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ÚVODNÍ SLOVO

VÁŽENÍ ČTENÁŘI SPEKTRA

V

stoupili jsme do roku 2018, ve kterém oslavíme 100 let našeho státu, ale také 100 let
Svazu průmyslu. V současné době tvoří naši členskou základnu 146 individuálních
členů a 33 členů kolektivních, celkem tedy máme více než 11 000 členů. Velmi si ceníme
výsledků české ekonomiky v minulém roce, na kterých se naši členové podílí zásadní
měrou.
Pro podnikatelské subjekty je nezbytné, aby mohly působit v transparentním a předvídatelném prostředí. K tomuto samozřejmě svou činností zásadně přispívá i náš Svaz
průmyslu a dopravy ČR. Naše činnost a úsilí se tak promítá do několika základních
oblastí.
Na poli legislativy jde samozřejmě o stabilitu právního řádu s důrazem na kvalitu nově
přijímaných norem. Podporujeme legislativní návrhy, které přispívají ke kvalitnímu
podnikatelskému prostředí, jako například připravovaná novela insolvenčního
zákona. Ta nastavila bariéry proti nekalým praktikám v insolvenčních řízeních.
Některé návrhy zákona mohou být ale z hlediska byznysu spíše problematické. Pokud bych měl jeden jmenovat, byla by to novela zákona o Hospodářské
komoře, jejíž cílem mělo být vytvoření „Právního elektronického systému“ pro
podnikatele. Zvolená forma by ale vyvolala mnoho právních nejasností, a dokonce by zasahovala do principů dělby moci.
Další oblastí, ve které jsme velmi aktivní, je podpora exportu. Svaz průmyslu a dopravy ČR se trvale věnuje ekonomické diplomacii s cílem dosáhnout
takové podpory exportérů, jaká je běžná v rozvinutých zemích, a především
v zemích EU. Český export v roce 2017 dosáhl rekordní úrovně ve výši více
než 4,2 bilionů korun. K tomuto skvělému výsledku přispěl i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Od roku 2010 organizoval více než 80 podnikatelských
misí. V loňském roce proběhla mise do Ruské federace s rekordním
počtem účastníků. Prezidenta republiky na ní doprovodilo na 130 firem.
Letos Svaz zahájil 26. ročník, kdy podnikatelské mise pořádá. Očekávám o ně podobný zájem a účast, například při listopadové akci EXPO
– Import Shanghai 2018.
Co říci závěrem? Přeji nám všem, abychom stoleté výročí
v „Osmičkovém“ roce společně oslavili mimo jiné i aktivitami ke
100 letům Svazu, ať v Praze třeba na červnové Konferenci k budoucnosti průmyslu, nebo při podzimních roadshow v regionech. Samozřejmě mnoho akcí organizují i naši členové, rádi se jich zúčastníme
a podpoříme je.
Chci také poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich skvělou práci a také za jejich podporu. Přeji nám všem šťastný a úspěšný rok 2018, který je mimořádně významný pro Českou republiku
i pro Svaz průmyslu a dopravy ČR.
FRANTIŠEK CHALOUPECKÝ
viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR

PODPORA EXPORTU

PODNIK ATELSKÉ MISE POMÁHAJÍ
ČESKÉMU EXPORTU JIŽ 25 LET
T UZEM SK Ý EX PORT PŘ EKONA L I V LOŇSK ÉM ROCE
R EKOR DNÍ H R A NICI. S PODNIK AT EL SK Ý M I M ISEM I,
KT ER É M AJÍ NA TOM TO V ÝSL EDKU SV ŮJ PODÍ L , BUDE
SVA Z POK R AČOVAT I NA DÁ L E .

Č

eské firmy v minulých letech
ukázaly, že jsou schopny vyvážet kvalitní zboží za přijatelnou
cenu. I loňský rok byl pro tuzemský export rekordní, když dosáhl
úrovně 4,2 bilionu korun. Nelze
ale stavět jen na výhodných cenách
zboží, konkurenceschopnost si
musí průmyslové podniky zajistit
především produkty s vysokou
přidanou hodnotou. Subjekty, které
to již dnes dělají, se pak dokážou
lépe prosadit i na trzích, jež tradičně toto zboží vyžadují, jako jsou
například USA či Německo.
ŠANCE PRO NOVÉ SEGMENTY
Struktura produktů, které tuzemské firmy vyváží, se v závislosti na
poptávce mění. Tahouny nadále zůstávají dopravní prostředky, strojírenství nebo spotřební zboží. Nově
se však začíná prosazovat segment
služeb. „Do budoucna může
významnější roli hrát třeba export
investičních celků v energetickém

Za uplynulých 25 let zorganizoval Svaz
celkem 180 misí do 97 zemí světa.
Zúčastnilo se jich na 4300 podnikatelů.

průmyslu, technologií na ochranu
životního prostředí nebo potřeb
pro stárnoucí populaci zejména do
destinací mimo Evropskou unii,“
předpovídá Lukáš Martin, ředitel
Sekce mezinárodních vztahů Svazu
průmyslu a dopravy.
Uplatnit se na zahraničních trzích
mohou pomoci podnikatelské mise,
a to nejen novým odvětvím. Firmy
na nich pod vedením Svazu doprovázejí nejvyšší ústavní činitele
již čtvrt století. Za tuto dobu Svaz
průmyslu a dopravy zorganizoval
celkem 180 cest. Na 4300 podnikatelů se mohlo podívat do 97 zemí
světa. „Účast na misi má většinou přímý dopad na vybudování
obchodních vztahů. Podnikatelé
mohou například využít jednání
pod záštitou vysokých politických
představitelů nebo se i přímo
účastnit jednání s jejich politickými
protějšky v dané zemi,“ vysvětluje
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
LONI ČÍNA, LETOS JIHOAFRICKÁ
REPUBLIKA
Jen v loňském roce vycestovalo
takto do zahraničí v rámci 12 doprovodných misí přes 400 zástupců
firem. Největší delegace zamířila
do Ruska. S prezidentem Milo-
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šem Zemanem vyrazili tuzemští
exportéři ale i do Chorvatska, Číny,
Vietnamu a Kazachstánu. S předsedou Senátu Milanem Štěchem
vedly mise Svazu do Kazachstánu
a Arménie. Připravit si půdu pro
nové zakázky mohli podnikatelé
také v Ázerbájdžánu, na Kubě,
v Thajsku nebo Kanadě. U mnoha
zemí nešlo o první návštěvu.
Tomuto způsobu podpory českého
exportu se hodlá Svaz věnovat i nadále. „Budeme pokračovat i v našem úsilí, aby byl při výběru destinací kladen důraz na ekonomické
cíle,“ říká Jaroslav Hanák. Česká
republika by měla podporovat export i v zemích, kam doposud jezdí
málo, ale jsou zde obchodní příležitosti pro průmysl i dopravu. Mezi
ty patří například země severní
a jižní Ameriky, Asie včetně zemí
SNS, a severní Afriky, kde je velká
tradice českého průmyslu.

PODPORA EXPORTU

„V letošním roce Svaz plánuje zorganizovat přibližně 15 cest. Vedle
únorové mise do Albánie a dubnové
cesty do Vietnamu nebo Jordánska,
mohou podnikatelé přijmout pozvání
také do Jihoafrické republiky nebo
Nigérie,“ vypočítává Lukáš Martin.
REFORMA FINANČNÍCH
INSTITUCÍ BUDE NUTNÁ
Pouhá podpora Svazu ale nestačí.
Důležité je, aby jednou z priorit nové vlády, byla ekonomická
diplomacie, jakožto významný
nástroj zvyšování prosperity České
republiky. Ta by měla nadále posi-

TOP 10 ZAJÍMAVÝCH EXPORTNÍCH TRHŮ PODLE SP ČR
Kazachstán

INFOBOX
Čínská lidová republika

Ázerbájdžán
Spolková
republika
Německo

Izrael
USA

Saudská
Arábie
Argentina

lovat síť ekonomických diplomatů
a zahraničních kanceláří agentury
CzechTrade. „Reformu institucionálních zahraničních zastoupení,
nastíněnou v programovém prohlášení vlády, by měl kabinet detailně
prodiskutovat s klíčovými hráči,“
vyzývá Jaroslav Hanák. Vláda musí
také neodkladně začít s reformou
státních institucí, zajišťujících exportérům finanční podporu. „Dobře
nastavené financování a pojištění
povede k větší konkurenceschopnosti našich podniků,“ dodává
Hanák s tím, že Svaz se bude rád na
(red)
reformě podílet.

Indie
Jihovýchodní Asie
(Thajsko, Vietnam,
Indonésie, Myanmar)

Svaz průmyslu a dopravy
ČR se v Černínském paláci
setkal s významnými českými
exportéry, aby společně zahájili
26. rok podnikatelských misí. Ke
140 přítomným firmám spolu
s prezidentem Svazu průmyslu
Jaroslavem Hanákem promluvili
o budoucnosti českého exportu
také premiér Andrej Babiš,
předseda Senátu Parlamentu ČR
Milan Štěch, ministr zahraničních
věcí Martin Stropnický, ministr
průmyslu a obchodu Tomáš
Hüner a ministr zemědělství
Jiří Milek.

Podívejte se na video ze
setkání s exportéry
na webu spcr.cz
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PODPORA EXPORTU

PODNIK ATELÉ V YJELI SE
SVAZEM OPĚT DO ALBÁNIE
NA KONCI Ú NOR A SE Z Á ST U PCI ČL ENSK ÝCH F IR EM
SP ČR ZÚČA ST NI L I H ISTOR ICK Y T Ř ET Í M ISE DO
A L BÁ NSK É R EPU BL IK Y. PODNIK AT EL SK Á M ISE , ČÍTAJÍCÍ
13 DEL EGÁT Ů, DOPROVÁ ZEL A PŘ EDSEDU SENÁT U
M I L A NA ŠT ĚCH A PŘ I JEHO OF ICI Á L NÍ NÁVŠT ĚV Ě.

VZHŮRU
K OBL AKŮM
S UP2CLOUDS!

Nejkratší, ale i nejkrásnější, cesta k cíli
vede vzduchem. Hovořili jsme o tom
s Jiřím Janatou, ředitelem společnosti
UP2CLOUDS, s.r.o, jejíž název můžeme
přeložit jako vzhůru k oblakům.

„U

silovně pracujeme na obnovení
vzájemné spolupráce. Do roku
1988 bylo totiž tehdejší Československo nejvýznamnějším obchodním partnerem Albánie. Obchod
mezi Československem a Albánií
představoval cca 11 procent obratu albánské zahraničně obchodní
výměny. Po roce 1990 však došlo
k prudkému poklesu. Vzájemný
obchod opět postupně narůstá až od
roku 2000, k tomu přispěly i mise
organizované Svazem,“ říká Stanislav Kázecký, viceprezident Svazu.
Albánie zahajuje přístupová jednání o vstupu země do Evropské unie.
Předseda českého Senátu vyjádřil
podporu této ambice a informoval,

že česká vláda je připravena pomoci
Albánii v integračním procesu EU.
Navázat či posílit spolupráci
mohly firmy, zejména z oblasti strojírenství, elektrotechniky či právních
služeb, na podnikatelském fóru. To
uspořádal SP ČR ve spolupráci se
Svazem obchodních a průmyslových komor Albánie a zúčastnilo
se jej 45 albánských společností,
které dále navazovaly kontakty
s českými firmami na B2B jednání.
Během fóra podepsaly SP ČR a Svaz
obchodních a průmyslových komor
Albánie (UCCIAL) Memorandum
o spolupráci, které bude dále posilovat hospodářskou spolupráci mezi
(red)
oběma zeměmi.
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Co cestujícím nabízíte?
Jsme tu pro všechny, kteří se chtějí dostat na
vzdálené místo na evropském kontinentu
rychle, pohodlně a kdykoli potřebují. Létáme, kam běžné spoje nevedou, nejsme svázáni pravidelným letovým řádem. Přepravu až
pěti lidí zajišťujeme dvoumotorovým přetlakovým letounem Cessna 414. Domovské
letiště máme ve Kbelích, ale stroj přistavíme
i kamkoliv jinam dle potřeby.
Komu je služba určena?
Může ji využít kdokoli. Nejčastěji to bývají
firemní zákazníci. Oceňují úsporu času
i naši operativnost. Neúčtujeme poplatky
za čekání. Pokud je cesta dvoudenní, připlácí jen za ubytování posádky.
U malých leteckých společností chce zájemce vědět, do jakých rukou se svěřuje...
Společnost UP2CLOUDS jsme založili dva
letci a k dispozici máme 5 pilotů s bohatými zkušenostmi. Vedle profesionality se
cestující může spolehnout na příjemnou
(PR rozhovor)
pohodu na palubě.
Více informací najdete na www.up2clouds.cz

EKONOMIK A

NOVÉ SMĚRNICE PROTI DAŇOV ÝM
ÚNIKŮM SE FIRMY BÁT NEMUSÍ
ČESK Á R EPU BL IK A ZVOL I L A NEJM ÍR NĚJŠÍ VA R I A NT U
T R A NSPOZICE SM ĚR NICE ATA D.

