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Vážení členové Svazu, milí čtenáři!
Přiznám se, že jsem karty nikdy moc nehrál. Ne, že bych „čertovy obrázky“
neměl rád, ale neměl jsem dost příležitostí ani kamarádů vášnivě
promýšlejících kombinace a čekajících na vysněnou kartu. Přesto jsem
i já fascinovaně sledoval kouzla eskamotérů tahajících karty zpoza uší či
hádajících, na kterou jsem právě myslel. Více mě však uchvacovali skuteční
hráči hledající ideální varianty, odčítající z tváří protivníků, jaké karty před
nimi schovávají, a riskující s vidinou, že štěstěna stojí na jejich straně.
Možná se ptáte, proč plýtvám vašim časem a řádky, na kterých by měla
proběhnout vážná úvaha na téma 10 let od vstupu do EU. Právě v roce 2004
jsme do svého daného portfolia možností, předností a slabin získali jednu kartu
navíc. Členství v Evropské unii.
Pro připomenutí – naše ANO tehdy zaznělo silou 77 % účastnících se voličů.
V přístupovém memorandu jsme prohlásili: „v moderním evropském vývoji je
výměna částí vlastní státní svrchovanosti za sdílený podíl na suverenitě nadstátní
a na spoluzodpovědnosti nevyhnutelná jak pro prospěch vlastní země, tak i pro
celou Evropu“.
Co jsme od svého kroku čekali? A co nám přinesl? Věřím, že my průmyslníci
především větší trh, více příležitostí, více synergií. Věděli jsme, že to
nebude zadarmo. Záhy jsme zjistili, že mocná instituce funguje na základě
určitých pravidel a jen tak štědře nerozdává. Příležitostí je sice více, ale jen
za předpokladu respektování regulí a schopnosti rozumět a správně
manévrovat. Zjistili jsme, že instituce v EU jsou složité k pochopení, ještě
složitější k prosazení vlastních zájmů prosaditelných jen na základě
strategických kroků v rámci politických a zájmových koalic. Občas jsme
okusili až mrazivou sílu nutící přijmout opatření, která přinášela vyšší náklady
či snížení flexibility. Když jsme k tomu připočetli ještě naši velikost či malost,
propadli jsme jakési bezmoci.
Český Honza jakoby otráven ze svých cest po světě (EU) se raději přeměnil
do svého „druhého já“ a zalezl za pec. Rád bych se v tomto místě omluvil
všem, kteří s nasazením sil prosazují zájmy ČR či svých firem. Rovněž bych
se chtěl omluvit i těm, kteří si svou cestu v EU úspěšně prošlapali a stali se
ještě úspěšnějšími. Mluvím spíše o nás jako celku, o České republice, zemi
s bohatou historií a mimořádnou polohou. Zemi, která si za 10 let silnou pozici
v EU nevybudovala a zdá se, že ji předběhli jiní, přes menší velikost a horší
výchozí podmínky.
Mám pocit, že s naší kartou neumíme hrát. Nevěříme, že má dostatečnou sílu
v rozehrané partii uspět. Když si však vybavím karetní mistry, musím uznat,
že vysoká karta není vždy tím, co hru rozhoduje. ČR není zemí, která by se měla
hrbit. Naopak máme silný a perspektivní průmysl, který se dokázal úspěšně
transformovat. Jsme zemí kvalitních mozků, relativně zdravé finanční situace
a pracovitých lidí. A proto vstupme do druhé dekády členství s asertivitou,
kterou projevme žádostí o silné „ministerstvo“ s tím, že už do Evropy nebudeme
posílat lidi, kteří nám mají sejít z mysli, a hlavně začněme na všech úrovních
hrát tuto hru s chutí starého karbaníka. To se týká i nás ze Svazu! Evropa
je příležitost!

Jan Rafaj
viceprezident SP ČR pro životní prostředí,
energetiku a oblast evropských regulací

Deset let v EU – jasný přínos
Podle společného šetření Svazu a České spořitelny považují firmy za hlavní přínos členství
ČR v EU větší obchodní příležitosti i dotace a další podpůrné nástroje z fondů EU.
Kompletovala dodávku střechy Olympijského stadionu
v Berlíně. A pro větrné elektrárny v Dánsku dodala šest set
ocelových hřídelí. Psal se rok 2004 a společnost Vítkovice
Machinery Group se společně s celou Českou republikou
ocitla v Evropské unii. Pro majitele a managent to byla výzva.
„Jednoznačně se vstupem uvolnil evropský trh a otevřely
se nám nové příležitosti,“ říká mluvčí firmy Eva Kijonková.
„Podstatné bylo sladění legislativy v tom smyslu, že už jsme
nemuseli běžně překonávat administrativní bariéry exportu,“
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ohlíží se po uplynulých deseti letech zástupkyně této
nejvýznamnější české strojírenské skupiny, která letos slaví
186 let historie. Tradičně proexportně orientovaná společnost
začala na evropském trhu intenzivněji hledat nové obchodní
partnery a akviziční příležitosti. „Zvýšili jsme aktivitu pro
kontraktaci v EU,“ dodává.
Podobně jako Vítkovice vidí přínos přistoupení k „evropské
rodině“ v podobě lepších obchodních příležitostí na vnitřním
trhu EU téměř polovina tuzemských firem, což vyplynulo

z exkluzivního dotazníkového šetření Svazu průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR) uspořádaného ve spolupráci s Českou
spořitelnou, a.s.. Z oslovených členů SP ČR v první polovině
dubna na otázky odpovědělo 267 členských firem, výzkumných
organizací a dalších subjektů.

Vstup usnadnil obchod
Jedním z respondentů šetření byl i Zbyněk Frolík, jednatel
společnosti Linet GROUP, světového výrobce zdravotnických
lůžek, a člen představenstva SP ČR, jenž má na vztah mezi
byznysem a členstvím v EU vyhraněně pozitivní názor.
„Z mého pohledu jako podnikatele i občana jsou přínosy
vstupu neoddiskutovatelné. Unijní státy byly první, kde se nám
v polovině minulé dekády dařilo významněji prosadit, a vstup
Česka do Unie v tom sehrál klíčovou roli. Usnadnil obchodování
se zahraničím, pokud jsme cítili, že máme na to, podnikat
v některé ze zemí EU, mohli jsme to jít celkem jednoduše zkusit,“
svěřil se se svými zkušenostmi. A dodává k nim další zajímavý
moment: „Jako podnikatel jsem si mohl začít užívat luxusu image
původu z vyspělé země. Dnes to zní možná trochu legračně, ale
faktem je, že kde jsme se před rokem 2004 setkávali s nedůvěrou,
ve stejné zemi jsme se pak najednou začali setkávat s přístupem
respektu a důvěry. Stejně tak jsme zaznamenali vyšší ochotu
vsadit na naše výrobky za hranicemi Evropské unie. Členství
v EU fungovalo jako skvělá marketingová podpora“.
Některé pozitivní aspekty vidí i Petr Novák, ředitel společnosti
Koyo Bearings Česká republika, patřící ke korporaci JTEKT
se sídlem v Japonsku, která je předním světovým výrobcem
ložisek, systémů řízení, náprav, strojů a nářadí. „Více se otevřely
trhy v rámci zemí EU, zjednodušil se mezi nimi export a doprava
i administrativa pro pracovníky“.

Výhody členství v EU (v % respondentů)
Bezbariérové cestování

68 %

Větší obchodní příležitosti na trhu EU

cca 50 %

Dotace a další podpůrné nástroje z fondů EU

56 %

Jednotné normy při obchodování v EU

cca 17 %

Zdroj: Šetření SP ČR a ČS
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Snazší přístup k informacím
Stejně situaci hodnotí i Magdalena Bambousková, vedoucí
Centra technické normalizace společnosti CIMTO zabývajícího
se mechanickým testováním přepravních obalů. „Přínos členství
je jednoznačný, otevření evropského trhu a přísun zahraniční
klientely. Ale nejen to. Vazby na EU nám pomáhají dostat se
k informacím, a to zejména v oblasti technické normalizace
a zkušebnictví,“ pochvaluje si.
Zástupci firem, kteří odpověděli na výše zmíněné šetření,
uvádějí jako jednoznačné pozitivum vstupu do EU také jednotné
normy při obchodování s partnery z členských zemí. K tomuto
názoru se hlásí více jak 17 procent respondentů. „Produkty jsme
museli přizpůsobit novým normám, ale to pro nás bylo spíše
plus. Sjednocení se standardy a normami platnými v EU, to vše
naše podnikání pozitivně podpořilo,“ poznamenává k tomu
Zbyněk Frolík.
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Vývoj  inﬂace  (harmonizovaný  index  spotřebitelských  cen)  
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Veškeré výše uvedené přínosy „přebíjí“ ovšem vyjádření zhruba
56 procent respondentů, jejichž struktura je rozdělena asi
na třetiny z hlediska velikosti malé – střední – velké firmy,
že největší výhodou se staly dotace a nástroje z fondů EU.
Názory velké skupiny firem shrnuje Milan Holubec, vedoucí
personálního oddělení a zmocněnec pro kvalitu Výzkumného
ústavu textilních strojů VÚTS Liberec. „Naše firma získala
v rámci projektu s podporou EU značné finanční prostředky
na stavbu a vybavení a provoz nového areálu. Členství v EU
bylo tedy pro naši firmu jednoznačně pozitivní“. V podobném
duchu se vyjadřuje firma Educon a řada dalších.
Je tu i další aspekt přínosu začlenění do EU, a to je z pohledu
investorů větší jistota. „Majitel společnosti vnímal vstup ČR
do Unie jako lepší garanci své investice do závodu. Očekával
i větší politickou a ekonomickou stabilitu,“ říká ředitel
Petr Novák. Jedním dechem dodává: „Jak všichni víme,
to se bohužel nestalo“. Jeho postoj není ojedinělý, opakují
ho snad každoročně seskupení zahraničních investorů
a smíšené komory.
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Nezaměstnanost  (v  procentech)  
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Nehledě na převládající názor ohledně pozitivních přínosů
členství v EU zaměstnavatelé a podnikatelé výrazně kriticky
poukazují na některé nevýhody. Jednoznačně mezi nimi
dominuje nárůst bruselské administrativy a byrokracie.
Stěžuje si na něj zhruba 63 procent tuzemských firem.
A přibližně 56 procent z nich poukazuje na škodlivou
a nadměrnou regulaci. Respondenti uvádějí takové příklady,
jako je energetika. Zmiňují i souvislost s evropskými projekty.
„Spousta agentur a firem se přiživuje na evropských fondech
a dotacích. Z pohledu zahraniční společnosti to nepřináší
mnoho pozitiv, spíše nadměrnou administrativu a troufáme si
říct i nerovný konkurenční boj v rámci průmyslu na základě
netransparentních pravidel přidělování zakázek – přesný opak
než by měly EU fondy přinášet,“ stojí v komentáři dalšího
z investorů. A další poznámka či spíše dlouholetý požadavek
podnikatelské sféry zastavit propad konkurenceschopnosti ČR
a nastavit příznivější podnikatelské prostředí zní: V některých
ohledech bychom uvítali, kdyby se Česká republika ještě více
přiblížila poměrům v Evropské unii.
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Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz
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Zdroj grafů: ČS, a.s. podle dat Eurostatu

Instituce EU:
Evropský parlament:
http://www.europarl.europa.eu
Evropská komise:
http://ec.europa.eu
Rada EU:
http://www.consilium.europa.eu

Kdybychom nebyli 10 let v EU…

Evropští sociální partneři:
http://www.erc-online.eu/
Content/Default.asp?

