurenceschopnost. Mezi
vzdělávacími programy připadá největší
podpora na jazykové a PC kurzy (shodně
je zaměstnancům nabízí 76 % firem),
dále na využívání nových technologií
či materiálů (67 %) a vedení a řízení lidí
(66 %). „V průměru jsou na vzdělávání
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zaměstnanců vynakládána dvě procenta
z obratu firmy. Nějakou formu vzdělávání
dnes poskytuje 81 procent firem,
nicméně vzdělávání není určeno všem
zaměstnancům. V průměru jej může
využívat třetina zaměstnanců firmy,“
konstatoval Radek Špicar.
Rozdílné jsou i investice do pracovníků
dle jejich pozice ve společnosti.
Na řadového zaměstnance připadá zhruba
3500 korun ročně, na člena nižšího
managementu 5900, na člena vyššího
managementu kolem 10.000 a na top
manažera 16.000. Zajímavý je i přístup
firem k výuce jazyků. Řada firem
ji poskytuje i zaměstnancům, kteří cizí
jazyky ve své práci nevyužijí.

Populární jsou mobilní
telefony
V popularitě zaměstnaneckých benefitů
nyní vede mobilní telefon (poskytuje jej
89 % firem) a příspěvek na vzdělávání
(81 % firem). Přes dvě třetiny firem přispívají
svým pracovníkům na penzi (68 %) a téměř
polovina na životní pojištění (49 %).

Benefity, které v posledních pěti letech
u zaměstnavatelů v oblíbenosti nejvíce
posílily, jsou vzdělávání a jednorázové
odměny (shodně o 11 procentních bodů)
a dále příspěvek na životní pojištění
(o 10 procentních bodů). Firmy také
investují do zdraví svých zaměstnanců
– pravidelných lékařských prohlídek
(75 % firem), vitamínů a rehabilitací (39 %)
a podpory sportovních aktivit (42 %).
Naopak meziročně mezi zaměstnavateli
nejvíce poklesl zájem o stravenky –
zatímco v loňském roce je poskytovalo
ještě 82 % společností, letos jich je nabízelo
jen 74 %.

Chytří do zaměstnanců
investují dlouhodobě
Stabilní zájem byl letos o penzijní
připojištění a spoření i o životní pojištění.
Zaměstnavatelé dokonce plánují,
že v příštím roce budou tyto produkty
poskytovat ještě více – o šest procent má
podle šetření vzrůst příspěvek na spoření
na penzi a o čtyři procenta na životní
pojištění. „Příspěvek na životní pojištění

a penzijní připojištění či spoření patří mezi
benefity, které hrají prim zejména u firem,
které pociťují zlepšení své ekonomické
situace a jsou připraveny do svých
zaměstnanců investovat dlouhodobě,“
řekla Kateřina Štěrbová, ředitelka
Employee Benefits ING Pojišťovny.
Podobný trend je i v případě podpory
zdraví zaměstnanců, do nějž chtějí firmy
v příštím roce investovat více o 6 %,
příspěvky na sportovní aktivity svých
pracovníků chtějí zvýšit 4 % firem. „Chytré
firmy investují do svých zaměstnanců
dlouhodobě. Vědí, že kvalitní lidé jsou
klíčovým aktivem každé firmy,“ uvedla
Štěrbová.
Příkladem společnosti, která přikládá
benefitům velký význam, je firma
VISHAY ELECTRONIC spol. s.r.o., jež
v ČR zaměstnává asi 1400 lidí. Nabídku
zaměstnaneckých benefitů má širokou.
„Jedním z nejoblíbenějších benefitů je
mezi zaměstnanci příspěvek na životní
pojištění, který v současné době čerpá
77 procent všech zaměstnanců. Není
nabízen všem pracovníkům, ale až těm,
kteří jsou ve firmě dva roky a déle.
V loňském roce jsme přispívali částkou
ve výši 2,5 procenta průměrné mzdy
dosažené zaměstnancem v předchozím
roce. Protože se firmě daří, rozhodli jsme
se letos příspěvek zvýšit na 2,8 procenta,“
vysvětluje flexibilní přístup firmy její
generální ředitel Jiří Velkoborský.
jnd
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Procento poskytujících firem
2010

2011

Mobilní telefon

80 %

84 %

Vzdělávání

70 %

78 %

Lékařské prohlídky

-

-

2012

2013

2014

75 %

87 %

89 %

82 %

85 %

81 %

75 %

78 %

Pitný režim

71 %

79 %

71 %

-

82 %

75 %

Stravenky

75 %

68 %

81 %

82 %

74 %

Služební automobil

75 %

80 %

75 %

76 %

74 %

Věcné dary/jednorázové odměny

57 %

64 %

64 %

71 %

71 %

Příspěvek na penzijní připojištění

60 %

71 %

74 %

68 %

68 %

Příspěvek na životní pojištění

39 %

54 %

43 %

53 %

49 %

Sport

33 %

32 %

39 %

40 %

42 %

13. plat

32 %

37 %

37 %

39 %

39 %

Zdraví (vitamíny, rehabilitace atd.)