V

současné době se připravuje
vstup nové směrnice EU do českého právního řádu. Ta má zamezit
snaze vyhnout se daňovým povinnostem. Nejdiskutovanějším opatřením je nové pravidlo pro daňovou
uznatelnost úrokových nákladů.
Firmy se obávají, že implementací
tuto možnost ztratí. Jak k této oblasti přistupuje ČR a co z toho skutečně
pro podnikatele plyne?
Směrnice ATAD (Anti-Tax
Avoidance Directive) dává členským
zemím EU možnosti, jak pravidlo
pro uznatelnost úroků po implementaci zčásti zachovat. Čeští zákonodárci navrhli využít dvou základních
limitů. Bez omezení lze odepisovat
do hranice 80 milionů korun čistých
úrokových nákladů. Pokud tyto
náklady následně dosáhnou vyšší
úrovně než 30 procent daňového zisku před započítáním úroků, zdanění
a odpisů, nelze již dodatečné úroky
do daňových nákladů zahrnout.
„Přijetí směrnice pouze v rozsahu
nezbytné transpozice považujeme za
racionální. Opatření by tak nemělo
způsobit významné škody standardním firmám v průmyslu,“ ubezpečuje ředitel Sekce hospodářské politiky
SP ČR Bohuslav Čížek.
NAŘÍZENÍ CÍLÍ
NA VELKÉ PODNIKY
Zmíněné limity jsou nastaveny tak,
aby se omezení týkalo především

Směrnice
ATAD dává
členským
zemím EU
možnosti,
jak zčásti
zachovat
pravidlo pro
uznatelnost
úroků.

velkých subjektů, které mohou
odečitatelnosti zneužívat a neúměrně
si snižovat daňový základ. Většina fungujících podniků v ČR ale
tak vysoké úrokové náklady nemá.
Podle odhadů ministerstva financí
neexistoval v roce 2015 v tuzemsku
poplatník, který by měl úrokové
náklady vyšší než 80 milionů korun.
„Rovněž propočty Svazu na vzorku
zhruba 5,8 tisíce podniků ukazují,
že oba limity nedopadnou na velký
počet podniků,“ dodává Čížek.
To znamená, že dotčených firem
v ČR by určitě neměly být stovky či
tisíce, jak někteří kritici směrnice
uvádějí. „V neposlední řadě nesmíme
zapomínat, že omezení uznatelnosti by se týkalo jen části úrokových
nákladů nad danou hranicí, takže
opatření je poměrně velmi úzce zacíleno,“ připomíná Bohuslav Čížek.

I N F O B OX

Sjednocování Evropy a propojování světa rychlými
technologiemi umožňují nové formy daňových podvodů. Zpřísňování legislativy v této oblasti nevede ke
zvyšování daňového břemena, ale ke snaze zefektivnit
stávající. Toto legitimní zpřísňování ale nesmí jít na úkor
výhod, které propojený svět přináší. Ekonomický růst,
který vychází z globální efektivity nesmí být podvázán
nevhodnou regulací.
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POHLED SVAZU
Podle SP ČR jsou daňově uznatelné
úrokové náklady vhodným nástrojem, který firmám zpřístupňuje
finance a externí zdroje. Je dobře,
že ČR navrhla implementaci v nejvolnějším vymezení, jaké směrnice
umožňuje. Svaz doufá, že v této podobě bude novela i schválena. Podíl
cizích zdrojů v porovnání s vlastním
kapitálem je stále mezi tuzemskými
průmyslovými podniky mnohem
nižší než v zemích západní či jižní
Evropy. Dle propočtů Svazu i odhadů resortu financí dopadne hlavní
pravidlo ATAD jen na omezený
počet podniků.
VLADIMÍR ŠTÍPEK
vstipek@spcr.cz

ROZHOVOR

PRŮMYSL 4.0: OTEVŘÍT SE SVÉMU
DIGITÁLNÍMU OKOLÍ SE FIRMÁM
VE V ÝSLEDKU V YPL ATÍ
ČT V RTÁ PRŮM YSLOVÁ R EVOLUCE ZNA MENÁ PROPOJENÍ VŠECH ČINNOSTÍ
SOUV ISEJÍCÍCH S V Ý ROBNÍMI PROCESY OD FÁZE V Ý VOJE PRODUKTŮ
PO DODÁVKU ZÁK AZNÍKŮM. FIR M Y BUDOU MUSET ZMĚNIT NEJEN
TECHNOLOGIE, A LE I M YŠLENÍ. CO VŠE JE S PRŮM YSLEM 4.0 SPOJENO?
ZEPTA LI JSME SE ČLENA PŘ EDSTAV ENST VA SP ČR A PR EZIDENTA
ELEKTROTECHNICK É ASOCIACE ČR JIŘÍHO HOLOUBK A.

C

o pojem Průmysl 4.0 znamená?
Můžeme si jej nejlépe představit
jako nepřetržitou komunikaci všeho
se vším, do které vstupují předvýrobní etapy, při nichž probíhá průzkum
trhu a vývoj produktů, přes vlastní
výrobu, zkoušky, expedici až po
sledování produktu u zákazníka.
Rozhodně nejde pouze o robotizaci
a digitalizaci, jak je Průmysl 4.0 často
zjednodušeně a mylně vnímán. Digitalizace je jen jednou z podmínek
a prostředků pro zavedení konceptu
Průmysl 4.0, robotizace pak jedním
z technologických nástrojů umožňujících jeho rozvoj.

Jsou tuzemské podniky, především
ty malé a střední, na Průmysl 4.0
dostatečně připraveny?
Vidíme dva protipóly. Jedna část firem
se zatím Průmyslem 4.0 nezabývá
a neuvědomuje si jeho význam pro
konkurenceschopnost. Druhá skupina respektuje potřebu flexibility při
uplatňování svého know-how, a prvky
Průmyslu 4.0 implementuje. Vesměs
jde o dodavatele nadnárodních firem
či úspěšné exportéry, zejména ze segmentů automobilového a elektrotechnického průmyslu či strojírenství. Díky
práci Svazu v regionech víme, že dobře
jsou připravena i odvětví, u kterých

Průmysl 4.0 neznamená jen robotizaci a digitalizaci,
jak je často zjednodušeně a mylně vnímán. Digitalizace
je jen jednou z podmínek a prostředků pro zavedení
konceptu Průmysl 4.0, robotizace pak jedním z mnoha
technologických nástrojů umožňujících jeho rozvoj.
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bychom to možná nečekali, například
potravinářství, chemie nebo výrobci
mechatronických systémů.
V souvislosti s Průmyslem 4.0 se
mluví o individualizaci výroby, co to
znamená?
Jde o přizpůsobení produktu konkrétnímu zákazníkovi. To, co bylo před
lety možné například v automobilovém průmyslu, bude platit i v jiných
oblastech. Dobrým příkladem může
být výroba sportovní obuvi. Pomocí
aplikace si nadefinujete, pro jaký účel
boty potřebujete, jak mají vypadat, jakou mají mít barvu...a firma je na míru
a podle Vašich představ zhotoví.
Co všechno se musí ve firmách při
zavádění nových procesů změnit?
Zásadním a prvním krokem je
sebereflexe. Firmy si musí uvědomit,
že bez dosažení jisté úrovně digitální zralosti technologických zařízení,
procesů, a hlavně lidí jsou odsouzeny
ke krachu. Existuje řada hodnoticích
a evaluačních modelů. Je třeba mít také

ROZHOVOR

na paměti, že otevření se digitálnímu
prostředí může do jisté míry znamenat ztrátu části know-how. Zapojit se
do systému Průmyslu 4.0 totiž budou
moci jen ti, kteří budou některé informace o svých produktech a službách
sdílet bez možnosti ovlivnit příjemce
těchto informací. Ve výsledku to ovšem jejich konkurenceschopnost posílí.
V čem může implementace
Průmyslu 4.0 firmám pomoci?
Podniky si slibují částečné vyřešení
problémů s nedostatkem zaměstnanců,
redukci nákladů na provoz, údržbu
a servis, zlepšení v oblasti bezpečnosti
práce, ale také optimalizaci energetického managementu. Díky novým
obchodním modelům v jednotném
datovém prostoru předpokládají i podstatné zjednodušení dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Jak bude podle Vás česká
ekonomika po čtvrté průmyslové
revoluci vypadat?
Zatím neumíme ani pořádně říci, jak
bude vypadat po té třetí, reprezentované průmyslovou automatizací a robotizací. Ta totiž stále probíhá. Patrně
nepůjde o revoluční proces z hlediska
technologií, ale spíše o postupný vývoj.
Společenské dopady Průmyslu 4.0 ale
revoluční budou. Změní se dosavadní
pohled na lidskou pracovní sílu, bude
vzrůstat potřeba interdisciplinárních
dovedností u všech generací. Postupně
se bude stírat hranice mezi sférou výrobní a sférou služeb. Firmy se budou
muset naučit komunikovat s partnery
pomocí nejmodernějších komunikač(red)
ních technologií. 
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VÍTEJTE V ZÍTŘEJŠÍM SVĚTĚ.
SVĚTĚ UMĚLÉ INTELIGENCE
SIT UACI V OBL A ST I T ECH NOLOGI Í UM ĚL É I NT EL IGENCE
LZE PŘ IROV NAT K I NT ER NET U A L ET ŮM 1997 A Ž 20 0 0.
T EH DY ODSTA RTOVA LY VŠECH N Y Z Á SA DNÍ I NT ER NETOV É
PROJEKT Y, JA KO JSOU NA PŘ ÍK L A D GOOGL E A FACEBOOK .
BĚH EM PĚT I L ET SE UM ĚL Á I NT EL IGENCE STA NE TA K
PŘ IROZENOU SOUČÁ ST Í NA ŠEHO DENNÍHO ŽI VOTA , JA KOU
JE DNES I NT ER NET.

