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VÁŽENÍ ČTENÁŘI SPEKTRA

M

áme za sebou asi nejslavnější rok historie Svazu průmyslu a dopravy. Loni jsme oslavovali sto
let naší existence. Nedívali jsme se ale jen do minulosti. Naopak jsme se na červnové konferenci pokusili naznačit, jak bude vypadat budoucnost českého průmyslu. Skloňovali jsme ve všech
pádech vliv digitální transformace nebo roli umělé inteligence na rozvoj firem.
Jsem rád, že naše podniky se těmito tématy intenzivně zabývají. Z pravidelného průzkumu,
který Svaz dělá s Českou národní bankou, vyplývá, že letos hodlá zvýšit investice přes 40 procent
firem. Stále více jde o investice do automatizace a dalších digitálních technologií. Přichází druhá
vlna Průmyslu 4.0, kdy se obecné teze a strategie začínají zhmotňovat do konkrétních investičních plánů v podnicích.
Digitalizace bude pro nás i letos jedno z klíčových témat při jednáních se
státními institucemi. Čtvrtá průmyslová revoluce se bez jejich podpory neobejde. Prvky Průmyslu 4.0 jsou závislé na kvalitní, funkční, bezpečné a spolehlivé datové infrastruktuře. Věřím, že v oblasti digitalizace stát letos a příští rok
řadu věcí zvládne a že konečně digitální technologie začnou zjednodušovat
byrokracii a posílí on-line spolupráci firem se státem.
Pro Svaz průmyslu bude důležité, aby se udržel v pozici hlavního reprezentanta zaměstnavatelů v České republice. Při jednáních tripartity bude naše
role obtížná a je dobře, že můžeme čerpat svou sílu z široké členské základny
našich kolektivních i individuálních členů.
Navenek nás reprezentuje představenstvo, jehož nové členy si zvolíme na
květnové valné hromadě. Zájemců o práci ve prospěch českého průmyslu se
sešlo mnoho. Mezi nimi je i řada nových tváří z řad inovativních a technologických firem. Považuji to za jasný důkaz, že celý český průmysl se mění a modernizuje.
Každý z kandidátů se bude moci v dostatečném předstihu před volbami představit a všem členům přednést, v čem vidí svůj přínos pro Svaz průmyslu. Potřebujeme silné představenstvo s jasnou představou, kam má český průmysl,
ale i celá republika směřovat. Už několikrát jsme zopakovali naši
strategickou ideu, že Česko má patřit do dvacítky nejvíce
konkurenceschopných zemí světa. V příštím volebním období pro to ve jménu více než jedenácti tisíc českých firem
uděláme maximum.
JAROSLAV HANÁK
Prezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR
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ROK 2019 URČÍ BUDOUCÍ PODOBU
ČESKÉ ENERGETIKY

JA K T O V I D Í M

DANIEL BENEŠ

Viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR

ČESK Ý PL Á N NA ZV YŠOVÁ NÍ PODÍ LU OBNOV IT EL N ÝCH ZDROJŮ
SE ODK L Á NÍ OD SCH VÁ L ENÉ ENERGET ICK É KONCEPCE .

L

etos se rozdají karty, jak bude vypadat česká energetika v příštích
více než deseti letech. Ministerstvo
průmyslu a obchodu na konci minulého roku přišlo s prvním návrhem
Vnitrostátního plánu ČR v oblasti
energetiky a klimatu, v němž určuje,
jak se Česko bude podílet na plnění
dříve dohodnutých evropských energetických a klimatických cílů. Především jde o český příspěvek k dosažení podílu obnovitelných zdrojů
na konečné spotřebě, který má být
v roce 2030 za celou EU 32 procent.
Druhou klíčovou oblastí je snížení
spotřeby energií o 32,5 procenta ve
srovnání s referenčním scénářem.
Česko by se podle navrženého
plánu mělo v některých oblastech
poměrně výrazně odchýlit od Státní
energetické koncepce z roku 2015.
MPO navrhuje, aby se v Česku
podíl obnovitelných zdrojů zvednul
z dnešních necelých 15 procent na
20,8 procenta v roce 2030. To odpovídá hodnotě naplánované ve Státní
energetické koncepci pro rok 2040.
Nicméně skladba OZE, jak ji navrhuje MPO, koncepci neodpovídá.

MPO navrhuje, aby se v Česku zvedl podíl
obnovitelných zdrojů z dnešních necelých
15 procent na 20,8 procenta v roce 2030.

Stát v podstatě rezignoval na rozvoj solárních elektráren s výjimkou
střech budov. Zatímco energetická
koncepce počítá se zvýšením výroby
elektřiny ze slunce z 2,2 na 3,6
terawatthodin v roce 2030, nynější
plán MPO už počítá s výrobou jen
ve výši 2,64 terawatthodin. Ministerstvo neplánuje zařadit solární
elektrárny do připravovaného
systému provozní podpory, kdy by
velké projekty obnovitelných zdrojů
o podporu soutěžily v aukcích.
Nejvíce stát bude nově sázet
na razantní zvýšení podílu OZE
v dopravě a ve vytápění. V dopravě
by měl hrát, na rozdíl od energetické
koncepce, klíčovou roli biometan,
na jehož výrobu by se měly přeorientovat i některé stávající bioplynové stanice. Podporu jeho výroby
by chtělo MPO hradit ze státního
rozpočtu.
Problém je, že ministerstvo průmyslu v předloženém plánu neuvedlo analýzu a výpočty, na jejichž základě skladbu OZE navrhlo. Chybí
také vyčíslení nákladů na dosažení
zvoleného energetického mixu.
„Požadujeme, aby stát na základě
transparentní analýzy vyhodnotil
možnost vzájemné substituce dílčích
cílů pro OZE a propočítal, zda
například není ekonomicky výhodnější snížit podíl OZE v dopravě ve
prospěch zvýšení podílu OZE ve
spotřebě elektřiny,“ uvádí Bohuslav
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Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy.
Podobná situace vznikla také
u energetických úspor. Ministerstvo
odhadlo náklady na splnění cíle
energetické účinnosti ve stovkách
miliard korun za deset let. Část
těchto nákladů chce stát přehodit na
bedra firem. „Svaz má studii, která
náklady na celé desetileté období
vyčíslila na 500 až 1 000 miliard
korun. Firmy dnes nejsou příliš motivované dělat energeticky úsporné
investice, protože v celém souboru
jejich investic mají velmi dlouhou
návratnost,“ upozorňuje Bohuslav
Čížek.
Svaz průmyslu dlouhodobě
vyzývá stát, aby se tématem energetických úspor začal vážně zabývat
a jasně centralizoval jeho řízení.
Průmyslovým firmám, které samovolně úsporná opatření dělají, by stát
mohl nabídnout například systém

CO JE NÁRODNÍ ENERGETICK Ý A KLIMATICK Ý PL ÁN

Národní energetické a klimatické plány sestavují všechny členské země Evropské unie. Jsou nástrojem, který má Evropské unii pomoci harmonizovaně
dosáhnout dohodnuté cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování
podílu obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti. Členský stát
v plánu popíše, jak přispěje k plnění celounijních cílů a jaké nástroje pro
to použije. První návrh už státy poslaly Evropské komisi. V první polovině
letošního roku Komise vyhodnotí, jestli národní plány v součtu umožní splnit
unijní cíle stanovené pro rok 2030. Pokud se některý stát nebude na plnění
unijních cílů podílet dostatečně, navrhne Komise adekvátní změny v jeho
národním plánu. Konečnou verzi státy odevzdají do konce roku 2019. Pak
budou členské země každé dva roky publikovat zprávu o plnění svých plánů.

dobrovolných dohod. Podniky by
tak umožnily státu, aby tyto úspory
energie započítal do plnění národního cíle. Za to dostanou nefinanční
plnění, například formou certifikace
energeticky odpovědné firmy.
V lednu se Svaz průmyslu dohodl
s MPO, že dostane podkladové ana-

lýzy a výpočty k dispozici a bude je
moci ověřit. Také se bude podílet na
vyladění vnitrostátního plánu tak,
aby zvolené politiky a opatření představovaly nákladově nejefektivnější
cestu naplnění národních cílů a co
nejméně zatěžovaly jak průmysl, tak
(Jan Stuchlík)
spotřebitele.
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Firmy dnes
nejsou příliš
motivované
dělat
energeticky
úsporné
investice,
protože
oproti dalším
investicím mají
velmi dlouhou
návratnost.

Současný
návrh Česka,
jak zvýšit podíl
obnovitelných
zdrojů energie
na spotřebě do
roku 2030 na
20,8 procenta,
je pragmatický.
Otázkou zůstává, zda rozdělení,
jak mají k cíli přispět jednotlivé
sektory, je nákladově nejefektivnější. Bavíme se o investicích v řádech
stovek miliard korun, které by
mohly být využity jinde.
Zatím se zdá, že dosáhnout vytyčených cílů v dopravě a vytápění
bude těžké a drahé. U vytápění by
růst podílu OZE na 30 procent znamenal zavádění zdrojů, které dosud
v Česku prakticky neexistují, jako
třeba geotermální zdroje. Nebo
by se muselo významně zvednout
využívání jiných zdrojů, například
tepelných čerpadel, což by ovšem
značně zvýšilo náklady dodávek
tepla.
Naopak ve výrobě elektřiny by
výroba z OZE měla vzrůst pouze
o 1,1 TWh. To je méně, než uvádí Státní energetická koncepce,
která počítá s nárůstem o 5,9 TWh.
Přitom cena elektřiny z OZE prudce
klesá. V Německu se v aukcích blíží
ceny elektřiny z nových solárních
elektráren cenám silové elektřiny
na trhu. Proto se nyní jeví jako
nejlevnější navýšení využití OZE
v sektoru elektřiny.

ENERGETIKA

ENERGETIKA

BUDOUCNOST ENERGETIKY OČIMA
PRŮMYSLOV ÝCH SVAZŮ A ASOCIACÍ
ZEP TA L I JSM E SE NA ŠICH ČL ENŮ, V ČEM V I DÍ SL A BI N Y, NEBO
NAOPA K POZIT I VA NÁV R HU V NIT ROSTÁT NÍHO PL Á NU ČR V OBL A ST I
ENERGET IK Y A K L I M AT U.

JAN KRČMÁŘ

DANIEL URBAN

SVAZ CHEMICKÉHO
PRŮMYSLU ČR

Česko mělo v rámci přípravy národního plánu šanci ukázat, že má
ambice vydat se cestou moderní
energetiky, vytvořit podmínky pro
inovativní řešení a odpovědět na
výzvy, které představují změny klimatu. Návrh plánu však neodpovídá
očekávaným trendům v moderní evropské energetice. Cíl podílu OZE
ve výši 20,8 % považujeme za nízký.
Návrh počítá s naprosto minimálním nárůstem OZE v elektroenergetice, a to pouze tak, aby byly splněny
požadavky ze zimního energetického balíčku. Návrh plánu přitom sám
popisuje negativní vliv energetiky na
životní prostředí, zejména ovzduší.
Stanovení podílu OZE by se nemělo
odvíjet od minimálních požadavků EU, ale od ekonomického
potenciálu OZE, jak byl definován
v odborných studiích. Kromě toho
plán podle nás českou energetiku
nepřipraví na negativní dopady
klimatických změn, především na
sucho, které ohrožuje výrobu mnoha
důležitých zdrojů energie.

Je určitě pozitivní, že stát přemýšlí
dlouhodobě a národní plán začal
připravovat. Dokument nicméně
vyžaduje ještě spoustu práce. Je
nepochopitelné, že se plán vypořádává s možným přínosem průmyslu
ke snižování skleníkových emisí
na sedmi řádcích, zatímco dopravě
věnuje téměř tři stránky. Průmysl
přitom produkuje více emisí než
doprava. Totéž platí pro energetickou účinnost. Postrádáme i podrobnější informace o podpoře výzkumu
a inovací v oblasti nízkouhlíkových
a nízkoenergetických technologií
a o zajištění globální konkurenceschopnosti českého průmyslu ve
světle obrovských nákladů na dekarbonizaci. Celým materiálem prostupuje téma rostoucí role OZE, ale
málo se věnuje otázce zajištění dodávek elektřiny pro průmysl, který se
bude kvůli dekarbonizaci do velké
míry elektrifikovat. To znamená
dodatečnou poptávku v řádu desítek
terawatthodin ročně, které se musí
buď vyrobit v Česku, nebo dovézt
ze zahraničí.

Z celého rozsáhlého materiálu, který
je možná příliš podrobný pro tuto
fázi projednání na úrovni Evropské
komise a zároveň není zcela konzistentní, jsou v této fázi klíčové číselné
cíle členského státu, případně popis
jejich dosažitelnosti včetně odhadu
celospolečenských nákladů. Zatímco
první číslo zajímá Evropskou komisi,
druhé číslo by mělo zajímat nás všechny. Bude to cena, kterou společnost
za dosažení evropských cílů zaplatí.
Zatímco cíle jsou definovány, na definici společenských nákladů nás čeká
ještě mnoho práce. Hlavní agendou by
nyní mělo být, zda za ČR poskytnutá
čísla a cíle jsou pro Komisi přijatelná
a zda je možné se nyní věnovat jejich
technickému provedení na národní
úrovni. Následně bude nutné ustanovit odborné pracovní skupiny pro tři
hlavní oblasti, tj. doprava, energetické
úspory a OZE, které by odděleně
začaly pracovat na způsobu, jak cílů co
nejefektivněji dosáhnout. Jejich výsledky se poté sloučí a předloží k veřejnému projednání. Stát by si měl zachovat
maximum flexibility, aby v následujících letech mohl vhodně a ve vlastním
ekonomickém zájmu korigovat zvolené
nástroje podle jejich nákladovosti.

Předseda představenstva
Solární asociace

MARTIN HÁJEK

LENKA KOVAČOVSKÁ

Především je dobře, že se podařilo návrh Vnitrostátního
plánu, byť se zpožděním, vytvořit. Lhůta pro jeho zpracování byla šibeniční a Česko nakonec dokument odevzdalo dříve než některé státy, které propagovaly zelené
ambice jako Španělsko nebo Lucembursko. Dokument je
kvalitně zpracovaný, co se týče podkladových informací,
a klade si v rámci možností evropské legislativy rozumné cíle. Co v dokumentu do značné míry chybí, jsou
konkrétní nástroje, které umožní deklarované cíle splnit.
To vyplývá jednak z nedostatku času, jednak z toho, že
některé nástroje jsou kontroverzní a je potřeba o nich
vést další diskusi. Jedná se například o tzv. povinné
schéma energetických úspor, které chce MPO zavést jako
doplněk k tzv. politickým opatřením na podporu úspor,
nebo o vyšší zdanění fosilních paliv spotřebovaných
v zařízeních mimo systém obchodování s emisními povolenkami. Finální dokument má ČR předložit do konce
letošního roku, takže na dopracování je ještě čas.

Za ČPS oceňujeme, že dokument je relativně vyvážený v oblasti energetického mixu, včetně významu tzv.
sector couplingu, kdy především plynárenská infrastruktura může sehrát velkou roli ve velkokapacitní sezonní akumulaci i přenosu energie na velké vzdálenosti.
V oblasti dopravy je potřeba, aby i nadále stát zastával
princip technologické neutrality a podporoval všechny
nízkoemisní zdroje. Spoléhat se čistě na elektromobilitu
není krok správným směrem. Nejen v oblasti osobních automobilů a lehkých užitkových vozů, ale hlavně
v autobusové dopravě a nákladní dopravě má zemní plyn
ve formě CNG/biometanu a ve velmi těžké nákladní dopravě ve formě (bio)LNG velký přínos ke snížení emisí.
Využití pokročilého biometanu v dopravě je správné, ale
je potřeba dořešit celý systém jeho financování, včetně
připojení do sítě, aby byla zachována cenová konkurenceschopnost plynu jako paliva jak v dopravě, tak v lokálním vytápění. Velkou diskusi očekáváme v oblasti
energetické účinnosti, kde vnímáme potřebu zavedení
kombinovaného schématu. Musí se ale nastavit tak, aby
každý subjekt, včetně státní správy, dostal za úkol pouze
to, kde je jeho přínos nejefektivnější.