24 %

31 %

35 %

36 %

39 %

Kultura

29 %

28 %

33 %

41 %

35 %

Zaměstnanecké půjčky

31 %

32 %

36 %

38 %

34 %

Očkování proti chřipce

24 %

28 %

25 %

35 %

27 %

Příspěvek na dovolenou

20 %

24 %

28 %

32 %

27 %

Dny volna tzv. sick day

30 %

25 %

Flexi – poukázky

14 %

-

13 %

-

12 %

-

24 %

26 %

Příspěvek na cestování do zaměstnání

14 %

20 %

15 %

22 %

20 %

Tabulka č. 1: Zaměstnanecké benefity – vývoj 2010 až 2014

Průzkum Zaměstnanecké benefity
2014 ING Pojišťovny a SP ČR
se uskutečnil letos v červenci
elektronickou formou na
www.employeebenefits.cz. Již
osmé vlny průzkumu se zúčastnilo
171 společností ze všech krajů
ČR – z různých odvětví a různé
velikosti. Prezentaci s podrobným
rozborem výsledků šetření najdete
na internetové stránce
http://www.spcr.cz/images/ING/ING.pdf.
Zdroj: ING pojišťovna a SP ČR
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Unijní lídři
konečně na obzoru?
Nové vedení EU získává podobu. Po květnové volbě 751
europoslanců a výběru šéfa Evropské komise (EK) Jeana-Clauda
Junckera, si země EU na konci srpna na post „prezidenta“ EU
vybraly polského premiéra Donalda Tuska a za „ministryni
zahraničí“ Italku Federiku Mogheriniovou.
Teď finišuje formování nové EK. Výběr
portfolií je delikátním úkolem a je jasné,
že ne všichni vyjdou jako vítězové.
Významných oblastí je méně, než kolik zemí
si na ně brousí zuby. Bruselská „matematika“
bere v potaz řadu proměnných. Závisí nejen
na kvalifikaci, nýbrž i na velikosti země,
stranické legitimaci i pohlaví kandidátů.
Europoslanci, kteří je budou „grilovat“,
tlačí na větší zastoupení žen. A někteří
hrozí, že bez dostatečného zastoupení
dam budou dělat problémy. Těm by se ale
všichni rádi vyhnuli. Čas tiká a EU potřebuje,
aby se instituce mohly konečně odrazit
od současného přešlapování na místě.

Český tah dámou
Úpěnlivé volání po kandidátkách
(a možnosti vylepšit si šanci získat
požadované portfolio) vyslyšelo i Česko.
Nominací ministryně pro místní rozvoj
Věry Jourové si řeklo o regionální politiku,
pod níž spadají i fondy. Od země, která
má s jejich čerpáním trable, je to zajímavý
tah. Věřme, že za tím není představa, že by
získání křesla mělo ČR pomoci její potíže
s čerpáním vyřešit. Je jasné, že případná
česká komisařka by ve vztahu k ČR byla
vzhledem k „fondové“ pověsti Prahy pod

větším drobnohledem. Česká vláda má ale
v hledáčku i dopravu, meziinstitucionální
záležitosti, digitální agendu či průmysl.

Ale Belgie celé své předsednictví kvůli
vnitropolitické krizi „odtáhla“ s přechodnou
vládou a nikoho to zvlášť nepohoršovalo.

Belgické „déjà vu“

Cestou klastrů?