S

umělou inteligencí (UI) se setkáváme denně. V našich mobilech převádí mluvenou řeč na text,
naviguje naši jízdu podle dopravní
situace nebo měří kvalitu našeho
spánku. V zákaznických centrech
komunikujeme s chatboty, paradigmatickou změnou prochází medicína,
automatizace ve výrobě dokáže více
a více samostatně reagovat na složité
situace, aniž by je musel člověk před-

vídat. Umělá inteligence má všechny
předpoklady vyřešit řadu úkolů, se
kterými si doposud lidstvo neporadilo. Už dnes rozumí nestrukturovanému textu, pochopí klinické studie,
učebnice i odborné články. Rychle
se učí, bleskově analyzuje souvislosti
a nikdy nezapomíná.
Umělá inteligence, stejně jako
technologický pokrok obecně, se
vyvíjí exponenciální rychlostí. Lidské

JAK LIDÉ PŘEDPOKLÁDAJÍ, ŽE SE BUDOU VYVÍJET TECHNOLOGIE

Správný
předpoklad

Nesprávné
předpoklady
(podcenění
pokroku
technologií)

Předpoklad vývoje založený
na znalosti rozvoje technologií
v minulosti.
Předpoklad vývoje
založený na znalosti
současného rozvoje
technologií.
ČAS

Současnost
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Budoucnost

Zdroj: waitbutwhy.com

TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ/POKROK

Předpoklad založený na vývoji
s exponenciálním růstem

vnímání má problém držet s ním
tempo. A proto pokud má člověk
odhadovat budoucnost, automaticky
se na věc dívá lineárně. Lidský mozek
se ale v tomto předpokladu dramaticky mýlí a technologie, včetně umělé
inteligence, se vyvíjí několikanásobně rychleji. S tímto pokrokem musí
už dnes počítat i firmy, aby získaly
konkurenční výhodu, nebo v horším
případě nezaspaly dobu.
„Právě teď stojíme na prahu zhruba
dvouletého „okna“, ve kterém se
prosadí noví oboroví leadeři. V delším
výhledu dojde ke stabilizaci vývoje
a průnik na tento trh bude podstatně
těžší. Otvírá se zde hrozba a zároveň
příležitost pro české podniky. Konkurence, zejména z asijských trhů, dravě
zavádí UI technologie. Kdo nebude
stačit tempu tzv. disruptivních technologií, odejde během pěti let z trhu,“
říká Petr Šrámek, ředitel AI Startup
Incubatoru.
Příležitostí pro firmy jsou specializované technologické inkubátory,
které dovedou překlenout obvyklý
problém větších podniků při zavá-

D I G I TA L I Z AC E
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B E S T P R AC T I C E

dění inovační projektů – rychlost
a flexibilitu. Rychlý vývoj trhu nutí
vytvořit nové průlomové řešení včetně tržního otestování během 1 roku,
místo obvyklých 2 až 3 let. Doménou
zkušených inkubátorových specialistů je vytvoření takového odborného,
finančního a projektového zázemí,
aby taková rychlost byla možná. (red)

V září 2017 jsme
v Praze otevřeli
první technologický inkubátor,
zaměřený na oblast
umělé inteligence.
AI Startup Incubátor
(AISI) vytváří bezpečné zázemí pro
vznik a financování
startupů pro prvních 12 měsíců provozu.
Provoz AISI stojí na propracovaném modelu spolupráce inovátorů, zkušených
odborníků a mentorů, investorů a partnerských organizací. Věříme, že pokud
dokážeme pomoci našim inovátorům,
může se Česká republika stát významným hráčem v oboru UI. Projektů s potenciálem se nám hlásí dost. Vybíráme
ty, které mají největší šanci uspět. Pak
nás čeká první rok každodenní podnikatelské dřiny. Ne každý ji vydrží. Ale stojí
za to to zkusit.
PETR ŠRÁMEK
český vizionář, podnikatel a ředitel
českého AI Startup Incubatoru

SVAZ PRŮMYSLU ŠKOLÍ O OCHRANĚ DAT NA AKADEMII GDPR

L

etos v květnu nabývá účinnosti nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR). Nařízení upravuje způsob, jakým lze s osobními
údaji nakládat a zároveň posiluje práva občanů
coby subjektů údajů. Pro většinu podniků,
neziskových organizací, orgánů veřejné správy
i územní samosprávy, zdravotnická zařízení
a další subjekty příprava na platnost nařízení
znamená i změnu celé datové architektury.
Spolu s partnery Svaz připravil praktické
workshopy, na kterých vysvětlí účastníkům
změny, které pro ně z nařízení vyplývají.

Novinky o Akademii GDPR
a přihlásit na workshopy
se můžete na webu akademie.

Svaz průmyslu a dopravy ČR na projektu
Akademie GDPR spolupracuje s Úřadem
pro ochranu osobních údajů a partnery IBM
Česká republika a advokátní kanceláří PRK
Partners. Semináře a workshopy probíhají v prostorách Ministerstva průmyslu
(red)
a obchodu.
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MILENA JABŮRKOVÁ
viceprezidentka
Svazu průmyslu a dopravy ČR

Umělá inteligence (UI) mění celou
strukturu dodavatelsko-odběratelských vztahů,
zasahuje do marketingu i do komunikace se zákazníkem. UI se
dobře rozjíždí v USA nebo Číně. Evropa
je pomalejší. Výjimkou je Velká Británie, jejíž vláda zařadila rozvoj UI mezi
priority. V České republice naopak narážíme na nedostatek vize a podpory vlády. O rozvoj UI a její využití se ale
začínají čile zajímat firmy. Proto jsme
na Svazu založili s odborníky z firemní i akademické sféry Platformu pro
umělou inteligenci. Zabýváme se využitím umělé inteligence ve firmách,
legislativními návrhy na národní i evropské úrovni, ale i dopady na trh práce, etickou stránkou a osvětou. Umělou
inteligenci Svaz používá i v praxi. Ve
spolupráci s ministerstvem vnitra vytvořil a testoval automatického konverzačního asistenta, který odpovídal na
otázky kolem GDPR. Během dvouměsíčního ověřovacího provozu zodpověděl na 4000 dotazů. Z nich přibližně na
7 %, tedy 210 dotazů, neobdrželi tazatelé 100% správné a úplné odpovědi.
Ty pak fyzicky zodpověděli odborníci
na ochranu osobních údajů z ministerstva. Konverzační asistent se z nich
poučí pro svou další verzi. A zásadní
etický princip na závěr: umělá inteligence má posílit schopnosti člověka,
ne jej nahradit.

10 0 L E T S VA Z U P RŮ M YS L U

WICHTERLE:
SPOLUPRÁCE VĚDCŮ
A FIREM JE NEZBY TNÁ
PŘ ED 10 0 L ET Y JEHO PR A DĚDEČEK
Z A K L Á DA L PRV NÍ ČESK Ý PRŮM YSLOV Ý
SVA Z . N Y NÍ SE SVOU F IR MOU
W IKOV, V Ý ROBCEM PRŮM YSLOV ÝCH
PŘ EVODOV EK , SÁ M VSTOUPI L
DO SVA ZU PRŮM YSLU. M A RTI NA
W ICHTER L EHO, KT ERÝ POCH Á ZÍ
Z RODI N Y SL AV N ÝCH V ĚDCŮ
A PRŮM YSL NÍKŮ, V YZPOV Í DA L
V ICEPR EZI DENT SVA ZU R A DEK ŠPIC A R .

T

vůj pradědeček Karel Wichterle
vedl rodinnou továrnu na výrobu
hospodářských strojů, z níž se před
sto lety stal Wikov. Ve stejném roce
spoluzaložil první svaz průmyslníků. Jaký byl?
Byl to prý průmyslník celým
tělem a duší. Byl to továrník, který
chodil mezi řadové zaměstnance,
firmu poctivě budoval. Hodně mu
záleželo i na okolí, ve kterém žil.
Takových lidí se už moc nevidí.
Před sto lety, než se jeho podnik sloučil se společností F. a J.
Kovářík, a vznikl Wikov, zaměstnával přes tisíc lidí. Po zmíněné fúzi
šlo již o jednu z největších firem

Přál bych si, aby Česká republika byla
místem, kde budou sídlit vedení podniků
a koncernů.

← Martin
Wichterle
se svým
pradědečkem
Karlem, který
před 100 lety
spoluzakládal
první český
průmyslový
svaz.

v republice zaměstnávající před
válkou čtyři tisíce lidí.
Dalo by se tedy říci, že se po sto
letech do Svazu vracíte. Co si od
členství slibujete, jaké problémy je
podle Tebe potřeba aktivně řešit?
Český průmysl si od dob první republiky prošel složitou cestou. Byl
výrazně postižen socialistickou
érou, složitá byla i 90. léta. Nyní
by se měl soustředit na vytváření
inovativních produktů, na spolupráci s akademickou sférou. Musí
mít přístup ke kvalitním vzdělaným lidem, přístup na zahraniční
trhy. Bez toho všeho nemohou být
tuzemské podniky úspěšné a konkurenceschopné. Úlohou Svazu je
hledání konsensu mezi zmíněnými
sférami a formulace společných
priorit firem, které je pak potřeba
přinášet na jednání se státem.
Hovořil jsi o propojení průmyslu
s vědeckým prostorem. Je toto
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pro tebe, i vzhledem k rodinné
determinaci, jedna z priorit?
Možná i kvůli letům socialismu došlo k vybudování obrovských bariér mezi firmami a akademickou
sférou. Tento příkop je rozhodně
nutné zacelit. I pro naši firmu
je spolupráce s vědci nezbytná,
musíme držet krok s posledními
poznatky. Je ale také potřeba, aby
akademici učinili nějaké kroky
směrem k nám.
Jak si představuješ budoucnost
českého průmyslu?
Přál bych si, aby nezmizely produkty. Aby byla Česká republika
místem, kde budou sídlit vedení
podniků a koncernů, abychom
nebyli jen konstruktérská, výrobní nebo designerská země. Měli
bychom u nás integrovat i strategické rozhodování, marketing
a finanční a obchodní řízení. To
jsou hodnoty průmyslu, které zde
(red)
trochu chybí.

60 LET BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE HÁJÍ ZÁJMY
FIREM V EU JIŽ 60 LET
BUSI NESSEUROPE OSL AV I L A Z A PŘ ÍTOM NOST I
PR EZI DENT Ů A GENER Á L NÍCH Ř EDIT ELŮ
39 ČL ENSK ÝCH SVA ZŮ Z 34 EV ROPSK ÝCH ZEM Í SV É
60. V Ý ROČÍ. U T ÉTO PŘ Í L EŽITOST I ZORGA NIZOVA L A
4. ROČNÍK BUSSI NESSEUROPE DAY.

Č

tvrtý ročník konference BusinessEurope Day se zaměřil
na hodnoty evropského byznysu
i hodnotu byznysu pro společnost
BusinessEurope.
Pro úspěch Evropy bude vždy
nezbytná prosperující podnikatelská komunita. Zásadním motorem úspěchu firem bude evropská
integrace. „Podnikatelská komunita
podporovala evropský projekt od
samého začátku a často určovala
tempo evropské integrace. Evropa
je nyní jedním z nejlepších míst na
světě, kde žít, pracovat a podnikat. Podnikatelé sehrávají klíčovou
roli ve společnosti. Investují. Tvoří
pracovní místa. Zajišťují růst. Další
rozvoj evropské průmyslové strategie
vyžaduje mimo jiné ambiciózní obchodní politiku otevírající třetí trhy
a dlouhodobou průmyslovou vizi

s jasnými cíli a ukazateli,“ zdůraznila
prezidentka BusinessEurope Emma
Marcegaglia.
„Podniky, velké i malé, drží klíč
k úspěchu evropské ekonomiky. Za
to mají můj respekt. Politici nevytvářejí pracovní místa a bohatství, ani
se nepřizpůsobují technologickým
revolucím. Podniky a zaměstnanci
ano,“ vzkázal podnikatelům předseda Evropské rady Donald Tusk.
„Abychom podpořili vaše úsilí, je
prací nás politiků poskytovat a nastavit správné podmínky a udržovat nezávislé instituce, které jsou nezbytné
k podpoře ekonomiky,“ dodal. (red)

Podívejte se na video o hodnotách
podnikání zde.

← Prezidentka
BusinessEurope
Emma Marcegaglia
při svém projevu.
→ Generální
ředitelka SP ČR
Dagmar Kuchtová
na oslavách
60. výročí
od založení
BusinessEurope.
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DAGMAR KUCHTOVÁ
generální ředitelka
Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jsem velice ráda,
že se Svaz průmyslu a dopravy
se mohl zúčastnit
oslavy šedesáti
let výročí BusinessEurope, evropské střešní organizace průmyslu
a podnikatelů. Svaz průmyslu a dopravy je součástí této podnikatelské rodiny už od roku 1993. Můžeme se tak
podílet na zlepšování podnikatelského
prostředí nejen v České republice, ale
i v Evropě. Zejména v kontextu současné debaty v České republice o významu členství České republiky v Evropské unii to pokládám za velice důležité.
S BusinessEurope totiž sdílíme stejné hodnoty a cíle. Společnou klíčovou
prioritou zůstává silná Evropská unie
a její základní hodnoty, které jsou často
považovány za samozřejmost: svoboda a demokracie. Současně společně
s BusinessEurope prosazujeme dodržování základních svobod: volný pohyb kapitálu, zboží, služeb, osob a dat
v rámci jednotného trhu.

VÝZKUM A VÝVOJ

INVESTICE FIREM DO V ÝZKUMU A V Ý VOJE
I PŘES POKLES CELKOV ÝCH PROSTŘEDKŮ
V ČR ROSTOU
V Ý DAJE NA V ÝZKUM A V Ý VOJ PODL E ČSÚ V ROCE 2016 K L ESLY T ÉM ĚŘ
O DESET I NU. PODÍ L F IR EM NÍCH I N V EST IC BY L A L E R EKOR DNÍ.