Kdybychom nebyli 10 let v Evropské unii, asi bych dnes neřídil podnik, který po revoluci
začal v bývalém kravínu vyrábět zdravotnickou techniku, dnes realizuje přes 90 procent
obratu v zahraničí a patří mezi první čtyři hráče na světovém trhu.
Kdybychom si před deseti lety neodsouhlasili vstup do Evropské unie, velmi pravděpodobně
bych v osmi jejích členských zemích neměl pobočku. Možná ani v jedné z nich.
Každý vstup na nový trh by byl pro mne totiž nesmírně komplikovaný. Musel bych se
pokaždé přizpůsobovat novým pravidlům a normám, značnou část svých produktů bych
musel zbytečně vyrábět v různých variantách. To by mi neumožnilo efektivní produkci
a nemohl bych si dovolit zaměstnávat tolik lidí, jako mohu dnes.
Možná by ale vlastně o mé výrobky nebyl v zahraničí takový zájem. Naše obchodní
sebevědomí by totiž zůstalo na nevalné úrovni, potenciální obchodní partneři a klienti
by v jednání se mnou byli nedůvěřiví.
Každé obchodní jednání bych nejvíce energie věnoval vysvětlování, že v Česku dokážeme vyrábět
věci kvalitně a jsme spolehliví. Čelil bych asi nedostatku respektu a nakonec bych neobstál
v souboji s konkurencí, která by měla výhodu značky Made in Europe.
Protože kdyby Česká republika nevstoupila před deseti lety do EU, mimoevropské trhy by nás
jako součást Evropy nevnímaly. To je prostě fakt. Nesdíleli bychom image s takovými zeměmi
jako Německo, Francie či Velká Británie...
Kdybychom nebyli deset let v Evropské unii, řešení naší firmy by asi nebyla tak technologicky
vyspělá jako dnes. Udržet si klíčovou výhodu inovativního přístupu by pro mne bylo mnohem
složitější. A velmi pravděpodobně bych zjistil, že nemá smysl, abych do něj tolik investoval.
Kdybychom se před deseti lety nerozhodli říct ano EU, možná bych vlastně ani žádný podnik
už neměl. Třeba by jej koupil některý z globálních hráčů, který by zde levně montoval své
v zahraničí navržené a draze prodané výrobky.
Kdybychom nebyli součástí EU, nemusel bych dnes také přemýšlet, zda jsme využili
darované prostředky efektivně. Zda o jejich rozdělení rozhodovali kompetentní lidé. Z jak
velké části jsme je zbytečně projedli a rozpustili v nesmyslných projektech a bizarním mixu
poradenských služeb.
Nemusel bych ani myslet na to, kolik miliard se věnovalo do vzdělávacích a výzkumných
projektů, jejichž skutečný přínos ke konkurenceschopnosti České republiky je v nejlepším
případě diskutabilní. Projektů, které se nekapitalizují, ale promění se v článek v odborném
periodiku. A nemusel bych si lámat hlavu nad tím, zda za tím stojí naše národní povaha nebo
neopatrná důvěřivost evropské administrativy.
A kdyby Česká republika nepatřila do Evropské unie, necítil bych se dnes tolik bezpečně.
Možná bych si i vzpomněl na svou skepsi vůči souhlasným názorům ohledně připojení k EU.
A o to hlouběji by mne zasáhl pocit nejistoty a obav z aktuálních zahraničních událostí.
Jsem prostě rád, že jsme součástí Evropské unie.

Evropský sociální dialog:
http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=329&langId=en

Zbyněk Frolík
jednatel Linet Group
zfrolik@linet.cz

Evropská rada:
http://www.european-council.europa.eu
Evropský hospodářský a sociální výbor:
http://www.eesc.europa.eu
Výbor regionů:
http://cor.europa.eu
Soudní dvůr EU:
http://curia.europa.eu
Evropský veřejný ochránce práv:
http://www.ombudsman.europa.eu
Evropská centrální banka:
http://www.ecb.europa.eu
Evropská investiční banka:
http://www.eib.europa.eu
Evropský investiční fond:
http://www.eif.org/
Evropské středisko pro rozvoj odborné
přípravy (Cedefop):
http://www.eurofound.europa.eu/
Evropská nadace pro zlepšování životních
a pracovních podmínek (Eurofound):
http://www.eurofound.europa.eu/
Evropská agentura pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA):
https://osha.europa.eu
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ČR 10 let v EU: převažují pozitiva
V roce 2004 se Česko stalo součástí sjednocující se Evropy. Po deseti letech můžeme
bilancovat klady a zápory tohoto kroku: pozitiva jednoznačně převažují.
Desáté výročí členství ČR v EU unii rozhodně neprospělo
prognostické pověsti domácích euroskeptiků. ČR se v EU
nerozpustila jako kostka cukru, o naše národní zájmy jsme nepřišli
a tuzemští podnikatelé po odbourání posledních obchodních
překážek v prostředí vnitřního trhu tváří tvář (západo)evropské
konkurenci nekrachovali.

Využitý potenciál trhu
Přístup na bezbariérový vnitřní trh EU můžeme brát
z ekonomického hlediska jako největší výhodu našeho členství,
kterou jsme jako tradiční průmyslová velmoc dokázali maximálně
využít. Naši podnikatelé se stali součástí evropských odběratelskododavatelských řetězců a úspěšně se etablovali na náročných
západoevropských (třetina našich exportů míří do Německa)
i globálních trzích. Obchodní bilance v období okolo vstupu do EU
po letech chronických deficitů nastoupila zřetelný trend rostoucího
kladného salda.
Politika vnitřního trhu sice přináší tuzemské ekonomice nejsladší
ovoce z titulu bezbariérového přístupu k půl miliardě potenciálních
evropských zákazníků, nesmíme podceňovat ani blahodárné
efekty spojené se zintenzivněním konkurence v tuzemsku. Žádoucí
konkurenční tlak se v domácím hospodářství projevil v lepší
alokaci kapitálu a v zefektivnění výrobních procesů zaváděním
inovací. Silnější interakce s vyspělým zahraničím umožnila sdílení
a přebírání zkušeností v oblastech řízení společností (corporate
governance), firemní kultury, řízení kvality i výzkumu a vývoje.

Vývoj obchodní bilance v ČR

Zdroj: Bloomb erg
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Na členství v EU se můžeme dívat z různých úhlů pohledu.
Zde nabízíme zejména podnikatelské hledisko, které
reprezentuje především politika jednotného vnitřního trhu.
Ten přes svou jistou nedokonalost (zejména řada segmentů
trhu služeb není dosud liberalizována) stojí za hlavním
úspěchem prosperity českých podnikatelů a potažmo celé
české ekonomiky v prostředí EU.
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Výhodu účasti ČR na vnitřním trhu si uvědomovaly
i zahraniční firmy, pro které se Česko stalo atraktivní
destinací pro umístění jejich rozvojových investičních
plánů. Ze statistických dat je patrné, že se zhruba
od přelomu milénia zvýšil objem přímých zahraničních
investic plynoucích do české ekonomiky. Zvýšená aktivita
zahraničních investorů přitom nastala již pár let před
samotným vstupem země do EU na její vnitřní trh.
Příliv zahraničních investorů se projevil i ve formě
portfoliových investic, tedy nákupem českých akcií,
dluhopisů a měny. Z vývoje profitovali podnikatelé i stát
díky snížení nákladů financování a rovněž občané posílením
koupěschopné poptávky vůči zahraničí. Trend zvýšení
kredibility české ekonomiky v očích zahraničních investorů
v době vstupu do EU potvrzuje i vývoj kreditních ratingů.

Dlouhodobý úvěrový rating v lokální měně - Česká republika

Saldo obchodní bilance - absolutně (levá osa)

mld. Kč

Příliv zahraničních investic

Stinná stránka: vzestup regulace
Jako nevýhoda našeho členství v EU je podnikatelskou veřejností
často vnímána povinnost přejímat a řídit se nadměrným
množstvím nejrůznějších evropských regulací, které patří mezi
překážky konkurenceschopnosti. Vedle skutečnosti, že regulace
mohou vést k neefektivní alokaci zdrojů a odrazovat nové
hráče od vstupu do regulovaných odvětví, vyvolávají i nemalé
administrativní náklady na splnění regulatorních požadavků –
tzv. compliance náklady. A to jak na úrovni regulátora a následně
dohledu, tak i na straně regulovaného subjektu.

Je otázkou, jak by regulatorní prostředí v Česku při hypotetickém
postavení mimo EU vypadalo a zda by nedosahovalo horších
rozměrů. Navíc je vysoce pravděpodobné, že by se naši vývozci
stejně museli řídit normami a podobnými regulatorními požadavky
hlavních cílových destinací – tedy EU. Naši vyjednavači by pouze
neměli slovo v diskusích, při kterých jsou normy definovány.
Jan Jedlička
EU Office ČS, a.s.
jjedlicka@csas.cz

Co nám dala první desetiletka v EU?
S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které
proběhnou na konci května, se témata související s politikami
EU i volbami samotnými postupně čím dál tím více dostávají
do popředí zájmu nejen médií, ale i široké veřejnosti. Přestože
některé politické strany staví svoje kampaně na prohlášeních,
že budou usilovat o vystoupení ČR z EU, faktem zůstává,
že jejími členy jsme, a to už 10 let, a podle všeho ještě nějakou
dobu budeme. Čeho se ČR podařilo během těchto prvních 10
dosáhnout a jaké výhody naše členství v EU přineslo?

Magické spojení – strukturální fondy
Při této otázce se řadě lidí jako první vybaví jedno spojení –
strukturální fondy. Konkrétně desítky miliard korun, které
přitekly do ČR prostřednictvím tohoto nástroje EU, jenž má
společně s dalšími nástroji pomoci ekonomicky slabším
státům dotáhnout se na ty vyspělejší. ČR zaujímá od počátku
svého vstupu do EU pozici čistého příjemce – to znamená,
že z rozpočtu EU čerpá větší množství prostředků, než do něj
dává. Finanční prostředky k nám ale nepřitékají pouze v rámci
obecně známých strukturálních fondů a Fondu soudržnosti,
ale i například v rámci společné zemědělské politiky a dalších
nástrojů. Loňský rok, kterým zároveň skončil víceletý
finanční rámec 2007 – 2013, byl navíc z tohoto hlediska pro
ČR nejúspěšnější, když čistá pozice dosáhla rekordní částky
84,1 miliardy korun. Pokud bychom to měli shrnout, od vstupu
do EU v květnu 2004 do konce loňského roku dosáhla ČR
na 676,2 miliardy korun, přičemž do společného rozpočtu EU
přispěli částkou 342,8 miliardy korun, což znamená, že celkem
jsme z EU získali o 333,4 miliardy korun více, než kolik
jsme přispěli.

Jednotný trh – hlavní motor ekonomiky
Pro otevřenou, exportně orientovanou ekonomiku, jakou je
ta česká, bylo samozřejmě jedním z klíčových aspektů vstupu
do EU připojení se k jednotnému trhu. I přes řadu nedostatků,
kterými jednotný evropský trh „disponuje“, je pozitivní dopad
na český export nezpochybnitelný. Podle údajů Evropského
statistického úřadu dosáhl export ČR do zemí EU27 v roce 2003
částky 37,6 miliardy eur, v roce 2004 už to bylo 48,3 miliardy eur
a v roce 2012 se tato částka více než zdvojnásobila a dosáhla
hodnoty 98,5 miliardy eur. Podobný vývoj je od vstupu ČR do EU
možné sledovat i u zahraničního obchodu mimo EU.