Ředitel Teplárenského sdružení ČR

Výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu
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Ředitel Ocelářské unie
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PRŮMYSL 4.0

PRŮMYSL 4.0

DO ČESK A DORAZIL A
DRUHÁ VLNA PRŮMYSLU 4.0

PODÍL FIREM, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ PRŮMYSLOVÉ ROBOTY
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DIGITÁ L NÍ PŘ EROD F IR M Y Z AČÍ NÁ U K VA L IT NÍHO
POZNÁ NÍ F IR EM NÍCH PROCESŮ A JEJICH OSEK Á NÍ
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P

o čtyřech letech obecných
diskusích nyní nastupuje druhá
vlna Průmysl 4.0. Praktická vlna,
kdy si firmy už zkoušejí konkrétní
aplikace a investují do své digitální
proměny. „České podniky si konečně začínají uvědomovat nutnost své
digitální transformace, a to nejen
kvůli plnohodnotnému začlenění do
hodnototvorného řetězce, ale i podstatnému zefektivnění veškerých
vnitropodnikových procesů,“ říká
Jiří Holoubek, člen představenstva
Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Cesta od prvních úvah o přechodu na koncept Průmysl 4.0 ke konkrétním krokům a investicím může
zabrat téměř rok. A to i u firem,
jako je německý koncern Siemens,
který na digitalizaci průmyslu
postavil část svého byznysu. „Když
jsme vstupovali do první fáze digitální transformace našeho závodu
v Erlangenu, jen sedm měsíců nám
trvala interní diskuse, co vše to pro
nás bude znamenat. Teprve pak
jsme se začali strategicky zabývat
tím, kde digitální proměna vytváří
hodnotu pro nás a kde pro zákaz-

níky. Dnes pracujeme běžně nejen
s digitálními dvojčaty,“ popisuje
německou zkušenost Wolfgang
Heuring, výkonný ředitel divize
řízení pohybu Siemens.
České firmy nyní musí především
poznat svou digitální zralost. „To
znamená, jak firma získává data, jak
je zpracovává a jakým způsobem
tato data používá pro tvorbu informací relevantních pro zaměstnance,
obchodní partnery nebo koncové
uživatele vyráběných produktů. Firmy si musí ujasnit, jestli mají nejen
digitálně gramotné tvůrce dat, ale
také jejich digitálně gramotné konzumenty,“ dodává Jiří Holoubek.
Samotná digitální transformace
úzce souvisí s konceptem štíhlé
výroby. Ta spočívá v odbourávání
zbytečných procesů, odstraňování
úzkých míst ve výrobě, likvidaci
prostojů a plýtvání materiálem, aby
výroba běžela co nejplynuleji. Bez
předchozí optimalizace výrobních
procesů nemá příliš smysl je podle
expertů digitalizovat. Zároveň ale
prostředky Průmyslu 4.0, jako je sběr
a následné zpracování dat z výrob-

České podniky si konečně začínají uvědomovat nutnost
své digitální transformace.
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10
0

Automobilový průmysl

Chemie, farmacie,
výroba skla

PRŮMYSL 4.0 V PR A XI

DIGITÁLNÍ DVOJČE ZRYCHLÍ DODÁNÍ STROJŮ

PREDIKTIVNÍ KONTROLA
KVALITY POUŽÍVÁ UMĚLOU
INTELIGENCI

Výroba strojů a zařízení

Zpracovatelský průmysl celkem

Výroba počítačů

— Podíl v odvětví celkem v % — Podíl z firem nad 250 zaměstnanců v %

Zdroj: ČSÚ

PRŮMYSL 4.0 V PR A XI

Hutnictví

PODÍL FIREM, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ ANALÝZU VELKÝCH DAT (BIG DATA)
45

Digitální dvojče je virtuální obraz reálného stroje
v digitálním prostředí. Umožňuje jeho vylepšování
a zapojení do celého výrobního systému, v němž má
fungovat. Digitální dvojče dovoluje provádět vývoj
a vyladění stroje nejdříve ve virtuálním prostředí
a až následně vše přenést do reálného světa stavbou
konkrétního stroje. „U nových strojů, které vyvíjíme,
dokážeme díky použití digitálního dvojčete zkrátit
termín dodání o měsíce. U strojů, které dodáváme
zákazníkům, se termín dodání zkrátí v řádu týdnů,“ popisuje zkušenosti s digitálním dvojčetem Lukáš Mašek,
obchodní ředitel strojírenské firmy Viking Mašek.

ních strojů a linek a jejich simulace
v digitálních modelech, pomůžou
firmě štíhlou výrobu ještě zlepšit.
Typickým příkladem jsou systémy
pro prediktivní údržbu. Z terabytů dat, které popisují chod strojů,
algoritmy na bázi umělé inteligence dokážou vyčíst, kdy se klíčové
součástky mohou pokazit a včas
upozorní na nutnost jejich výměny.
Výroba se pak nezastaví kvůli poruše. Podobné je to i s dynamickým

V typické digitalizované továrně
vznikají každou hodinu terabyty
dat, například o teplotách, rychlostech, tlacích nebo vibracích
ve strojích. Na nich lze vycvičit
umělou inteligenci, aby dokázala předpovědět, zda hotový
výrobek nemá vady. Umělá
inteligence běží na počítačích, které jsou přímo u strojů
a zpracovávají přímo jejich
data. Tento postup se nazývá
edge computing. „V naší továrně
v Ambergu jsme díky takovému
algoritmu snížili potřebu rentgenového testování hotových
desek plošných spojů o třicet
procent. Netestujeme jen
desky, u nichž zjištěný vzorec
dat na sto procent prokázal, že
výroba proběhla správně,“ říká
Ralf-Michael Franke, výkonný
ředitel společnosti Siemens pro
automatizaci výroby.
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IT a komunikace

Doprava
a skladování

Věda a výzkum

Obchod

Administrativní
činnosti

Zpracovatelský
průmysl

Energetika

— Podíl v odvětví celkem v % — Podíl z firem nad 250 zaměstnanců v %

Zdroj: ČSÚ

přestavováním výrobních linek,
které firmě dovolí na jednom zařízení vyrábět více druhů a variant
výrobků.
Od poznání a popisu firemních
procesů je ale třeba začít. „České
firmy mají právě v oblasti procesů a lidí, kteří o těchto procesech
rozhodují, největší rezervy,“ tvrdí
Holoubek. Vidět je to například
při pořizování robotů. Ty jsou stále
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cenově dostupnější. Například malé
roboty určené pro manipulaci jsou
ve srovnání s velkými průmyslovými
roboty zhruba pětkrát až desetkrát
levnější. „Velmi často ale firmám,
které se o investice do robotů zajímají, uniká, jak robota optimálně
včlenit do stávajícího technologického vybavení a do vnitrofiremních
procesů, aby přinesly očekávané výsledky,“ dodává Holoubek. (Jan Stuchlík)

EKONOMIK A

EKONOMIK A

INDEX SVAZU PRŮMYSLU PŘEDPOVÍDÁ
V Ý VOJ PRŮMYSLOVÉ V ÝROBY

SPOL EČNOU M ĚNOU SE N Y NÍ PL AT Í V 19 ZEM ÍCH EU. I T UZEM SK É PODNIK Y JSOU
ZV Y K L É PROVÁ DĚT Ř A DU T R A NSA KCÍ ROV NOU V EUR ECH. Z A Ř A ZENÍ ČR DO
EUROZÓN Y BY T EDY PRO NĚ NEBY LO NOV I NKOU.
CELKOVÝ VÝVOZ: 4 391 MLD. KČ. HLAVNÍ EXPORTNÍ TRH JE EUROZÓNA

nebylo novinkou, neboť s eurem
evidentně pracuje významná část české
ekonomiky,“ potvrzuje Čížek.

Velká
Británie

Polsko
Francie

Slovensko
Rakousko

Nizozemsko

Belgie

Rumunsko
Švýcarsko

Itálie

Rusko
Dánsko

Ostatní mimo
eurozónu
USA
 země platící eurem

Švédsko

tejně jako česká, respektive československá koruna, oslavila
počátkem roku 100 let, měla výročí
i evropská měna. Oslavila 20 let své
existence. Mezi země eurozóny nejprve
patřily velké a ekonomicky vyspělé státy. Postupně se eurem začalo
platit i v zemích, které jsou velikostně
a v některých ohledech i ekonomicky
srovnatelné s Českou republikou, jako je
například Portugalsko, Slovensko, Irsko
nebo Rakousko. Členy eurozóny jsou

Tuzemské podniky se snaží kurzovým
komplikacím vyhnout tím, že ve
20 procentech transakcí používají
rovnou euro.

Ukrajina

Zdroj: ČSÚ

 země mimo eurozónu

S

Turecko

i lokality, které si prošly významnými
finančními problémy (Itálie, Řecko či
Španělsko). Právě země, kde je hlavní měnou euro, jsou pro ČR stěžejní
exportní destinací. Míří tam téměř
66 procent tuzemského vývozu.
Logicky by se tedy nabízelo, aby se
i ČR k eurozóně připojila. „Odpadly by
třeba náklady na zajištění proti kurzovému riziku. Podle šetření Svazu je
určitá ‚pojistka‘ patrná u zhruba dvou
pětin českého vývozu,“ uvádí ředitel
Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek. Tuzemské podniky se ale
snaží kurzovým komplikacím vyhnout
tím, že ve 20 procentech transakcí
používají rovnou euro. De facto se tím
dobrovolně, i když omezeně, k eurozóně připojují. „Je zřejmé, že zavedení
nové měny by pro podnikatelský sektor
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ČEŠI SE PŘIJETÍ EURA PODLE
PRŮZKUMU OBÁVAJÍ
Vedle nesporných pozitiv s sebou přijetí
eura přináší i rizika. „Jedním z nich je
například špatné načasování, neboť
vstoupit musíme s vhodným konverzním kurzem koruny vůči euru,“ vysvětluje Bohuslav Čížek. Často se proti
euroměně používá argument, že Evropa má příliš rozdílné ekonomiky. „Pak
je ovšem nutné si uvědomit i zásadní
rozdíly mezi jednotlivými státy, které
dlouhodobě a velmi úspěšně používají
jako oficiální platidlo americký dolar,“
upozorňuje Čížek.
Dalším z argumentů proti euru je
obava z kroku do neznáma. Státy, které
dosud do eurozóny vstoupily, si ale na
společnou měnu nestěžují. Průzkum
Eurobarometr z podzimu 2018 ukazuje,
že v zemích, které euro ještě nepoužívají, je obava z této měny značná. Kupříkladu v České republice se k přijetí eura
staví negativně 74 procent populace,
v Polsku 54 procent. Naopak na Slovensku by se již k původní měně nevrátilo
77 procent dotázaných. (Vladimír Štípek, red)
Vnímáním eura se
zabýval průzkum
Eurobaromet r.
Podrobněji se 20letému
výročí existence eura
věnujeme zde.

SVA Z PRŮM YSLU SESTAV I L I NDEX F IR EM NÍCH OČEK ÁVÁ NÍ. POT V R ZUJE ,
ŽE PRŮM YSLOVÁ V Ý ROBA DOSÁ H L A V RCHOLU HOSPODÁ Ř SK ÉHO C Y K LU
A RŮST V NÁ SL EDUJÍCÍCH M ĚSÍCÍCH UŽ BUDE POM A LÝ.

U

bývá firem, které si myslí, že se
v příštích měsících domácí a zahraniční poptávka zlepší. Zmenšuje
se také počet podniků, které hlásí,
že jim roste počet zakázek. Pořád je
jich ale dost, aby česká průmyslová
výroba v letošním roce rostla. Číselně tuto předpověď vystihuje nový
Index firemních očekávání, který
od letošního roku sestavuje Svaz
průmyslu a dopravy ČR.
Index se opírá o firemní hodnocení domácí a zahraniční poptávky a očekávání nových zakázek
v příštích šesti a dvanácti měsících.
Údaje získává Svaz průmyslu z pravidelných čtvrtletních šetření mezi
150 českými firmami, které provádí
spolu s Českou národní bankou od
roku 2011.
Hodnota Indexu od loňského
jara klesla z hodnoty 3,28 na 1,35.
To znamená, že firmy poptávku
stále hodnotí pozitivně a zakázky
jim rostou, ale výrazně pomaleji
než v první polovině roku 2018.
„Aktuální vývoj Indexu firemních
očekávání naznačuje, že růst české
průmyslové výroby bude letos
pomalejší než loni. Kromě zhoršování poptávky v zahraničí brzdí
tuzemské firmy rostoucí náklady
materiálů, energií a zvyšující se
mzdy. Firmy budou letos čelit tlaku
na své marže. Očekávají, že ceny jejich výrobků porostou pomaleji než
ceny vstupů,“ říká Bohuslav Čížek,
hlavní ekonom a ředitel Sekce hos-

INDEX FIREMNÍCH OČEKÁVÁNÍ SVAZU PRŮMYSLU P
 ŘEDPOVÍDÁ ZPOMALENÍ RŮSTU PRŮMYSLU
3,5

3,28

3,0
2,5
2,0

2,03

1,5
1,36

1,0
0,5

Poptávka a zakázky se zlepšují =
průmyslová výroba poroste

EURO SL AVÍ 20 LET SVÉ ÚSPĚŠNÉ EXISTENCE

Poptávka a zakázky se zhoršují =
průmyslová výroba bude klesat
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

podářské politiky Svazu průmyslu
a dopravy.
Za celou dobu trvání průzkumu
Index osciloval mezi minimem
0,8 bodu v polovině roku 2012
a maximální hodnotou 3,28 bodu ve
druhém čtvrtletí roku 2018. „Máme
už k dispozici dostatečně dlouhou
časovou řadu dat, která zohledňuje
období krize i konjunktury. Můžeme proto naše zjištění konfrontovat
se statistickými daty a je zřejmé, že
hodnoty Indexu skutečně předvídají ekonomickou realitu,“ dodává
Čížek.
Pokud se hodnota Indexu firemních očekávání pohybuje nad
1 bodem, znamená to, že se domácí
a zahraniční poptávka podle firem
zlepšuje a zároveň domácí a zahraniční zakázky na příštích 6 až
12 měsíců rostou. Průmyslová výroba by proto v příštích měsících měla
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růst. Čím vyšší je hodnota indexu,
tím vyšší tempo růstu průmyslové
výroby lze očekávat.
V okamžiku, kdy se hodnota Indexu firemních očekávání dostane
pod 1 bod, poptávka se podle firem
zhoršuje a počty nových zakázek
klesají. Růst průmyslové výroby se
proto bude zpomalovat, v případě
výrazného výkyvu indexu směrem
dolů může průmyslová výroba dokonce klesnout.
Pro letošní rok Svaz průmyslu
odhaduje, že se průmyslová produkce zvýší o méně než tři procenta.
Celá ekonomika by měla růst tempem mezi dvěma a třemi procenty.
(Jan Stuchlík)

Svaz průmyslu odhaduje, že se průmyslová
produkce letos zvýší o méně než tři procenta.

VÝZKUM A VÝVOJ

VÝZKUM A VÝVOJ

PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
VE V ÝZKUMU A INOVACÍCH

JAK Á JE ÚROV EŇ INV ESTIC PODNIKŮ DO V ÝZKUMU A V Ý VOJE,
A CO JE TŘ EBA ZLEPŠIT, ABY FIR M Y INV ESTOVA LY V ÍCE? NA
TO HLEDA L SVAZ ODPOV ĚDI V E STUDII, KTEROU SI NECH A L
V Y PR ACOVAT TECHNOLOGICKÝ M CENTR EM AV ČR.

PODPOROU M EZI NÁ RODNÍ SPOLUPR ÁCE V E V ÝZKUM U A I NOVACÍCH UMOŽŇUJE
T ECH NOLOGICK Á AGENT UR A ČR ( TA ČR) ČESK Ý M V ÝZKUM NÍKŮM ZÍSK ÁVAT
ZEJM ÉNA CENNÉ ZKUŠENOST I A M EZI NÁ RODNÍ KONTA KT Y.

STÁT MŮŽE INVESTICÍM
NAPOMOCI VYTVOŘENÍM
PŘÍVĚTIVÉHO PROSTŘEDÍ
I když jsou pro produkci výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou stěžejní
soukromé prostředky, neznamená to,
že by nemohl pomoci stát. Naopak.
Má řadu možností, jak tyto výdaje
soukromých podniků na výzkum
a vývoj podpořit a umocnit. Kupříkladu zásadním limitujícím faktorem pro
dynamický rozvoj výzkumných aktivit
firem, je dostupnost kvalifikovaných
pracovníků. „Podniky také negativně
vnímají administrativní náročnost

Stále více se rozevírá mezera mezi
investicemi domácích podniků a těch
v zahraničních rukou, které jsou zpravidla
dvakrát vyšší. A podle výsledků studie Svazu
bude tento rozdíl nadále růst.