V

ýdaje na kvalitní výzkum, vývoj
a inovace jsou jedním z předpokladů toho, aby se Česká republika
udržela konkurenceschopná a stále
více zdejších firem mohlo produkovat výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou. Jak si ČR co do výše
investic na výzkum a vývoj stojí? Co
jednotlivé typy firem preferují? A jak
je výzkum a vývoj rozložen regionálně? To jsou otázky, na něž zná
prostřednictvím svých dat odpovědi
Český statistický úřad (ČSÚ).
Právě sledovat statistické údaje
je podle SP ČR velmi důležité, a to
nejen pro jednání se státní správou.
Data umožňují také mezinárodní
srovnání nebo odhalí určité trendy.
Byť s jistým zpožděním.
Z EU PŘIŠLO PŘES SNAHY
SVAZU MÉNĚ PENĚZ
Poslední údaje ČSÚ za rok 2016
ukázaly meziroční pokles celkových
výdajů na výzkum a vývoj o 9,6 procenta na 80,1 miliardy korun. Intenzi-

ta výzkumu a vývoje, měřená podílem výdajů na HDP, tak spadla na
1,68 procenta HDP. Přitom mezi roky
2013 až 2015 se tato hodnota pohybovala nad 1,9 procenta. Cíle Evropské
unie ve výši tří procent HDP dosáhlo
jen Švédsko a Rakousko.
„Pokud se však na uvedená čísla
podíváme podrobněji, lze hlavní
příčinu spatřit v dobíhajícím cyklu
čerpání prostředků z Evropských
strukturálních fondů. Rok 2015
byl totiž v tomto ohledu rekordní,“
upozorňuje ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.
Naopak v nyní prezentovaném roce
2016 se další období teprve rozbíhalo. Jedná se tak o dočasný jev.
Z EU přišlo prakticky meziročně
o 11 miliard korun méně, ač se Svaz
snažil státní správu přinutit k rychlejšímu nastavení výzev z operačních
programů. Další složka zahrnující
výdaje ze státního rozpočtu pak
stagnovala, když dosáhla částky
28,5 miliardy korun.

Firmy se na celkových výdajích na výzkum a vývoj v ČR
podílely 61 procenty. To je nejvíc v historii.
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JEDINĚ FIREMNÍ INVESTICE
DO VÝZKUMU A VÝVOJE
STÁLE ROSTOU
Jedinou jistotou tak zůstal růst investic podnikatelské sféry na hodnotu 48,2 miliardy korun, ač nebyl
tak výrazný jako před rokem 2014.
Firmy se na celkových výdajích
na výzkum a vývoj v ČR podílely
61 procenty, což je nejvíc v historii.
Podnikový výzkum a vývoj se
prováděl na 2 355 pracovištích,
kde se utratilo 49 miliard korun
z firemních i veřejných prostředků.
Pro porovnání, například v Rakousku to ve stejném období bylo
čtyřikrát více.
„Při bližším pohledu na firemní sektor lze pozorovat rostoucí
rozdíl objemu investic do výzkumu
a vývoje mezi firmami pod zahraniční kontrolou a ryze tuzemskými
podniky,“ říká Bohuslav Čížek.
Podíl subjektů v zahraničních
rukou na celkových výdajích dosáhl
64 procent.
Rozdíl je také v typu využívané
veřejné podpory. U domácích firem
převažuje podpora ze státních a zahraničních veřejných zdrojů. Zahraniční podniky naopak využívají ve
větší míře nepřímou daňovou podporu. Především však financují svůj
výzkum a vývoj z vlastních zdrojů.

VÝZKUM A VÝVOJ

VÝDAJE JEDNOTLIVÝCH PODNIKŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ

KDO V ČR FINANCUJE VÝZKUM A VÝVOJ?
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V ČR VEDE MEDIUM
HIGH-TECH ODVĚTVÍ
Stejně jako v celé ekonomice hraje
i ve výzkumu a vývoji hlavní roli
zpracovatelský průmysl. Ten se na
celkových výdajích do této oblasti
podílel 54 procenty. Obecně v ČR
vedou odvětví se středně vysokou
technologickou náročností (medium high-tech), jako jsou například
automobilový, strojírenský nebo
elektrotechnický průmysl, přičemž
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Zdroj: ČSÚ

v nejvyspělejších zemích EU jde
o high-tech odvětví.
„Zajímavý je rovněž pohled na
oblastní rozložení výdajů na výzkum
a vývoj,“ podotýká Čížek. V devíti
okresech přesáhly investice výši jedné miliardy korun. V dalších sedmi
okresech podniky vydaly na výzkum
a vývoj mezi 0,5 miliardy až jednou
miliardou korun.
JAN PROKSCH
jproksch@spcr.cz
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Výdaje na kvalitní
výzkum, vývoj
a inovace jsou jedním
z předpokladů,
aby si ČR udržela
konkurenceschopnost.

VZK AZ DO STRAKOVKY

EXEKUCE – ADMINISTRATIVNÍ
I FINANČNÍ ZÁTĚŽ PRO FIRMY
SVA Z VOL Á PO F I NA NČNÍCH KOM PENZ ACÍCH A DM I NIST R ACE
SR Á ŽEK ZE M ZDY I JEDNOT N ÝCH EX EKUČNÍCH PŘ ÍK A ZECH.

S

problematikou exekucí zaměstnanců se potýká valná většina
firem. Současný způsob administrace
je ale tak roztříštěný a nesystémový,
že podnikům přináší značnou zátěž,
a to i finanční. Svaz již delší dobu
upozorňuje na neudržitelnost aktuální situace a požaduje nastavení takových podmínek, které by zefektivnily
spolupráci exekutorů s firmami.

PROBLÉM ČÍSLO JEDNA:
VÍCENÁKLADY
Rostoucí počet exekucí srážkami
ze mzdy zaměstnavatelům přidává
povinnosti, ale i finanční náklady.
„Přitom exekutoři k vymáhaným
částkám připočítávají své náklady
a svoji odměnu, které pohledávku
zvyšují,“ namítá Jitka Hlaváčková
ze Sekce zaměstnavatelské Svazu
průmyslu a dopravy. Finanční zátěž
plyne jak z bankovních poplatků za
každý převod, tak z mezd pro účetní
a další pracovníky.
Alespoň částečnou kompenzaci
pro firmy řeší Svaz několik let. Toto
úsilí měl završit návrh ministerstva
spravedlnosti na náhradu ve výši

500 korun za každou exekuci vůči
jednomu zaměstnanci. Novelu se
ale nepodařilo v průběhu volebního
období přijmout.
CO EXEKUTOR, TO JINÝ PŘÍKAZ
Finanční zátěž ovšem není jediným
problémem, se kterým firmy bojují.
Práci jim přidělává i různorodost
exekučních příkazů. „S nadsázkou se
dá říci, co exekutor, to originál,“ říká
Hlaváčková. Proto zaměstnavatelé
dlouhodobě požadují zavedení jednotného formátu exekučních příkazů
i dalších písemností. S tímto požadavkem se Svazu podařilo u resortu
spravedlnosti uspět. S účinností od
1. července 2018 jsou zavedeny jednotné formuláře pro výkon exekuční
a další činnosti, tedy i pro exekuční
příkazy.
SOUČINNOST BEZ PRAVIDEL
Odstranit bude ale třeba ještě další
bariéru. Tou je nynější součinnost
zaměstnavatelů a exekutorů. Firmy
jim mají ze zákona poskytnout informace o dlužníkovi, nikde ale není
přesně definováno, jaká data může

Firmy mají ze zákona poskytnout informace o dlužníkovi,
nikde ale není přesně definováno, jaká data může exekutor
požadovat, a jakou mají mít strukturu.
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W O R S T P R AC T I C E

JAK EXEKUCE
ZAMĚSTNANCŮ
ZATĚŽUJÍ FIRMY?
Naše
společnost
zaměstnává zhruba
750 lidí.
Mzdová
účtárna
se stará
o přibližně
250 exekučních příkazů či insolvencí. To je
pro nás náklad na asi tři čtvrtě
pracovního úvazku jedné mzdové účetní. Samotný exekuční
příkaz je nepřehledný a musíme
hledat konečnou částku, kterou
je potřeba zaměstnanci z výplaty
strhnout. V případě součinností,
které jsou nezbytnou součástí
exekučního řízení, je v každé
uvedeno, že pokud včas nepodáme informace, čeká nás pokuta.
Toto vše děláme bez jakékoli
úhrady, je to naše zákonná povinnost a naše náklady.
LENKA MARKOVÁ
HR manager závodu Liberec
Fehrer Bohemia s.r.o.

exekutor požadovat, a jakou mají mít
strukturu. „V praxi tak často exekutoři po zaměstnavatelích chtějí údaje
nad rámec jejich možností,“ stěžuje si
Hlaváčková. Pod pohrůžkou sankcí
jsou firmy mnohdy tlačeny k tomu,
aby šly proti zákoníku práce.
O rozsahu povinné součinnosti
i konkrétní podobě jednotných exekučních případů Svaz jedná s Exeku(red)
torskou komorou ČR.

L E G I S L AT I V N Í N O V I N K Y

NEZAPOMEŇTE VČAS NAHLÁSIT SKUTEČNÉ MAJITELE
PRO F IR M Y PL AT Í NOVÁ POV I NNOST ODH A L IT SKUT EČNÉ V L A ST NÍK Y.

F

irmy a další právnické osoby budou muset nejpozději do 1. ledna
roku 2019 zapsat do nově zřízené
evidence údaje o svých skutečných
majitelích. Ostatní subjekty, jako
jsou například spolky či organizace
zaměstnavatelů, mají čas na splnění
této povinnosti do 1. ledna 2021. Zápisy budou mít na starosti příslušné
rejstříkové soudy, přičemž rejstřík
bude neveřejný.
Skutečným majitelem se (podle
zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu č. 253/2008
Sb.) rozumí fyzická osoba, která má
fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo či nepřímo rozhodující
vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu nebo v jiném právním
uspořádání. Pro jednotlivé typy

právnických osob jsou stanovena
bližší pravidla, jak osobu skutečného
majitele určit.
ÚDAJE V REJSTŘÍKU
ZŮSTANOU 10 LET
Statutární orgány právnické osoby
budou muset průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného
majitele. Včetně informací o tom, na
základě čeho je určitá osoba považována za skutečného majitele. Údaje
se budou uchovávat nejen po celou
dobu, po kterou bude předmětná
osoba skutečným majitelem, ale ještě
10 let od zániku takového vztahu.
Firmy, které zadávají nebo se
ucházejí o veřejnou zakázku, mohou
najít potřebné informace o pravidlech dokládání údajů o skutečném

majiteli ve stanovisku Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj
pro zadávání veřejných zakázek.

Informace o pravidlech
dokládání údajů zde.
Podívejte se na podrobné
informace k provedení
zápisu i příslušný formulář zde.

HROMADNÉ ŽALOBY MOHOU ZATÍŽIT
PODNIK ATELSKÉ PROSTŘEDÍ
NÁV R H Z Á KONA O H ROM A DN ÝCH Ž A LOBÁCH CHCE V L Á DA PŘ EDLOŽIT PŘ ÍŠT Í ROK .

M

inisterstvo spravedlnosti rozeslalo do připomínkového řízení
věcný záměr zákona o hromadných
žalobách. Ač by se mohlo zdát, že
tato právní úprava přináší mnohá
pozitiva, pro podnikatele může podle
SP ČR znamenat řadu rizik. Napovídá tomu třeba současná situace ve
Spojených státech amerických, kde

původně obecně prospěšný úmysl
vedl v konečném důsledku k řadě obtíží. I z tohoto důvodu řada investorů
zvažuje, zda na amerických trh vůbec
vstoupit.
SP ČR proto požaduje propracovanou a ve všech důsledcích promyšlenou úpravu, která zajistí spravedlivé
postavení všech zúčastněných osob
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v rámci procesu a rovněž zohlední
dopad tohoto původně cizího institutu do podnikatelské praxe.
Zatím se jedná o věcný záměr,
v plánu legislativních prací vlády se
ale s předložením zákona počítá už
v roce 2019.
JITKA HLAVÁČKOVÁ
jhlavackova@spcr.cz

PRVNÍ ROZHODNUTÍ NOVÉ VLÁDY

POSLANCI NAVRHLI ZRYCHLIT VÝSTAVBU DÁLNIC
NOV EL A M Á BÝ T Z Á K L A DEM BUDOUCÍHO Z Á KONA O L I NIOV ÝCH STAV BÁCH.