Málo klíčových pozic
V souvislosti s úvahami týkajícími se výročí vstupu ČR do EU se
často objevuje názor, že ČR nedostatečně uplatňuje svůj vliv v rámci
institucí EU a není schopna prosadit svůj národní zájem. Často ani
není jasné, jaký ten národní zájem vlastně je. Obrovským minusem
je v tomto směru velice malý počet Čechů na vysokých úřednických
postech v institucích EU. Mít své lidi na důležitých generálních
ředitelstvích je přitom klíčové pro prosazování našich zájmů. Bohužel
vysoce postavené úředníky z řad Čechů by bylo s trochou vůle možné
spočítat na prstech obou rukou. Nicméně čas na alespoň částečný
reparát se blíží, jelikož po květnových volbách nás bude čekat další
důležitý moment v podobě sestavování nové Evropské komise a s tím
nastane i možnost získat z pohledu byznysu nějaké důležité portfolio
pro nového českého eurokomisaře či eurokomisařku.
Tomáš Hartman
zástupce ředitelky CEBRE
tomas.hartman@cebre.cz
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Markus J. Beyrer:
Rozšíření přineslo
nové příležitosti
Význam rozšíření EU o nové členy
v roce 2004 a vyhlídky ČR v evropských
strukturách pro příští léta hodnotí
generální ředitel BUSINESSEUROPE Markus
J. Beyrer takto:

V roce 2004 EU zažila největší rozšíření své historie. Co toto
rozšíření přineslo? Myslíte, že to pro firmy z 10 dotčených
zemí představovalo krok správným směrem?
Historické rozšíření, při němž se EU před 10 roky rozšířila
o 10 nových členských zemí, je nezpochybnitelným úspěchem.
Výzva, kterou rozšíření představovalo, byla bezprecedentní:
nové členské země reprezentovaly zhruba 28 % obyvatel
EU, ale jen méně než 5 % jejího HDP. Všichni si velmi dobře
pamatujeme, že rozšíření na východ vyvolávalo řadu obav
v tehdejších 15 zemích EU. Nyní je ale víc než zřejmé, že tyto
obavy nebyly podložené.
Poslední vlny rozšíření byly rozhodujícími kroky směřujícími
k sjednocenější Evropě a současně zvýšily bezpečnost
a stabilitu regionu. Možnost přistoupení k EU v zemích
střední a východní Evropy urychlila transformační proces
konsolidace nové demokracie a přesunu k reálné tržní
ekonomice. Pro evropské firmy rozšíření na prvním místě
představovalo širší jednotný prostor poskytující nové investice
a příležitosti. Harmonizace pravidel a standardů společně se
stabilnějším prostředím v regionu přinesly evropským firmám
méně nákladů a rizik. Nové členské státy rychle stoupaly
po technologickém žebříku. Místo toho, aby se spoléhaly
na levnou pracovní sílu, rozvíjely kapitál a technologie.
Rozvíjely se i služby a znalostní ekonomika. Rozšíření
EU v tom hrálo významnou roli – snadno to lze prokázat
srovnáním vývoje nových členských zemí se státy, které
zůstaly mimo EU.
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Když ČR a 9 dalších zemí přistoupilo k EU, mnoho podnikatelů
doufalo, že za 10 let v EU bude reálný jednotný trh ve většině
oblastí. Je tomu ale opravdu tak?
Jednotný trh ještě není dokončen. Ročně už ale přispívá
evropské ekonomice 600 miliardami eur a od roku 1992
v Evropě pomohl vytvořit téměř 3 miliony nových pracovních
míst. Po rozšíření roku 2004 a těch následujících jednotný
trh zahrnuje 31 zemí a více než 500 milionů obyvatel.
S přeshraničními investičními toky ve výši 430 miliard eur
ročně a tím, že 70 % exportu členských zemí směřuje do jiných
států EU, jsou výhody užší integrace nesporné.
Nicméně vidíme, že bariéry volného pohybu osob, zboží, služeb
a kapitálu přetrvávají. V současnosti je pozornost věnována
překážkám integrace EU v oblastech s vysokým potenciálem
pro tvorbu pracovních míst a růstu, jmenovitě ve službách,
energetice, dopravě a na digitálních trzích. Toto jsou oblasti,
kde významné překážky stále existují.
Mnozí čeští podnikatelé říkají, že velké množství překážek,
s nimiž se každý den musí vypořádávat, pochází z Bruselu
a rozhodnutí EU. Jaké jsou největší výzvy, s jakými se evropské
podniky budou muset vypořádávat v nejbližších letech?
Přes zvýšenou pozornost, která je nyní průmyslu věnována,
stále čelíme velké mezeře mezi rétorikou a tím, jaká
rozhodnutí jsou na evropské i národní úrovni přijímána.
Průmysl dál trpí nákladnou přeregulovaností v některých
politikách, třeba u environmentální legislativy, regulace
jednotného trhu či daňových zákonů. K dosažení významné
a udržitelné revitalizace průmyslové konkurenceschopnosti
je toho ještě hodně třeba udělat. BUSINESSEUROPE se těmto
věcem věnoval v nedávné publikaci „Industry Matters“,
která představuje detailní plán pro komplexní průmyslové
strategie EU.

Musíme dostat průmyslovou politiku opravdu do centra
pozornosti ve všech oblastech evropských politik a na všech
úrovních. Musí se tak dít prostřednictvím zlepšení regulace,
aby se zajistilo významné snížení administrativního břemene.
Je nezbytné, aby se všichni eurokomisaři cítili odpovědni
za zlepšení evropské konkurenceschopnosti. Rada pro
konkurenceschopnost také musí hrát silnější roli strážce
soudržnosti politik a zasadit se za zásadní změnu či zastavení
takových návrhů, které poškozují konkurenceschopnost
evropského průmyslu.
Evropské firmy tvrdí, že budoucí evropský průmyslový kompakt
musí být podpořen rozvíjejícím se jednotným trhem včetně
digitální dimenze. Jen málo míst ale bude vytvořeno, pokud
firmy, zejména malé a střední podniky, budou mít složitý přístup
k financím a pokud budou společnosti na jednotném trhu čelit
zbytečné zátěži. Evropa rovněž nebude silnější, budeme-li
penalizovat naše nejlepší exportéry.
Potřebujeme přehodnotit i evropskou a klimatickou politiku.
Ceny energií v Evropě vystoupaly do bezprecedentních výší,
a to ve chvíli, kdy náš hlavní konkurent – Spojené státy –
těží z výrazně nižších cen energií. Tyto rozdíly zasahují
průmyslovou konkurenceschopnost a vedou k „úniku investic“.
Vidíme také, že nové investice do zpracovatelských sektorů
se ve zvýšené míře odehrávají mimo Evropu. Ceny elektřiny
se v evropských zemích OECD zvýšily mezi roky 2005 až 2012
o 37 procent, zatímco srovnatelná změna v USA činila – 4 %.
V roce 2012 nižší ceny plynu a elektřiny v USA v porovnání
s EU představovaly úspory blížící se 130 miliardám dolarů pro
americký zpracovatelský průmysl.
Členové BUSINESSEUROPE kvůli tomu vyzvali EU k přenastavení
její energetické a klimatické politiky a tomu, aby dbala
na průmyslovou konkurenceschopnost. Evropa by se měla
poučit z lekcí vysokých nákladů. Třeba tím, že postupně odbourá
příliš nákladná podpůrná schémata pro obnovitelné zdroje,
nebo tím, že systém obchodování s emisními povolenkami
učiní primárním nástrojem pro snižování průmyslových

emisí v Evropě. Potřebujeme se poučit i z klíčových změn
pravidel hry, jakou představuje revoluce břidličného plynu
v USA. Evropské společnosti jsou proto přesvědčeny, že nová
evropská energetická politika by měla být zaměřena na všechny
dostupné zdroje, od uhlí, plynu, a to včetně břidličného plynu,
obnovitelných zdrojů až po jadernou energii.
Tento rok si připomeneme nejen 10. výročí rozšíření, ale
budeme i svědky významných změn v EU. V květnu lidé zvolí
nové europoslance a později bude zformována i nová Evropská
komise. Jak důležité změny to budou? Jaký dopad mohou mít
na firmy a byznys?
Evropa je na rozcestí. Úsilí vynaložené kvůli krizi se začíná
vracet, ale nezaměstnanost – zejména nezaměstnanost
mladých – zůstává na nepřijatelných úrovních. Obnovení
evropské konkurenceschopnosti je klíčové, ale nebudou- li
provedeny nezbytné změny politik, budeme v globální
ekonomice dál zaostávat. My proto vyzýváme tvůrce politik,
aby z konkurenceschopnosti, zejména konkurenceschopnosti
průmyslu, udělali v příštím politickém cyklu zásadní strategický
cíl. Evropa toho může dosáhnout, pokud zvolí dobrou strategii.
BUSINESSEUROPE výhled vidí pozitivně, pokud EU v příštích
pěti letech změní přístup k vytváření politiky a více se bude
dívat i na zbytek světa. Představujeme si scénář, v němž opět
konkurenceschopná Evropa je schopna znovu si získat místo
na globální scéně, firmy vytvářejí místa a růst a lidé z toho
těží. V našem poselství „Picture a global Europe“, zveřejněném
před eurovolbami, nabízíme vizi novému Evropskému
parlamentu a Komisi, čeho může být do roku 2019 dosaženo.
Ale všichni z nás musí cítit, že je nutné přistoupit neodkladně
k rozhodné akci na evropské i národní úrovni, aby se tato vize
mohla naplnit.
Tomáš Pirkl
stálý delegát SP ČR u BUSINESSEUROPE
tpirkl@spcr.cz

BUSINESSEUROPE sdružuje 41 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 35 zemí Evropy. Je největším
a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím (zastupuje 20 milionů podniků
v Evropě) a lídrem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. Pro SP ČR je nejpřímější a nejefektivnější cestou jak
ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise v samém zárodku. SP ČR
je členem od roku 1993 a BUSINESSEUROPE je pro něj určující organizací pro vytváření vlastních strategií a hájení zájmů
českého a evropského průmyslu.
Informace o BUSINESSEUROPE najdete na jeho internetových stránkách www.businesseurope.eu, publikaci Industry
Matters na http://bit.ly/1kHMNXm a poselství Picture a global Europe na http://bit.ly/1eH0fdI .

10 let ČR v EU

11

Bez Evropské unie
bychom dnes byli chudší
Desáté výročí členství ČR v EU považuji za jednu z nejlepších příležitostí ke zhodnocení
našeho působení v rámci Evropské unie. Po uplynulé dekádě už můžeme s jistotou
bilancovat, co nám naše účast v osmadvacítce přinesla a čím pro nás byla zajímavá.
Podle ekonometrické studie zpracované pro Úřad vlády ČR
přinesla naše desetiletá účast na evropském projektu české
ekonomice více než 3 biliony korun. Pro srovnání – je to větší
částka, než kterou naše ekonomika vyprodukovala v roce 2004.
Pokud bychom to přepočítali na obyvatele, každý Čech získal
zhruba 300 tisíc korun navíc.
Z rozpočtového pohledu je důležité si uvědomit, že Česká
republika z evropského rozpočtu dostává dvojnásobek toho,
co do rozpočtu EU vkládá. Zatím jsme získali zhruba 330 miliard
korun, dalších 400 miliard korun je pro nás ještě připravených.
Pro srovnání, díky těmto částkám bychom mohli znovu postavit
celou dálniční síť v České republice.
Hlavní přínos pramení nejen z evropského rozpočtu,
ale i z existence jednotného trhu EU. Společný evropský trh
dohromady tvoří největší ekonomický celek na světě, zahrnuje
28 členských států, 21 milionů společností a více než půl
miliardy spotřebitelů středního až vysokého příjmu. Ustavení
vnitřního trhu usnadnilo odstranění tarifních i netarifních
překážek obchodu a výrazně zjednodušilo obchodování mezi
členskými státy. Pokud bychom nebyli členy vnitřního trhu EU,
můžeme hovořit o následujících odhadovaných důsledcích:
jenom za loňský rok by to znamenalo HDP nižší o 2,5 %
a nezaměstnanost vyšší o 1,5 %. Jinými slovy to znamená,
že k současným zhruba 600 tisícům nezaměstnaných by přibylo
minimálně dalších 75 tisíc osob bez práce, a to jen kvůli tomu,
že bychom stáli mimo jednotný trh EU.
Ovšem stále existuje řada oblastí, kde jsme nebyli na nejlepší
cestě. Řešení řady ekonomických otázek jsme v minulosti
zanedbávali a v následujících letech to musíme napravit. Česká
republika byla ve srovnání s našimi sousedy komparativně
bohatá. Co se zvyšování HDP v přepočtu na paritu kupní

síly ve srovnání s EU 15 týče, se Česká republika stále mírně
zlepšuje. Nicméně bez ohledu na přínosy členství v EU – pokud
nebude fungovat domácí hospodářská politika, budeme
v lepším případě stagnovat.
Naše členství v EU může mít řadu dalších pozitivních dopadů,
které lze hledat především v prohloubení integrace a „dotažení“
některých legislativních iniciativ. V tomto ohledu lze zmínit
nedávnou studii Evropského parlamentu „Mapping the Cost of
Non-Europe“. Ta se podrobněji zabývá tím, kolik nás stojí unijní
iniciativy, které zatím z různých důvodů nebyly finalizovány.
Pokud by se podařilo dokončit několik klíčových opatření,
například odstranit bariéry na jednotném digitálním trhu, zaručit
dokončení opravdu fungujícího vnitřního trhu (včetně odbourání
řady technických překážek) nebo dojednat transatlantickou
obchodní dohodu atd., mohl by kumulovaný přínos dosáhnout
800 miliard eur, což v běžných cenách znamená přibližně
6 % HDP EU. Osobně vnímám jako zcela klíčový digitální trh,
jehož lepší fungování by mohlo znamenat nárůst HDP EU
o 4 % a dále dokončení vnitřního trhu v sektoru služeb, které
vytvářejí 70 % přidané hodnoty v EU, ale představují pouze 20 %
vnitrounijního obchodu. Podle odhadů Světového ekonomického
fóra z roku 2013 by odstranění přetrvávajících překážek na trhu
služeb mohlo přinést nárůst HDP EU o 1,6 %.
V tomto kontextu přestává být obrat „přínos prohloubení
spolupráce členských států v rámci EU“ prázdnou formulací,
ale zcela zásadním pojmem s ekonomicky nezanedbatelným
obsahem.
Tomáš Prouza
státní tajemník Sekce pro evropské záležitosti
prouza.tomas@vlada.cz