SVAZ FORMULOVAL
DESET PRIORIT
V oblasti nepřímé podpory studie
Svazu zdůrazňuje nutnost zjednodušit
administrativní proces při uplatňování
daňových odpočtů na výzkum a vývoj.
Pro poplatníky a pracovníky finančních
úřadů doporučuje vytvořit přehledný
manuál. Za velmi užitečné Svaz na základě výsledků své studie také považuje
přiblížit domácí podniky firmám se
zahraničními vlastníky. U nich lze totiž
najít velkou inspiraci.
„Náš Expertní tým pro VaVaI
sepsal deset priorit pro letošní rok.
Třeba u daňových odpočtů na výzkum a vývoj se už mění zákon o dani
z příjmů,“ informuje Bohuslav Čížek.
Podle něj by stát mohl začít sjednocením pravidel poskytovatelů podpory
a vytvořením jednotného výkladu
(Jan Proksch, red)
metodik i předpisů.
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Kompletní a podrobné
znění priorit najdete
na spcr.cz.

Intenzita podpory TA ČR:

60 %

Vyhlášení výzvy:

listopad 2019

Tematicky
zaměřeno
na výzkum
v oblasti
nanomedicíny

Intenzita podpory TA ČR:

60 %

říjen 2019

Alokace TA ČR na výzvu:

€1 000 000

Vyhlášení výzvy:

březen 2019
Příjem návrhů projektů do:

června 2019

l 2019
II Cal
AI
R
-E
Alokace TA ČR na výzvu:

Tematicky
zaměřeno
na informační
a komunikační
vědy
a technologie

€1 000 000

Intenzita podpory TA ČR:

Tematicky zaměřeno
na materiálový výzkum
a inovace

60 %

Vyhlášení výzvy:

říjen 2019

Příjem návrhů projektů do:

ledna 2020

N

avázané kontakty pak mohou využít
například při další spolupráci nebo
přípravě společných projektů do jiných
mezinárodních programů. TA ČR
disponuje třemi hlavními nástroji, které
umožňují českým subjektům spolupráci se zahraničními partnery v oblasti
výzkumu a inovací.
Program KAPPA financovaný
z Fondů EHP a Norska je zaměřený na
spolupráci s partnery z Norska, Islandu
a Lichtenštejnska. Program předpokládá
uplatnění projektů zaměřených především na aplikovaný výzkum a inovace.
Program DELTA 2 je zaměřen
na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji

PA
AP

Celková alokace na výzvu:

€32 500 000
Alokace TA ČR: cca €4 900 000
Alokace Fondů EHP: cca € 12 900 000
Alokace Norských Fondů: cca € 14 700 000
Intenzita podpory TA ČR:

Tematicky
otevřená
výzva

ledna 2020

9
201

60 %

Tematicky zaměřeno
na výzkum v oblasti
nerostných surovin

Příjem návrhů projektů do:

ledna 2020

Intenzita podpory TA ČR:

K

€1 000 000

Vyhlášení výzvy:

Příjem návrhů projektů do:

ll
Ca

Alokace TA ČR na výzvu:

Pro
gra
m

€1 000 000

019
l2
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Pr
o

1. Zpracovat nový zákon o podpoře
výzkumu, vývoje a inovací.
2. Novelizovat zákon o podpoře
VaVaI, aby zjednodušil a rozšířil
systém podpory VaVaI.
3. Připravit novou politiku VaVaI
2021+ na úrovni srovnatelné s vyspělými státy EU.
4. Nastavit strukturální fondy EU
na podporu VaVaI pro programové
období 2021–2027.
5. Zajistit ve státním rozpočtu dostatečné financování aplikovaného
průmyslového výzkumu a vývoje.
6. Připravit a schválit programy na
podporu aplikovaného VaV, které
plynule naváží na programy TRIO
a EPSILON.
7. Podporovat spolupráci výzkumných organizací a firem.
8. Podpořit právní jistotu výzkumných organizací a jejich spolupráci
s aplikační sférou.
9. Zajistit efektivní daňové zvýhodnění VaV.
10. Nastavit program EU pro VaVaI
„HORIZON EUROPE“, aby byl využitelný pro české podniky a výzkumné organizace.

Alokace TA ČR na výzvu:

ERA-M
IN2
C

PRIORITY SP ČR V OBLASTI
VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
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poskytované podpory,“ doplňuje další
oblast, kde by mohl stát napomoci,
ředitel Sekce hospodářské politiky SP
ČR Bohuslav Čížek.
Zpracovaná studie Svazu doporučuje, aby stát zavedl programy orientované na průřezové technologie, například
na nanotechnologie, robotiku nebo
umělou inteligenci. Pro lepší dostupnost kvalifikovaných pracovníků pak
může zjednodušit podmínky zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Přispět lze i podporou začínajících
technologických firem.

M-ERA
NE
T2

I

nvestice do výzkumu, vývoje a inovací,
se každý rok zvyšují. Podle posledních
dostupných údajů Českého statistického
úřadu investoval podnikatelský segment
v roce 2017 do této oblasti 53,8 miliardy
korun. Rostoucí trend ale neznamená,
že by byl naplněn jejich potenciál. Stále
více se také rozevírá mezera mezi investicemi domácích podniků a těch v zahraničních rukou, které jsou zpravidla
dvakrát vyšší. A podle výsledků studie
Svazu bude tento rozdíl nadále růst.

EuroNano
Me
d

STUDIE SP ČR: STÁT MÁ ŘADU MOŽNOSTÍ,
JAK PODPOŘIT V ÝZKUM A V Ý VOJ

ELTA 2
mD
a
gr

80 %
Vyhlášení výzvy:

duben 2019
Příjem návrhů projektů do:

srpna 2019

Celkové výdaje na program:

cca €66 000 000
Intenzita podpory TA ČR:

74 %

Vyhlášení výzvy:

červen 2019
Příjem návrhů projektů do:

Tematicky
otevřená
výzva dle dohody
se zahraničním
partnerem

srpna 2019

V LETOŠNÍM ROCE
UMOŽŇUJE TA ČR Z APOJENÍ
DO 4 COFUNDOV ÝCH V ÝZE V:
CHIST-ERA III – podpora projektů
zaměřených na informační
a komunikační vědy a technologie
M-ERA.NET 2 – podpora projektů
zaměřených na materiálový
výzkum a inovace
EuroNanoMed 3 – podpora
projektů zaměřených na výzkum
v oblasti nanomedicíny
ERA-MIN2 – podpora projektů
zaměřených na výzkum v oblasti
nerostných surovin.
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prostřednictvím společných projektů českých podniků a výzkumných
organizací se zahraničními partnery
z celého světa.
Zapojení do tzv. ERA-NET
Cofundů Horizontu 2020 je ideální příležitostí pro české firmy získat
know-how a expertizu renomovaných
zahraničních pracovišť. Tato schémata
dávají poskytovatelům z jednotlivých
členských zemí, jako je TA ČR, příležitost vyhlašovat společné výzvy na
dohodnutá témata v předem specifikovaných oblastech. Do společné výzvy
předkládají své projekty projektová
konsorcia tvořená partnery z alespoň
dvou nebo více zapojených států.  (red)

VZK AZ DO STRAKOVKY

TRH PRÁCE

ENERGETICKY NÁROČNÉ FIRMY
ČELÍ V EU NEROVNÉ KONKURENCI
ČESKO BY M ĚLO Z AV ÉST NÁ ST ROJ, KT ERÝ M ENERGET ICK Y
NÁ ROČN Ý M PODNIKŮM V Y KOM PENZUJE ČÁ ST NÁ K L A DŮ NA
EM ISNÍ POVOL ENK Y. TA KOVOU POMOC UŽ DOSTÁVAJÍ F IR M Y
V DESET I ZEM ÍCH EU.

P

rudký růst cen emisních povolenek
v posledním roce a půl zvýraznil
konkurenční nevýhodu, které musí
čelit v Evropě české firmy z energeticky náročných odvětví. Povolenka
zdražila z 5 eur v polovině roku 2017
na nynějších více než 20 eur. Tento
růst se projevil ve zvýšení nákladů za
energie, které musí platit tuzemské
ocelářské, chemické či papírenské
podniky. Do svých výrobků je ovšem
kvůli ostré konkurenci na evropském
trhu nemohou promítnout. Přicházejí
tak o část zisku.
Řada konkurenčních evropských
firem tento hendikep nemá. V deseti
členských zemích EU vlády firmám
část těchto dodatečných nepřímých
nákladů kompenzují. Německo ročně
takto svým podnikům vypomáhá
podle údajů Evropské komise až
350 miliony eur, což je v přepočtu téměř 9 miliard korun. Slovensko může
firmám rozdělit ročně až 35 milionů
eur. Nizozemské podniky mohou počítat s ročním balíkem na kompenzace
ve výši 78 milionů eur. Česko podobný
nástroj nemá.
Cena emisní povolenky po roce
2020 by podle expertních odhadů
měla dál růst. „Proto požadujeme, aby
česká vláda také zavedla kompenzace
nepřímých nákladů pro energeticky náročná odvětví. Objem peněz by neměl
překročit 25 procent výnosu, který stát
získává prodejem emisních povolenek
v aukcích. To je limit, který členským

státům povolují evropská pravidla,“
uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce
hospodářské politiky Svazu průmyslu
a dopravy ČR.
Svaz opakovaně o zavedení kompenzačního mechanismu do novely
zákona o podmínkách obchodování
s emisními povolenkami jednal se zástupci ministerstev životního prostředí,
průmyslu a financí. Systém by se měl
vztahovat na výrobce oceli a dalších
kovů, chemické firmy, papírny a celulózky, ale také textilní a kožedělné
firmy, u nichž zdražení povolenek
povede k výraznému zvýšení nákladů.
JE NA STÁTECH EU, ZDA
KOMPENZACI ZAVEDOU
Evropská pravidla dávají vládám členských států volnou ruku, jestli kompenzační mechanismus zavedou. Letos
mohou firmy v zemích, kde mechanismus funguje, získat zpět až 75 procent
nepřímých nákladů na emisní povolenky. Z desítky zemí, které kompenzace
používají, garantují toto maximum
firmám všechny až na Finsko. Tamní
vláda omezuje podporu na polovinu
nepřímých nákladů.
Pro období po roce 2020 připravuje
zavedení kompenzací například Polsko.
„Chceme po vládě jen to, aby pomohla
srovnat konkurenční podmínky, s nimiž se čeští výrobci na evropském trhu
už nyní potýkají. Po roce 2020 bude
tato nerovná konkurence ještě větší,“
dodává Bohuslav Čížek.
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že minimální mzda má odpovídat
přibližně 50 % průměrné mzdy. S tímto
přemrštěným koeficientem valorizační
mechanismus postrádá pro zaměstnavatele smysl. Aktuálně se nicméně
místo výše koeficientu řeší, zda vůbec
valorizační mechanismus v zákoníku
práce upravovat a jak.

W O R S T P R AC T I C E

Ocelářství je globální byznys a my
tedy čelíme globální konkurenci. Země jako Čína,
Brazílie nebo Rusko nemají na rozdíl
od EU žádný funkční systém zpoplatňování emisí skleníkových plynů a náklady
tamních výrobců jsou proto nižší. EU má jedny z nevyšších cen
elektřiny na světě a my očekáváme, že ceny i nadále porostou
úměrně s tím, jak se bude zdražovat cena emisní povolenky. Výrobci elektřiny logicky tyto náklady
přesouvají dál na koncové zákazníky. České hutě spotřebují jednotky terawatthodin ročně, mluvíme tedy o dodatečných nákladech
v miliardách korun. Je samozřejmě správné, že EU myslí ochranu
klimatu vážně, nicméně pokud to
povede jen k přesunu průmyslu
do zemí, které třeba na tunu oceli
produkují více emisí než Evropa, nedává to globálně moc velký
smysl. Pokud nebudou mít všichni výrobci stejné podmínky, musí
ČR stejně jako jiné členské státy
odvětví ohrožená únikem uhlíku
podpořit. Pokud chceme, aby tady
existovala i v budoucnosti.
TOMÁŠ TELÚCH
člen představenstva ArcelorMittal Ostrava
a prezident Asociace výrobců ocelových trubek

Ceny emisních povolenek se přímo
promítají do cen elektřiny. V době, kdy
povolenky stály 5 eur, se megawatthodina elektřiny na Pražské energetické
burze prodávala za zhruba 30 eur.
Nyní, po zdražení povolenek o 15 eur,
se elektřina obchoduje za přibližně
(red)
50 eur za megawatthodinu.

PŮJDE NOVEL A ZÁKONÍKU
PRÁCE DO LEGISL ATIVNÍHO
PROCESU?
„NOV ELU Z Á KONÍKU PR ÁCE Ř EŠÍ M E POSL EDNÍCH
NĚKOL IK M ĚSÍCŮ. NENÍ A L E JA SNÉ , JEST L I Z NÍ
NĚCO BUDE ,“ KOM ENT UJE Ř EDIT ELK A SEKCE
Z A M ĚST NAVAT EL SK É SP ČR JITK A HEJDUKOVÁ .

V

jakém stavu se novela zákoníku
práce nachází? Půjde dál do
legislativního procesu?
Pořád existují otazníky nad nezbytností některých úprav, popřípadě
nad jejich ekonomickými parametry.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
deklarovalo, že do dalšího legislativního procesu novela půjde, pouze
pokud bude mít plnou podporu
všech sociálních partnerů. Jasněji
budeme mít po tripartitě 25. března.
Je ale jasné, že otázky týkající se například důvodů pro výpověď nebo
délky výpovědní doby novela řešit
nebude.

Vidíte problém i v dalších
návrzích novely?
Příklad za všechny – výše koeficientu
valorizačního mechanismu, podle kterého by se měla nastavovat minimální
potažmo zaručené mzdy. Valorizační
mechanismus jsme dlouhodobě prosazovali, abychom po období stagnace
zabránili skokovému zvyšování minimální mzdy a pravidelnému politickému handrkování, jako tomu bylo
v posledních letech. Zaměstnavatelé do
posledních týdnů před koncem roku
nevěděli, o kolik se příští rok minimální mzda zvedne. Ministerstvo práce
ale bez předchozích jednání navrhlo,
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Rýsují se změny, které zaměstnavatele potěší, pokud novela projde?
Mnoho dnešních výkladových problémů by mohly odstranit zejména
úpravy v oblasti doručování písemností.
Ulehčení by firmám přineslo i zrušení
povinnosti vystavovat potvrzení o zaměstnání u dohod o provedení práce do
10 000 Kč. Trochu na půl cesty zůstává
navržená úprava sdíleného pracovního
místa. Její využitelnost ukáže až praxe.
Novela navrhuje i spravedlivější
počítání dovolené. Nově by se měla počítat podle odpracovaných hodin, a ne
podle odpracovaných dnů nebo směn.
Je to fér pro všechny zaměstnance, ať
už pracují pravidelně 8 hodin 5 dní
v týdnu, nebo mají třeba krátký a dlouhý týden s různě dlouhými směnami.
Proč je vlastně potřeba zákoník
novelizovat? Nebylo by jednodušší
přijmout nový zákon?
Nebylo, to už jsme zažili v minulosti.
Zástupci zaměstnanců si chtějí udržet
svá historicky nabytá práva, bez ohledu
na to, zda odpovídají současnému
pracovnímu prostředí a struktuře firem.
„Nový“ zákoník by ve výsledku mohl
být pouze přívlastek v názvu, nikoli
(red)
samotným obsahem.

Novela zákoníku práce půjde do dalšího
legislativního procesu, pouze pokud bude mít
plnou podporu všech sociálních partnerů.

L E G I S L AT I V N Í N O V I N K Y

VO L BY S VA Z U P RŮ M YS L U

JAK NA ELEKTRONICKÉ ZAKÁZKY?
VŠE JE VE STANOVISCÍCH MMR

SVAZ PRŮMYSLU ČEKAJÍ
V KVĚTNU VOLBY

UCH A ZEČI O NĚKT ER É V EŘ EJNÉ Z A K Á ZK Y M USÍ SE Z A DAVAT EL I
KOM U NIKOVAT V Ý H R A DNĚ EL EKT RONICK Y.

ČL ENOV É SVA ZU PRŮM YSLU A DOPR AV Y ČR SI L ETOS
ZVOL Í NOV É Z Á ST UPCE DO PŘ EDSTAV ENST VA ,
SM ÍRČÍHO V Ý BORU A DOZORČÍ R A DY.