P

Za poslední
čtyři roky
se v České
republice
vystavělo
průměrně
jen devět
kilometrů
nových dálnic
ročně.

oslanci představili spolu s ministrem dopravy novelu zákona
o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací. Ta se má stát základem budoucího zákona o liniových
stavbách, po němž Svaz dlouho volá.
„Jsme rádi, že si zákonodárci napříč
politickým spektrem uvědomují, jak
pomalý rozvoj klíčové infrastruktury
brzdí českou ekonomiku,“ komentuje prezident Svazu Jaroslav Hanák.
Za poslední čtyři roky se v České
republice vystavělo méně než devět
kilometrů nových dálnic ročně.
„Usilovali jsme o to, aby situaci napravila již novela stavebního zákona,
která vstoupila v účinnost na začátku
letošního roku. Ta však, i přes dílčí
zlepšení, významné pozitivní změny

nepřinesla,“ konstatuje Hanák.
Návrh novely obsahuje řadu
slibných instrumentů, jako například předběžnou držbu, vstupy na
pozemky či takzvané povinné přeložky. Navrhovaná novela nyní platí

pouze pro stavby dopravní infrastruktury. Svaz průmyslu a dopravy
ČR žádá zákonodárce, aby důkladně
zvážili její rozšíření i pro stavby
energetické a elektrokomunikační
(red)
infrastruktury.

POLSKÁ ŽALOBA PROTI EVROPSKÉ REGULACI BEZ PODPORY ČR
ČESK Á R EPU BL IK A NA KONEC NEODM ÍT NE ROZHODNUT Í
EV ROPSK É KOM ISE O DA L ŠÍ M SNIŽOVÁ NÍ EM ISÍ.

Č

eská republika se nepřipojí k žalobě Polska proti novým limitům
znečištění ovzduší, které EU schválila loni. Původně to přitom vypadalo, že postoj země k technickému
dokumentu Závěry o BAT (Best
Available Techniques) pro velké spalovací zdroje, jež v mnoha případech
zavádí přísnější limity na jednotlivé
znečišťovatele než Směrnice o prů-

myslových emisích, bude negativní.
Snahu ministra průmyslu a obchodu
v demisi Tomáše Hünera, připojit se
k žalobě v pozici vedlejšího účastníka

řízení, ale kabinet nakonec odmítl.
„Zamítavé stanovisko vlády je pro
nás zklamání. ČR podle nás tímto
nehájí své zájmy. Takové jednání
bereme jako negativní signál od vlády
a rizikové jednání do budoucna,“
hodnotí první kroky nové vlády prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Požadavky na široké uplatňování nařízení o BAT kladou stále vyšší
nároky na vybrané skupiny zdrojů, přestože ty už tak prochází
procesem modernizace.
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PRVNÍ ROZHODNUTÍ NOVÉ VLÁDY

VLÁDA ZNOVU POSOUDÍ ROZŠÍŘENÍ MÝTA
ZÁSTUPCI SVAZU A DALŠÍCH SUBJEKTŮ JEDNALI O ZPOPLATNĚNÍ SILNIC S PREMIÉREM BABIŠEM.

R

ozšíření zpoplatnění mýtným
systémem o dalších 900 kilometrů silnic I. třídy, které schválila
bývalá vláda, je ekonomicky nesmyslné. Na jednání u premiéra v demisi
Andreje Babiše, se na tom shodli
zástupci SP ČR, ministerstva dopravy, ČMKOS a dalších dotčených
subjektů.
„Předchozí vláda o rozšíření mýta
rozhodla nezodpovědně a politicky.
Všichni jsme jej odmítli a vyzvali
premiéra a ministra dopravy, aby
rozhodli o dalším vývoji soutěže na
mýtný systém,“ shrnuje výsledky jednání prezident SP ČR Jaroslav Hanák. O plánovaném rozšíření bývalý
kabinet rozhodl až po meziresortním
připomínkovém řízení ke Koncepci
zpoplatnění pozemních komunikací
v ČR, a tak ho nikdo z odborných

O rozšíření
mýta bývalý
kabinet rozhodl až po
meziresortním
připomínkovém řízení
ke Koncepci
zpoplatnění pozemních komunikací, a tak ho
nikdo z odborných zástupců
nemohl rozporovat.

zástupců nemohl rozporovat. SP
ČR následně vyzýval ministerstvo
k přehodnocení postoje, k čemuž
již na začátku roku 2017 uspořádal
i kulatý stůl.
Premiér Babiš na základě společného požadavku dotčených zástupců
vyzval ministra dopravy v demisi
Dana Ťoka, aby prostudoval možnosti dalšího vývoje a doporučil mu,
aby hledal racionální řešení nastalé
situace. Mýtný systém se opakovaně
(red)
řeší i na jednání tripartity.

I N F O B OX

Nové emisní limity nastavené
rozhodnutím Evropské komise neznamenají podle Svazu automaticky
významné snížení zátěže životního
prostředí. Požadavkem na široké
uplatňování rozhodnutí o BAT
jsou na vybrané skupiny zdrojů,
které už tak prochází procesem
modernizace, navíc kladeny stále
vyšší nároky. A ty částečně znehodnocují již provedené investice.
Pochybný je také proces přijímání
prováděcího předpisu. „Považujeme za neakceptovatelné, že k tak

významné regulaci nebylo navzdory požadavku některých členských
států provedeno důkladné hodnocení dopadů,“ dodává Jaroslav
(red)
Hanák.
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Díky ekologizaci veřejné energetiky a průmyslu klesly od roku
2000 do roku 2016 emise oxidu siřičitého a oxidů dusíků o 52 resp.
46 %.
Podle dat ČHMÚ za rok 2015
se na emisích prachových částic
PM10 podílel sektor veřejné
energetiky a výroby tepla z 6,5 %,
zatímco vytápění domácností
z 36,4 %. V případě jemného prachu PM2,5 byl podíl domácností
dokonce více než poloviční.

EKOLOGIE

ARCELORMIT TAL OSTRAVA
INVESTUJE DO EKOLOGIZACE
NAD RÁMEC SV ÝCH
POVINNOSTÍ

ak si v ekologii stojíte v porovnání
s jinými hutěmi v Evropě?
Na snižování vlivu naší výroby na
životní prostředí pracujeme dlouhodobě. V 80. letech huť produkovala
ročně přibližně 40 000 tun prachu.
V roce 1993 to bylo už 14 tisíc
tun a v době privatizace v roce
2003 to bylo 2 tisíce. Dnes jsme na
379 tunách. Investovali jsme do nejlepších technologií vysoko nad rámec
našich povinností a v porovnání
s ostatními integrovanými hutěmi
patříme ke světové špičce.
Jak jste dosáhli tak výrazného
snížení emisí?
O první zásadní snížení se postaraly
investice do elektrostatických filtrů
v 90. letech. Od roku 2003, kdy

V omezování vlivu naší výroby na prostředí
jsme na hranici toho, co je možno za použití
současných nejmodernějších technologií
dosáhnout.

se Nová huť stala součástí skupiny ArcelorMittal, jsme z vlastních
prostředků investovali do ekologizace 6,7 miliardy korun. Už v roce
2012 jsme díky novým tkaninovým
filtrům plnili emisní limity podle
BAT (best available techniques), které vstoupily v platnost teprve v roce
2016. V roce 2015 jsme šli ještě dále
a nad rámec svých povinností jsme
postavili 13 nadstandardních zařízení, která cílila zejména na fugitivní,
tedy sekundární emise. Díky těmto
technologiím, na něž nám přispěla
EU, jsme dosáhli snížení o dalších
přibližně 100 tun prachu u komínových emisí a více než 400 tun
u fugitivních emisí.
Proč jste se vydali cestou nadstandardních opatření, když z pohledu
zákona vám dosažení limitů dle BAT
stačilo?
Situace na Ostravsku a v Moravskoslezském kraji vůbec je složitá, je zde
mnoho skupin zdrojů emisí včetně
přeshraničního přenosu. Ale hlavní
komplikací je dle mého názoru geografie. Proto chceme omezit vliv naší
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výroby na nejnižší úroveň, které jsme
schopni za použití nejlepších technologií dosáhnout. Takže jsme se pustili
i do projektů nad rámec našich povinností, a to i za cenu vysokých nákladů
na pořízení, kde jsme 500 milionů ze
2 miliard hradili z vlastní kapsy, ale
i nemalých nákladů na provoz a údržbu, které nás ročně vyjdou na dalších
200 milionů korun. Pokud bychom se
řídili pouze legislativou, stačilo nám
dosáhnout přibližně 1100 tun emisí
prachu. Nyní jsme na hranici toho, co
je možno za použití současných nejmodernějších technologií dosáhnout.
Jak fungují ta ekologizační opatření? O jaké technologie se jedná?
Tkaninový filtr je současná nejlepší
technologie na zachytávání prachu
v hutním průmyslu. Jedná se o soustavu filtračních hadic, kterými je
hnán vzduch. Filtry s 99% účinností
zachytí i nejmenší prachové částice
PM2,5 a PM1. A díky dávkování
aditiv do proudu spalin jsou spolu
s prachem zachyceny i látky, které
jsou na něj navázané, jako polycyklické aromatické uhlovodíky. (PR rozhovor)

INZERCE ↓

J

Foto: ArcelorMittal

A RCELOR M IT TA L SE DLOUHODOBĚ SNA ŽÍ
M I NI M A L IZOVAT V L I V SV É V Ý ROBY
NA PROST Ř EDÍ. O NEJMODER NĚJŠÍCH
T ECH NOLOGI ÍCH, KT ER É LZE POUŽÍT,
POHOVOŘ I L PETR BA R A N EK , Ř EDIT EL PRO
ŽI VOT NÍ PROST Ř EDÍ SPOL EČNOST I.

MEZINÁRODNÍ PROSTOR

BRUSEL CHCE ZÁSADNĚ MĚNIT
PRAVIDLA U PRACOVNÍCH SMLUV
EV ROPSK Á KOM ISE PL Á NUJE NA H R A DIT DOPOSUD
F U NGUJÍCÍ SM ĚR NICI O PÍSEM NÉ FOR M Ě PR ACOV NÍHO
KONT R A KT U. NOVÁ PR AV I DL A A L E F IR M Á M PŘ IT ÍŽÍ.