Dovolil bych si malou odbočku. Čechům
bylo na jaře a počátkem léta vytýkáno,
že nemají kandidáta na komisaře a že
se tím, že s výběrem kvůli půtkám koalice
otálejí, mohou připravit o významnější
post. Přiznám, že ke kritikům jsem patřil
i já. Myslím si, že unijní politika, má-li být
úspěšná, musí být dlouhodobá a promyšlená,
nikoli honěná na poslední chvíli a pod
tlakem, když už partneři jsou o dva tahy dál.
Ač český výběr nebyl nejrychlejší, rozhodně
nebyl nejpomalejší. Belgie, kde má EU
hlavní sídlo, ještě na začátku září žádné
jméno neměla. V zemi byly v květnu volby
a nová vláda zatím nevznikla. Budoucí
předseda EK Juncker (na snímku) ji kvůli
tomu kritizoval, že „paralyzuje celou Evropu“
a dal jí po summitu 30. 8. pár dní na to,
přijít konečně s kandidátem či (ještě lépe)
kandidátkou. Velmi by mě zajímalo, zda
se to projeví na významu postu, jaký Belgie
získá. Když v roce 2009 během českého
předsednictví padla česká vláda, kdekdo
se do ČR obouval, jak si to může dovolit.

Zpět k tématu. Samotné portfolio je jen
jednou věcí. Další souvisí s tím, jakou
roli daný komisař bude v příští EK mít.
Zatím není jasné, zda vzniknou „klastry“
a jakou by měly mít podobu. V nich by se
u souvisejících oblastí měl vytvořit mnohem
větší průnik, aby nedocházelo k tomu,
že z jednotlivých částí komise vycházejí
vzájemně si protiřečící nebo neprovázané
návrhy. Za takovýto „klastr“ by pak měl mít
někdo zodpovědnost a dá se čekat, že by šlo
o místopředsedy EK. Není ale jasné, tedy
aspoň pro veřejnost, jakou pravomoc by
měli tito šéfové „klastrů“ mít – jak v rámci
celé EK, tak nad jednotlivými komisaři.
Jak vše dopadne, budeme vědět brzy.
Ideálně by nová EK měla začít fungovat
od listopadu. Hodně ale bude záviset
na europoslancích. Ti si „grilování“,
při němž musí kandidáti prokázat
připravenost zastávat post i schopnost
reagovat na ne vždy zrovna přátelské
a precizní otázky, užívají. Zkušenosti
ukazují, že zákonodárci si jistě nenechají
utéct možnost na někom si „smlsnout“
a nechat tak projevit svou sílu.

Po uzávěrce tohoto čísla byl české zástupkyni v Evropské komisi Věře Jourové přidělen
resort spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovnosti pohlaví. Vyjádření SP ČR
k přidělenému portfoliu je publikováno na internetové stránce
http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/evropska-komise-musi-vice-podporit-evropsky-byznys.
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Tomáš Pirkl
stálý delegát SP ČR u BUSINESSEUROPE
tpirkl@spcr.cz

Příliš mnoho priorit může Evropu umořit
Pravidelná obměna v klíčových evropských institucích přinese pro následující roky významné
změny. Evropu čeká radikální řez italského předsednictví, reformulace hospodářské politiky
a návrat k podstatě vnitřního trhu.
Je již tradicí, že po obnově evropských institucí a s novými lídry
zasedá Evropa zdánlivě k čistému stolu a slibuje občanům světlé
zítřky. Ani nyní tomu nebude jinak. Bude to navíc umocněno tím,
že se evropské hospodářství sice zvedá z popela, přesto nepřináší
dostatek pracovních míst.
Italské předsednictví slibuje nový začátek, červnová Evropská
rada si schválila strategické priority pro Evropu v čase změn a svůj
osobní plán pro Evropu představil i nový předseda Evropské komise
Jean-Claude Juncker. Do procesu vstupuje i evropský byznys se
svými sedmi postuláty a členské státy formulují své národní priority.
A aby toho nebylo na jednu Evropu málo, schyluje se k revizi
strategie Evropa 2020 a hledání účinnějších prostředků, jak ji řídit.
Čistý stůl a nové zítřky jsou taženy ke dnu balvanem nesplněných
společných cílů. Jde zejména o zaměstnanost, která je a vždy bude
klíčem k důvěře občanů v evropský projekt.
Doporučení evropského byznysu:
•
•
•

•
•
•

•

posílit růst propojením fiskální konsolidace s reformami
zvýšit podíl Evropy na toku přímých zahraničních investic,
podpořit investice soukromé i veřejné
zvýšit zaměstnanost cestou reforem trhů práce a zajistit,
aby zdroje mobilizované na iniciativu záruk pro mladé
představovaly reálnou pomoc
zlepšit konkurenceschopnost zejména v průmyslu a zaměřit
se na klíčové oblasti její podpory
rozvíjet jednotný trh s důrazem na digitální ekonomiku,
energetiku, služby a infrastrukturu
vytvářet Evropu otevřenou světu a uzavřít obchodní
dohody se strategickými partnery (zejména dohodu s USA
o transatlantickém obchodním a investičním partnerství – TTIP)
zabývat se vysokými cenami energie a zvýšit energetickou
bezpečnost