O

d října loňského roku musí
všichni zadavatelé tzv. podlimitních a nadlimitních veřejných
zakázek komunikovat s uchazeči
o tendr a potažmo zhotoviteli již jen
elektronicky. A to ve všech fázích
zadávacího procesu. Stejná povinnost
platí logicky i v opačném směru, tedy
i pro dodavatele. Novinka, která má
usnadnit celý systém zadávání veřejných zakázek, s sebou nese řadu pravidel, ale i výjimek. Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR (MMR) proto na
svých stránkách zveřejňuje instrukce
a postupy pro všechny části zakázky.
Tyto dokumenty a stanoviska jsou
dílem Expertní skupiny MMR, v níž
má svého zástupce i SP ČR.
CO JEN ELEKTRONICKY
A CO LZE PÍSEMNĚ?
Podle zákona o zadávání veřejných
zakázek se elektronizace týká podlimitních a nadlimitních tendrů. Zadavatelé musí s dodavateli komunikovat
elektronicky i třeba v případě žádosti
o vysvětlení zadávací dokumentace
nebo vysvětlení nabídky a podobně.
Naopak v písemné formě se stále akceptují interní dokumenty, jako jsou

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek
se elektronizace týká všech podlimitních
a nadlimitních tendrů. U zakázek malého
rozsahu zůstává listinná forma.

například protokoly z jednání či pozvánky na jednání hodnotící komise.
Zákon stanovuje další výjimky, kdy
je možná jiná než elektronická forma
komunikace. Takový případ je třeba
předkládání dokumentů ve zvláštním
formátu (například projekty), vzorků
nebo souborů s velkým objemem
dat. Od elektronické komunikace
mohou aktéři ustoupit i v případě,
pokud by bylo prokazatelně narušeno
její zabezpečení. Listinná podoba
pak zůstává u všech zakázek malého
rozsahu.
RŮZNÉ FORMY ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACE
Je na zadavateli, jakou formu komunikace s aktéry tendru zvolí, ať
už jde o email, zde má ale ztíženou
možnost prokázání doručení dokumentů, datovou schránku nebo
některý z elektronických nástrojů.
Pakliže zadavatelé s uchazeči o zakázku nekomunikují přes datovou
schránku či jeden z dostupných elektronických nástrojů, musí datovou
zprávu opatřit platným uznávaným
podpisem. To zejména v případě výzev, určených účastníkům zadávacího
řízení, v případě oznámení o výběru
nebo rozhodnutí o nejvhodnějším
návrhu či vyloučení účastníka ze
(Jitka Hlaváčková)
zadávacího řízení. 

16

DO JAK ÝCH ORGÁNŮ VOLÍ SVA Z PRŮMYSLU
A DOPR AV Y ČR NOVÉ ČLENY

I N F O B OX

Svůj vlastní bezplatný systém
na zadávání zakázek spustilo
i MMR, a to pod názvem
Národní elektronický nástroj
(NEN).

Představenstvo je nejvyšším orgánem Svazu průmyslu
v období mezi valnými hromadami. Skládá se z prezidenta, sedmi viceprezidentů a jedenácti členů představenstva. Členy představenstva volí valná hromada, výjimkou
je generální ředitel Svazu, který se stává členem představenstva dnem svého jmenování do funkce.

Seznam všech certifikovaných
komerčních elektronických
nástrojů.
Pravidla pro elektronickou
komunikaci a seznam výjimek
či sankcí za nedodržení této
formy administrace veřejných
zakázek.

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Svazu.
Smírčí výbor vykládá Stanovy SP ČR a rozhoduje v případných sporech mezi členy a orgány Svazu. Jeho výklad
i rozhodnutí jsou závazná a konečná.

V

olby Svazu průmyslu a dopravy
ČR se konají každé čtyři roky.
Valná hromada, nejvyšší orgán
Svazu, zvolí 14. května nové členy
volených orgánů. Nové členy představenstva, včetně prezidenta Svazu,
členy smírčího výboru a dozorčí
rady budou volit delegáti, které za
sebe nominují členové Svazu průmyslu a dopravy. Volit bude celkem
70 nominovaných delegátů, 32 delegátů za kolektivní a 38 delegátů za
individuální členy Svazu. Do té doby
budou mít všichni kandidáti příležitost osobně se představit členům
Svazu na jednání zástupců kolektivních členů, tedy členských svazů
a asociací, a na jednání individuálních členských firem SP ČR.

DO VOLEB SE PŘIHLÁSILY
NOVÉ TVÁŘE
„Jsem ráda, že se rostoucí význam
Svazu průmyslu projevil i v tom, že
se do voleb přihlásili noví zajímaví
kandidáti,“ uvedla generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR
Dagmar Kuchtová, která je nevolenou členkou představenstva Svazu.
„Svaz průmyslu a dopravy reaguje na
technologický, ekonomický i sociální
vývoj Česka, stále se posouvá kupředu a rozšiřuje svůj záběr. Proto mezi
sebou potřebujeme i nové kolegy
s novým pohledem na naši činnost.
Příští čtyři roky budou pro směřování české ekonomiky zásadní. Svaz
chce být i nadále největším obhájcem
funkčního podnikatelského prostředí
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a hlavním partnerem státu pro modernizaci naší ekonomiky a sociální
(red)
dialog,“ dodala.
Členové Svazu průmyslu a dopravy
najdou více informací k volbám na
našem webu.

Svaz chce být i nadále největším
obhájcem funkčního podnikatelského
prostředí a hlavním partnerem státu
pro modernizaci naší ekonomiky
a sociální dialog.

MEZINÁRODNÍ PROSTOR

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU

VLONI JSME OTEVŘELI TÉMA BUDOUCNOST
PRŮMYSLU, LETOS HO ROZVEDEME
„ S PR EZI DENT EM SVA ZU JSM E SI NA Z AČÁT KU ROKU 2018 PŘ I PI L I NA ÚSPĚŠNOU K A M PA Ň
PRO NA ŠICH 10 0 L ET. JEHO V ĚTA , ŽE NA ŠE OSL AVA NA H R A DĚ M USÍ BÝ T NEJL EPŠÍ A KCÍ,
NA KT ER É K DY BY L , M I DODNES ZNÍ V UŠÍCH. ZODPOV ĚDNOST A PŘ Í L EŽITOST PRO
I M AGE SVA ZU TO BY L A OBROVSK Á ,“ HODNOT Í S ODST UPEM Ř EDIT ELK A KOM U NIK ACE
SVA ZU EVA V ELIČKOVÁ .

J

aké aktivity 100 let Svazu
provázely? Co považujete za
vrchol oslav?
Kampaň jsme pojali pestře – od VIP
komunikace, odborných eventů, komunikace se členy, roadshow po krajích, PR, online a nechyběla ani oslava
se zaměstnanci. Středobod bylo výročí
18. června, na které jsme připravili
odbornou konferenci k budoucnosti průmyslu a galavečer, oslavu na
Pražském hradě. Chtěli jsme tyto akce
připravit originálně a překvapit. Na
paměti jsme měli i to, že naši hosté se
na galavečerech pohybují pravidelně,
o to více jsme řešili každou minutu
scénáře a všechny detaily – od pozvánky až po video-reportáž.
Jubilejní rok má Svaz za sebou.
Jak jste spokojená s výsledky
kampaně?
Dívám se na KPI i spokojenost lidí.
Pokud by nám fungovala čísla, ale
nenadchli jsme lidi, splnili bychom
sice úkol, ale stovkový potenciál
nevyužili. Nám se naštěstí podařilo
obojí. Máme skvělé výsledky i spokojené lidi, hosty, partnery i zaměstnance. Jejich obrovské množství energie
a péče stálo za to, oslavu si také užili
a prý by si ji i zopakovali. I pro mě to
byla speciální práce. Přispět k oslavám 100 let republiky průmyslovou
kampaní, to se vám nabídne opravdu
jednou za život.

Do oslav jste chtěli zapojit své
členy. Jak se vám toto povedlo?
Zaujali jsme nejen firmy z boardu
a naše partnery, nakonec se k nám
přidalo 37 firem. To mluvím o finanční podpoře, další desítky členských firem se podílely na obsahu
kampaně a na aktivitách. Všem patří
velké díky, za finance i spolupráci
v průběhu celého roku!
Na co Svaz zaměří komunikaci
ve svém 101. roce?
Loňské téma budoucnosti zkonkrétníme, zaměříme se na druhou
vlnu Průmyslu 4.0, finální produkt
a budování značky, umělou inteligenci, inovace, vzdělání či export.
Uvědomujeme si, že je potřeba vést
debatu o tom, jak zvýšit naši produktivitu a přidanou hodnotu. Z pohledu
komunikace nás čeká další významný milník, volby do představenstva
a dalších orgánů Svazu. Členové se
mohou těšit na více videí a intenzivnější komunikační spolupráci. Nabízíme jim stále více marketingového
zviditelnění s měsíčním dosahem
red)
desítek tisíc lidí!
O možnostech zapojit se více
na str. 35.
Podívejte se
na reportáž
z oslav.
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NA FIRMY SE VALÍ NOVÉ EVROPSKÉ PŘEDPISY
V I DI NA BL ÍŽÍCÍCH SE K V ĚT NOV ÝCH VOL EB DO EV ROPSK ÉHO PA R L A M ENT U NA
Z AČÁT KU ROKU DONUT I L A EV ROPSK É I NST IT UCE RYCH L E DOKONČIT JEDNÁ NÍ
O PŘ I PR AVOVA NÉ L EGISL AT I V Ě.

V

e vypjatých lednových a únorových týdnech se stihla Rada EU
dohodnout s Evropským parlamentem na definitivním znění většiny
nových legislativních pravidel.
V březnu se již dotahují poslední
nedodělky. Politický a časový tlak
se mnohdy odrazily na jejich kvalitě. Připravili jsme výběr z některých nových pravidel, která v příštích letech na firmy dopadnou.
REVIDOVANÁ SMĚRNICE
O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Přináší nový termín odměna
namísto minimální mzda. Není
ovšem jasné, co se všechno do této
kategorie počítá a jaké kolektivní
smlouvy musí být vzaty v úvahu.
Poprvé v historii směrnice se také
omezuje doba vysílání pracovníka
na 12 měsíců s možností automatického prodloužení o 6 měsíců.

O S L AV Y V Č Í S L E C H

280 reportáží v médiích
368 tisíc zobrazení online
460 hostů na galavečeru a konferenci
41 firem na roadshow
37 finančních partnerů a podporovatelů
70 spolupracujících členů

SOCIÁLNÍ ČÁST MOBILNÍHO
BALÍČKU
Ve hře je příslib speciální úpravy
pro aplikaci směrnice o vysílání
pracovníků na silniční dopravu.
Zaměstnavatelé podpořili obecný
přístup přijatý Radou, jako nejlepší možný kompromis, který plně
vyjímá tranzit a bilaterální přepravu z pravidel pro vysílání pracovníků. Kabotáž zůstává zachována
v režimu umožňující tři operace
v sedmi dnech. Řidiči mohou trávit
dva zkrácené týdenní odpočinky
po sobě v kabině vozidla. Řidič
i vozidlo se musí vrátit domů každé

3 týdny při čerpání dvou zkrácených týdenních odpočinků po
sobě, nebo každé 4 týdny v případě
střídání zkráceného a dlouhého
odpočinku. Vozidla pro mezinárodní dopravu a kabotáž musí být do
konce roku 2024 vybavena smart
tachografy druhé generace. O osudu pravidel pro silniční dopravce
rozhodne až plenární zasedání
Evropského parlamentu v první
polovině března.
SMĚRNICE
O TRANSPARENTNÍCH
A PŘEDVÍDATELNÝCH
PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH
Zachovává definici pracovníka v režimu národních úprav s odkazem
na již existující rozsudky Evropského soudního dvora a zmírňuje
lhůty pro informační povinnost.
Základní informace musí obdržet
pracovník v prvních sedmi dnech
po zahájení pracovního poměru
a zbývající do jednoho měsíce.
Ujednání z kolektivních dohod se
mohou odlišovat od ustanovení
směrnice, nicméně nesmí snižovat
úroveň minimálně stanovených
standardů.
SMĚRNICE O ROVNOVÁZE
MEZI PRACOVNÍM
A SOUKROMÝM ŽIVOTEM
RODIČŮ A PEČUJÍCÍCH OSOB
Přinesl legislativní zakotvení
10 dnů otcovské dovolené, 5 dnů
pečovatelské dovolené a možnost
ještě lepšího využívání flexibil-
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ních forem práce. Úprava definice
pracovníka by měla korespondovat
s úpravou směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách.
SMĚRNICE O OCHRANĚ
AUTORSKÝCH PRÁV
V PROSTŘEDÍ INTERNETU
Článek 3a umožní důležitou výjimku pro tzv. vytěžování textu a dat,
které je zásadní pro oblast vývoje
algoritmů umělé inteligence. Tato
výjimka bude povinná ve všech zemích EU. Článek 13 nutí internetové platformy, aby ručily za to, že se
na jejich webech neobjevuje obsah,
který svým užitím porušuje autorský zákon. Článek 11 umožní internetovým platformám, aby u článků
uváděly jen titulek a krátký úryvek.
Za delší popisek budou muset platit
vydavatelům licenční poplatky.
Nařízení, jež řeší vztahy mezi online platformami a podniky
Vztahuje se na on-line platformy,
jako on-line tržiště, on-line obchody se softwarovými aplikacemi
nebo internetové služby sociálních
médií i na internetové vyhledávače,
pokud přes ně firmy nabízejí zboží
a služby spotřebitelům. Platformy
musí poskytovat jasné a srozumitelné podmínky pro své zprostředkovatelské služby. Budou také zveřejňovat hlavní parametry určující
pořadí podnikových uživatelů ve
výsledcích vyhledávání.
(Vladimíra Drbalová, red)


PODPORA EXPORTU

PODPORA EXPORTU

singapurského obchodu, společně
uspořádali podnikatelské fórum.
Podobně tomu bylo i v Thajsku,
kde SP ČR spolupracoval s místním
protějškem. Nopak v Indii partnerství se Svazem indického průmyslu
nevyužil kvůli specifickému programu v rámci Gujarat summitu.
„Při organizaci této části mise jsme
tak spolupracovali s obchodní sekcí
českého velvyslanectví a se zástupci
Czechtrade v Indii,“ dodává Lukáš
Martin.
Na konci února vyrazilo
13 zástupců firem s ministryní
průmyslu a obchodu Martou Novákovou do Jordánska. Na schůzkách
s představiteli tamní vlády a místních
podniků se účastníci mise snažili co
nejvíce vytěžit z nevyužitého potenciálu jordánského trhu. Atraktivní je
zejména segment energetiky. Jordánsko totiž plánuje stavbu jaderné
elektrárny a uvažuje o rozvoji těžby
uranu. „Jordánsko je pro české firmy
významný partner. Už v minulosti naše podniky prokázaly, že jsou
spolehlivými dodavateli v oblastech,
jako je doprava, strojírenství a moderní technologie. Potenciál pro růst
českého exportu do Jordánska není
pořád maximálně využitý,“ potvrzuje
prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

PODNIKATELSKÉ MISE BUDOU POKRAČOVAT
S JEŠTĚ VĚTŠÍ INTENZITOU
V L ETOŠNÍ M ROCE SVA Z PL Á NUJE ZORGA NIZOVAT NEJM ÉNĚ
PAT NÁCT Z A H R A NIČNÍCH CEST S V L Á DNÍ M I PŘ EDSTAV IT EL I.
V H L EDÁČKU JE SU BSA H A R SK Á A FR IK A , T UR ECKO A ST Ř EDNÍ A SIE ,
A R A BSK Ý POLOOST ROV NEBO IR Á K A ÍR Á N.