Studii Evropského parlamentu „Mapping the Cost of Non-Europe“ najdete na webové stránce
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/files/mapping-the-cost-of-non-europe--march-2014-.pdf.
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Svazy: v EU je nám lépe
Odvětvové členské svazy hodnotí desetiletí, po něž je ČR členskou zemí EU, veskrze
kladně. Zapojení do evropských struktur jejich členským firmám otevřelo další obzory
v podnikání a cestu k úspěchu na evropských trzích.
Mnoha tuzemským firmám členství v EU usnadnilo možnosti
podnikání na evropských trzích a přineslo jim nové
obchodní příležitosti. “Ukázalo se, že české firmy a jejich ICT
odborníci jsou schopní a v evropském měřítku jednoznačně
konkurenceschopní,“ uvedla ředitelka kanceláře ICT Unie
Šárka Štůlová.
Pro řadu podniků přitom vstup země do EU neznamenal žádný
velký převrat. „Český automobilový průmysl je totiž od 90. let
natolik silně integrovaný do evropských struktur, že vstup
do EU byl spíše jistou ‚legalizací‘ skutečného stavu v tomto
oboru včetně rozsáhlé zahraniční spolupráce, vlastnických
vztahů nebo vzájemného obchodování v eurech,“ vysvětlil
ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu
Antonín Šípek. I v oborech, které již tehdy pojily s vyspělou
Evropou čilé obchodní vztahy, však změnu k lepšímu rozhodně
zaznamenali. „Vstupem byla odstraněna opatření EU proti
našim vývozům do starých členských zemí,“ zmínil předseda
Odvětvového svazu Hutnictví železa Jaroslav Raab.
Volnost pohybu v prostoru EU pro všechny druhy dopravy
si pochvaluje výkonný ředitel Svazu dopravy ČR Petr Kašík.
Zkvalitnění dopravy podle něj přinesly i unijní vyšší nároky
na kvalitu vozového parku s podstatnou vazbou na ekologii.
Naopak Česko se stalo zajímavým teritoriem pro zahraniční
firmy, které sem umístily své strategické investice. „Jde
například o centra sdílených služeb s vysokou přidanou
hodnotou. Významný posun nastal i díky využití evropských
peněz v oblasti eGovernmentu, kde se podařilo realizovat řadu
přínosných projektů,“ míní Šárka Štůlová.
Přestože pozitivní stránky pro podnikání vysoce převažují,
členské svazy nezavírají oči ani před stinnými stránkami,
které pro ČR členství v EU přineslo. „Negativa vidím zejména
v tom, že při přejímání evropské legislativy, která je sama
o sobě často velmi diskutabilní, jsme mnohdy ‚papežštější než

papež‘ a ohrožujeme svou konkurenceschopnost předčasným
nebo zbytečným přijímáním tvrdých a někdy i nesmyslných
opatření,“ prohlásil Antonín Šípek.
Oborem, který trpí zejména tvrdou ekologickou legislativou,
je chemie – podnikání zde komplikují například nařízení
o povinné registraci a povolování chemických látek, směrnice
o průmyslových emisích či klimaticko-energetický balíček. „To
vše jsou veskrze administrativně náročné a finančně obrovsky
zatěžující záležitosti,“ posteskl si ředitel Svazu chemického
průmyslu Ladislav Novák.
Českým firmám podle svazů k rozvoji pomohly prostředky čerpané
z evropských fondů – třeba v oblasti dopravní infrastruktury.
Většímu přílivu peněz podle nich bránila zejména složitá
administrativa. „Často stojí zpracování agendy mnohem více úsilí,
než práce na vlastním projektu,“ konstatoval Antonín Šípek.
Přes určité rozpaky tak členské svazy hodnotí členství země v EU
jasně pozitivně. „Vstupem do EU je náš hlas mnohem více slyšet
například v Evropské asociaci automobilových výrobců ACEA,
s níž koordinujeme svoje kroky v mnoha oblastech. Stále více tak
prosazujeme nejen české, ale i celoevropské zájmy našeho oboru
v globálním rámci. Z toho pak zcela konkrétně těží naše firmy,“
míní Antonín Šípek. Přesto však ČR plně nevyužila možností,
které se před ní vstupem do EU otevřely. „Nejde jen o problémy
s čerpáním prostředků z evropských strukturálních fondů, ale
i celkovou konkurenceschopnost naší země, která podle různých
mezinárodních srovnání renomovaných institucí v posledních
letech klesá,“ míní Šárka Štůlová. „Jsem velmi skeptický nejenom
k průmyslopvé politice EU, její efektivitě, která způsobuje ztrátu
konkurenceschopnosti tohoto regionu a ústí v odchod mnoha
průmyslových oborů mimo evropský prostor s důsledkem ztráty
pracovních míst,“ dodal Ladislav Novák.
jnd
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Česká republika 10 let v EU a Svaz
průmyslu a dopravy ČR byl při tom!
Přestože cesta ČR do Evropy začala již před čtvrtstoletím, korunoval ji až před deseti lety
vstup do EU. Jaké milníky tuto cestu lemovaly?
První kroky na cestě do Evropy
Cesta ČR do Evropy začala vlastně už změnou politického režimu,
ekonomickou transformací a svérázným způsobem privatizace.
Vznikající zaměstnavatelské a podnikatelské struktury se musely
v té době spíše potýkat s problémy na národní úrovni, aby byl
vytvořen stabilní a předvídatelný rámec pro podnikání, obnovena
tripartita a sociální dialog.
S asociační dohodou o přistoupení ČR do EU a nastavením
demokratických a ekonomických podmínek pro členství (tzv.
Maastrichtských kriterií) se Unie stávala reálnější. Evropské
podnikatelské a zaměstnavatelské struktury se začaly rozhlížet
po dostatečně reprezentativních partnerech v potenciálních
kandidátských zemích, kteří by jednak posílili jejich hlas v Evropě,
jednak vnesli trochu světla do dění za bývalou železnou oponou.
V roce 1992 se Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
stal asociovaným členem UNICE (Unie průmyslových
a zaměstnavatelských svazů Evropy, od roku 2007 přejmenované
na BUSINESSEUROPE – Konfederaci evropského podnikání)
a společně s dalšími partnerskými svazy ze zemí střední
a východní Evropy se stal „učedníkem evropského byznysu“.
Série kulatých stolů v letech 1998 – 2000 pořádaných
ve střední a východní Evropě sloužily ke slaďování cílů a priorit
panevropských zaměstnavatelů a podnikatelů.
V roce 1998 zahájila ČR vstupní rozhovory s Evropskou komisí
(EK) a byl to právě SP ČR, kdo inicioval vznik Pracovního týmu
pro integraci do EU při Radě hospodářské a sociální dohody
(RHSD). Tři desítky vstupních kapitol, sta hodin screeningu,
tvrdých vyjednávání a kritických zpráv o pokroku, to byla náročná
zkouška pro všechny. V EU uznávaný hlavní vyjednavač pro ČR
Pavel Telička dával procesu dynamický spád a od zaměstnavatelů,
resp. sociálních partnerů, vyžadoval pádné argumenty pro
konfrontaci s úředníky v Bruselu.
V roce 2002 se dveře evropských struktur ještě více pootevřely
a zaměstnavatelé a podnikatelé z kandidátských zemí získali statut
pozorovatelů v poradních výborech a agenturách EU. Sociální
partneři vstoupili do evropského sociálního dialogu. V letech
2002 – 2004 pracoval v ČR Společný poradní výbor EU – Česká
republika, který připravoval zástupce občanské společnosti
na členství v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV).
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V prvním květnovém dni roku 2004 se stala ČR spolu s dalšími
sedmi zeměmi řádným členem EU a přistoupením Bulharska
a Rumunska v roce 2006 se ukončila největší vlna rozšíření
v historii EU. SP ČR se stal řádným členem evropské rodiny
podnikatelů a zaměstnavatelů tvořící sílu 20 milionů podniků
všech velikostí po celé Evropě.

Jak jsme se učili ovlivňovat evropské procesy
Stát se součástí evropské zaměstnavatelské a podnikatelské
struktury však nestačilo. Efektivně hájit zájmy podniků
operujících v ČR, na vnitřním trhu EU i v globálním měřítku,
znamenalo vybudovat si profesionální expertní základnu
a naučit se dobře porozumět unijním procesům, včas do nich
vstupovat a hledat vhodné spojence.
Budování expertní základny bylo prvním krokem. Vyžadovalo
odborné a jazykové předpoklady, umění vyjednávat
i schopnost kompromisu, ale především nadšení pro
evropskou věc. Zařazování do pracovních orgánů UNICE/

Evropský sociální dialog:
Od roku 2004 má SP ČR svého zástupce v evropském
sociálním dialogu a v současnosti se podílí na realizaci
v pořadí již třetího víceletého pracovního programu.
Za tu dobu se zapojil do vytvoření a implementace řady
autonomních dohod a akčních rámců evropských sociálních
partnerů:
• 2003 Orientační rámec pro řízení změn a jejich sociálních
důsledků (restrukturalizace)
• 2004 Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací
• 2005 Rámcová dohoda o práci na dálku (telework)
(uzavřena 2002), Rámec akcí k rovnosti mužů a žen
• 2007 Autonomní dohoda o obtěžování a násilí
na pracovišti
• 2010 Rámcová dohoda o trzích práce přístupných všem
• 2013 Akční rámec k zaměstnávání mladých
• 2014 Společná zpráva o zaměstnanosti

SP ČR na cestě do EU v datech:
1990
1992

založení SP ČR
asociovaný člen UNICE (Unie průmyslových
a zaměstnavatelských svazů Evropy, od 2007
přejmenována na BUSINESSEUROPE –
Konfederaci evropského podnikání)
1998
SP ČR v Pracovním týmu pro integraci do EU
1998 – 2000 kulaté stoly UNICE, sbližování se svazy střední
a východní Evropy
2002 – 2004 vznik Společného poradního výboru EU
Česká republika (EHSV), pozorovatelský
statut v evropském sociálním dialogu (ESD),
pozorovatelský statut v Poradních výborech
Evropské komise
1. 5. 2004
vstup ČR do EU
2004
zástupci v Pracovním týmu RHSD pro
EU, v zaměstnavatelské skupině EHSV,
v tripartitních agenturách Evropské komise –
EUROFOUND, CEDEFOP, OSHA
2005
řádný člen UNICE (BUSINESSEUROPE),
zástupce v evropském sociálním dialogu, vznik
Středoevropské (CEE) iniciativy šesti svazů
střední a východní Evropy
2006
první stálý delegát při UNICE
(BUSINESSEUROPE)
2009
předsednictví ČR v Radě EU, zástupce SP ČR
v předsednictvu BUSINESSEUROPE
2011
vstup do procesu evropského semestru
a vytváření národních programů reforem
2012
vznik Týmu SP ČR pro EU
2014
priority SP ČR pro obnovené evropské instituce

BUSINESSEUROPE bylo postupné a dalo se zvládnout díky
podpoře mentorů z partnerských svazů ze starých členských
zemí. Zapojování do národních struktur pro koordinaci
evropských záležitostí představovalo a stále představuje
překonávání rezistence státní správy pustit si sociální
partnery do svých pracovních orgánů a umožnit jim podílet se
na přípravě instrukcí, pozic a mandátů.
Posílením pravomoci Evropského parlamentu (EP) zakotvené
v Lisabonské smlouvě se proces projednávání legislativních
návrhů EK stává složitější a méně transparentní. Nový nástroj
v rukou národních parlamentů, tzv. žlutá karta, která umožňuje
zpět EK vrátit návrh, který je v rozporu se subsidiaritou, vnáší
do procesu dalšího důležitého hráče i na národní úrovni.
SP ČR zvládl téměř na jedničku úkol, dostat se do struktur
evropských procesů doma i v Bruselu i změny spojené s novou

ekonomickou správou a zahájením cyklů evropského semestru
a tvorbou národních programů reforem. Stále se však musí
učit správnému načasování vstupů do těchto procesů, jejich
předvídání a ovlivňování.