Priority Evropské rady pro následujících pět let:
•
•
•
•
•

unie zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti
unie, která dává prostor všem občanům a chrání je
budování energetické unie s klimatickou politikou zaměřenou
do budoucnosti
unie svobody, bezpečnosti a práva
unie jako silný hráč na globálním hřišti

Vodítka Evropské komise pod vedením
Jeana-Clauda Junckera pro politiky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nové povzbuzení pro růst, vytváření pracovních míst a investice
propojený digitální vnitřní trh
odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti
klimatických změn
hlubší a spravedlivější vnitřní trh s posílenou průmyslovou
základnou
hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie
přiměřená a vyvážená obchodní dohoda s USA
prostor svobody a práv založený na vzájemné důvěře
směrem k nové politice v oblasti migrace
silnější globální hráč
unie demokratických změn

Evropský parlament definuje vizi
Evropský parlament zformoval výbory a začíná definovat svoji vizi.
Jako první deklarovala své priority předsedkyně parlamentního
výboru pro vnitřní trh (IMCO) Vicky Fordová z Velké Británie
(Evropští konzervativci a reformisté – ECR). Hlásí návrat k podstatě
a cílu vnitřního trhu, což byl primární důvod pro členství Velké
Británie v Evropských společenstvích. Prioritami jsou digitální
jednotný trh a služby. Dotáhnout chce také opatření na zvýšení
bezpečnosti výrobků a ochrany trhu a podpořit váznoucí ratifikační
proces patentu EU.
Evropský byznys konfrontuje své priority s představami institucí.
Oceňuje dynamiku a reálný přístup italského předsednictví
k prioritám. Pokud jde o Junckerův plán, pozitivně hodnotí jeho
jasný směr a nastavení priorit, důraz na konkurenceschopnost
a opakované potvrzení dvacetiprocentního podílu průmyslu
na HDP, horizontální přístup k digitální agendě, snahu
o vybudování energetické unie a ambice v TTIP. Naopak má
Priority Rady EU:
• podpora pro zaměstnanost: podpora hospodářského růstu
• Evropa blíže občanům: prostor demokracie, práv a svobody
• Evropská zahraniční politika s větší dynamikou: posílení
role EU ve světě
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pochybnosti ohledně energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů,
kontroly bank a závazku k dani z finančních transakcí (FTT)
i malých ambicí v oblasti inovací.

„Královnou“ priorit je růst
Evropa musí k výzvám přistupovat ambiciózně, avšak reálně
a s jasným plánem. Imperativem zůstává tvorba pracovních míst
a růst, který ji zajistí. Předpokladem je konkurenceschopnost
podniků na evropských i třetích trzích, k čemuž může vést využití
potenciálu vnitřního trhu a odvážnější společná obchodní politika.
Testem budoucích politik a nové evropské garnitury musí být
konkurenceschopnost – především investice, inovace, dovednosti
a nové technologie. Evropa sází na renesanci průmyslu, digitalizaci
a větší liberalizaci trhu se službami. Aby byly průmyslové
podniky konkurenceschopné, musí se zlevnit vstupy. Jde o přístup
k surovinám, konkurenceschopné ceny energie, bezpečnost
dodávek energie a přístup ke kvalifikované pracovní síle.
ČR ve svém mandátu k červnové Evropské radě podpořila jako
priority stabilizaci ekonomiky, udržitelný rozvoj a zaměstnanost.
Podporuje zlepšení fungování vnitřního trhu a podmínek pro rozvoj
průmyslu, energetickou bezpečnost a zefektivnění fungování
unijních institucí prostřednictvím zvýšení jejich legitimity,
efektivního řízení a přiblížení se k občanům.