Z

atímco v USA jdou cestou
snížení regulací a „America
first“, Evropská unie svými ustanoveními mnohdy členským státům
podmínky naopak ztěžuje. Komise
sice loni v listopadu proklamativně
přijala nezávaznou dohodu s názvem Evropský pilíř sociálních práv,
která respektuje například princip
subsidiarity, podle něhož se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných
záležitostech má odehrávat na tom
nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům, legislativní
návrhy spojované s naplněním této
dohody jdou však opačným směrem.
Příkladem může být balíček
opatření na podporu soukromého
a pracovního života s rozšířenou
úpravou bývalé směrnice o rodičovské dovolené či Akční plán EU 2017,
který proti nerovnému odměňování
opět bojuje kvótami a zpřísňuje nefinanční reporting. Vrcholem je pak

Problematický návrh nové směrnice
o pracovních smlouvách zásadně
mění charakter písemných informací
o základních pracovních podmínkách
zaměstnance.

nový návrh, který by měl nahradit
směrnici 91/533/ES o písemné formě pracovního kontraktu. Komise si
od něj slibuje transparentní pracovní
podmínky v EU, ovšem s nepředvídatelnými dopady na zaměstnavatele.
INFORMACÍ O PODMÍNKÁCH
PRÁCE PŘIBUDE
Nahrazení zmíněné směrnice směrnicí novou odporuje principu účelné
regulace. Dosavadní norma totiž
všechny cíle splňuje, a jak se píše ve
zprávě REFIT (Program pro účelnost a účinnost právních předpisů),
„má svou přidanou hodnotu a je
i nadále pokládána za významnou
součást sociálního acquis“.
Návrh zásadně mění charakter
a účel původní směrnice informovat
zaměstnance o základních pracovních podmínkách. Kupříkladu chce
Evropská komise zavést jednotnou
definici pojmu „pracovník“. Tímto
krokem ovšem znemožňuje různorodost národní praxe a ve spojení
s dalšími navrženými definicemi
(referenční hodiny a dny, proměnný a neproměnný rozvrh pracovní
doby) přináší velkou právní nejistotu.
Revidovaná směrnice rozšiřuje
i informační povinnosti – ať už jde
o údaje o rozvržení pracovní doby,
nebo informace o minimální době
pro uvědomění pracovníka o zahá-
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jení úkolu. Do problematiky pracovních smluv zavádí i nová práva, jako
je například paralelní zaměstnávání,
minimální předvídatelnost práce
nebo odborná příprava. Komise
přitvrzuje i v oblasti ustanovení
o právní domněnce a mechanismu
včasného varování, když chce zavést
správní sankce.
EU NEMYSLÍ NA PŘIDRUŽENÉ
NÁKLADY
Náklady spojené s novou či přepracovanou smlouvou EK vyčíslila
v průměru na 39 eur pro velké
podniky a 53 eur pro ostatní firmy.
Podceňuje ovšem nepřímé náklady,
nutné k adaptaci podniků na nové
požadavky. Hodnocení dopadů
vágně konstatuje, že „zaměstnavatelé
sice možná ztratí určitou drobnou
část flexibility, ale budou mít prospěch z větší stability hospodářské
soutěže a právní jistoty.“ Dopady
směrnice nyní analyzují jak zaměstnavatelské organizace, tak členské
státy EU. Z výše uvedeného lze však
silně pochybovat o tom, že návrh
Komise v předložené podobě je
schopen naplnit své cíle.
VLADIMÍRA DRBALOVÁ
poradkyně prezidenta a generální ředitelky
Svazu průmyslu a dopravy ČR
vdrbalova@spcr.cz

MEZINÁRODNÍ PROSTOR

14 LET OD VSTUPU
DO EVROPSKÉ UNIE
ČESK Á R EPU BL IK A JE A KT UÁ L NĚ PÁT Ý M
NEJ V ĚTŠÍ M PŘ ÍJEMCEM EV ROPSK ÉHO
ROZPOČT U. PŘ I BL IŽNĚ 83 PROCENT
NA ŠEHO EX PORT U M ÍŘ Í DO EU. STA L I JSM E
SE SÍ DL EM M NOH A V ÝZNA M N ÝCH F IR EM.

V

stupem do Evropské unie se Česká republika, nejprůmyslovější členská země, stala součástí velkého
a bohatého trhu. Ten zahrnuje nejen členské státy, ale
i země, které mají s EU různé dohody a preferenční vztahy. Možnost vyvážet od Islandu po Kypr bez
omezení je pro české výrobce velmi důležitá. Český
export je totiž zhruba na úrovni 80 procent našeho
HDP. Vývoz míří z 83 procent do zemí Evropské unie
a od našeho vstupu do EU se hodnota českého exportu
zvýšila asi trojnásobně. Tomu nahrává především to,
že zboží, kapitál, osoby a v neposlední řadě i data se
mohou pohybovat volně. Vývozcům i dovozcům díky
tomu že se odstranily celní a technické bariéry a ČR
vstoupila do schengenského prostoru odpadly mnohahodinové fronty na hranicích. Díky tomu fungují
i přeshraniční dodávky, u kterých záleží na rychlém
dodání. Česká republika se za 14 let stala sídlem mnoha
světových firem a logistických center.
Podle Evropského parlamentu jsme v současnosti
pátým největším příjemcem evropského rozpočtu.
Průměrně jsme v letech 2014 až 2016 čerpali 4 miliardy
eur. Téměř 82 procent šlo na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, 16 procent jsme investovali
do zemědělství a životního prostředí a 1,5 procenta
z těchto financí podpořilo zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tyto finance Česká republika použila na
vzdělávání a modernizaci.

Díky schengenskému prostoru odpadly hodinové
fronty na hranicích a fungují přeshraniční
dodávky, u nichž záleží na rychlosti.

Členství v Evropské unii přináší i další výhody. Lidé
mohou pracovat v jakékoliv členské zemi a požívat práva
nesrovnatelná s jakýmkoli státem mimo EU. Studenti
mohou nabrat zkušenosti na školách v zahraničí díky
programu Erasmus. Kdokoli může neomezeně cestovat
za poznáním i zábavou, zákazníci mají širokou nabídku
(red)
zboží a služeb z celé unie.

INZERCE

Personální agentura Ing. Trúc Vu Ho
Specializujeme se především na nábor pracovníků z Vietnamu.
Nabízíme kompletní personální servis pro firmy hledající
vhodné zaměstnance hlavně v dělnických profesích.
S 10 lety zkušeností v náborech zaměstananců zaručujeme spolehlivé pracovníky mnoha dělnických oborů. Spolupracujeme s více společnostmi po
celém Vietnamu.
Agentura vyřídí platná pracovní povolení, zaměstnanecké karty a povolení
k pobytu pracovníků v ČR.
Příklady nabízených profesí: Montážníci, svářeči, skladníci, pekaři, elektrikáři, švadleny, šičky, lakýrníci, pomocní dělníci a mnoho dalších pozic.
Všichni pracovníci zvládají základy českého jazyka, které získali ještě ve
Vietnamu. Další české fráze potřebné k výkonu práce se rychle doučí během pobytu v ČR.
Pracovníky lze zaměstnat přímo do kmenového stavu nebo agentura nabízí
možnost zprostředkování formou přidělení zaměstnance k uživaleli.

Více informací:

Ing. Trúc Vu Ho

IČ: 48731048
Komenského 654/41, 750 02 Přerov
Mobil: +420 737 768 877, Tel.: +420 581 702 154
E-mail: vuhotruc@volny.cz
http://www.vinapower.cz/
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DIGITÁLNÍ K APITOLY MUSÍ BÝ T
SOUČÁSTÍ OBCHODNÍCH DOHOD

SMĚRNICI O ENERGETICKÉ
ÚČINNOSTI EU STÁLE PROJEDNÁVÁ

Dohody o volném obchodu řeší
řadu oblastí, mimo jiné pohyb zboží a služeb, a odstraňují valnou většinu tarifních a netarifních bariér.
Jsou proto důležitým nástrojem pro
usnadnění obchodu mezi EU a třetími zeměmi. Ve 21. století je ale
naprosto klíčové, aby byl umožněn
přeshraniční pohyb dat. A to nejen
pro elektronické služby, ale téměř
pro každý obor lidské činnosti,
průmysl nevyjímaje. Svaz proto
trvá na zahrnutí digitálních kapitol
do všech sjednávaných obchodních
dohod. Absence těchto ustanovení může dohody silně paralyzovat
a vést k protekcionismu pod nálepkou ochrany osobních údajů.
Je totiž možné, že některá země
by mohla subjekty z druhého státu
nutit lokalizovat data fyzicky na
svém území, nebo vytvářet různá
omezení odůvodněná nutností

V minulém čísle Spektra jsme informovali o projednávané směrnici
o energetické účinnosti a odborné
studii, kterou SP ČR k této problematice nechal vypracovat. Závěry
studie Svaz intenzivně šířil nejen
na národní úrovni, ale také směrem
k evropským institucím a v BusinessEurope. Také díky úzké spolupráci
podnikatelských svazů ze střední
a východní Evropy a podpoře českých europoslanců se podařilo zmírnit postoj Evropského parlamentu.
Ten si na svém lednovém plénu
odhlasoval cíl alespoň 35 procent,
ačkoli hrozila podpora nerealistického 40procentního cíle, který
doporučovaly příslušné parlamentní
výbory. Legislativě se nyní věnují
evropské instituce v rámci trialogu
a prioritou Svazu zůstává nastavení
takových cílů, které odráží reálné
možnosti českého hospodářství.

zvýšené ochrany osobních údajů.
Bez datových přenosů však nelze
provozovat například e-shopy, poskytovat digitální obsah, řešit servis
některých produktů, poskytovat
globální záruku či přenášet vědecká data v rámci studií a výzkumů.
Některé dohody digitální kapitolu
mají, jiné nikoli. Důvodem bývá
odlišná úprava ochrany osobních
údajů, argumentace opírající se
o ochranu národní bezpečnosti
a podobně. Čerstvě vyjednaná
dohoda s Japonskem bohužel tuto
kapitolu nemá a obsahuje pouze
závazek, že se o ní bude do tří let
jednat. Svaz se obává, aby se z tohoto postupu nestala norma.

RADĚ EU OD LEDNA PŘEDSEDÁ BULHARSKO

Ve 21. století je ale
naprosto klíčové, aby byl
umožněn přeshraniční
pohyb dat. A to nejen pro
elektronické služby, ale
téměř pro každý obor
lidské činnosti, průmysl
nevyjímaje.

Šestiměsíčního předsednictví v Radě
EU se v lednu ujalo Bulharsko. Zaměřit se chce na stabilitu EU, bezpečnost
a solidaritu cestou konsensu, konkurenceschopnosti a soudržnosti. Mezi
priority bulharského předsednictví patří například posílení vazeb se zeměmi
západního Balkánu, koheze, digitální
ekonomika a dovednosti pro budoucnost. BusinessEurope připravilo dopis,
ve kterém podpořilo snahu o stabilní a bezpečnou Evropu zajišťující růst
a tvorbu pracovních míst. Zároveň
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podrobně rozpracovalo své priority
v jednotlivých oblastech, přičemž do
popředí dalo rozvoj vnitřního trhu EU
a jednotného digitálního trhu, ambiciózní obchodní politiku, realizaci potřebných hospodářských a sociálních
reforem, a především budoucnost Evropy. Právě z toho důvodu zdůraznilo,
že bulharské předsednictví by se mělo
zaměřit na hospodářskou a měnovou
unii, víceletý finanční rámec a evropskou průmyslovou strategii.

Studii
SP ČR:
Energetické
úspory do
roku 2030
dle cílů EU
najdete zde.

Z P R ÁV Y Z B RUS E L U

NÁVRH DOHODY O PŘECHODNÉM OBDOBÍ
PO BREXITU JE NA SVĚTĚ
Evropská komise (EK) představila
na začátku února návrh dohody
o přechodném období po vystoupení Spojeného království z EU.
Británie Unii opustí na konci března
2019 a přechodné období by mělo
trvat do konce roku 2020. Po tuto
dobu by měla mít přístup na unijní
trh, musela by ale v plném rozsahu
uznávat evropské právo. Zároveň by
už země podle návrhu Komise nebyla zastoupena v orgánech a jiných
subjektech EU. Návrh také počítá
s možností sankcí v podobě omezení přístupu na unijní trh v případě
porušení dohodnutých pravidel.
V oblasti konečného uspořádání
vztahů pak vše směřuje k uzavření
obchodní dohody, ostatní modely
totiž britské požadavky v podstatě
vylučují.
BRITÁNII SE VÝSTUPNÍ
DOHODA NELÍBÍ
Konec února pak přinesl první podobu výstupových dohod mezi EU
a Británií. Text vyvolal ostrou reakci
britské premiérky Theresy Mayové.
Ta návrh označila za nepřijatelný.
Zejména v oblasti uspořádání hranice s Irskem a Severním Irskem,
jehož zachování v celní unii EU
považuje za podkopávání integrity
Británie. Podle předsedy Evropské
rady Donalda Tuska ale sama s lepším řešením nepřišla.
Mayová navrhuje „ambiciózní
ekonomické partnerství“. V EU
však sílí pocit, že se jedná o takzvané vyzobávání rozinek, kdy si
Británie chce vybrat jen to nejlepší.
Britská premiérka s uvedeným nař-

čením nesouhlasí a říká, že každá
obchodní dohoda obsahuje odlišné
přístupy k různým sektorům.
OBCHOD BEZ CEL A KVÓT
Na téma ambiciózního ekonomického partnerství pronesla Mayová
2. března projev, který obsahoval
pět základních kamenů. Jde o reciproční závazky zajišťující rovnou
a otevřenou konkurenci, nezávislý
arbitrážní mechanismus, průběžné
pravidelné konzultace, ustanovení
o ochraně dat a snahu zachovat úzké
kontakty mezi lidmi. Británie si nepřeje vznik cel a kvót a představuje
si takový celní režim, který zamezí
vzniku tvrdé irské hranice.
Svaz dlouhodobě zdůrazňuje
důležitost přechodného období pro
zachování právní jistoty, neméně důležitá je ale i konečná úprava vztahů.
Současné spory právě kolem ní mohou oddálit dohodu o přechodném
období, která by ideálně měla být
na stole na konci března. Prioritou
pro Svaz zůstávají co možná nejužší
vazby s Velkou Británií po Brexitu
a integrita vnitřního trhu EU.