Po loňském útlumu se letos opět
naplno rozjíždí program podnikatelských misí SP ČR na zahraniční trhy.
Svaz se nespokojil s tím, že vládní
představitelé loni při svých cestách
na podnikatele lehce zanevřeli. Svým
apelem na předsedu vlády i klíčové

Nejbližší výpravy SP ČR budou směřovat
na Tchaj-wan, do Peru a Kolumbie.

ministry připomněl důležitost těchto
výprav a jejich pozitivní vliv na
celkový objem tuzemského exportu.
Úsilí, zdá se, nebylo zbytečné. První
polovina roku je podnikatelskými
misemi doslova nabitá.
FIRMY JIŽ STIHLY SINGAPUR,
THAJSKO NEBO JORDÁNSKO
Hned v lednu Svaz spolu s podnikateli doprovodil premiéra Andreje Babiše do Indie, Thajska a Singapuru.
Více než padesát zástupců firem do-
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stalo možnost zúčastnit se osobních
jednání se stávajícími či budoucími
partnery. V případě Singapuru šlo
o první evropskou delegaci, která do
země od podepsání dohody o volném
obchodu s EU zavítala. „Podnikatelé ocenili záměr české vlády, zřídit
v nejbližší době v Singapuru zastupitelský úřad, podpořili také plán přímého leteckého spojení,“ prozrazuje
ředitel Sekce mezinárodních vztahů
SP ČR Lukáš Martin. Svaz navázal
na dlouholetou spolupráci s Federací

KAM SE SVAZ PRŮMYSLU
A DOPRAVY CHYSTÁ
NA MISE V PŘÍŠTÍCH TÝDNECH
24.–30. 3. Tchaj-wan
2.–4. 4. 	Srbsko a Severní
Makedonie
7.–13. 4. Peru a Kolumbie
8.–12. 4. 	Kyrgyzstán
a Uzbekistán

VÝBĚR DESTINACÍ SE
ZOHLEDNĚNÍM PRIORIT FIREM
Organizaci podnikatelských misí
považuje Svaz za jeden z nejefektivnějších nástrojů podpory exportu,
především při snaze diverzifikovat český vývoz a pomoci firmám
uspět na zahraničních trzích
mimo Evropu. To ostatně uznávají i ústavní činitelé, kteří začali ve
větší míře zohledňovat požadavky
podnikatelských reprezentací při
výběru destinací pro cesty ministrů
a náměstků. Prioritní destinace pro
budoucí podnikatelské mise přednesl Svaz například na lednovém
setkání na Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR. Další cesty v příštích
týdnech budou podle požadavků SP
ČR směřovat na Tchaj-wan, do Peru
a Kolumbie. Ještě letos budou moci
podnikatelé hledat zakázky v Kyrgyzstánu, Myanmaru, Severní Makedonii, Srbsku nebo Uzbekistánu.
„Letos jsme připraveni zorganizovat nejméně patnáct misí. Rádi
bychom se s podnikateli vypravili
také do subsaharské Afriky, do
střední Asie, na Arabský poloostrov, do Íránu a Iráku a do Kanady,“ vyjmenovává prezident Svazu
Hanák.
VŠEM AKTÉRŮM MISÍ PATŘÍ DÍK
SP ČR věří, že se díky misím podaří
překročit loňskou úroveň exportu,
která byla opět rekordní. „Náš dík
patří ústavním a vládním činitelům, které můžeme s podnikateli
doprovázet, i pracovníkům resortů,
se kterými při přípravě zahraničních misí úzce spolupracujeme,“
říká Lukáš Martin ze Sekce mezinárodních vztahů SP ČR s tím, že
zahraniční cesty by se neobešly bez
spolupráce s velvyslanci, kancelářemi Czechtrade a samozřejmě bez
(red)
samotných podnikatelů.
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JA K T O V I D Í M

STANISLAV KÁZECKÝ
viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ústavní činitelé začali více
zohledňovat
požadavky
podnikatelských reprezentací při
výběru destinací pro cesty
ministrů a náměstků.

Podívejte se na
video SP ČR ze
setkání účastníků
podnikatelských
misí.

Podnikatelské
mise doprovázející vrcholové představitele
státu při jejich
cestách do zahraničí jsou důležitou aktivitou
SP ČR. Je to příspěvek Svazu ke zvýšení objemu exportu případně k zahraničním investicím českých firem. Zároveň mise
přispívají ke zvýšení informovanosti představitelů státu o možnostech,
ale i problémech konkrétních firem.
Pozitivem je i setkávání podnikatelů s pracovníky českých ambasád
a výměna informací o možnostech
firem v cílových destinacích. Důležitým prvkem účasti v misích jsou
i neformální setkání podnikatelů se
členy vlády a zákonodárných sborů,
ale i výměna zkušeností mezi podnikateli navzájem. Důležité je uvědomit
si, že účast v misích je pouze podporou exportu. Konkrétní obchodní případ si musí každá firma dotáhnout
k podpisu sama. Politici či pracovníci
ambasád mohou otevřít cestu, podpořit získání zakázky, ale obchod samozřejmě za firmu neuzavřou. Toho
si je ale naprostá většina účastníků vědoma. Pozitivní je, že si většina
politiků důležitost účasti podnikatelů při jejich zahraničních cestách
uvědomuje. Dokladem je například
vyjádření premiéra Babiše na závěr
cesty do Asie. „Jsem tu pro vás,“ reagoval na mé poděkování za součinnost s podnikateli při cestě.

Z P R ÁV Y Z B RUS E L U

Z P R ÁV Y Z B RUS E L U

BREXIT JE ZA DVEŘMI A BYZNYS STÁLE ČELÍ NEJISTOTĚ
Premiérce Mayové se v posledních měsících opakovaně nedařilo
přesvědčit britský parlament, aby
podpořil dojednanou výstupovou
dohodu zahrnující přechodné období, a to zejména kvůli tzv. irské
pojistce. Ta by měla zamezit vytvoření tvrdé hranice mezi Severním
Irskem a Irskou republikou po
vystoupení Velké Británie z Unie.
I přes tento vývoj Svaz vytrvale
zdůrazňoval potřebu přechodného
období, během kterého by byznys
dostal šanci se na nové podmínky

Britský parlament odmítl tzv. no deal
scénář, riziko odchodu Velké Británie
z Unie bez dohody ale nadále trvá.

RUMUNSKO SE UJALO PŘEDSEDNICKÉ ROLE V RADĚ EU

pečlivě připravit, a nutnost vyhnout
se odchodu Británie bez dohody,
tzv. no deal scénáři.
Ačkoli se premiérce Mayové
a předsedovi Evropské komise
podařilo na poslední chvíli dojednat
dodatečná ujištění týkající se irské
pojistky, britský parlament výstupovou dohodu opět v polovině března
odmítl. Následně si odhlasoval návrh na znemožnění scénáře, při kterém by Velká Británie odešla z Unie
bez dohody, a návrh na prodloužení
vyjednávacího období. O to tedy
premiérka Mayová nejspíš požádá
na březnovém jednání Evropské
rady, nadále však nevzdává snahu
nalézt podporu výstupové dohodě
v britském parlamentu. Otázkou zůstává, zda všech 27 členských států
EU případné prodloužení podpoří
a o jak dlouhou dobu by se jednalo.

Riziko brexitu bez dohody stále visí
ve vzduchu a obě strany zintenzivňují své přípravy na tuto variantu.
Britská strana již deklarovala, že
v případě odchodu bez dohody by
zpočátku umožnila bezcelní dovoz
u 87 % zboží.
S přípravou na hrozící eventualitu tvrdého brexitu pomáhá svým
členům i Svaz. Proto v únoru jednal
se zástupci Evropské komise o okamžitých dopadech tohoto pesimistického scénáře na celní, daňové
a certifikační procedury. Uvítal také
promptní přípravu vládního zákona
pro případ tvrdého brexitu, který
v lednu schválil Parlament ČR.

nistrovány čtvrtletně a nevyčerpaná
část se převádí do dalšího období.
Clo na dovoz nad rámec kvót je
stanoveno na 25 procent. Vzhledem
k tomu, že předcházející předběžný
safeguard s nižšími kvótami (tuny
na den) nebyl většinou vyčerpán,
neočekává se narušení aktuálních
obchodních vztahů.

O kvótách
čtěte zde.
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zvykem, v prvních měsících tohoto
roku se dá očekávat intenzívní snaha
dotáhnout na poslední chvíli do konce řadu rozjednaných legislativních
návrhů. Dle Svazu je však třeba klást
důraz na kvalitu nad kvantitou a neuspěchat projednávání kontroverzních
návrhů s dopadem na konkurenceschopnost EU. Rumunsko si jako
své tematické priority předsevzalo
snahu překonávat regionální nerovnosti a rozpory v Evropě, podporu
konkurenceschopnosti EU nebo lepší
vnitřní i vnější bezpečnost bloku.
Vzhledem ke svému geografickému
postavení může Rumunsko přispět
rovněž k posílení spolupráce EU se
zeměmi západního Balkánu.

Rumunsko si jako své tematické
priority předsevzalo snahu
překonávat regionální nerovnosti
a rozpory v Evropě, podporu
konkurenceschopnosti EU nebo lepší
vnitřní i vnější bezpečnost bloku.

Více o Brexitu čtěte
na stránkách spcr.cz.

EVROPSK Ý BYZNYS NASTÍNIL,
JAKOU BY CHTĚL EU V ROCE 2030

EU ZAVÁDÍ K VÓT Y NA DOVOZ OCELI
Evropská unie zavedla počínaje
únorem ochranná opatření (safeguards) na dovoz do EU, která dopadají na široké spektrum ocelářských
výrobků. Reaguje tím na rostoucí
trend dovozů oceli ze třetích zemí
v důsledku uvalení amerických cel
na ocelové produkty. Tato opatření
mají podobu kvót, jejichž část je
geograficky specifická, a tudíž je
alokována pro konkrétní zemi původu. To proto, aby nevyčerpal celou
kvótu levný dovoz například z Číny
a zůstal prostor pro zaběhlé dodávky
z ostatních trhů. Kvóty jsou admi-

Přesně deset let od předsednictví
České republiky převzalo v lednu
2019 tuto roli v Radě EU Rumunsko.
Ačkoli je členským státem již 12 let,
médii rezonovala řada pochybností
o jeho připravenosti na sehrání předsednické role. Jak se postu Rumunsko skutečně zhostilo, bude možné
zhodnotit až za půl roku. Nicméně
již nyní je zřejmé, že na předsedající
zemi čeká nesnadný úkol plný zásadních evropských událostí. Již brzy to
bude bezprecedentní otřes v podobě
vystoupení Velké Británie z evropských struktur. Na konci května volby do Evropského parlamentu a po
nich bude následovat obměna vedení
Komise. A jak už bývá před volbami

EU reaguje zavedením
ochranných opatření na
dovoz oceli na rostoucí trend
dovozů oceli ze třetích zemí.

DALŠÍ KROK K OBCHODNÍ DOHODĚ S USA
Evropská komise připravila ke schválení členským státům
dva mandáty pro vyjednávání s USA o obchodní dohodě.
Konkrétně se týkají odstranění cel na průmyslové výrobky a regulatorní spolupráce. Nutnou podmínkou pro jednání je, že USA neuvalí cla na automobily. Přijetí obchodní
dohody také EU podmiňuje zrušením dosavadních amerických cel na ocel a hliník. Evropskému parlamentu se nelíbila rozdílnost požadavků EU a USA, kritizoval také některé
kroky Spojených států, například vůči WTO nebo Pařížské
dohodě. Hrozilo, že přijme rezoluci vyzývající členské státy k tomu, aby mandáty odmítly. Tato rezoluce ovšem při
hlasování na plénu nezískala podporu dostatečného množství europoslanců a neprošla. Svaz i BusinessEurope dialog s USA a přijetí mandátů velmi podporují. Proti nim není
podle šetření SP ČR striktně žádné průmyslové odvětví. Naopak vidí spíše výhody.

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které
je Svaz členem, představila svoji vizi do roku 2030. V tomto
horizontu vidí Evropskou unii silnou, efektivní a hospodářsky soudržnou s významným vlivem na nastavování světové agendy. Vidí ji jako lídra v oblasti inovací, digitalizace
a udržitelnosti a jako místo, které dává příležitost všem.
K naplnění této mety je potřeba mimo jiné zlepšit podnikatelské prostředí a podmínky, mezi které patří dokončení jednotného trhu, zjednodušení regulatorního rámce či rozvoj
potřebných dovedností. Letošní rok bude pro EU obzvlášť
důležitý. Čeká ji vystoupení jednoho z členů, řada výzev na
globální i domácí úrovni a evropské volby, které v ČR proběhnou 24. a 25. května. Kam se bude EU v novém pětiletém období ubírat a kdo nás v ní bude reprezentovat, může
svou volbou ovlivnit každý občan ČR. Během tohoto období
si navíc Česká republika zopakuje předsednictví v Radě EU,
a to v druhé polovině roku 2022.

(Jana Hartman Radová, Pavel Fára)
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↑ Jasný signál, co pro české podniky znamená
členství v EU, vyslal zahraničnímu štábu televize ARTE
viceprezident SP ČR Z. Frolík.

↑ Společně s hejtmanem Moravskoslezského kraje a dalšími
partnery otevřela v Kopřivnici generální ředitelka Svazu D.
Kuchtová Středisko praktické výuky členské firmy Brose.

Na Klubu SP ČR se setkaly čtyři desítky firem s premiérem A. Babišem. Probrali jsme
témata, na kterých chceme s vládou nadále spolupracovat. Foto: T. Moudrý

↑ „Nepochopení Průmyslu 4.0 u vrcholového vedení firem je
největší z překážek jeho rozvoje,“ uvedl člen představenstva
Svazu J. Holoubek na konferenci Fenomen 4.0.

↑ Od roku 1993 jsme zorganizovali 184 podnikatelských misí do
97 zemí. Letos jsme připraveni uspořádat 15 misí, zaznělo na
tradičním setkání s účastníky misí Svazu průmyslu.

↑ Svaz průmyslu upevní svou roli v rozvoji umělé inteligence díky
dohodě o spolupráci s úřadem vlády a ministerstvem průmyslu.
Za SP ČR ji podepsala viceprezidentka M. Jabůrková.
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↑ Nová thajská velvyslankyně U. Chareontoh ujistila
prezidenta Svazu J. Hanáka, že bude nadále podporovat
ekonomické vztahy mezi ČR a Thajskem.

↑ Pracovně se v České televizi objevujeme 10x do měsíce.
Tentokrát se do virtuálního studia televize podívali i naši
zaměstnanci.

↑ Svaz se zapojil na VŠE do Exportních večerů. První z nich se věnoval
brexitu a jeho dopadům na český export.
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ABECEDA ÚSPĚCHŮ

D Ě L Á M E P R O VÁ S

ABECEDA ÚSPĚCHŮ

D

DOTAČNÍ PROGRAMY
PODLE POTŘEB PODNIKŮ
Svaz uspěl v jednáních
s Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR o dotacích pro firmy.
Konkrétně se mu podařilo dohodnout vyhlášení výzvy ICT v podnicích se zaměřením na Průmysl 4.0,
a to bez podmínky vytvořit nová
pracovní místa. Dalším úspěchem
je ještě jedna výzva programu Služby infrastruktury, tentokrát ve výši
550 milionů korun. U očekávané
výzvy programu Aplikace pak bude
díky Svazu ponechána i možnost
čerpání pro velké podniky bez
dodatečných podmínek.

F

INANČNÍ SPRÁVA VYJDE
VSTŘÍC FIRMÁM
Podniky získají větší jistotu
při uplatňování odpočtů na
výzkum a vývoj. Svaz na schůzce
s novou ředitelkou Generálního
finančního ředitelství Tatjanou
Richterovou vyjednal konkrétní
opatření, která firmám odpočty
usnadní.

S

TATUTÁRNÍ ORGÁNY BEZ
HROZBY DPH
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ČR
schválil zásadní pozměňovací
návrh k takzvanému daňovému
balíčku, který vychází z aktivity
Svazu. Konkrétně jde o oblast
zdanění statutárních zástupců
firem. Do zákona se zpětně doplní
věta, jejíž uvažované vypuštění by
některé členy statutárních orgánů
povinovalo řešit vedle odvodu daně
z příjmu i DPH.

DĚL ÁME PRO VÁS

T

EXT A DATA MINING
BUDE SOUČÁSTÍ
SMĚRNICE
O AUTORSKÉM PRÁVU
V rámci právě projednávaného
návrhu směrnice o autorském
právu SP ČR dlouhodobě usiloval
o umožnění takzvaného text a data
miningu, který je zásadní pro rozvoj umělé inteligence. Proto nyní
vítá, že v rámci trialogu došlo ke
shodě nad článkem, jenž výjimku
pro text and data mining umožní. Tato výjimka bude povinná ve
všech zemích EU.

U

MĚLÁ INTELIGENCE
PŘEDMĚTEM
ROZVOJOVÉ STRATEGIE
Platforma pro umělou
inteligenci SP ČR se zapojila do
přípravy Národní strategie pro rozvoj umělé inteligence. Dokument
by měl být dokončen do poloviny
roku. Memorandum o spolupráci
v oblasti rozvoje umělé inteligence
uzavřela Platforma s MPO, Úřadem
vlády a vládním zmocněncem pro
IT a digitalizaci.

V

NITROSTÁTNÍ PLÁN ČR
ZOHLEDNIL PŘIPOMÍNKY
SVAZU
Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR přizvalo experty
Svazu ke spolupráci na dopracování
Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu.
Do dokumentu se ještě před jeho
odesláním Evropské komisi podařilo promítnout většinu připomínek
SP ČR. V této podobě jej rovněž
vzala na vědomí Vláda ČR
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návají jasnější a jednodušší znění
programu pro žadatele.