Jak se podaří vládě prosadit své priority v Bruselu, změnit svou
pasivní pozici v aktivní a naplnit tak vládní prohlášení? Státní
tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza vidí dva výchozí
přístupy – „pevné ukotvení v Evropě“ a „mít evropské věci v hlavě“.
Úřad vlády plánuje ukotvit pozici ČR v EU. Hodlá vytvořit Koncepci
působení ČR v EU jako stručný a otevřený dokument a vodítko
a plánuje ustavení Národního konventu o EU jako platformy pro
formování společných postojů v prioritních oblastech. Koncepce
by obsahovala pět priorit a pět kritérií pro formulování rámcových
pozic. Z každé z nich by mělo být jasné, jak návrh EK prospívá ČR
a kde jsou rizika.
Konvent i připravovaná koncepce mají zastánce i kritiky. Název
evokuje historicky neúspěšný pokus o evropský Konvent
a radikální změnu smluv. Také nová koncepce sama se mnohým
zdá zbytečná a stanovené priority místy konfliktní. Konsensus
není ani o připojení k fiskálnímu paktu. Jedni si myslí, že pořádek
a disciplínu ve financích si umíme udělat sami, druzí argumentují
tím, že jde o pozitivní signál EU a zajištěné místo u jednacího stolu
eurosummitu. Evropa tedy má svůj plán, nyní jde o to, do jaké míry
zamíchá karty sankční válka mezi EU a Ruskem.
Vladimíra Drbalová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Mezinárodní organizace a EU
vdrbalova@spcr.cz

Podrobnější informace o tématice najdete na internetových stránkách http://www.spcr.cz/businesseurope/mene-priorit-viceodvahy-apel-byznysu-evropskym-lidrum, http://www.spcr.cz/businesseurope/evropsky-byznys-oslovil-premiera-renziho.

Priority italského předsednictví v Radě EU
Itálie se ujímá předsednictví v Radě EU v době obměňování unijních institucí a přechodu
do nového legislativního cyklu. V předsednické roli se ocitne již podvanácté.
Itálie je vysoce rozvinutou, exportně orientovanou průmyslově-zemědělskou ekonomikou, čtvrtou největší v EU, jednou z pěti
zemí EU s nejrozšířenější řemeslnou výrobou a inovativními
malými a středními podniky, jedním z největších producentů vína
na světě. Je producentem luxusního zboží i celé řady průmyslových
výrobků, zemí s největším finančním obratem. Ovšem je také
závislá na dovozu surovin, zejména energetických, potýká se
se stárnutím populace a v posledních 10 letech i s nízkým výkonem
ekonomiky. Chronicky slabá ekonomika volá po reformách.
V červenci byl ustaven Evropský parlament, v listopadu se funkce
ujme nová vysoká představitelka pro bezpečností a zahraniční
politiku EU Federika Mogherini, začnou platit nová pravidla
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pro hlasování v Radě EU kvalifikovanou většinou a, půjde-li vše
podle harmonogramu, zahájí svou činnost nová Evropská komise
Jeana-Clauda Junckera a v prosinci převezme funkci prezidenta
Evropské rady Donald Tusk.
Itálie v roce 2003, když předsedala EU naposledy, uspořádala
v Římě mezivládní konferenci k návrhu Ústavní smlouvy.
Nyní je výzvou jejího předsednictví nastavení úzkých vazeb
a konstruktivní spolupráce s novými institucionálními činiteli,
aby se EU co nejdříve vrátila do normálního pracovního rytmu
a legislativní aktivity a byla schopna rychle reagovat na aktuální
výzvy. Předsednictví se bude snažit dát evropskému projektu nový
impuls a vizi a nejspíš se nezastaví ani před takovými otázkami,

Confederazione Generale dell‘ Industria
Italiana – CONFINDUSTRIA
Reprezentuje zájmy podniků působících v Itálii v oblasti
průmyslu a služeb. Jejími členy je 147 000 podniků všech
velikostí, zaměstnávajících na 5,4 milionu lidí. Sídlí v Římě
a disponuje sítí 15 průmyslových unií v regionech a provinciích
– sdružuje jak lokální asociace a odvětvové svazy, tak
průmyslové unie, samostatné asociace, profesní asociace,
sdružení živnostníků, cechy a komory (celkem jich je 254).
Confindustria byla založena v roce 1910 jako asociace
italských podnikatelů pro hájení zájmů průmyslu.
Jejím posláním je řešení aktuálních výzev, týkajících
se hospodářského růstu a ekonomického rozvoje, a hledání
řešení pro Itálii a její výrobní systém. Od konce 50. let
20. století má svou delegaci v Bruselu. Confindustria
je členem BUSINESSEUROPE a BIAC.

jako je otevření evropských smluv a předefinování základních
pilířů EU. Itálie je připravena zahájit diskuse o změnách smlouvy
s cílem zvážit, jaké změny jsou zapotřebí, a cítí příležitost stát
se klíčovým partnerem v dialogu s Německem.
Určujícím rámcem pro priority Itálie v Radě EU je osmnáctiměsíční
program předsednické Trojky pro tři po sobě jdoucí předsednické
země (spolu s Lotyšskem a Lucemburskem) na období červenec
2014 – prosinec 2015. Cílem je překonat hospodářskou a finanční
krizi a podpořit růst v EU, posílit kapacity pro vytváření většího počtu
pracovních příležitostí, využít příležitostí v digitální ekonomice,
zajistit základní práva a hrát svou roli v rychle se měnícím světě.