Podívejte se na projev premiérky
Mayové z 2.3. 2018 zde.
(reakce Britského svazu průmyslu
CBI na projev)
Návrh textu výstupové dohody
mezi Evropskou unií a Spojeným
královstvím z 28. 2. zde.
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Svaz dlouhodobě zdůrazňuje
důležitost přechodného
období pro zachování právní
jistoty. Neméně důležitá je
ale i konečná úprava vztahů.
Prioritou pro Svaz zůstávají
co možná nejužší vazby
s Velkou Británií po Brexitu
a integrita vnitřního trhu EU.

KO N TA K T Y

Jana Radová
vedoucí bruselské kanceláře a stálá
delegátka u BusinessEurope
Svazu průmyslu a dopravy ČR
jradova@spcr.cz
Pavel Fára
zástupce ředitele Sekce
mezinárodních vztahů pro EU
Svazu průmyslu a dopravy ČR
pfara@spcr.cz

Z E Ž I V O TA S VA Z U

V Černínském paláci prezident SP ČR J. Hanák spolu s vládními představiteli
slavnostně zahájil 26. ročník podnikatelských misí.

↑ O podpoře českých investic v USA diskutoval viceprezident SP
ČR R. Špicar s novým americkým velvyslancem.

↑ Nejen o brexitu hovořil nový britský velvyslanec na půdě Svazu.
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← Na Českobraniborském
energetickém fóru
Svaz představil
současné hlavní
výzvy pro českou
energetiku.

↑ Na tiskové konferenci k výsledkům exportu zástupci
zaměstnavatelů vyzvali vládu, aby s podnikateli jezdila
na mise i mimo EU.

↑ S ministrem školství R. Plagou jednali představitelé SP ČR
o podpoře duálního a digitálního vzdělávání.

↑ Viceprezident SP ČR F. Chaloupecký projednával s čínským
náměstkem ministra průmyslu a informačních technologií
česko-čínské vztahy.

↑ Slavnostním podpisem smlouvy o spolupráci se Česká spořitelna
stala generálním partnerem celoročních oslav 100 let Svazu.
←
Viceprezidentka
SP ČR
M. Jabůrková
zahájila
sérii živých
komentářů
k aktuálním
ekonomickým
tématům pro
ČRo Plus.

→ Prezident SP ČR
J. Hanák navštívil
společnost
Petrof. Hovořilo
se o nedostatku
kvalifikovaných
pracovníků
i o zapojení
společnosti do
oslav 100 let
Svazu.
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P
L

ABSKO-VLTAVSKÁ VODNÍ
CESTA BUDE SPLAVNÁ
Vláda rozhodla v rámci Koncepce vodní dopravy o výstavbě plavebního stupně Děčín.
Ten spolu se stupněm v Přelouči
zajistí splavnost labsko-vltavské
vodní cesty a umožní rozvoj vodní
dopravy. Svaz dlouhodobě výstavbu podporuje a opakovaně ji řešil
s ministrem dopravy i premiérem
Andrejem Babišem. Nyní se pracuje
na formulaci kompenzačních opatření, která mají minimalizovat vliv
na životní prostředí.

O

CHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ VYSVĚTLÍ DALŠÍ
CYKLUS SEMINÁŘŮ
SP ČR pokračuje v projektu
Akademie GDPR i v roce 2018. Spolu s partnery připravil cyklus seminářů, na kterých od února do května
vysvětlí účastníkům změny, které pro
ně z nařízení vyplývají.

Zájemci se mohou hlásit pomocí
registračního formuláře na webu
gdprakademie.cz

APÍROVÁNÍ PŘI EXPORTU
MIMO EU UBUDE
Výkaznictví při vývozu zboží mimo EU bude díky iniciativě SP ČR a expresních přepravců
jednodušší. Generální finanční
ředitelství (GFŘ) vydalo deklaraci,
která zjednodušené způsoby výkaznictví připouští u zásilek do 1000 kg
nebo hodnoty 1000 eur. Jde o velmi pozitivní krok, který pomůže
odstranit nejistotu a usnadní export.
Informace GFŘ také jasně definuje,
kterých subjektů se zjednodušený
režim týká, a dokumenty, jež jsou
nutné nebo přípustné pro dokladování směrem ke státním orgánům.

S

TAVEBNÍ ZÁKON
ZJEDNODUŠÍ POVOLOVACÍ
ŘÍZENÍ
Svaz prosadil spolu s KZPS
a HK ČR zařazení věcného záměru
nového stavebního zákona do Výhledu
legislativních prací vlády na rok 2020.
Nový stavební zákon by měl zásadně
zjednodušit povolovací řízení ve smyslu
jedna stavba, jeden úřad, jedno povolení. Svaz se na přípravě věcného záměru
i samotného zákona bude podílet.
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V

ÝZKUM A VÝVOJ MÁ
KONEČNĚ DEFINICI
DRUHŮ VÝSLEDKŮ
Po dlouhodobém úsilí se Svazu podařilo přesvědčit vládu o efektivnějším zacílení podpory výzkumu a vývoje. Kabinet vydal v rámci Metodiky
hodnocení výzkumných organizací
a programů účelové podpory nové Definice druhů výsledků. Materiál reaguje
na nové poznatky ve výzkumu a vývoji
a přibližuje ČR k mezinárodní praxi
zejména zahrnutím Frascati manuálu.
Ten vytvořila OECD, aby sjednotila
definice ve výzkumu a vývoji.

Z

DRAVOTNICKÉ
PROSTŘEDKY
S ROZUMNOU REGULACÍ
Svaz spolu s asociacemi výrobců zdravotnických materiálů prosadil
u MPO a MZ vznik pracovní skupiny,
která se bude zabývat implementací
nařízení o zdravotnických prostředcích a IVD (diagnostických prostředcích in vitro) do české legislativy.
Zasadit by se měla mimo jiné o to, aby
úprava, s již velmi přísnými podmínkami pro výrobce, nešla zbytečně nad
rámec evropských nařízení.

D Ě L Á M E P R O VÁ S

DĚL ÁME PRO VÁS
SVAZ ODMÍTÁ ZPŘÍSNĚNÍ
PODMÍNEK MĚŘENÍ HLUKU
Svaz nesouhlasí s novou metodikou
ministerstva zdravotnictví pro měření
a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Ta zavádí institut
„konvenční nejistoty“, který toleruje
pouze 2 dB bez ohledu na vzdálenost
od měření či meteorologické a jiné
podmínky. Šlo by o skokové zpřísnění
podmínek měření, oproti současné toleranci 5 dB. Svaz připravuje analýzu
dopadů nové metodiky.
NOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY
PRO DIGITÁLNÍ EKONOMIKU
SP ČR rozšiřuje svoji činnost v digitální agendě. Pro tyto účely vytvoří
několik nových pracovních skupin.
Pracovní skupina pro blockchain
a DLT se zaměří na zabezpečené
distribuované databáze. Pracovní
skupina pro robotizaci bude firmám
pomáhat se zaváděním robotů do
výroby a Platforma pro umělou inteligenci pak bude řešit aktuální i budoucí výzvy související se zmíněným
segmentem.

CENTRUM PRŮMYSLU 4.0
S PODPOROU SP ČR
Jako jeden z hlavních zakládajících
partnerů podepsal Svaz memorandum
k Národnímu centru Průmyslu 4.0,
které má pomoci splnit cíle Iniciativy
Průmysl 4.0. Centrum má šířit osvětu
a přispět k zavedení principů Průmyslu 4.0 zejména v malých a středních
podnicích.

VŠE O SEKTOROVÉ DANI
V INFORMAČNÍ BROŽUŘE SP ČR
Sektorová daň nemá v současné době
žádné přesvědčivé argumenty pro
zavedení. Teoretické předpoklady, zahraniční zkušenosti i názory odborníků na tuto problematiku Svaz shrnul
ve své informační brožuře. Z výše
zmíněného vyplývá, že sektorové zdanění je spíše politický nástroj, který
nemá prokazatelné pozitivní výsledky
na rozvoj ekonomiky.
SVAZ PŘEVZAL ZÁŠTITU
NAD CENOU PODNIKOVÝ
PRÁVNÍK 2018
Unie podnikových právníků ČR opět
rozdá ceny nejlepším právníkům
firem. SP ČR převzal nad oceněním
záštitu. Nominovat kandidáty na
ocenění je možné prostřednictvím
webu již nyní, a to v sedmi kategoriích. O vítězích rozhodne na základě
nominací odborná porota.

SVAZ JE PROTI VYMYŠLENÝM
ŠKODÁM NA LESÍCH
Svaz rozporuje způsob výpočtu výše
škod na lesích z vypuštěných emisí, které musí hradit provozovatelé
spalovacích zařízení. Firmy každoročně platí desetimilionové sankce,
aniž by byla zohledněna ekologizační
opatření z posledních dekád. Správci
lesů navíc nemají povinnost prokazovat vzniklou škodu. I když se stav
lesů zlepšuje, návrh novely sankce
ještě absurdně zpřísňuje. O nutnosti
změny systému jednal prezident SP
ČR Jaroslav Hanák s ministrem zemědělství Jiřím Milkem. Dohodnuté
úpravy klíčových pasáží vyhlášky slibují zásadní průlom v tomto desítky
let trvajícím sporu.
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Nominujte své kandidáty zde.

ZVEME VÁS NA MISI DO
JORDÁNSKA
Svaz průmyslu a dopravy ČR organizuje podnikatelskou misi, která
bude doprovázet ministra průmyslu
a obchodu ČR pana Tomáše Hünera
při jeho návštěvě Jordánska. Cesta
proběhne ve dnech 24. – 26. dubna
2018. Účast na misi doporučujeme
zejména firmám z oborů energetiky,
strojírenství, vodohospodářství a infrastruktury pro uprchlické tábory.
Přihlásit se můžete na webu spcr.cz

OKÉNKO SOCIÁLNÍHO DIALOGU

ŘE ŠILO SE N A T RIPA RT I T Ě

PRIORI T NÍ OBL A S T I PRO ROZ

V LEDNU PROBĚHL A TRIPARTITA S NOVOU VL ÁDOU

DIGITALIZACE
„Klademe důraz na digitalizaci státní správy,
která může v řadě případů pomoci firmám
snížit administrativní zátěž. Projeví se to tím,
že se zmírní rizika plnění některých povinností
a odstraní výkazní duplicity. Nesmíme ale zapomínat ani na digitalizaci v rámci EU a klíčové oblasti, jako je volný pohyb dat či nařízení
ePrivacy. V EU se totiž pravidla pro digitalizaci
vytváří a ČR by v ní měla hrát dominantní
roli. Také považujeme za zásadní, aby vláda
vymezila vztah nového zmocněnce pro IT
a stávajícího koordinátora digitální agendy,“

komentuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Svaz průmyslu a dopravy ČR se
zúčastnil prvního zasedání tripartity, které svolala nová vláda ještě
před hlasováním o důvěře. Zástupci
zaměstnavatelů na ní spolu s vládou
a odbory řešili návrh programového prohlášení vlády. Svaz průmyslu
a dopravy ČR chce především přispět

ke zvýšení konkurenceschopnosti
České republiky, a je proto připravený
spolupracovat s vládou na klíčových
oblastech. Svaz také vyzval vládu, aby
tripartitu svolávala pravidelně.

ENERGETIK A

I N F O B OX

Druhá tripartita letošního roku proběhla 14. března. Zástupci vlády, zaměstnavatelů
i odborů probírali například návrh novely zákona o důchodovém pojištění, čerpání
prostředků z fondů EU v období 2014-2020 nebo další postup v digitální agendě.