Úspěchy se dostavily
SP ČR však nemusí být příliš skromný, i přes omezenou
kapacitu v porovnání se silnými svazy v Německu, Francii,
či Velké Británii si umí prosadit svůj zájem, nacházet účelové
aliance, vytvářet regionální partnerství i podpořit společný
zájem všech evropských zaměstnavatelů a podnikatelů. Jeho
hlas byl slyšet v procesu projednávání nového víceletého
finančního rámce pro období po roce 2014, kde prosazoval
přesun finančních prostředků do kapitol na podporu
koheze a konkurenceschopnosti. Zvedl silně hlas i proti
diskriminujícím návrhům spojeným s modernizací státní
podpory, hájil velké podniky proti omezování jejich přístupu
k podpoře ze strukturálních fondů, volal po energetické
politice nepodkopávající konkurenceschopnost podniků
a vyváženém klimaticko-energetickém rámci 2030.
Omezil negativní dopady, které přinesly iniciativy EK spojené
s evropskou úpravou pracovní doby, transparentností
podniků a podáváním zpráv z nefinančních oblastí, vysíláním
pracovníků za účelem poskytování služeb, vytvářením
evropského rámce pro restrukturalizaci nebo vytvářením
unijního rámce kvality pro poskytování stáží a zabrzdil revizi
směrnice o agenturním zaměstnávání a balíčku směrnic pro
informování zaměstnanců a konzultace s nimi.
Pozornost je průběžně věnována i společné obchodní politice
a prosazování ambiciózních a recipročních smluv o volném
obchodu. Jde zejména o vyjednávání komplexní dohody
o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP).
Jedna etapa je tedy za námi, přinesla nám novou dimenzi
jednotného trhu, otevřela evropský trh práce a větší mobilitu
pracovních sil, rehabilitaci odborného vzdělávání a přípravy
a silnější hlas na globálních trzích. Přinesla nám ale i nové
regulace, omezování subsidiarity, goldplating (regulace nad
rámec požadavků právních předpisů), evropský trh s emisemi
i narůstající protekcionismus.
Nový cyklus evropského semestru, přistoupení k fiskálnímu
paktu a nadcházející obměna evropských institucí je novým
mezníkem v činnosti SP ČR i novou výzvou pro Evropu, jak
po krizi udržet zájem EU o renesanci průmyslu, podporu
investic, bezpečnost energetických dodávek, zaměstnanost
a přístup na třetí trhy.
Vladimíra Drbalová
Sekce Mezinárodních vztahů SP ČR – Mezinárodní organizace a EU
vdrbalova@spcr.cz
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Radek Špicar:
Evropa půjde
ke stále větší
federalizaci
Vstup do EU našemu průmyslu přes určité
nevýhody přinesl zásadní pozitivum –
jednodušší přístup na zahraniční trhy.
Po letošních změnách v unijních institucích
je třeba dohnat úspěšnější nové členské
státy, říká viceprezident Svazu Radek Špicar.
Jaké jsou naše výhledy pro další období?
Výhody našeho členství v EU vysoce převažují negativa.
Předpokládám, že to tak bude i do budoucna za předpokladu,
že budeme schopni efektivněji hájit své zájmy. Česká republika
se prezentovala jako „enfant terrible“ a buď za svoje zájmy
nebojovala, nebo kvůli různým spojenectvím bojovala za věci,
které pro nás tak důležité nebyly. Evropa se pochopitelně kvůli
tomu vůči nám chovala odpovídajícím způsobem.

Jaká pozitiva a negativa Česku přinesl vstup do EU?
Naše ekonomika je exportně orientovaná, proto byl pro
ekonomiku vstup do EU výhodný. Dostali jsme se do společenství
států, které patří mezi naše hlavní obchodní partnery
a zjednodušení vzájemného obchodu díky integraci a liberalizaci
volného trhu bylo významné. Se členstvím jsou ale spojena i určitá
negativa, která je potřeba odstraňovat. Mám na mysli například
přílišnou administrativní a regulatorní zátěž, která z Bruselu často
přichází. Musíme si ale přiznat, že ty nejhorší problémy často
vznikají u nás doma. Býváme mnohdy „bruselštější než Brusel“
a když přichází nějaká směrnice, kterou musíme implementovat,
tak jsme mistři v tom, abychom ji ještě desetkrát přitvrdili nad
rámec toho, co po nás Brusel chce. Příkladem je nastavení systému
podpory obnovitelných zdrojů, který je pro českou ekonomiku
v souvislosti se zvyšujícími se cenami energie problém číslo jedna.
A to je hloupost, která se nestala v Bruselu, ale hlavně tady.
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Co by k pozitivní změně mohlo vést?
Změna přístupu české politické reprezentace k Bruselu.
Naštěstí máme prezidenta, který má minimálně v oblasti EU
politiku, se kterou nelze než souhlasit. Je vstřícnější než jeho
předchůdce, byť v mnoha ohledech i kritický. I vláda je mnohem
pragmatičtější, než bylo mnoho vlád minulých. Uvědomuje si,
že budoucnost ČR je v EU, chce se podílet se na další integraci
ale zároveň je připravena hájit naše národní zájmy tam, kde je
to opravdu důležité. Mám dojem, že už to v Bruselu reflektují
a mohli by ještě více potom, až dojde ke změně v tamních
institucích. Doufám, že noví lidé v bruselské administrativě
budou vnímat ČR nikoli na základě problematické minulosti,
ale konečně jako zemi, která chce být integrální součástí
hlavního integračního proudu EU.
V minulosti nebyla role europoslanců pro podporu průmyslu
ideální. Jaké zlepšení očekáváte?
I v minulosti se Česká republika, jednotlivé sektory i Svaz
průmyslu a dopravy ČR na naše zástupce v Bruselu čas od času

spolehnout mohli. Doufám ale, že i v tomhle přijde zlepšení.
Vzájemná komunikace je mnohem intenzivnější než v minulosti
ze strany Svazu i politiků mířících do Bruselu. Noví poslanci
budou mít více pravomocí než jejich předchůdci díky Lisabonské
smlouvě. Sami se dokonce proaktivně hlásí a chtějí se informovat
o tom, jaké jsou potřeby firem. Předpokládám, že pokud budou
zvoleni, pro českou ekonomiku něco udělají.

být aktivnější v pronikání do institucí, a boji za národní zájmy.
A v porovnání se Slovenskem jsme mohli udělat větší pokrok
v integraci do eurozóny. To, že stále nemáme euro, je pro českou
ekonomiku, která je exportně orientovaná a volatilita koruny
je pro ni velmi nepříjemná, značným handicapem. Získali jsme
hodně, ale mohli jsme získat víc a je naším úkolem, abychom to
teď dohnali.

Jak se za deset let změnila pozice ČR ve světě?
Často propadáme špatné náladě dané tím, jak jsme masírováni
špatnými zprávami. Když se nad jejich záplavu dokážeme
povznést, tak dlouhodobý trend je jasně pozitivní. Ke zlepšování
dochází ve všech oblastech. České podniky, které přežily nápor
konkurence po vstupu do EU, posílily a jsou úspěšné na mnoha
trzích světa. I schopnost hájit naše zájmy v Bruselu se lepší.
Členy jsme „jenom“ deset let, zatímco starší státy již mnoho
desetiletí. Znají tamější procesy a mají své lidi v důležitých
orgánech. Jde nám to lépe než před deseti lety, ale stále existuje
obrovský prostor pro zlepšení. Může v tom pomoci nová vláda
ale i Svaz, který v posledních letech začal brát Brusel vážněji
než v minulosti. V BUSINESSEUROPE jsme aktivnější, máme tam
svého zástupce a budeme naše úsilí v Bruselu zintenzivňovat.
Je to důležité, protože už téměř 80 procent přijímané legislativy
nevzniká tady, kde ji můžeme do jisté míry ovlivnit, ale v Bruselu.
Proto musíme začít tam, doma už je často příliš pozdě.

Jakou budoucnost EU očekáváte?
Teď jsem strávil několik týdnů v Číně a pochopil jsem, že
máme-li mít šanci přežít obrovský konkurenční tlak ze strany
ekonomických gigantů dnešního světa, který bude ještě
intenzivnější, musíme být integrovaní. Jako 28 rozdělených
států nemůžeme nikdy hrát v globálním obchodu smysluplnou
roli. Evropa se musí integrovat, chce-li přežít, udržet si svou
konkurenceschopnost a být schopna hájit své zájmy vůči
ostatním. Já jsem eurofederalistou a myslím si, že Evropa
půjde k čím dál větší federalizaci, jejíž součástí bude neustálá
diskuse o tom, co přenášet na federální úroveň a co naopak
nechávat na úrovni jednotlivých států. Evropa je hybrid,
nedokončený projekt, a je potřeba ho dokončit. USA změnu
provedly radikálním řezem – občanskou válkou. My se
v Evropě snažíme k ideálnímu stavu dopracovat mírovými
prostředky – integrací, budováním synergií a výhod pro
všechny. Je potřeba být trpělivý. Směr je jasný, ale musíme
se připravit na to, že bude trvat dlouho, než odstraníme
deficity a z toho hybridu se stane projekt přehledný, všem
srozumitelný a plně funkční.
jnd

Využila ČR možností daných členstvím v EU?
Mohli jsme získat více. Srovnání se zeměmi jako je Polsko
nebo Slovensko to ilustruje. U Polska je vidět, že jsme mohli

Podnikatelské fórum 10 let ČR v EU:
akce Svazu, Úřadu vlády a ČS, a.s.
Deset let členství v Evropské unii a využití jeho potenciálu z hlediska českých podniků bude jedním z úvodních příspěvků, který
přednese prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák. Vystoupí s ním na Podnikatelském fóru s názvem 10 let
ČR v EU, které SP ČR organizuje společně s Úřadem vlády ČR za partnerství České spořitelny (ČS, a.s.) a vydavatelství Economia.
Fórum zahájí předseda vlády Bohuslav Sobotka ohlédnutím, zda Česko bylo enfant terrible nebo vzorným žákem. Vzácným
hostem bude Herman van Rompuy, stálý předseda Evropské rady. Za partnerskou ČS, a.s. uvede její generální ředitel Pavel Kysilka
ekonomický výhled země na dalších deset let. Vedle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a státního tajemníka pro evropské
záležitosti Tomáše Prouzy, náměstka Daniela Brauna, Daniela Helera, člena představenstva ČS, a.s. a dalších řečníků vystoupí
i jiní zástupci SP ČR. Mezi nimi viceprezident Radek Špicar, ale i Zbyněk Frolík, člen představenstva a jednatel společnosti LINET
s případovou studií a jeho podnikatelským pohledem na členství země v EU. Svůj názor vysloví i Eduard Palíšek, CEO Siemens
Industrial Turbomachinery. Oficiálním partnerem akcí k výročí členství je Evropská komise a její zastoupení v ČR. Další informace
o oslavách dekády a jednotlivých akcích najdete na http://10let.eu/.
mim
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Kandidáti na europoslance slibovali
podporu českých zájmů
Volby do Evropského parlamentu se kvapem blíží. Uskuteční se již potřetí 23. a 24. května.
Předvolební kampaň nabírá na síle, lavinovitě se zvyšují počty bilbordů a vyostřují se
postoje stran a jednotlivých kandidátů.
Koncem března Českou podnikatelskou reprezentací při EU
(CEBRE) zorganizované setkání vedení jejích zakladatelů
– Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Hospodářské
komory – s osmičkou top eurokandidátů vyznělo však převážně
přátelsky a v nezvyklé nekonfliktnosti. Jakoby eurokandidáti
poslechli apelu ze začátku dvouhodinové debaty, aby budoucí
europoslanci nehájili tolik zájmy frakcí uvnitř Evropského
parlamentu (EP), nýbrž prioritně zájmy země, kterou v Bruselu
zastupují. Shoda panovala především v nutnosti být v Evropě
víc slyšet, prosazovat zájmy ČR potažmo jejích podnikatelů
a dosazovat české zástupce do klíčových pozic. „ČR potřebuje
více svých lidí na vrcholných pozicích v EU,“ řekl prezident
SP ČR Jaroslav Hanák. Podle něj jsou evropské volby klíčové
i vzhledem k tomu, že se od nich bude odvíjet sestavování
nové Evropské komise, kde by si Česko mělo vydobýt lepší
portfolio pro budoucího eurokomisaře, než jaké jsme měli
doposud. Stěžejním tématem debaty byla i energetika, zejména
pak klimaticko-energetické cíle EU do roku 2030. Z diskuse
vyplynula i některá sdělení jednotlivých eurokandidátů,
která se dají shrnout následovně:

Hnutí ANO – pro lepší spolupráci
Kandidátka Martina Dlabajová, dvojka ANO, poukázala
na potřebu lepší spolupráce EP se zaměstnavatelskými
a podnikatelskými svazy a dalšími subjekty. Podobně
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se vyjádřila i řada dalších kandidátů. Zmínila nutnost umět
kriticky zhodnotit dopady připravované evropské legislativy.
„Musíme znát potřeby lidí, abychom pak mohli podporovat
agendu, kterou potřebujeme. Budu prosazovat vytvoření
komunikační platformy na národní úrovni,“ uvedla.
V popředí pozornosti EU podle ní musí být infrastruktura
počínaje rozvojem dopravních a energetických sítí. ANO bude
hledat podporu pro revizi implementace přijaté reformy společné
zemědělské politiky tak, aby byl vytvořen prostor pro dosažení
rovného postavení českých zemědělců s těmi ze starých
členských zemí. Chce podporovat rozvoj malých a středních
podniků, hledat podpůrné nástroje pro vstup lidí do podnikání,
pro inovativní start-up firmy a technické vzdělávání.