Předsednictví pro růst
Priority italského předsednictví v Radě EU představil na plenárním
Evropského parlamentu premiér Matteo Renzi, který se ve svých
projevech netají snem o Spojených státech evropských. Primárně
se zaměří na oživení po hospodářské a finanční krizi, hospodářský
růst a tvorbu pracovních příležitostí, na posilování základních
práv a na udržení kroku s rychle se měnícím světem, nejen pokud
jde o obchod, ale také o hodnoty. „Silnější a soudržnější Evropa
je jediným řešením našich dnešních problémů. EU, to není jen
společná minulost, ale také společný osud, před kterým není možné
utéct. ... Je pravda, že některá evropská pravidla se musí změnit.
Potřebujeme jednoduchá a lépe sdílená pravidla,” říká Matteo Renzi.
Vedle otázek budoucnosti EU bude na agendě Rady revize
Strategie Evropa 2020, snižování nezaměstnanosti, zejména
mladých lidí, podpora financování ekonomiky, především malých
a středních podniků, a fungování mechanismů měnové unie
a vznikající bankovní unie. Snahou nebude ani tak dosáhnout
dohod mezi členskými státy o legislativách jako konstruktivní

postup. Pro Itálii je důležitý posun od politiky “odříkání” k politice
podporující růst. Objevují se návrhy na propojení evropských
rozpočtových pravidel s reformami na národních úrovních. Itálie
hodlá položit důraz na dlouhodobé investice, představit prvky
rozpočtové flexibility, které na národních úrovních povzbudí
k zásadním investicím, a v oblasti strukturálních fondů prosazovat
odklon od malých roztříštěných projektů bez viditelných dopadů
na ekonomiku k významným projektům pod dohledem místních
samospráv, národních vlád a Bruselu (např. budování digitálních
dálnic). V oblasti daní se hodlá zaměřit na revizi systému DPH,
na energetickou daň a daň z finančních transakcí a daňové úniky.
Významnými tématy, prolínajícími se celým předsednictvím,
budou energetika a digitální agenda (telekomunikační balíček).
EU si stanoví závazky před velkou pařížskou klimatickou
konferencí plánovanou na rok 2015, bude diskutovat o energetickoklimatickém balíčku a plánech na snižování emisí skleníkových
plynů. Důležitým tématem bude i posilování konkurenceschopnosti
průmyslu EU. V oblasti vnějších vztahů se pozornost stočí
na jednání o velkých obchodních smlouvách s významnými
partnery EU – s USA, Kanadou a Japonskem. Prioritně se Itálie hodlá
věnovat otázkám imigrace a společné migrační politiky.
Zda bude Itálie schopná diskuse na vysoké úrovni uspíšit, bude
záviset na celé řadě faktorů, jak na rozdělení a obsazení nejvyšších
postů v EU a důvěře mezi jednotlivými členskými státy, tak patrně
i na její vnitřní stabilitě a schopnosti provádět slíbené reformy.