JAROSLAV MÍL BYL JMENOVÁN
ZMOCNĚNCEM PRO JADERNOU
ENERGETIKU
Vládním zmocněncem pro jadernou
energetiku se stal bývalý prezident SP
ČR a někdejší dlouholetý šéf firmy
ČEZ Jaroslav Míl. V jeho osobě získává
téma potřebnou odbornost zaštítěnou
vysokým morálním kreditem.
SP ČR SE STAL ČLENEM VLÁDNÍ
RADY PRO INVESTICE
Nově vytvořená Rada vlády pro veřejné
investování přijala SP ČR za svého člena. Její úlohou je rozhodovat o strategických investicích vlády a odstraňovat
případné překážky. Rada nahrazuje
původní Radu vlády pro stavebnictví.
Předsedá jí premiér, členy jsou pak
jednotliví ministři a zástupci odborné
veřejnosti.
PROGRAMY NÁRODNÍ CENTRA
KOMPETENCE SE SLOUČÍ V JEDEN
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
sloučila na popud Svazu programy
Národní centra kompetence 1 a 2. Jde
o jednu z cest, jak může Technologická agentura ČR snížit nespotřebované
výdaje. Zástupci SP ČR nyní vyjed-

ZÁKONY O ENERGIÍCH
S PRECIZNĚJŠÍ PŘÍPRAVOU
Svazu se podařilo utlumit politický
tlak na co nejrychlejší předložení novely zákona o podporovaných zdrojích energie a malé novely energetického zákona Vládě ČR. Ministerstvo
průmyslu a obchodu přislíbilo, že se
zástupci SP ČR osobně projedná nejkritičtější připomínky a zbývající otevřená témata, která předpokládají i určité politické rozhodnutí.
Podívejte se na
stanovisko SP ČR.

SANKCE ZA DPH SE BUDOU TÝKAT
HLAVNĚ ÚMYSLNÝCH ČINŮ
Plátci DPH se nemusí v případě
neúmyslných chyb obávat vysokých
sankcí. Zákon o DPH sice usnadnil
možnost uložit až půlmilionovou
pokutu, týkat se bude ale hlavně těch,
kteří závažným a cíleným způsobem
maří správu daní. Ministerstvo financí
ČR Svaz ubezpečilo, že tato sankce
v žádném případě necílí na standardní
plátce DPH.
Podrobnosti najdete
na webu spcr.cz.

DOČASNÉ REVERSE CHARGE
DAŇOVOU STABILITU NEZAJISTÍ
Ministerstvo financí konzultuje se
Svazem otázku využití plošného
dočasného režimu reverse
charge. Vedle nesporných výhod
upozornili zástupci SP ČR na řadu

technických problémů a náklady
opatření pro firmy. Vyjádřili také
skeptický postoj k zavedení tohoto
nástroje. Podle předpokladů Svazu
zmíněný dočasný režim stabilitu
daňového prostředí nepodpoří.

Svaz průmyslu a dopravy je hlavní
partner akce.

ZAMĚSTNAVATELÉ MOŽNÁ
ZÍSKAJÍ NÁHRADU ZA SRÁŽKY
PŘI EXEKUCÍCH
Svaz pokračuje ve svém dlouhodobém úsilí získat pro zaměstnavatele náhradu nákladů, které jim
vznikají při provádění srážek ze
mzdy z titulu exekucí. Ministerstvo
spravedlnosti ČR v novele Exekučního řádu a Občanského soudního
řádu tomuto požadavku vyhovělo
a navrhuje paušální náhradu.

SVAZ PRŮMYSLU SE ZAPOJIL
DO VÝUKY NA VŠE
Čtyři Exportní večery připravil
Svaz ve spolupráci s Katedrou
světové ekonomiky na VŠE. Zapojil
do nich i několik svých členů jako
Linet, Meopta či ABRA. V březnu
a v dubnu se každé druhé úterý studenti i veřejnost od odborníků ze
Svazu i z firem dozví o dopadech
tvrdého brexitu, významu podnikatelských misí, jak vybudovat
globálně úspěšnou firmu nebo proč
je pro firmy prospěšné členství ČR
v EU.

SVAZ UPOZORNIL NA
NADBYTEČNOST ZÁKONA
O WHISTLEBLOWINGU
SP ČR zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů korupce. Podle jeho mínění
předbíhá evropskou úpravu a je
nadbytečný. Česká legislativa již totiž mechanismy ochrany má. Nový
zákon by tak firmám způsobil jen
další administrativní a finanční
zátěž. V rámci vypořádání ale nebyly požadavky Svazu akceptovány
a rozpor trvá i přes vyjednávání na
ministerské úrovni.
ZÚČASTNĚTE SE KONGRESU
PRÁVNÍ PROSTOR
Trestní právo, občanské právo,
pracovní právo, judikatura a ústavní právo, české právo v evropském
kontextu nebo aktuální otázky justice se budou probírat na
dvoudenním odborném kongresu.
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Více o kongresu
čtěte zde .

SPOLUPRACUJEME
NA SOUTĚŽI FIRMA ROKU
I v letošním roce SP ČR udělil záštitu prestižní soutěži Firma roku.
Od dubna se mohou firmy on-line
registrovat na www.firmaroku.
cz. Mají tak příležitost přidat se
k takovým firmám, jako je Frentech
Aerospace, Linet nebo Avast. Účastí v soutěži podpoří své podnikání.
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ŘE ŠILO SE N A T RIPA RT I T Ě

P R Ů M Y S L N E P O T Ř E B U J E N A H N AT D Ě T I D O N E K VA L I T N Í C H U Č I L I Š Ť

B

N

a první letošní tripartitě, která
proběhla v lednu, Svaz průmyslu
za zaměstnavatele projednal s odbory
a vládou hned osm témat klíčových
pro rozvoj blahobytu v ČR. Společně
řešily výstavbu dopravní infrastruktury. V České republice se jen velmi
pomalu rozbíhá stavba silnic a dálnic.
Slíbené termíny zahájení výstavby
řady úseků se navíc stále odsouvají
a síť dopravní infrastruktury se tak
nerozšiřuje. Diskutovaly o poslaneckém návrhu novely zákona o silničním provozu, který zakazuje jízdu
v levém krajním pruhu nákladních
automobilů o celkové hmotnosti nad

3,5 tuny a také jízdních souprav delších než 7 metrů na dálnici v pracovních dnech od 6 do 22 hodin. Tím se
jim na většině úseků znemožní jakékoliv předjíždění. Věnovaly se také
výstavbě plavebního stupně Děčín,
operačnímu programu OP PIK nebo
stavu českého zdravotnictví. Velkým probíraným tématem bylo také
školství a zavedení nepodkročitelné
hranice úspěšnosti tzv. cut-off-score.
Ta by ale nejvíce ohrozila maturitní
obory středních odborných učilišť
a obory nástavbového studia. Zde by
nemohlo být přijato 68 % až 73 %
uchazečů.

28

udoucí rozvoj českého průmyslu
a jeho posun k výrobě s vysokou přidanou hodnotou je existenčně závislý na kvalitě tuzemského
školství. Bez kvalitně vzdělaných
pracovníků si o německé životní
úrovni může Česko nechat jen zdát.
Tento podstatný argument se však
v nynější debatě o zavádění nepodkročitelného bodového minima
při přijímání na střední školy tzv.
cut-off score vytrácí. Je dobře, že
se Svazu průmyslu a dopravy ČR
podařilo vyhrát bitvu o omezování přijímaček. Na základě jediné
zkoušky nelze rozhodnout o osudu
mladého člověka.
„Průmyslu se často předhazuje,
že jeho cílem je nahnat co nejvíce
mladých lidí do učilišť, aby firmy
měly dost dělníků k montážním linkám. To je zcela mylný argument.
Průmysl potřebuje pracovníky,
kteří budou schopni se přizpůsobovat rychle se měnícím potřebám
firem a obecně trhu práce,“ vysvětluje Jan Rafaj, 1. viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ty
zajísti jen kvalitní školství a nikoliv
hranice, pod níž se dítě může rozloučit s vidinou získání maturitního
vysvědčení.
Svaz průmyslu trvale podporuje
růst platů ve školství, a to dvojnásobným tempem oproti růstu mezd
v soukromé sféře, protože dobře
zaplacený a motivovaný učitel je
hlavní stavební kámen kvalitního
vzdělávacího systému.
Trh práce bude nejvíce potřebovat lidi s měkkými dovednostmi.
Tento požadavek ministerstvo
školství zatím systémově vůbec
neřeší. Nikdo se také nezabývá tím,
že z veřejných peněz podporujeme střední školy s nízkou kvalitou

a obory, o kterých jasně víme, že o ně
nebude na trhu práce zájem nebo že jejich kapacity násobně převyšují potřeby
trhu práce.
Když Svaz průmyslu hovoří o podpoře učňovského školství, zejména
v oblasti řemesel, tak má na mysli kvalitní učňovské školství. Učiliště nemají
vychovávat jen úzké specialisty. Musejí
dávat dětem i obecnější vzdělání, které jim v budoucnu usnadní pružně
reagovat na potřeby zaměstnavatelů.
Pro inspiraci se stačí podívat do tolik
skloňovaného Německa.
Německo má sice větší podíl vysokoškoláků v populaci než Česko,
ale má také velmi vysoký podíl lidí
učňovského vzdělání, a to i v oborech,
které by mnohé překvapily. Příkladem
mohou být informační technologie.
Poslední vývoj v Německu ukazuje, že
automatizace daleko rychleji nahrazuje
pracovní místa v administrativě, na
úřadech a ve službách než v průmyslu.
Německo má velmi vysokou kvalitu
učňovského vzdělávání díky tomu,
že stát garantuje kvalitní všeobecné vzdělání, například výuku cizích
jazyků, a průmysl hlídá obsah a kvalitu
vzdělávání v odborné části.
Není nutné, aby elektrikář, mechatronik, správce sítí, tesař, stolař,
operátor na lince měli maturitu. Podstatné je, aby existovala kvalitní učiliště, která budou tyto profese vychová-

vat. Jsou řemeslná pracovní místa, kde
se o automatizaci ani neuvažuje. Firmy
je budou potřebovat a platit často lépe
než střední úředníky. I za deset let
bude Škoda, Linet, Brano nebo ČEZ
dávat práci velkému množství kvalitních absolventů učňovského školství.
Místo zavádění číselných hranic při
přijímacích zkouškách na střední školy
je třeba s dětmi kvalitně a kreativně
pracovat už na základních školách.
Nutně potřebujeme špičkové kariérové vedení žáků a jejich rodičů podle
talentu dítěte. „Česku nepomůže, když
bude mít hodně podprůměrných maturantů, když mnozí z nich by mohli
být špičkoví řemeslníci s dostatečným
rozhledem, kteří budou připravení se
úspěšně pohybovat na budoucím trhu
práce,“ uzavírá 1. viceprezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Česku nepomůže, když bude mít hodně podprůměrných
maturantů, když mnozí z nich by mohli být špičkoví
řemeslníci s dostatečným rozhledem, kteří budou
připravení se úspěšně pohybovat na budoucím trhu práce.
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100 LET MEZINÁRODNÍ
ORGANIZACE PRÁCE
Sto let od svého založení letos
slaví Mezinárodní organizace práce
(International Labour Organization,
ILO). Vznikla na základě úmluvy,
kterou přijalo plenární zasedání
mírové konference a stala se součástí Mírové smlouvy, která oficiálně
ukončila první světovou válku. To
vše s vírou, že celosvětový a trvalý
mír může být zajištěn pouze, pokud
je založen na sociální spravedlnosti.
Aktuálně má Mezinárodní organizace práce 187 členů.
Mezinárodní organizace práce
je jedinou tripartitní agenturou
Organizace spojených národů. Svými
aktivitami chce naplnit čtyři strategické cíle: vytvořit pracovní standardy a zákony napříč zeměmi, vytvořit
nové příležitosti ke slušné práci
a výdělku pro muže i ženy, zlepšit
zprostředkování a efektivitu sociální
ochrany pro obyvatele a v neposlední
řadě zesílit sociální dialog.
Svaz průmyslu a dopravy jako
lídr zaměstnavatelských organizací
u nás spolupracuje s vládou a odbory
na vypracování a zavedení přijatých
standardů organizace v Česku a následně je vyhodnocují. Již od svého
založení v roce 1990 koordinuje Svaz
zaměstnavatelskou delegaci České
republiky na Mezinárodní organizaci
práce v Ženevě.

OKÉNKO SOCIÁLNÍHO DIALOGU
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K A ŽDÁ V ZDĚL ÁVACÍ SOUS TAVA M Á SV É MOUCH Y

„ŠKOL ST V Í SE PO DLOUH É DOBĚ STA LO PR IOR ITOU CEL É V L Á DY. SV ĚDČÍ O TOM I ZV YŠOVÁ NÍ
PL AT Ů PEDAGOGŮM I NEPEDAGOGICK Ý M PR ACOV NÍKŮM,“ Ř ÍK Á V ROZHOVORU M I NIST R
ŠKOL ST V Í ROBERT PL AGA .

J

v učebních oborech je odpovídající
budoucím potřebám naší společnosti. Klíčová je motivace studentů
a kvalita poskytovaného odborného
vzdělávání. Nezbytným předpokladem pro zvyšování kvality středního
odborného vzdělávání je navazování
spolupráce škol se zaměstnavateli.
Tato spolupráce má společný zájem
obou zúčastněných stran, který lze
vyjádřit jako oboustrannou potřebu zajistit žákům takovou úroveň
vzdělání, aby se stali atraktivními
z hlediska potřeb trhu práce a odváděli kvalitní práci, která je ze strany
zaměstnavatelů požadována.

ak si představujete, že bude
vypadat české školství
v roce 2030?
Představy a realita jsou dvě rozdílné
věci. Vím naprosto jistě, že školství bude po roce 2030 čelit novým
výzvám, které vzejdou z aktuálních
požadavků na absolventa základního, středního a vysokého školství.
Nedávno jsme uspořádali konferenci
k připravované Strategii vzdělávání
ČR do roku 2030. Je to určitě téma,
ke kterému se musí vyjádřit odborná veřejnost, a já jí k tomu chci dát
náležitý prostor.
Jaké vidíte největší klady a největší
zápory české vzdělávací soustavy?
Každá vzdělávací soustava má své
mouchy. U českého školství jsou to
například příliš objemné a neaktuální rámcové vzdělávací programy
anebo administrativní zátěž škol.
Také financování, které nahrává
spíše honbě ředitelů za žáky na úkor
kvality, není úplně vyhovující. To vše
se ale snažíme v současné době řešit
– ať už revizí rámcových programů
anebo změnou financování regionálního školství. Po dlouhé době se
školství stalo skutečnou prioritou

Nezbytným předpokladem pro zvyšování
kvality středního odborného vzdělávání
je navazování spolupráce škol se
zaměstnavateli.

celé vlády, o čemž svědčí také kontinuální navyšování platů pedagogů
i nepedagogických pracovníků.
Firmy pálí, že je málo absolventů
odborných škol i jejich kvalita.
Plánujete s tím něco dělat?
Hlavním problémem je v tomto
ohledu pokles počtu absolventů vlivem demografického poklesu. I když
se podíly přijímaných do učebních
oborů v podstatě nemění, dochází
k výraznému poklesu počtu absolventů. Domnívám se, že podíl žáků
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Víme, že dost firem se chce
zapojit do praktické výuky dětí, ale
potřebují cítit podporu od státu.
Co jim může MŠMT v tomto směru
nabídnout?
Postavení zaměstnavatelů v rámci
vzdělávacího procesu řeší školský
zákon. Ministerstvo působí jeho
prostřednictvím na ředitele středních
škol, aby vynakládali maximální úsilí
při navazování spolupráce se zaměstnavateli. Tím, že dochází k výrazným
proměnám na trhu práce v požadavcích na absolventy středního
odborného vzdělávání, připravujeme
inovaci oborové soustavy s cílem
zefektivnění průchodnosti mezi
jednotlivými stupni vzdělání a zařazení oborů vzdělání, které umožní
získat ve třetím ročníku výuční list
a ve čtvrtém ročníku střední vzdělání
s maturitní zkouškou. Výše uvedená opatření však nelze realizovat

bez zapojení dalších rezortů, např.
ministerstva průmyslu a obchodu,
a zaměstnavatelských svazů. MŠMT
v souladu s připravovaným Dlouhodobým záměrem bude právě tato
zapojení iniciovat.
Myslíte, že Česká republika uzákoní
systém duálního vzdělávání, který
funguje v Německu, Rakousku
či Slovensku, nebo půjde vlastní
cestou a bude rozvíjet jen některé
jeho principy?
Z různých odborných konferencí, seminářů a mezinárodních odborných
setkání k této tématice se ukázalo, že
převedení duálního systému odborného vzdělávání například z Německa do vzdělávacího systému ČR
v poměru 1:1 není možné. Základním rysem duálních systémů je dvojí
status žáka – ve škole žák a v podniku zaměstnanec. V České republice
jsou nicméně do vzdělávací soustavy
implementovány významné prvky
tohoto vzdělávacího systému a jak
už bylo řečeno, ředitelé škol mají dle
školského zákona vynakládat maximální úsilí při navazování spolupráce se zaměstnavateli. Ministerstvo
školství je debatě o posílení prvků
duálního vzdělávání otevřeno.
Jak vnímáte maturitu
z matematiky? Pomůže její odklad
na rok 2022, aby na ni žáci i učitelé
byli lépe připraveni?
Myslím, že bychom měli začít diskutovat o samotném obsahu maturitní
zkoušky z matematiky. Měli bychom
se vrátit k nějakému základu. Řekněme si, že to je vstupenka k profilové části na dané škole, minimální
základ, který stát chce, aby na všech
středních školách byl dosažen a aby

to bylo užitečné, a to jak pro systém,
tak pro absolventa. To je koncept
debaty, který bychom měli vést.
Cut-off score – návrh, který
rozděluje odbornou veřejnost.
Je podle Vás možné najít kroky
ke zlepšení kvality středního
odborného vzdělávání, na kterých
by se shodlo ministerstvo, kraje
i zaměstnavatelé?
Stojím si za názorem, že cut-off score
není správný nástroj, a jsem moc rád,
že se na tom, po mých výtkách podložených fakty, shodli všichni aktéři
vzdělávací soustavy. Myslím si, že
celá debata o tomto nástroji ukázala,
že zástupcům krajů není vzdělávací
soustava v jejich krajích lhostejná,