ČSSD chce inteligentní regulaci
Jednička na kandidátce ČSSD Jan Keller jako jeden z hlavních
cílů vidí boj s administrativní zátěží, kterou na nás klade
evropská legislativa. „V praxi by se měly mnohem více
uplatňovat zásady inteligentní regulace, a to i v oblastech
jako je například ochrana životního prostředí,“ tvrdí. Chce
podpořit politiku vytváření pracovních míst a nastartování
ekonomiky akcentem na inovace, výzkum, vzdělání a chytrou
progresivní hospodářskou politiku. Současně poukázal
na potřebu zdanění spekulativního kapitálu. Ze své pozice by
rád podporoval investory s dlouhodobými záměry a průmysl
s českým kapitálem.

Cíl ODS – jednotná energetika

KSČM žádá rovné příležitosti

Pro kandidáta ODS Evžena Tošenovského, který se bude
snažit obhájit svůj post v europarlamentu, je jednou z prirorit
energetika. „Energetická koncepce v EU nemůže být
jednotná,“ řekl Tošenovský s tím, že podmínky v jednotlivých
členských státech jsou odlišné a je potřeba to brát v potaz.
Jeho strana říká ne euru a požaduje, aby vláda vyjednala
trvalou výjimku z přístupové smlouvy, aby se ČR z dosud
právně závazné povinnosti přijmout euro vyvázalo. Takovému
vyjednávání by mělo předcházet referendum, které by
ukázalo, jestli si občané vůbec euro přejí. Velký problém
vnímá kandidát ODS v tom, že Češi často připomínkují
a rozčilují se nad materiály přicházejícími z Bruselu příliš
pozdě. Je proto důležitý úzký kontakt s velvyslanectvím při
Evropské unii a včasná projednávání materiálů na národní
úrovni. Jen tak bude podle něho do budoucna možné hájit
podnikatelské zájmy.

Na prvním místě volebního programu komunistů jsou rovné
příležitosti. Velkým problémem EU je prý především nerovné
postavení členských států. „Když jsme chtěli, aby během krize
některé firmy nemusely platit příspěvky za obnovitelné zdroje
energie, tak jsme se se zlou potázali. V Německu to přitom
funguje. Nemůžeme dovolit takto nerovné postavení podnikatelů,“
uvedla Kateřina Konečná. Pokud v Evropském parlamentu usedne,
chce se zasadit o to, aby například nepokračovaly výjimky pro
imisní limity polských průmyslových podniků. Z podnikatelských
témat je pak zajímavý zákaz daňových rájů a placení daní v zemích
vzniku zisku. Komunisté trvají na tom, aby se kompetence
jednotlivých zemí nepředávaly do Bruselu. Státy mají mít svou
suverenitu. Prioritou je v tomto ohledu podle KSČM energetika.

KDU-ČSL volá po podpoře firem
Daňová zvýhodnění pro podniky, kde pracují lidé nejvíce
ohrožení nezaměstnaností, tedy mladí i lidé před důchodem,
a také podporu začínajícím podnikatelům. Toto by chtěli
prosadit lidovci. Volají po podpoře českých firem a jejich
zájmů v Evropské unii, po opatřeních na zvýšení exportu
našich podniků i spravedlnosti a liberalizaci trhu vedoucímu
k rozvoji všech účastníků. Tato slova potvrdil i lidovecký
kandidát Pavel Svoboda: Jak uvedl, zvlášť neflexibilita
pracovního trhu silně podráží konkurenceschopnost Evropy
jako celku. Unie podle lidovců potřebuje vytvořit evropský
energetický trh, který umožní větší výběr a nižší ceny energií.
Požadovaný podíl obnovitelných zdrojů ale nesmí deformovat
domácí ekonomiku. ČR má podle Svobody na to, aby se
ucházela o místo v komisích dopravy nebo energetiky.

TOP 09 za české zájmy
Strana i její uchazeč o post europoslance Jiří Pospíšil vnímají
důležitost EU, odkud podle něho přichází 65 % legislativy.
Chce více hájit české národní zájmy a připomíná, že v některých
situacích je třeba využívat práva veta. „Je potřeba aktivně
spolupracovat se všemi českými zájmovými skupinami,
komunikovat jejich problém,“ uvedl. Poukázal na nezbytnost
transparentního rozdělování dotací. Odmítá sjednocování
daňových sazeb a chce zachovat daňovou konkurenci mezi
členskými státy. TOP 09 také požaduje ochranu jednotného
vnitřního trhu a odstraňování bariér v oblasti volného pohybu
pracovníků i studentů. „Jeden rok studia v zahraničí vynahradí
tři roky v Česku,“ dodal Jiří Pospíšil.

Další strany
Předseda strany Zelených Ondřej Liška považuje za prioritu
podporu malých a středních podniků a zaměstnanost.
„Podpoříme rozvoj těchto podniků, snížení jejich administrativní
zátěže včetně náročnosti evropských grantů a posilování jejich
přeshraničního potenciálu. Prosadíme navýšení evropských
prostředků na výzkum a vývoj pro malé a střední podniky,“
uvedl. Klíč k lepší kvalitě života v Evropě vidí zelení ve zdravém
místním rozvoji, posílení lokální ekonomiky a větším podílu
občanů na rozhodování. Chce se zasadit o to, aby byly evropské
fondy využívány smysluplně. „Evropští poslanci musí s českými
spolupracovat už v zárodku,“ dodal.
Strana svobodných občanů, euroskeptické uskupení, je proti
dalším regulacím ze strany EU, která je v očích strany vhodnou
platformou pro volný trh či cestování, ale škodlivou z hlediska
diktování všeho. Předseda Svobodných Petr Mach chce navrhnout
změnu smlouvy o EU, která by dala ČR výjimku ze zavedení eura.
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz
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SP ČR a MŠMT chtějí zásadně
změnit školství
Technické vzdělávání a nedostatek kvalifikovaných pracovníků jsou dlouhodobým
bolavým místem české ekonomiky. Zlepšení situace v dlouhodobém horizontu by měla
napomoci nová smlouva o spolupráci mezi Svazem a ministerstvem školství.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav
Hanák podepsal v březnu Dohodu o spolupráci s ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem. Největší
zaměstnavatelský svaz v ČR a resort školství považují dohodu
za závazek společně řešit chronické problémy v oblasti
vzdělávání, zejména pak nedostatek technicky vzdělaných
pracovníků ve firmách. Těch chybí desítky tisíc.
„Průmysl a doprava vytvářejí 37 % podíl HDP a zaměstnávají
35 % pracovníků v naší zemi. Tomu ale neodpovídá současný
vzdělávací systém. Považuji za zásadní, že jsme dohodou učinili
první krok k systémovým změnám,“ uvedl po podpisu smlouvy
Jaroslav Hanák.

Na dohodu navazují další jednání a konkrétní aktivity. Jednou
z nich bude příprava analýzy, která by dokázala odpovědět
na to, jaké obory jsou potřebné pro trh práce. „Chceme vytvořit
celorepublikovou analýzu trhu práce a predikci potřebných
oborů. Nejen vysoké, ale ani odborné a učňovské školství
neodpovídají potřebám trhu práce a nejsou flexibilní. Vytvoříme
k tomu Národní kulatý stůl, kde bude zapojen Svaz průmyslu
a dopravy ČR,“ uvedl Marcel Chládek.
Obě strany se domluvily na tom, že marketingově podpoří
technické vzdělávání včetně učňovského školství. „Rok 2015
vyhlásíme společně Rokem průmyslu a technického vzdělávání,
a to v září na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Pojďme společně přesvědčit tuto zemi, rodiče a děti, že průmysl
není něco špinavého, ve firmách jsou moderní provozy, které
potřebují kvalifikované pracovníky. Průmysl nabízí uplatnění.

20

Život Svazu

Nepotřebujeme absolventy škol, kteří míří rovnou na pracovní
úřady,“ konstatoval Jaroslav Hanák.
Ve svých dotazníkových šetřeních v krajích SP ČR mezi
svými členskými firmami v posledních letech pravidelně
zjišťoval, že jedním z nejbolavějších problémů je nedostatek
technicky vzdělaných pracovníků, přičemž tento problém se
dále prohlubuje. „Existuje výrazná disparita mezi vzdělávacím
systémem a požadavky trhu práce,“ dodal Jaroslav Hanák.
Dohoda SP ČR a MŠMT se zaměřuje na narovnání těchto disparit
a vyšší podporu požadavkům trhu práce.
Signatáři se také shodli na nezbytnosti výrazněji zavádět
polytechnickou výchovu v mateřských školách a základy
technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách.
SP ČR prosadil do smlouvy bod o potřebě zavádění prvků
duálního vzdělávání do středních škol a výraznější podporu
spolupráci středních a vyšších odborných škol a podnikatelů.
Mezi priority SP ČR, které souvisí právě s duálním vzděláváním, patří:
• Daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří vzdělávají žáky
na pracovištích
• Úprava kapacit oborů na základě predikcí trhu práce
• Realizace praktické výuky SŠ na pracovištích, kdy firmy
mohou ovlivňovat obsah výuky
• Smluvní vztah žák-škola-firma (stipendia, motivační
příspěvek)
• Status pedagogického pracovníka pro instruktory
a odborníky z praxe
SP ČR požaduje také výraznou podporu systému rekvalifikací,
kdy občan získává možnost další kvalifikace odpovídající
potřebám trhu práce.
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz
Text Dohody o spolupráci SP ČR a MŠMT je zveřejněn
na internetové stránce http://www.spcr.cz/dokumenty/textdohody-o-spolupraci-sp-cr-a-msmt.

Centrálu Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) v dubnu navštívila velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR paní Ma Keqing (druhá zleva).
Přivítal ji prezident SP ČR Jaroslav Hanák (uprostřed). Jednání se dále zúčastnili ředitelka Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
Dagmar Kuchtová a Pavel Fára (vpravo).

Sekce hospodářské politiky SP ČR uspořádala setkání
ke spolupráci týkající se zpracování a aktualizace ekonomické
analýzy návrhu Státní energetické koncepce. Úvodní příspěvek
představil Tomáš Smejkal z oddělení strategie a mezinárodní
spolupráce v energetice ministerstva průmyslu a obchodu.

Hostem březnového jednání
představenstva SP ČR byl ministr životního
prostředí Richard Brabec (vlevo).

V centrále SP ČR se uskutečnilo také setkání
jeho prezidenta Jaroslava Hanáka s moldavským
vicepremiérem a ministrem ekonomiky Valeriu
Lazarem (druhý zleva, dále zprava doleva obchodní
radová Olga Gherasim a velvyslanec Moldavska v ČR
Stefan Gorda.)

Další aktuální fotografie ze života SP ČR
najdete na jeho webových stránkách na adrese
http://www.spcr.cz/fotogalerie-videa.