Evropská podnikatelská komunita volá
po realizaci 7 klíčových priorit
S vědomím toho, že italské předsednictví svým programem
zahajuje naplňování strategických priorit EU na příštích pět
let, vydefinovala BUSINESSEUROPE sedm klíčových oblastí,
na které by mělo předsednictví zaměřit pozornost (viz článek
V. Drbalové). BUSINESSEUROPE bude usilovat, aby Evropská unie
přistupovala k regulaci jen tehdy, pokud to bude nezbytně nutné
a bude znamenat přidanou hodnotu. Začátek nového evropského
politického cyklu je evropskou podnikatelskou komunitou vnímán
jako příležitost k urychlení nezbytných rozhodnutí týkajících
se Průmyslového paktu. Evropští podnikatelé od italského
předsednictví i nové Evropské komise očekávají, že pozornost
zaměří na roli průmyslu v evropské ekonomice.
Marta Blízková
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Mezinárodní organizace a EU
mblizkova@spcr.cz
Informace k italskému předsednictví v EU najdete
na internetových stránkách http://www.spcr.cz/evropska-rada/
priority-italskeho-predsednictvi-v-rade-eu a www.italia2014.eu.
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Inovacentrum ČVUT propojuje vědu s praxí
Nejen akademické sféře – vědcům a studentům, ale i podnikatelům slouží Inovacentrum
ČVUT, které propojuje univerzitní svět s praxí. Experti jim zde mohou pomoci,
aby se postavili na vlastní nohy a rozjeli úspěšné podnikání.
Na Českém vysokém učení technickém
(ČVUT) v Praze si cení vědců, kteří přicházejí
s novými, mnohdy netradičními řešeními.
Podporu výzkumu a vývoje, realizaci nápadů
na zlepšení a jejich spravedlivé ocenění
podporuje Inovacentrum ČVUT, jež chce
být oporou nejen pro vědce, ale i pro
podnikatele.
Inovacentrum ČVUT již řadu let úspěšně
propojuje univerzitní svět s aplikační sférou
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Poskytuje
komplexní služby těm, kdo mají zájem
zvýšit svoji konkurenceschopnost formou
inovace výroby či využitím odbornosti
široké škály expertů z prestižní univerzity.
Mezi úspěšné projekty patří například
spolupráce se společností PREdistribuce,
a.s. na tvorbě metodiky pro řízení dat.
Cílem bylo navrhnout metodiku práce
s daty, která bude odpovídat rostoucím
firemním požadavkům na kvalitu
a dostupnost poskytovaných dat a zároveň
respektovat principy řízení informačních
technologií v organizaci. „Obrátit
se na akademickou sféru, hodnotím
jako dobrý tah. Vysokoškolský tým nám
kromě nezávislého externího posouzení
stávajících pravidel přispěl díky své široké
databázi znalostí i celou řadou nových
myšlenek,“ řekl Karel Jiránek, ICT manažer
společnosti PREdistribuce, a.s.
Na dalším projektu se podílela firma TRW
Automotive Czech s.r.o. – u nového výrobku
chtěla využít technologii laserového
svařování plastů, kterou nikdy předtím
nerealizovala. Inovacentrum ČVUT
vyhledalo na strojní fakultě odpovídajícího
řešitele a klient úspěšně zahájil sériovou
výrobu nového modelu automobilu. Příkladů
další úspěšné spolupráce lze uvést celou
řadu napříč průmyslovým spektrem.
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Inovacentrum ČVUT spravuje také
duševní vlastnictví univerzity
a rozšiřuje portfolium právních služeb
v oblasti licenčních a konsorciálních
smluv. Ve spolupráci s univerzitním
patentovým střediskem zajišťuje
komplexní služby související s ochranou
duševního vlastnictví na ČVUT v Praze.
„To je nezbytné především u procesu
komercializace vědeckovýzkumných
výsledků. Jedná se o náročný proces
vyžadující značné zkušenosti. Naším
úkolem je zajistit, aby budoucí investice
z průmyslu byla náležitě ochráněna a obě
strany měly ze spolupráce prospěch,“
konstatoval Marek Houda ze správy
duševního vlastnictví Inovacentra ČVUT.
Inovacentrum ČVUT nabízí služby nejen
akademikům, ale i studentům, kteří chtějí
„rozjet“ vlastní podnikání. Začínající
podnikatele podporuje prostřednictvím
projektu InovaJET. Tento „podnikatelský
inkubátor“ je otevřen každému, kdo
chce začít podnikat a má technický
a inovativní nápad. Cílem je pomoci
těmto lidem postavit se na vlastní nohy

a přispět tak k rozvoji malého a středního
podnikání v ČR.
„Od moderní vysoké školy a především
od technicky zaměřené univerzity
se dnes očekává, že nebude plnit pouze
roli vzdělávací instituce a posouvat laťku
lidského poznání. Měla by také aktivně
přispívat socioekonomickému rozvoji
regionu,“ vysvětlil ředitel Inovacentra ČVUT
Jaroslav Burčík, podle něhož se od univerzity
očekává i institucionální podpora
spolupráce mezi akademickou a aplikační
sférou. V praxi to znamená, že univerzita
zjistí výzkumné potřeby partnera, zajistí
odpovídající řešitele a následně hladkou
spolupráci na projektu. „Díky tomu
akademici získají více času, ve kterém
se budou moci věnovat své odborné činnosti.
My se soustředíme na tento typ podpory
a jsme ‚propojovačem‘ mezi potřebami
aplikační sféry a akademického světa,“
dodal Jaroslav Burčík.
Aneta Zemanová
marketing a PR Inovacentrum ČVUT
zemanova@inovacentrum.cvut.cz