„V oblasti energetiky oceňujeme, že se vláda
jednoznačně přihlásila k jaderné výstavbě.
Klíčové pro nás je, aby vláda věnovala pozornost i energetickým úsporám. Zároveň by se
měla věnovat například oblasti plynárenství,
jedná se totiž o nezbytnou součást českého
energetického mixu,“ říká Jaroslav Hanák,

prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
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OKÉNKO SOCIÁLNÍHO DIALOGU

VOJ ČE SKÉ EKONOMIK Y Z P OHL EDU SVA ZU PRŮM YSLU

MŮJ N Á ZOR
JAROSLAV HANÁK

prezident
Svaz průmyslu a dopravy ČR

TRH PRÁCE
„V oblasti důchodové reformy mimo jiné požadujeme,
aby zaměstnanci pracující v nejnáročnějších profesích
měli možnost odejít do důchodu dříve,“ komentuje Jan

Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy
ČR a doplňuje k minimální mzdě: „Stát by také měl

připravit a přijmout závazná pravidla pro předvídatelný
růst minimální mzdy.“

V ÝZKUM, V Ý VOJ, INOVACE
„Vláda by měla podporovat spolupráci výzkumných
organizací a firem. Kromě stabilního institucionálního
financování by měla zajistit dostatečné prostředky na
aplikovaný výzkum a vývoj, které podporují vzájemnou
spolupráci a konkurenceschopnost ČR. Nezbytná je
úprava legislativy, aby bylo možné využít širší nástroje
podpory, nejen dotační,“ dodává k oblasti výzkumu

a vývoje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VZDĚL ÁVÁNÍ
„Vláda by měla zlepšit diferencované financování
učitelů a dokončit reformu financování regionálního
školství, včetně soukromých škol. Dále by měla
rozšířit daňové odpočty na vzdělávání a podporovat
digitální gramotnost, informatické myšlení, kreativitu
a podnikavost žáků na všech stupních škol,“ vysvětluje

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR.

31

Bude vznikat nová
vláda. Očekávám,
že premiér v demisi
svůj druhý pokus
využije co nejlépe
a co nejdříve sestaví
silnou vládu, která
důvěru dostane.
Nová vláda se musí
co nejrychleji pustit do práce a skutečně začít řešit klíčové podmínky pro
dlouhodobý růst a posun naší ekonomiky. Předpokládám, že bude vznikat
i nové programové prohlášení. Já bych
v něm uvítal jasné sdělení, že naší
prioritou je členství v Evropské unii
a NATO, aby to nikdo nemohl zpochybnit. Dále zoufale potřebujeme stavět
dopravní infrastrukturu. Už dávno
jsme měli mít zákon o liniových stavbách, který by řešil speciálně dopravní
stavby. Jsem rád, že vláda podpořila poslaneckou novelu o urychlení
výstavby. Ta by se měla stát základem
pro nový zákon. Celá Česká republika
se musí plně digitalizovat, mít kvalitní internetové pokrytí, musíme být
připraveni na robotizaci, s tím souvisejí
investice do vědy, výzkumu a inovací
a pochopitelně vzdělávání. Jsem ale
rád, že jsme měli možnost potkat se
poprvé od voleb na tripartitě už 4. ledna. Doufám, že sociální dialog bude
pokračovat i s novou vládou. Svaz je
připravený kdykoliv spolupracovat
a jednat o klíčových záležitostech, které podpoří hospodářský růst a zvýšení
konkurenceschopnosti ČR.

Z P R ÁV Y Z R EG I O N Ů

CO SE ŘEŠÍ V REGIONECH

ROADSHOW K ENERGETICKÉ
KONCEPCI ZAMÍŘILA DO BRNA
Regionální zastoupení SP ČR pro
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
ve spolupráci se společností Seven
Energy a Krajským úřadem Jihomoravského kraje uspořádaly v Brně
Roadshow zaměřenou na Územní
energetickou koncepci. V rámci této
akce měli účastníci možnost vyslechnout si několik lektorů, mezi nimiž
nechyběl ani manažer pro energetiku SP ČR Pavel Farkač s prezentací
k aktuální energetické legislativě. Samotní podnikatelé pak vznesli několik podnětů ke koncepci.
DISKUSNÍ FÓRA ŘEŠILA ODPADY
I EXEKUCE
Zaměstnavatelé z Jihočeského a Plzeňského kraje měli možnost diskutovat o palčivých tématech na
odborných seminářích. Prosincové
diskusní fórum v Českých Budějovicích řešilo exekuce, srážky ze mzdy
nebo osobní bankrot z pohledu zaměstnavatelů. Zástupci firem se zde
mohli dozvědět, jak konkrétně postupovat v případě zaměstnávání
osob s exekucemi. Řešily se napří-

klad právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy,
pořadí vypořádávání srážek, insolvenční zákon či součinnost zaměstnavatelů s insolvenčními správci,
exekutory nebo soudy.
V lednu pak v Plzni proběhl seminář na téma odpadového hospodářství ve firmách. Účastníci se
mohli seznámit obecně s problematikou nakládání s odpady, podrobně se pak zaměřili na sporné pasáže
zákona o odpadech. Experti vysvětlili nejasné pojmy, svůj náhled sdělili i představitelé České obchodní
inspekce. Vedle odpadů se probíraly
i povinnosti, vycházející ze zákona
o chemických látkách a směsích.

Tieto nebo BorsodChem. Kromě
toho se mohli žáci seznámit s prací vojáků, hasičů, ochutnat výrobky
cukrářů a řezníků ze střední školy
ve Valašském Meziříčí nebo se nechat upravit kadeřnicemi ze Střední
školy služeb a podnikání z Ostravy
Poruby.

JEDNÁNÍ O DOPRAVĚ V LIBERCI
NESE VÝSLEDKY
V Liberci proběhlo další pracovní
setkání s představiteli kraje, města a dalšími dotčenými organizacemi, v rámci kterých se SP ČR snaží
pomoci vyřešit kritickou dopravní

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ
TENTOKRÁT V OSTRAVĚ
Již tradiční akce Živá knihovna povolání proběhla na konci ledna v ostravském Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Zástupci firem se na
akci opět snažili nadchnout žáky základních škol pro nedostatkové profese. Strojní, elektro, IT nebo chemické obory představily například
společnosti ArcelorMittal Ostrava,
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Z P R ÁV Y Z R EG I O N Ů

situaci průmyslové zóny JIH. Probíraly se výsledky veřejného projednání návrhu změny územního plánu,
který řeší výstavbu nové silnice do
zóny. Pokud půjde vše bez komplikací, mohla by být změna účinná do
konce května 2018. Kraj dále informoval o výsledku územně-technické studie, podle níž nebude potřeba
stanovisko EIA. Další jednání zorganizuje Svaz na podzim 2018.
AKADEMIE GDPR POKRAČUJE
I V ROCE 2018
Již v květnu nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů. SP ČR proto i letos pokračuje v cyklu seminářů s názvem Akademie GDPR. Klasické semináře,
které účastníci znají již z loňského
roku, doplní workshopy. Na nich
účastníci projdou s lektory konkrétní případy z teorie, vyřeší také
otázky přímo z jejich pracovního
prostředí. Prezenční semináře mohou být pro někoho časově náročné,
a proto v březnu Akademie GDPR
rozšíří své vzdělávání o e-learningové kurzy. I po jejich absolvování dostanou účastníci osvědčení o absolvování.

ÚSTECKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
CÍLILY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Ve druhé polovině roku 2017 se regionální zastoupení SP ČR v Ústeckém a Karlovarském kraji soustředilo na podporu odborného
vzdělávání. Navázalo na úspěšné
workshopy pro výchovné a kariérní poradce základních a středních
škol nebo diskutovalo s „deváťáky“
o výběru povolání. Konec roku také
patřil prvním Živým knihovnám
povolání, které Svaz uspořádal ve
Šluknovském výběžku. Ani v roce
2018 regionální zastoupení nevynechá podporu odborného vzdělávání ve všech směrech, v přípravě
je i řada zajímavých diskuzních fór
a kulatých stolů na aktuální témata.
ČLENSKÝM FIRMÁM SE DOSTALO
MNOHA OCENĚNÍ
Členským firmám ve Zlínském,
Olomouckém a Pardubickém kraji se v roce 2017 nad míru dařilo.
Důkazem toho jsou různá prestižní ocenění. Například titul Česká
hlava 2017 doputoval do společnosti SHM ze Šumperku. První místo
v soutěži Vodafone firma roku 2017
v rámci Zlínského kraje si odnesla
Ray Service ze Starého Města a zlatá
medaile ve stejné soutěži, tentokrát
v rámci Olomouckého kraje, se hou-
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pe na prsou firmy CIDEM Hranice.
Hodolanská společnost Koyo Bearings získala potřetí titul Dodavatel
pro auto roku 2018 a stejné ocenění
se dostalo i firmě Klein-automotive
ze Štítů.
Úspěch neslavily firmy ve zmíněných třech regionech pouze skrze
zasloužená ocenění. Například společnost Alukov sídlící v obci Orel
slavnostně otevřela nové výzkumné a vývojové centrum. Takovýchto
úspěchů, ocenění a výročí spjatých
s členskými firmami se událo více,
čehož si Svaz velmi cení.

PŘIDALI SE K NÁM

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
DAGMAR KUCHTOVÁ
generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR
Na přelomu roku se našimi členy staly čtyři nové firmy. Věřím, že se úspěšně zapojí
do expertních skupin Svazu, a i do našich letošních 100letých oslav.

MEOPTA – OPTIKA, S.R.O.
Společnost vyrábí přesnou optiku
a mechaniku pro komponenty optoelektronických a optomechanických
systémů i volnou optiku používanou
v lékařství, letectví či do laserových
aplikací. Kromě ČR má výrobní
centrum i v USA.

I N F O B OX

SVÚOM S.R.O.
Výzkumný ústav se zaměřuje na
problematiku koroze a protikorozní
ochrany. Zajišťuje nejen výzkum
a vývoj, ale i konzultace, zkoušky
či inspekce a znalecké posudky
od drobných výrobků po mostní
konstrukce nebo části jaderných
elektráren.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je
největším zaměstnavatelským
svazem v České republice.
Zastřešuje 33 svazů a asociací,
146 individuálních členských
firem a 4 pozorovatele. Celkově
hájí zájmy 11 tisíc firem, které
zaměstnávají 1,3 milionu
pracovníků.

Podívejte se na video o Svazu
průmyslu na webu spcr.cz

INZERCE ↓

AI STARTUP INCUBATOR A.S.
Posláním společnosti je podporovat
projekty z oblasti vývoje a rozvoje
umělé inteligence. Jednotlivcům
i celým týmům pomáhá v rámci
globálních podnikatelských projektů uvést v život jejich inovativní
myšlenky.

PP POHONY S.R.O.
Specialista na průmyslovou automatizaci ve výrobních provozech poskytuje podnikům komplexní řešení
od návrhů po samotnou realizaci.
Vedle toho se zabývá výstavbou
čistíren odpadních vod, čerpacích
stanic či portálových jeřábů.
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BEZPEČNĚ
JINÁ SCHŮZKA

NOVÁ ŠKODA KAROQ. BEZPEČNĚ JINÁ.
Stylové a přitom kompaktní SUV přichází s bezpečnostními prvky, které chrání všechny pasažéry vozu.
Systém Crew Protect Assist vyhodnocuje jízdní situaci a dokáže připravit posádku na případný náraz mimo
jiné přitáhnutím bezpečnostních pásů nebo přivřením oken. Kromě toho se můžete spolehnout až na 9 airbagů.
Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
ŠKODA KAROQ: 4,4–5,5 l/100 km, 117–137 g/km

UŽ 100 LET STOJÍME PO BOKU
ČESKÉHO PRŮMYSLU.
OSLAVA 100 LET SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
JE OSLAVOU VŠECH NAŠICH PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ.
Podělte se s námi o své průmyslové diamanty pro naši společnou
kampaň ke 100 letům průmyslu. Pokud máte zajímavé fotografie,
informace o firmě nebo videa, která byste v kampani rádi viděli,
pošlete nám je na: ikony@spcr.cz.

Více o 100letých oslavách Svazu průmyslu a dopravy ČR
najdete na stránkách spcr.cz.
www.spcr.cz
@SvazPrumyslu @svazprumyslu
Svaz průmyslu a dopravy ČR
@svazprumyslu