Život Svazu
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Světový výrobce
průmyslových armatur
MSA, a.s.
Další z firem, které letos rozšířily řady členů Svazu, je společnost MSA, a.s. z Dolního
Benešova. I v jejím případě pokračujeme v seriálu představujícím nové členy.
Společnost MSA, a.s., která je členem skupiny Rimera, patří
mezi nejvýznamnější výrobce průmyslových armatur na světě.
Rozsáhlý výrobní program společnosti zahrnuje různé typy
potrubních armatur pro přepravu a distribuci ropy a zemního
plynu, armatury dále nacházejí uplatnění v oblasti jaderné
a klasické energetiky, teplárenství a v chemickém průmyslu.
Úspěch společnosti MSA, a.s. potvrzuje mimo jiné i rozsah
zákaznického portfolia, do kterého se řadí největší
a nejvýznamnější společnosti energetického průmyslu z více
než 55 zemí celého světa. V současné době MSA, a.s. rozvíjí svou
obchodní činnost a expanduje na trzích Afriky a Jižní Ameriky.
Mezi země, ve kterých má naše společnost tradičně silnou pozici,
patří Rusko, Jižní Korea, Turecko, Německo, Indonésie, Indie,
Čína, a samozřejmě také Česká republika a Slovensko.
Na úspěchu společnosti se také podílí rozsáhlá modernizace
podniku, která zahrnuje nedávné otevření nové výrobní haly
a velké investice do nejmodernějších výrobních technologií
v hodnotě přesahující stovky milionů korun. Další kroky v rámci
modernizace se uskuteční v existujících výrobních prostorech.
Díky těmto investicím MSA, a.s. dosáhla významného zvýšení
produkce a snížení lhůty dodání armatur.

„Otevření nové haly je významným mezníkem v životě
našeho podniku, jehož historie trvá přes 130 let. První etapa
modernizace se realizovala prakticky bez zastavení výroby, což
vůbec nebyl jednoduchý úkol. Jsem přesvědčen, že se z této nové
stránky v životě podniku stane celá kniha obchodních úspěchů,"
komentuje událost obchodní ředitel MSA, a.s. pan Roman Baláž
(na snímku).
red

Počátek historie společnosti MSA, a.s. spadá do roku 1890, kdy místní podnikatel Jan Holuscha v Dolním Benešově zakládá firmu,
na jejíchž základech vyrostla dnešní společnost.
Hlavní výrobní program společnosti dnes tvoří kulové kohouty, šoupátka, klapky a ventily vyráběné dle norem ČSN, API, ANSI,
DIN a GOST a dále speciální armatury určené především pro aplikace v jaderné energetice. Technické a technologické zázemí
společnosti, její výrobní možnosti a kapacity umožňují MSA, a.s. produkovat rozměrově a tlakově největší armatury v náročných
materiálových provedeních.
Armatury z produkce MSA, a.s. jsou určené pro odvětví:
• přepravy a zpracování ropy
• přepravy, distribuce a zpracování plynu
• jaderné i klasické energetiky, teplárenství a tepelných sítí
• vodárenství.
Informace o společnosti jsou uvedeny na jejích internetových stránkách www.msa.cz.
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Noví členové

V Brně je nový honorární konzulát
Turecké republiky v ČR
Nový honorární konzulát Turecké
republiky byl otevřen v Brně. Pověřovací
listiny zde v reprezentačních prostorách
Paláce Hlinky novému honorárnímu
konzulovi Martinu Černouškovi
(na snímku vpravo) předal velvyslanec
Turecka v ČR Cihad Erginay (na snímku
vlevo, uprostřed hejtman Jihomoravského
kraje Michal Hašek). V Brně je tak již 12
zahraničních konzulátů. Další honorární
konzulát Turecka bude v dohledné době

otevřen v Ostravě, pro město Plzeň se
zatím hledá vhodná osoba.
Hlavním posláním honorárního konzula
je rozvíjet dobré vztahy a spolupráci mezi
oběma zeměmi. Na přípravě a doporučení
vhodných uchazečů na post honorárních
konzulů se podílel i Svaz průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR), který se rozvoji
obchodní a ekonomické spolupráce
s Tureckem dlouhodobě věnuje.
red

Hostem expertního týmu byla náměstkyně Hornochová
Svaz na dubnové zasedání svého Expertního týmu pro daně
a pojištění pozval náměstkyni ministra financí Simonu
Hornochovou, aby prezentovala daňové záměry vlády.

Ministerstvo financí představilo své
hlavní daňové záměry v polovině
března. Svaz průmyslu a dopravy
(SP ČR) následně úřad požádal, aby
mu včas předložil zdůvodněný seznam
daňových změn, například seznam
daňových úprav, které jsou schválené
s účinností od 1. 1. 2015 a které budou
zrušeny v souladu s cíli současné vlády.
Kvůli zájmu o podrobnou prezentaci
veškerých návrhů SP ČR pozval 8. dubna
náměstkyni ministra financí Simonu

Hornochovou na zasedání Expertního
týmu pro daně a pojištění.
Zasedání týmu uvedl viceprezident SP ČR
pro daně a legislativu Josef Holub, který
upozornil na hlavní otázky, o něž se firmy
zajímají, a požádal paní náměstkyni
o detailnější představení a vysvětlení
jednotlivých daňových návrhů a jejich
zamýšlené konkrétní nastavení.
Paní náměstkyně Hornochová
informovala, že ve vazbě na sliby
vlády probíhají v současnosti práce
na „akutních“ úpravách se snahou
odstranit některé nejasnosti v souvislosti
s rekodifikací civilního práva. Současně
se zvažuje zrušení některých paragrafů
v souvislosti s JIM, protože zákon
je technicky nefunkční, v mezidobí
proběhla řada změn, navíc řada opatření
by zjednodušení vůbec nepřinášela.
Dále přislíbila, že do tří týdnů budou

jednotlivé novely daňových zákonů dány
do připomínkového řízení.
Uvedla, že prioritou vlády je boj proti
daňovým únikům, případy podvodů jsou
velké a podnikatelské prostředí značně
narušují. Na závěr přednesla koncepční
záměry do budoucna tj. zrušit systém tzv.
superhrubé mzdy, změnit solidární daně
na klasickou progresi.
Setkání hodnotíme jako přínosné,
oboustranně vnímáme zájem vyměňovat
si zkušenosti, účastnit se expertních
týmů a diskusí, připomínkovat
legislativní úpravy z pohledu
zaměstnavatelů, tak aby daňové změny
do budoucna nepřinášely další nejistoty
či zátěže pro poctivé podnikatele.
Eva Aliapuliosová
Sekce hospodářské politiky SP ČR
ealiapuliosova@spcr.cz

Servis
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Registr smluv
Poslanecká sněmovna nyní ve výborech projednává poslanecký návrh skupiny poslanců,
který se týká registru smluv – má zvýšit transparentnost a zabránit korupci.
Ve zkratce zákon navrhovaný skupinou poslanců, které zastupuje
Jan Farský (sněmovní tisk č. 42), říká, že pokud veřejné subjekty
uzavřou smlouvu, stává se účinnou až po zveřejnění. Pokud není
zveřejněna do tří měsíců od uzavření, pohlíží se na ni, jako by
nikdy nevznikla. Zákon tak podmiňuje platnost smluv uzavíraných
veřejnými subjekty právě jejich zveřejněním. Účelem je zvýšení
transparentnosti a zamezení korupce. Takzvaný registr smluv
by měl obsahovat nejen smlouvy, ale také objednávky a faktury,
které by musely být povinně zveřejňovány písemně tehdy, bude-li
jednou ze smluvních stran Česká republika, územně samosprávný
celek, právnická osoba zřízená zákonem a právnická osoba,
kterou stát či územně samosprávný celek sám nebo ve spolupráci
s jinými ovládá.
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se snaží o výrazný zásah
do uvedeného návrhu. Vyjadřuje především zásadní nesouhlas
s velmi problematickým zahrnutím části podnikatelského sektoru
ve vlastnictví státu, krajů a obcí mezi povinné subjekty podléhající
režimu návrhu zákona. Kromě toho má námitky také proti zvýšené
administrativní zátěži, proti zařazení organizací zřizovaných
podle zákona do návrhu (např. Hospodářská, Agrární komora aj.)
a také proti některým sporným právním aspektům (např. když
bude formálně špatně zveřejněno, jak se budou řešit potenciální
spory aj, detaily, které souvisí s vázáním platnosti smlouvy
na zveřejnění).
I když SP ČR v žádném případě není proti obecné tendenci
k transparentnosti, navíc v ní vidí důležitý nástroj v boji proti
korupci, nemůže přehlédnout zásadní chyby předlohy.
Je to především:

I. (Ne)Rozlišení veřejnoprávního
a soukromoprávního subjektu
Je důležité odlišit dva typy subjektů, které jsou, žel, ve výše
zmíněném návrhu normativního právního aktu směšovány, ačkoliv
jejich charakter i funkce jsou zcela rozdílné. Jedná se o odlišení
veřejnoprávních subjektů (státu nebo územně samosprávného
celku) zajištujících veřejnoprávní funkce a soukromoprávních
subjektů s majetkovým podílem státu či územně samosprávného
celku směřující k dosažení zisku.
Podnikání druhé zmíněné skupiny se nikterak neliší
od podnikání subjektů bez majetkového podílu státu či
samosprávného územního celku, přičemž velkou roli zde hraje
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Legislativa

obchodní tajemství a neveřejné znalosti a informace využitelné
pro další podnikání.
Rozdíl mezi těmito subjekty je přitom z hlediska poskytování
informací zásadní. Jsme toho názoru, že proti zamýšlenému
zahrnutí těchto podnikatelů do režimu návrhu zákona hovoří
celá řada závažných argumentů, počínaje obecnými aspekty
zachování nediskriminačního tržního komfortu na jedné
úrovni pro všechny podnikatele, garance prosperity těchto
podnikatelů, s tím související zajištění zaměstnanosti i tolik
žádoucího daňového výnosu těchto investic pro veřejné
rozpočty, až po konkrétní námitky protiústavnosti návrhu.
Konkrétněji:
• Finanční prostředky tito podnikatelé získávají pouze vlastní
podnikatelskou činností. Skutečnost, že v těchto obchodních
společnostech má majoritní majetkovou účast veřejná moc,
nemá na jejich chod žádný zvláštní vliv. Těmto subjektům
neplynou žádné pravomoci, zvláštní práva či privilegia.
V praxi do této skupiny obchodních společností spadají
např. pivovary, benzinové pumpy, hotely či čistírny vlastněné
obcemi či podnikatelé v energetice vlastnění státem.
•
Popsaná skupina obchodních společností je vzhledem
k uvedené charakteristice významným zdrojem finančních
prostředků do veřejných rozpočtů. Veřejná moc jako jejich
vlastník po nich proto požaduje plnou konkurenceschopnost
na trhu a s tím spojené dosahování maximálního zisku.
Tuto křehkou rovnováhu v hospodářské soutěži ovšem nyní
bezdůvodně zamýšlí narušit právě návrh zákona.
• Kromě obchodního tajemství mají podnikající subjekty
také další hodnoty, které podle všeho nejsou navrhovanou
úpravou chráněny vůbec – např. identifikace smluvních
partnerů či samotný předmět smluvního ujednání.
Zveřejnění těchto informací přitom nepochybně také může
subjekty v konkurenčním prostředí poškodit.
• Zákon by měl uvedenou skupinu obchodních společností
dále zatížit a zhoršit její postavení v hospodářské soutěži,
neboť hodlá těmto obchodním společnostem uložit další
zvláštní informační povinnosti, jimiž je bytostně ekonomicky
ohrožuje. Ohrožuje i jejich obchodní partnery, a to zejména
prozrazením obchodních strategií, na kterých všechny tyto
subjekty na rozdíl od orgánů veřejné moci ekonomicky stojí.
•
Ve vztahu k uvedeným obchodním společnostem může jít
navíc o právní úpravu protiústavní.

II. (Ne)Rozlišení druhů smluv
V žádném případě nezpochybňujeme hlavní myšlenku návrhu –
transparentnost toků prostředků z veřejných rozpočtů. Jsme ale
toho názoru, že vázání platnosti smluv na jejich zveřejnění by
se měl týkat pouze smluv, které se právě peněžních prostředků
z veřejných rozpočtů týkají. To je právě případ u výše zmíněných
podnikatelských subjektů v oblasti běžného obchodního
styku výjimečný.