Informace o Inovacentru ČVUT a jeho aktivitách najdete na internetové stránce
www.inovacentrum.cvut.cz.
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Nevynalézejte vynalezené –
inspirujte se zadarmo
V prostředí mezinárodního obchodu se stále více mluví o ochraně průmyslového
vlastnictví, zejména o patentové ochraně nových nebo inovovaných technických řešení.
Co a jak patentovat, představuje odborník z Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.
Patent svému majiteli přináší po určitou dobu výhodu v podobě
výlučného postavení na teritoriálně omezeném trhu, byť
vykoupenou často nemalými finančními prostředky. Majitel
patentu může chráněné řešení využívat a výrobu či prodej
konkurenci zakázat, případně jí poskytnout licenci. Tím si zajistí
návratnost prostředků vložených do výzkumu a vývoje a zabrání
konkurenci, aby těžila z myšlenek a nápadů, do kterých sama
neinvestovala. Za tuto výhodu „platí“ tím, že je přihlašované,
resp. patentované řešení s konkrétními příklady provedení
zveřejněno ve věstníku a v databázích, tedy je k dispozici
komukoli.
Tyto technické informace v naprosté většině případů nelze najít
nikde jinde a jejich využití je v mnoha případech významnější
než následné patentování. Zájemci se v databázích mohou
seznámit s nejnovějšími technickými poznatky, mohou čerpat
podněty a nápady pro vlastní inspiraci ve výzkumu a vývoji a pro
další podnikatelskou činnost.
Zdroje patentových informací jsou k dispozici zejména ve volně
dostupných databázích, jednou z nejvýznamnějších je Espacenet.
Bez jejich pravidelného monitorování se neobejde nikdo, kdo
hodlá efektivně investovat do výzkumu a vývoje. Může tím
předejít situacím, že by vynalézal již vynalezené. Poučení
v patentových informacích najdou i ti, kdo hledají výrobní náplň
pro svou firmu nebo nové trhy pro jejich uplatnění.
Patentové informace nemají hodnotu pouze technickou,
ale i právní. Dá se z nich zjistit, ve kterých zemích patent platí,
jaká je doba jeho platnosti a jaký rozsah ochrany zajišťuje. Z více
než 80 milionů technických řešení zveřejněných v databázi
Espacenet je v ČR platných pouhých 30.000, ostatní jsou
využitelné volně a zadarmo.
Pokud přihlašovatel využije všechny nabízené možnosti na zjištění
nejnovějšího stavu techniky a je přesvědčen, že jeho technické
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řešení je patentovatelné, měl by požádat nejprve o národní
patentovou ochranu. Po této žádosti má celý rok na rozhodnutí,
zda bude usilovat o ochranu i v zahraničí. V průběhu tohoto roku
obdrží od Úřadu průmyslového vlastnictví ČR rešerši, z níž bude
moci odhadnout, zda může v zahraničí uspět.
Jednou z možností, jak chránit technické řešení v zahraničí,
představuje podání přihlášky podle Smlouvy o patentové
spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT). Na základě jediné
přihlášky je možné získat ochranu až ve 148 státech světa;
přihlašovatel se navíc brzo dozví, jakou šanci na udělení patentu
jeho přihláška má. Má tak možnost se rozhodnout, zda v řízení
bude pokračovat až do udělení patentové ochrany v určených
zemích, čímž sníží riziko zbytečných investic.
Stěžejní výhodu však představuje již samotné mezinárodní
zveřejnění patentové přihlášky za předpokladu, že přihlášené
řešení je natolik kvalitní a na trhu uplatnitelné, že se najde
zájemce o jeho koupi už v této fázi. Bohužel si však žadatelé
vždy dostatečně neuvědomují, že podáním národní patentové
přihlášky, resp. národní přihlášky užitného vzoru bez návazného
podání přihlášky PCT umožňují konkurenci toto řešení volně
využívat mimo území ČR.
Josef Kratochvíl
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví ČR
jkratochvil@upv.cz
Bližší informace najdete na internetových stránkách:
http://patentuj.cz/
http://www.upv.cz/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www.wipo.int/pct/en/

SIMPLY CLEVER

VŮZ, CO MÁ ŠŤÁVU
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

ŠKODA Rapid Spaceback s čerstvým oceněním Red Dot za design
Každý má jiný vkus. A přesto se najdou věci natolik dokonalé, že se líbí všem.
Například ŠKODA Rapid Spaceback s designem ověnčeným světoznámou
cenou Red Dot. Jen se podívejte na ty čisté, dynamické tvary. Nádhera. A když
je tak dokonalý navenek, zkuste si představit, jaké to musí být za volantem.
Objednejte si zkušební jízdu ještě dnes.

skoda-auto.cz
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