CUT-OFF-SCORE ŘEŠIL SVAZ
PRŮMYSLU NA TRIPARTITĚ

Zavedení nepodkročitelné
hranice úspěšnosti tzv. cut-off-score pro přijímání na
střední školy Svaz průmyslu
řešil s vládou a odbory na první
letošní tripartitě. S tímto plánem
Svaz nesouhlasí, protože by
ohrozil maturitní obory středních odborných učilišť a obory
nástavbového studia. Namísto
toho bychom se měli zaměřit na
zlepšení kvality výuky ve školách a popularizaci technického
vzdělávání. Podpořit bychom
měli kariérové poradenství, v ZŠ
by měl být kariérní poradce
nebo psycholog, který by se
dětem věnoval. Rozšířit by se
měla i praktická výuka na bázi
duálního vzdělávání.
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což je pro mne osobně velmi potěšující. Správnou cestou je podle mého
názoru odhadnout studijní předpoklady každého žáka už v průběhu základní školní docházky. Jaké nástroje
k tomu zvolíme, to bude otázkou
dalších debat na toto téma.
Jak jste spokojen se stavem
vysokých škol, pokud jde o jejich
propojení s reálnou praxí či
aplikovaným výzkumem?
Situace se dle mého názoru postupně zlepšuje, a to především v oblasti
spolupráce s firmami a aplikovaným
výzkumem. Doufám, že nové možnosti prakticky zaměřených bakalářských programů a flexibilní úpravy
těch studijních, které přinesla novela
vysokoškolského zákona, přispějí ke
zlepšení, respektive většímu propojení vědy s reálnou praxí.
Cílem Svazu průmyslu je mít
funkční vzdělávací systém. Jak vy
vidíte naši vzájemnou spolupráci?
Mohl by Vám Svaz v něčem
pomoct?
Jsem rád, že programové prohlášení
Svazu průmyslu je v souladu s prioritami ministerstva školství. Vítám
všechny aktivity zaměstnavatelských
svazů, které cílí na propojení vzdělávacího procesu v oblasti odborné
složky vzdělávání s prostředím trhu
práce a zapojení zaměstnavatelů do
vzdělávacího procesu v souladu se
školským zákonem. Významná role
patří také dlouhodobým záměrům
vzdělávací politiky krajů, které
obsahují analýzu vzdělávací soustavy v kraji a stanovují na základě
předpokládaného demografického
vývoje, vývoje na trhu práce a zámě(red)
rů dalšího rozvoje kraje.

Z P R ÁV Y Z R EG I O N Ů

Z P R ÁV Y Z R EG I O N Ů

CO SE ŘEŠÍ V REGIONECH
poslechnout si informace a novinky k tématu rovného odměňování žen a mužů nebo se poučit, jak
správně komunikovat o gender pay
gapu. Aliance vznikla při Otevřené
společnosti o.p.s. Pro členy a členky
pravidelně pořádá pracovní setkání
na téma férového chování zaměstnavatelů, nástrojů, které stát používá
pro vyrovnávání nerovností na trhu
práce, či nových trendů personalistické praxe.
LEPŠÍ DOPRAVA V ÚSTECKÉM KRAJI
PŘIVEDE FIRMÁM ZAMĚSTNANCE
Dobré dopravní spojení je pro řadu lidí
jedním z hlavních kritérií při hledání nové práce nebo při rozhodování,
zdali setrvají v současném zaměstnání. Vzhledem k žalostnému nedostatku kvalifikované pracovní síly, je právě otázka dopravní dostupnosti pro
zaměstnavatele zásadním tématem.
Regionální zastoupení SP ČR dopravu v regionech aktivně řeší s příslušnými úřady. Například v Ústeckém kraji
se zmíněné problematice ve spolupráci s agenturou CzechInvest věnuje od
roku 2016, kdy proběhly první diskuse s oddělením dopravní obslužnosti
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Letos
Svaz na tato setkání navazuje přípravou Analýzy dopravní obslužnosti. Z ní
by měla vzejít opatření, která povedou
ke zkvalitnění dopravy. Výstupy Svaz
hodlá předložit všem zainteresovaným
subjektům tak, aby reflektovaly aktuální
potřeby firem a došlo k souladu ve vysledovaných kritických bodech.
Zajímají nás i vaše podněty.
Zapojte se do šetření
k dopravní obslužnosti.

OLOMOUC A PARDUBICE
POSKYTNOU STUDENTŮM
KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
Loňský rok byl pro regionální zastoupení SP ČR v Olomouckém
a Pardubickém kraji spojen s přípravou řady zajímavých akcí a diskusních setkání. Řešilo se třeba vzdělávání zaměstnanců, spolupráce firem
a škol, účastníci se mohli také vzdělat
v problematice srážek ze mzdy při
exekucích. Tématem, na které chtějí
zmíněná zastoupení navázat i letos,
je kariérní poradenství. Svaz plánuje
prohloubit spolupráci s regionálními
partnery a spustit poradenství, které
žákům a studentům přinese interaktivní a názorné příležitosti k poznávání světa práce. Účelové partnerství v této věci již uzavřel například
s městy Chrudim nebo Šumperk.
SVAZ OPĚT PODPOŘÍ TALENTY
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Společně s Moravskoslezským inovačním centrem udělí SP ČR již potřetí titul Junior Inovátor. Soutěž má
podpořit podnikatelského ducha středoškoláků a pomoci realizovat jejich
nápady. Soutěžit se bude opět v šesti
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tematických oblastech, přičemž každá z nich bude mít svého partnera.
Již v uplynulých ročnících studentské
projekty podpořily například společnosti Kvikymart, Brose CZ nebo
Kofola Československo. Studenti
středních škol mohou přihlašovat své
projekty do 31. března. Vyhodnocení
proběhne v dubnu, přičemž o vítězi
z každé kategorie rozhodne komise,
složená z regionálních podnikatelských expertů. Slavnostní vyhlášení
se pak bude konat letos v květnu.
KVALITNÍ PRACOVNÍKY MOHOU
FIRMY NAJÍT MEZI VOJENSKÝMI
VETERÁNY
Z armády do zálohy jde každoročně
zhruba 800 vojáků. Jsou to zpravidla lidé, kteří mívají dovednosti, po
nichž průmysl volá. Svaz chce proto
tyto potencionální zaměstnance propojit s firmami. Prvním krokem byl
podpis Memoranda o spolupráci při
zaměstnávání veteránů s Ministerstvem obrany České republiky. Jeho
odbor péče o válečné veterány má
v evidenci celkem 14 tisíc novodobých „vysloužilců“. V rámci přirozené obměny odcházejí dvakrát ročně

do civilu řádově stovky lidí. Spolupráce Svazu a ministerstva má stát na
dvou pilířích. V rámci prvního pilíře
zpřístupní SP ČR prostřednictvím
svého webu veteránům nabídky volných pracovních pozic. Ve druhém
pak firmám dvakrát ročně poskytne regionálně strukturovaný přehled
lidí, opouštějících jednotlivé útvary.

V BRNĚ SE SEŠLA ALIANCE ZA
ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ
Koncem listopadu proběhlo v Brně
setkání Aliance za férové odměňování, na kterém spolupracuje také
SP ČR. Účastníci měli příležitost

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ
TENTOKRÁT V NÁCHODĚ
Svaz průmyslu a dopravy ČR zavítal
s projektem Živá knihovna povolání
do Náchodu. Navázal tím na stejné
akce, realizované ve vybraných městech po celé republice. Tímto projektem chce SP ČR motivovat děti ke
studiu technických oborů či profesí, kde je dlouhodobý nedostatek zaměstnanců. Náchodské akce se zúčastnili například zástupci firem Atas
elektromotory Náchod, Wikov MGI,
Sněžka, výrobní družstvo Náchod,
ČEZ nebo Farmet Česká Skalice.
Konkrétní práci si zde vyzkoušelo na
400 žáků.
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V REGIONECH SE DISKUTOVALO
O PRÁVNÍCH ÚSKALÍCH
ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ
Regionální zastoupení SP ČR pro Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský kraj
a Kraj Vysočina spustila v březnu ve
spolupráci s ČMKOS a oblastními
inspektoráty práce akce s názvem Poradní sbor Oblastního inspektorátu
práce. Dozvědět se novinky z oblasti
trhu práce a zaměstnanosti či legislativy, se mohli jako první účastníci
v Plzni a Českých Budějovicích. Živě
se diskutovalo například o problematice pracovně-právních vztahů, o právech kontrolované osoby, nelegálním
zaměstnávání, či o otázce pracovní
úrazovosti. Řešily se i nejčastější nedostatky v oblasti BOZP.

INFOSERVIS PRO ČLENY

NOVINKY V KOMUNIK ACI

EVROPSKÉ VOLBY JSOU PRO FIRMY DŮLEŽITÉ

SVAZ PRŮMYSLU SVÉ ČLENY INFORMUJE I PROPAGUJE

EV ROPSK Á PRŮM YSLOVÁ KONFEDER ACE BUSINESSEUROPE V YZÝ VÁ, VOL M E DO
EV ROPSK ÉHO PA R L A M ENT U: EUROPE IS VOT ING. M A K E IT YOUR BUSINESS.

JSM E T R A DIČNÍ I I NOVAT I V NÍ PRŮM YSL , NOSIT EL É PŘ I DA NÉ HODNOT Y A SPOL EH L I V Í
Z A M ĚST NAVAT EL É . T I, CO OD PI VA PO L ETOU N UM Í V Y M YSL ET A V Y ROBIT T ÉM ĚŘ VŠE A POD
ČESKOU V L AJKOU TO V Y UŽÍT NEJEN DOM A , A L E V Y V ÉST DO CEL ÉHO SV ĚTA. JSM E OPR AV DU
DOBŘ Í, JSM E SVA Z PRŮM YSLU A DOPR AV Y ČR – UK A ŽM E TO SPOL EČNĚ.
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elý evropský průmysl a byznys se
shoduje na tom, že pro firmy je
členství v EU prospěšné a důležité.
Účast ve volbách do Evropského
parlamentu by nám proto neměla
být lhostejná. Členové BusinessEurope (BE) by měli sehrát aktivní roli
a připomínat, že budoucnost Evropy
máme ve svých rukou.
Kampaní pod heslem „Europe is
voting. Make it your business“ bychom měli oslovit podnikatele a manažery. Ti si podle údajů o volební
účasti z posledních evropských voleb
v roce 2014 důležitost Evropského
parlamentu uvědomují. Volit jich
přišlo 53 procent. Podle představ BE
můžeme právě podnikatele a manažery motivovat, aby šli k volbám.

Nechceme lidem říkat, koho mají volit.
Chceme upozornit na to, že EU je pro nás
klíčová, pro naše hospodářství, blahobyt
i společnost. Proto je pro nás důležité, jak
bude vypadat Evropský parlament.

Volební účast v Česku byla při
posledních volbách podprůměrná.
Po Slovensku bylo Česko s účastí 18,2
procenta druhé nejhorší. Svaz průmyslu a dopravy se i s ohledem na podmínky českého průmyslu a exportu,
který z provázanosti s EU každodenně těží, rozhodl BE ve snaze zpopularizovat evropské volby podpořit.
V BRUSELU VZNIKÁ PRO BYZNYS
KLÍČOVÁ LEGISLATIVA
Svaz průmyslu připravuje priority
z pohledu průmyslu, které by v zájmu
českého byznysu měli naši budoucí
europoslanci řešit. Klíčová legislativa
vzniká právě v Bruselu a bez aktivních a angažovaných europoslanců se
Česko neobejde. Průmysl potřebuje,
aby europoslanci zohledňovali národní potřeby firem zejména v oblastech,
které se týkají fungování vnitřního
trhu, digitální ekonomiky, inovací,
energetické a klimatické politiky,
mezinárodního obchodu, právních
záležitostí a sociální problematiky.
Svaz představí své priority novinářům a veřejnosti na tiskové konferenci za účasti vedení BE. Špičky

Svazu a BusinessEurope se setkají
také s českým premiérem Andrejem
Babišem, aby mu priority byznysu
tlumočily. Svaz průmyslu udělil také
několik záštit akcím o Evropské
unii. Jeho viceprezident Radek Špicar promluví například na konferencích MF DNES nebo člen boardu
Milan Chromík na kulatém stole
Svazu o vnitřním trhu v regionech.
V neposlední řadě se Svaz zeptá
jednotlivých kandidátů do EP, jaké
mají představy a plány o své práci
v Evropském parlamentu, pokud jde
o prioritní témata českého byznysu.
Česká republika si letos připomene 15. výročí svého členství v EU
a mnozí si ještě pamatují, jak pro nás
vypadala Evropa bez EU, bez Schengenu, bez jednotného vnitřního trhu,
s frontami na hranicích a celními
kontrolami. Debata z českého pohledu tedy není o tom, zda máme být
v EU, ale v jaké EU budeme a jak její
podobu ovlivníme. Nejbližší příležitostí budou právě evropské volby,
které se konají 24. a 25. května. Volby
a jejich výsledek nás, průmyslníky,
(Eva Veličková)
bude zajímat.

POSÍLEJTE NÁM
FOTOGRAFIE A VIDEA
Průmyslové fotografie používáme na
Instagramu a dalších našich sociálních
sítích a na našem webu. Využijeme je
i v našich publikacích a prezentacích.
Videa publikujeme celá, nebo jejich
části používáme do vlastních videí
a prezentací.

NECHTE SI POSÍLAT
NEWSLETTER SP INFO
Každý týden v úterý pro vás připravujeme shrnutí toho nejdůležitějšího, co se
ve Svazu a v jeho členské základně děje.
Pokud SP Info ještě nedostáváte nebo ho
chcete nabídnout i svým kolegům, napište
si o něj na jstuchlik@spcr.cz.

PODĚLTE SE S NÁMI O NOVINKY
A TVÁŘE Z VAŠÍ FIRMY
Zajímavosti a novinky z vaší firmy rádi
zveřejníme na našich webových stránkách v sekci Z členské základny. V SP
Info na ně upozorníme i ostatní členy
Svazu průmyslu. Pořádáte-li press trip
nebo tiskovou konferenci, avizujte nám je
na evelickova@spcr.cz. Podpoříme vás.

BUĎTE HRDÝM ČLENEM
SVAZU PRŮMYSLU
Chcete i vy dát svým zaměstnancům
a klientům na vědomí, že jste členem
nejsilnějšího zaměstnavatelského svazu
v Česku? Vydáváme certifikát o členství
ve Svazu průmyslu. Napište si o něj na
ogbelec@spcr.cz. Pošleme vám také banner
o členství, který si můžete umístit na své
webové stránky.

POMOZTE NÁM
PŘEDSTAVIT PRŮMYSL 4.0
Používáte ve firmě prvky Průmyslu
4.0? Rádi přijedeme a natočíme krátké
video do našeho nového cyklu Průmysl
4.0 v praxi. Chceme odborné i laické
veřejnosti představovat konkrétní využití
Průmyslu 4.0.

PODÍVEJTE SE NA NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ:
@SvazPrumyslu
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Svaz průmyslu a dopravy ČR

@svazprumyslu

PŘIDALI SE K NÁM

Z ČLENSKÉ ZÁKLADNY

ČLENSKÉ FIRMY SVAZU PRŮMYSLU
INVESTUJÍ DO LIDÍ I DO V Ý VOJE
ST Ř EDISKO PR A KT ICK É V Ý UK Y, DIGITÁ LNÍ DVOJČE NEBO UNIK ÁT NÍ
OCELOV Ý KONT EJNER , TO JE JEN ZLOM EK TOHO, CO DĚL AJÍ ČLENSK É
FIR M Y SVAZU PRŮM YSLU A DOPR AV Y.
vybudoval v kopřivnickém závodě
nové středisko praktické výuky. Chce
si vyškolit pracovníky v oborech, které se na blízkých středních školách
nevyučují. Příkladem může být obor
mechatronik. „Využíváme více než
250 robotů a disponujeme vysokou
mírou automatizace. Dosud jsme
však postrádali vzdělávací programy,
které by se zaměřovaly na nové moderní obory, a vychovávaly tak mladé
budoucí zaměstnance, kteří by nalezli
uplatnění v naší firmě,“ vysvětluje
generální ředitel Brose CZ Niclas
Pfüller. Nyní firma zaučuje jedenáct
žáků ve dvou ročnících.
ŠKODA JS DODALA PRVNÍ
VLASTNÍ KONTEJNER NA
VYHOŘELÉ JADERNÉ PALIVO
Plzeňská Škoda JS vyvinula a vyrobila
105 tun těžký ocelový kontejner
pro vyhořelé jaderné palivo. „Nový
kontejner není jen důkazem technické
vyspělosti naší společnosti. Je rovněž
ilustrací toho, že stejně jako řada
dalších českých firem v oboru jsme
stále schopni dodávat významnou část
jaderných projektů,“ říká generální
ředitel Škoda JS Vladimír Poklop. Do
jaderné elektrárny Temelín jich Škoda
JS do roku 2035 dodá šedesát.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY
NASADILY ROBOTA NA NÁSTŘIK
ŽÁRUVZDORNÉ HMOTY
V Třineckých železárnách nahradil
robot zaměstnance, kteří nanášeli žá-

BROSE OTEVŘELO NOVÉ
STŘEDISKO PRAKTICKÉ VÝUKY
Výrobce mechatronických systémů
pro automobilový průmysl Brose CZ
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ruvzdorné hmoty na stěny mezipánví. Ty slouží k distribuci oceli do jednotlivých licích proudů na zařízení
plynulého odlévání oceli. Kompletní
systém řízení torkretovacího pracoviště včetně řízení robota vyvinuli zaměstnanci hutě. „Nasazení robota do
procesu torkretování v podmínkách
těžkého hutního provozu je zcela
unikátní,“ říká Česlav Marek, výrobní ředitel Třineckých železáren. Robot odstraní namáhavou práci, zkrátí
nanášecí cyklus a dokáže dosáhnout
vysoké rovnoměrnosti nástřiku po
celém vnitřním povrchu. Významně
se tak prodlouží životnost mezipánve
a ušetří se torkretovací hmoty.
ČESKÝ SIEMENS VYVÍJÍ
VIRTUÁLNÍ DVOJČATA STROJŮ
V NOVÉM APLIKAČNÍM CENTRU
Nejdřív nový stroj vytvořit v počítači, tam ho rozpohybovat, odladit,
vyzkoušet ve virtuální výrobní lince,
a až pak ho fyzicky vyrobit. Díky
takzvanému virtuálnímu dvojčeti se
dodání stroje zkrátí o týdny i měsíce.
Virtuální prototypy od ledna vytváří
pro výrobce strojů experti z nově
otevřeného Aplikačního centra
společnosti Siemens pro výrobní
stroje. „Naši experti vytvoří virtuální
prototyp ještě před výrobou fyzického
stroje. Tento postup odráží aktuální
trend, kdy se inovační cyklus ve výrobě strojů neustále zkracuje,“ vysvětluje Michael Thomas, viceprezident
(red)
Siemensu pro výrobní stroje.

ASOCIACE PRO ELEKTRONICKOU
KOMERCI, Z.S.
Asociace je sdružením více než
550 firem, podnikatelů a odborníků
v oboru e-commerce. Jejím cílem
je soustavně podporovat rozvoj elektronického obchodování v České
republice.

ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ
Původně individuální a nyní kolektivní člen SP ČR zaštiťuje přes
500 členů, kterými jsou jak odborná
sdružení a firmy, tak i individuální
odborníci působící v odvětví plynárenství.

CEREPA, A.S.
Historie této papírny sahá do roku
1675. Firma se nyní zaměřuje na
výrobu papíru pro hygienu. Vedle
vlastního portfolia produktů vyrábí
také mimo jiné pro privátní značky
obchodních řetězců.

E.ON DISTRIBUCE, A.S.
Provozovatel distribuční sítě energií spravuje a rozvíjí elektrickou
soustavu na jihu Moravy a v jižních
Čechách. Zde je držitelem licence
také na distribuci zemního plynu.

KOMFI, S.R.O.
Z původní malé konstrukční kanceláře jednoúčelových strojů se firma
rozvinula ve světového výrobce profesionálních laminátorů a lakovacích
strojů. Ve svých čtyřech provozovnách zaměstnává 200 lidí.

KOOPERACE.CZ, A.S.
Společnost pomáhá malým a středním strojírenským podnikům co
nejefektivněji využít nebo sdílet jejich kapacity. Současně pro ně hledá
řešení, jak získat nové či lukrativnější zakázky.

OPTIMONT 2000, S.R.O.
Hnojnická firma se více než 20 let
zabývá tvářením a lisováním kovů
a kovoobráběním. Ve své firmě nedaleko Frýdku-Místku nyní zaměstnává 135 lidí.

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE OSTRAVA, A.S.
Největší vodárenská společnost
v Moravskoslezském kraji zásobuje
pitnou vodou více než 730 tisíc domácností. Provozuje také 65 čistíren
odpadních vod.
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T MACHINERY, A.S.
Výrobně-engineeringová firma se
jako jediná v ČR specializuje na
vývoj, výrobu a dodávky důlního
zařízení. Až 95 procent její produkce směřuje na zahraniční trhy.

VENTOS ENERGY SOLUTIONS, A.S.
Společnost na českém trhu působí
od roku 1993. Zákazníkům poskytuje komplexní služby v oblasti
vytápění, zpětného využívání tepla,
vzduchotechniky a klimatizace.

VINAŘSTVÍ SV. BARBORA, S.R.O.
Mladé vinařství navazuje na tradici pěstování révy vinné v bývalé
hornické oblasti v Ratíškovicích.
K výrobě vín využívá nejmodernější technologie a současně se drží
tradičních postupů.

PA R T N E R 10 0 L E T S VA Z U

VĚTŠINA ČECHŮ SE NEHÝBE
A HAZARDUJE TAK SE ZDRAVÍM
NEDOSTAT EK POH Y BU JE CELOSPOLEČENSK Ý M PROBLÉM EM, KT ERÝ
OHROŽUJE ZDR AV Í. T R PÍ JÍ M V ÍC NEŽ POLOV INA ČESK É POPUL ACE .
STAČÍ SI PŘ ITOM DOPŘ ÁT K LIDNĚ JEN PŮLHODINU INT ENZI V NĚJŠÍHO
POH Y BU DENNĚ, A T Í M SE DEFICIT U ÚSPĚŠNĚ V Y VA ROVAT. V ÍT E ,
KT ER Á ZDR AVOT NÍ POJIŠŤOV NA VÁ M PŘ ISPĚJE NA SPORT?

PODPORA POHYBU I PRO DĚTI
Skoro třetina dětí ve společnosti je
obézní nebo má nadváhu. S pohybem, stejně jako dalšími součástmi
zdravého životního stylu, by se mělo
začít co nejdřív. Na cvičení pro děti
do dvou let včetně přispívá ČPZP
v programu Zdravé dítě až 500 Kč.
Zkuste také třeba tříkolky, koloběž-
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IČ: 45274550
Na Moráni 1750/4, Praha 2
Společnost založena v roce 1992

OBCHODNÍ ČINNOST

ky, pro větší děti kola. Aby byla jízda
bezpečná a bez zbytečných šrámů,
ČPZP letos dětem a mládeži pomáhá
programem Ochranná přilba pro
děti do 17 let včetně s příspěvkem
až 500 Kč. Pro děti do 10 let včetně
je určen program Organizované plavecké kurzy s čerpáním až 1 000 Kč.
Plavci mohou také využít program
Plavání zdarma se slevou ve vybraných bazénech po celé republice.
Počet lidí, kteří si Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu
vyberou jako partnera v péči o své
zdraví, každoročně narůstá. Služeb
třetí největší zdravotní pojišťovny v ČR v současnosti využívá již
1 263 tisíc klientů. ČPZP pro své
klienty, kteří mají k dispozici širokou
síť 109 poboček, zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím přibližně
25 500 smluvních poskytovatelů
zdravotních služeb po celé republice, eviduje a spravuje platby od cca
175 tisíc plátců zdravotního pojištění
s obratem téměř 35 miliard Kč.
(PR článek)
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Vývoz komponentů pro výrobu
sněžných skútrů (písty, pístní
kroužky, řemeny) pro prvovýrobu
(závod RUSSKAYA MEKHANIKA)
a pro servisní organizace na
náhradní potřebu.

ol

DO TĚLOCVIČNY NEBO FITKA
S PŘÍSPĚVKEM 700 KČ
ČPZP zve své klienty do tělocvičen
a posiloven prostřednictvím široké
nabídky preventivních programů.
Sportovcům i sportovkyním od 18 let
věku je určen program Pravidelný
pohyb spojený s příspěvkem 700 Kč.
Na pobočce ČPZP stačí předložit
doklad o zakoupení permanentky
v hodnotě nejméně 1 500 Kč. ČPZP
dále přispívá mimo jiné na úhradu sportovní lékařské prohlídky
(500 Kč) či v programu Ženy po
porodu na cvičení ženám po porodu
(1 000 Kč).

DOSTAV Praha a.s.

sp

O důležitosti pravidelného pohybu
ví i Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna (ČPZP), která se snaží
dlouhodobě podporovat zdravý
životní styl a prevenci před civilizačními chorobami. V letošním roce se
proto zaměřila na výraznější podporu
sportovních aktivit.

Předseda představenstva
Majitel společnosti

síd

lo

PRONÁJEM
A SPRÁVA
NEMOVITOSTÍ

AKVIZIČNÍ,
KONZULTAČNÍ
A PORADENSKÁ
ČINNOST

INZERCE ↓

SPORTEM KE ZDRAVÍ
I DOBRÉ NÁLADĚ
Pohyb je pro nás důležitý. Posiluje srdce, zlepšuje imunitu a podporuje správné dýchání. Zvětšuje také kapacitu
plic, a tělo se tak lépe okysličuje, čímž
se zlepšuje i mozková aktivita a práce
nervové soustavy. Když se pravidelně
nehýbeme, zvyšujeme tím riziko obezity, srdečních onemocnění, cukrovky
nebo osteoporózy. Sportování prospívá
i duševnímu rozpoložení, neboť se
při něm vyplavují některé látky jako
například při sexu. Po cvičení míváme
příjemný pocit a spoustu energie.

Ing. František Chaloupecký

OBNOVITELNÉ
ZDROJE

ÚPRAVA PITNÉ VODY

Jsme majitelem užitného vzoru na IVK1 –
Dezinfekční pero. Realizujeme vývoj MÚV
– malé úpravny pitné vody pro využití
v domácnosti

TRH PRÁCE

REŽIM UKRAJINA PO DVOU LETECH
ÚSPĚCH F IR M Y PŘ I Z A M ĚST NÁVÁ NÍ UK R AJI NCŮ Z Á L EŽÍ NA PŘ ÍST UPU
A F L EX I BI L IT Ě H R A V Ý BĚRU SPR ÁV NÉHO ZPROST Ř EDKOVAT EL E . UK R AJI NCE
V TOM TO PROGR A M U NEM ŮŽET E SROV NÁVAT S AGENT UR NÍ M I PR ACOV NÍK Y.
ak již jistě většina z vás ví, na
podzim 2016 vláda otevřela
možnost společnostem působícím
napříč obory začít využívat speciálního programu k rychlému vyřízení
dlouhodobých víz pro ukrajinské
pracovníky – Režim Ukrajina.
Standardní vízová procedura bez
využití tohoto programu pak trvá
přes rok, což je velmi dlouhá doba
jak pro české firmy, které potřebují
vyrábět, tak pro Ukrajince, kteří
potřebují práci.
Režim umožňuje firmám, které
jsou bezdlužné vůči státu, mají
minimálně šest zaměstnanců
a existují alespoň dva roky na trhu,
rychlé a legální zaměstnání občanů
z Ukrajiny.
Firmy jsou spokojeny s jejich produktivitou a flexibilitou. Pro Ukrajince není problém práce přesčas,
přes víkendy nebo během svátků.
Bohužel nesmíme zapomínat, že
jde o pracovníky ze země, která je
úrovní vyspělosti stejná jako Česko
před dvaceti lety, a i tomu chování
lidí odpovídá a je třeba k nim takto
i přistupovat.
Mnoho firem se bohužel spálilo
výběrem špatného zprostředkovatele, kteří naslibovali hory a doly,
nevěděly si rady, jak administrovat potřebné dokumenty, mnoho
Ukrajinců nakonec ani nepřijelo,
protože si v mezidobí čekání na
vyřízení dlouhodobého pracovního
víza našlo práci v Polsku nebo dalo
přednost nelegální práci na smlouvu
o dílo na polské vízum v Česku.

Úspěch vždy však záleží i na
přístupu a flexibilitě HR a výběru
správného zprostředkovatele. Ukrajince v tomto programu nemůžete
srovnávat s pracovníky agenturními.
Některé firmy podcenily, že se jedná
o jejich zaměstnance a vůbec se
jim nevěnovaly, jiné pak péči o ně
přeháněly a mnozí Ukrajinci toho
začaly zneužívat.
STATISTIKY: UKRAJINCI U NÁS
HLEDAJÍ PRÁCI NA DVA ROKY
Obrovská pracovní migrační vlna,
které jsme se tolik obávali, se zřejmě
nepotvrdí, spousta Ukrajinců hledá
práci v zahraničí na dobu do dvou
let, jak dokazují naše pravidelné statistiky. Pak se chtějí vrátit do rodné
země, kde mají své rodiny. Také
doufají ve změnu politické situace,
do které vkládají své naděje v březnových volbách.
Pokud zvažujete vstup do Režimu,
věnujte svůj čas výběru správné
agentury. Dejte si pozor na to,
aby vaši lidé na Ukrajině za služby
agentur neplatili. Spousta firem se
dozvěděla, že pracovníci před příjezdem uhradili pochybným agentům nebo agenturám bez licencí
stovky eur nebo dolarů a mnohdy se
k firmám ani pracovat nedostali.
Jistě vám pomohou reference o přístupu agentury nejen při
zprostředkování, ale i během celé
procedury, která nekončí vyřízením
dokumentů a příjezdem lidí.
Svaz průmyslu a dopravy je
jedním z garantů Režimu a naším

40

exkluzivním partnerem. Společně jsme zprocesovali již více než
3500 ukrajinských pracovníků do
kmene nadnárodních firem působících v Česku a díky perfektnímu
přístupu, ochotě a rychlosti jejich
pracovníků ve spolupráci úspěšně
pokračujeme.
Pro velký zájem o toto téma pořádáme na konci května konferenci na
téma Režim Ukrajina ve Lvově na
(PR článek)
Ukrajině. 

KO N TA K T U J T E N Á S

Top People s.r.o.
Experti na zprostředkování a komplexní administrativní servis.
Působí na českém trhu práce
přes deset let, poslední dva roky
se zabývá výhradně zprostředkováním pracovníků většiny profesí do výroby a služeb v Režimu
Ukrajina.
Hlinky 155/86, 603 00 Brno
Kontakt: Michaela Macharik
office@top-people.cz
www.top-people.cz
tel.: +420 603 165 420, +420 543
234 511
Pro aktuální informace o konferenci můžete od března sledovat
náš web: www.top-people.cz

INZERCE ↓
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SLEDUJTE NÁS
NA NAŠICH
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

INSTAGRAM A YOUTUBE

Sledujte fotografie a videa
Svazu i našich členů na našem
Instagramu a Youtube.
Pošlete nám ty své na ikony@spcr.cz.
@svazprumyslu
Svaz průmyslu a dopravy ČR

LINKEDIN

Co je nového ve světě byznysu,
najdete na LinkedInu Svazu
průmyslu a dopravy ČR.
Spojte se s námi na LinkedIn.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

TWITTER

Aktuality a postoje Svazu
zveřejňujeme každý den
na našem Twitteru.
Přidejte se k téměř 3 tisícům
našich followerů.

@SvazPrumyslu