Dále nevidíme důvody, proč zveřejňovat další okruhy smluv, mezi
které patří např. pracovní smlouvy, smlouvy o služebním poměru,
smlouvy týkající se malého objemu peněžních prostředků apod.
Ludmila Nutilová
poradce generálního ředitele SP ČR
lnutilova@spcr.cz

Mise
překonala
očekávání
Srbsko i Slovinsko jsou pro ČR důležitými obchodními partnery. I proto se obě země staly cílem
podnikatelské mise uspořádané Svazem při příležitosti návštěvy prezidenta Miloše Zemana.
Hlavu státu v prvních dubnových dnech do Srbska a Slovinska
doprovodila padesátičlenná podnikatelská mise organizovaná
Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Na programu byla
podnikatelská fóra připravená ve spolupráci s hospodářskými
komorami obou zemí za podpory zastupitelských úřadů ČR a sítě
Enterprise Europe Network. Fóra v Bělehradě se zúčastnilo kolem
stovky zástupců srbských firem, v Lublani na fórum dorazilo asi
osmdesát podnikatelů.
Srbsko je jednou z nejvýznamnějších ekonomik Balkánu, země
se postupně přibližuje k EU a restrukturalizace hospodářství
přináší řadu obchodních příležitostí. Řada vazeb má kořeny z dob
Československa. Slovinsko je již etablovaným a stabilním členem
EU, má dlouhou průmyslovou tradici a tamní obchodní zvyklosti
jsou nám blízké. Má i zajímavou geografickou polohu, jejíž význam
umocňuje přístav Luka Koper.
V české delegaci byla řada podniků, které již na těchto trzích
působí, některé z firem dokonce spolupracují nebo tvoří konsorcia.
Z druhé strany byl také patrný skutečný zájem o spolupráci. Podle
reakcí účastníků hodnotíme obě fóra jako velmi úspěšná.
Jak potvrzuje každoroční šetření SP ČR, Srbsko je lákavou exportní
a investiční destinaci. „Řada našich firem zvažuje investice, zejména
v kontextu přidružení Srbska k EU a v očekávání budoucího vstupu
země do EU,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák (na snímku
vlevo). Podle Dagmar Kuchtové, ředitelky Sekce mezinárodních
vztahů SP ČR, projevují tuzemské firmy zájem zejména o veřejné

zakázky v železniční dopravě, mimo jiné o rekonstrukci hlavního
nádraží v Bělehradě a o výstavbu železničních koridorů. V centru
zájmu jsou i chemická výroba a vodohospodářství, ale i energetika
a těžební průmysl.
Tajemník srbského ministerstva obchodu a telekomunikací Stevan
Nikšević ocenil ve svém příspěvku na fóru, že Srbsko je zařazeno
mezi prioritní exportní země, a poděkoval ČR za rozvojovou pomoc
ve výši 28 milionů eur.
Zajímavé příležitosti se objevují i ve Slovinsku. Zástupci vlády nám
prezentovali řadu možností v oblasti energetiky a infrastruktury.
ČR je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Slovinska,
vzájemný obchod je téměř vyrovnaný s rostoucí tendencí a obratem
kolem jedné miliardy eur. Slovinsko se řídí heslem: „Jsme malí,
a proto musíme být rychlí“. Plánuje rozvoj moderních technologií,
čisté dopravy a energetiky, jež je zatím téměř stoprocentně
postavena na fosilních palivech.
Během následujících 15 – 20 let tak má proběhnout řada projektů
v oblasti hydroenergetiky, ale i rozšiřovaní a upgrade tepelných
a jaderných zdrojů. V oblasti dopravy chce Slovinsko investovat
nejen do „betonu a oceli“, ale i do inteligentních systémů řízení.
Příležitosti se objevují také při privatizaci státních podniků,
kterých je ve Slovinsku poměrně hodně. Jedná se např. o letiště,
leteckou dopravu, telekomunikace a metalurgický, chemický, či
potravinářský průmysl. Věříme, že mise pomůže vzniku nových
a utužení stávajících obchodních vazeb.
pfa

Podpora exportu
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Petr Liška:
Kultivujeme právní prostředí
Unie podnikových právníků České republiky letos již potřetí
uspořádala soutěž pro své členy. Na to, co je cílem organizátorů,
odpovídá Petr Liška, ředitel úseku právní služby České spořitelny a.s.
Co soutěž Podnikový právník roku českému podnikatelskému
prostředí přináší?
Každá anketa přispívá k větší motivovanosti účastníků
a k celkové kultivaci prostředí, ve kterém je organizována. Cílem
akce je zviditelnit a ocenit pozici podnikového právníka, který
působí ve specifickém a nelehkém prostředí a má k dispozici
jen omezené nástroje pro svou činnost. Ocenění by mělo
vést k vyššímu uznání pozice interního právníka a posílení
sebevědomí právníků samotných.
S jakými hlavními potížemi se nyní podnikoví právníci v ČR
potýkají? Co jim komplikuje práci a co by jim ji naopak mohlo
zjednodušit?
Na podnikového právníka v současné době přirozeně působí
zejména odborné otázky spojené s rekodifikací soukromého
práva, ale to se dotýká i dalších právnických profesí. Obecně
i zvyšující se regulace je velkou výzvou právnické profese.
Specifickým problémem podnikového právníka je skutečnost,
že vykonává závislou práci a jeho práce je pod větším tlakem
zaměstnavatele. Zaměstnavatel má někdy pocit, že podnikový
právník komplikuje podnikání nebo jinou činnost, a proto
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se snaží jeho hlas potlačovat. Řešením je vzájemná důvěra
a schopnost naslouchat.
Jaké vlastnosti musí mít právník, aby měl šanci na vítězství
v této soutěži?
Samozřejmě záleží na porotě. Ale já myslím, že je oceňována
zejména odbornost, vhodný projev a věrnost pozici podnikového
právníka. Procházka v bikinách po molu se, pokud vím, nevyžaduje.
Jak vítězům soutěže ocenění pomáhá v dalším
profesionálním životě?
Posílení sebevědomí a zvýšení prestiže u zaměstnavatelů
a v odborných kruzích může vést ke zkvalitnění práce
a jejího oceňování.
Dalo by se říci, že oceněné osobnosti v minulých ročnících
soutěže mapují nějaké obecnější trendy ve společnosti?
Ve společnosti, zejména v podnikatelském prostředí, lze vidět
snahu o neustále posilování efektivity. Přežívá zejména to
kvalitní. Jsem přesvědčen, že oceňované osobnosti v rámci
Podnikového právníka roku představují kvalitu našeho řemesla.
jnd

V soutěži Podnikový právník 2014, nad kterou převzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), v několika kategoriích bodovali
zástupci členských firem SP ČR. Předávací ceremoniál se uskutečnil 10. dubna v budově České spořitelny a.s. v Rytířské ulici
v Praze a cenu v kategorii podniková právní kancelář předal generální ředitel SP ČR Zdeněk Liška Davidu Kavanovi, vedoucímu
vítěznému právnímu oddělení společnosti Škoda Auto, a.s. (na snímku první zprava). V kategorii obchodní právo se prosadila
Hana Hurychová ze společnosti ČEZ a.s. (druhá zleva) a v kategorii pracovní právo Hana Tepperová ze společnosti Siemens, s.r.o.
(třetí zleva). V kategorii právo technologické, IT a komunikací dominoval Miroslav Uřičař ze společnosti T-Mobile CZECH REPUBLIC
(čtvrtý zprava), a.s. a v kategorii právo bankovnictví a pojišťovnictví Lucie Jandová-Krejčí ze společnosti Generali Pojišťovna a.s.
Informace o pořádající Unii podnikových právníků České republiky jsou uvedeny na jejích internetových stránkách www.uppcr.cz.
Fotogalerie snímků z předávacího ceremoniálu je publikována na internetové stránce
http://www.spcr.cz/media-galerie/oceneni-podnikovy-pravnik-2014.

Linet je vítězem grantu HSBC
První cenu v projektu HSBC Grant na podporu exportu a milion korun na právní
a projektové poradenství si odnáší výrobce nemocničních lůžek.
Poprvé v pětiletém udělování grantu HSBC Banky na podporu
exportu byla letos v dubnu předána částka jeden milion korun.
Získal ji špičkový výrobce nemocničních lůžek – firma Linet
GROUP, jež se prosadila v konkurenci dalších čtyř firem, které
se probojovaly do druhého kola. O vítězi rozhodla komise šesti
odborných partnerů, mezi nimiž byl i zástupce Svazu průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR).
Cenu předal v budově České národní banky za účasti dvou stovek
podnikatelů nový ředitel pražské pobočky HSBC banky Michael
Hordley. „Již pátý ročník jsme zorganizovali proto, abychom
povzbudili české firmy v jejich snahách posunout se za hranice
tradičních evropských trhů,” uvedl Michael Hordley (na snímku
vlevo). Současně vyzdvihnul partnerství se SP ČR. “Považujeme
ho za významnou záležitost,” doplnil.
Cena byla udělena za marketingový záměr podpořit prodej
nemocničních lůžek v Číně vzdělávacími aktivitami.
Šéf společnosti Zbyněk Frolík k úspěchu řekl: “Potvrzuje se,
že naše záměry jdou správným směrem. Vážíme si ocenění
a získané částky, což je pro nás další motivace”. Cenu převzal
výkonný ředitel společnosti Tomáš Kolář (na snímku vpravo),
podle něhož čínský trh představuje ohromný potenciál. Země
se potýká se stárnutím obyvatelstva a do měst by se v příštích
deseti, patnácti letech mělo z venkova odstěhovat až 300 milionů
lidí. „Čínský trh je velmi náročný a není nikterak jednoduché
se na něm prosadit. Vyžaduje to značnou energiii a čas,”
uvedl zástupce společnosti, která je součástí mezinárodního
holdingu Linet GROUP. Minulý rok firma meziročně zvýšila
tržby o 15 procent na 150 milionů eur, letos očekává růst tržeb

o 20 procent. LINET v roce 2013 vyrobil 70 tisíc zdravotních
lůžek a tento rok předpokládá až 77 tisíc lůžek. V holdingu
pracuje přes 900 zaměstnanců, z toho 550 v závodě v Želevčicích
u Slaného – druhý závod je v německém Wickede. Holding své
produkty vyváží do více než 100 zemí.
HSBC GRANT na podporu exportu je projekt zaměřující se
na podporu českých podniků při rozvoji jejich exportních aktivit.
Principem projektu je grantová soutěž a odborné semináře pro
exportéry spoluorganizované se SP ČR. Další informace lze najít
na webové adrese www.hsbc.cz.
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz
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Svaz dál buduje mediální pozice
Na politické scéně se Svaz prosazuje i díky své výrazné přítomnosti v tuzemských médiích.
O mediální pozici Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) svědčí
nejen vysoké počty citací, nýbrž ji posilují i pozitivní vyjádření
politiků a dalších osobností. Například ekonom Vladimír Dlouhý,
který se chce po květnových volbách postavit do čela Hospodářské
komory ČR, v rozhovoru pro Hospodářské noviny prohlásil, že jeho
cílem je zlepšil její prestiž. “Není rovnocenným partnerem v dialogu
s vládou, není dost silná v diskuzích o hospodářské politice.
Mnohem výraznější je třeba Svaz průmyslu a dopravy,“ uvedl.
V rozhovoru pro deník Právo ministr financí Andrej Babiš zmínil
SP ČR jako spojence. „Svaz průmyslu logicky chce to samé co my –
maximální podporu státu pro rozvoj infrastruktury a všech sektorů
v průmyslu. Nejsem si vědom toho, že bychom se se zájmovými
svazy přeli. A na rozdíl od minulých vlád se s nimi bavíme. A to také
proto, že chceme stabilní daňový systém, na kterém by byla širší
shoda, aby se daně neustále neměnily,“ uvedl.
Ministr životního prostředí Richard Brabec v reakci na požadavek
EU do roku 2030 výrazně snížit emise oxidu uhličitého až na 40 %
vyjádřil pozici vlády s poukazem na to, že by nemělo dojít ke snížení
konkurenceschopnosti ČR. „To je mimo jiné i názor Svazu průmyslu
a dopravy ČR,“ uvedl. A ministr školství Marcel Chládek zmiňoval
v médiích SP ČR po podpisu smlouvy o spolupráci, zejména
s přípravou analýzy potřebnosti oborů pro trh práce v příštích
deseti, patnácti letech.
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JETE a zrušení tendru
Nejvýznamnější událostí první poloviny dubna, k níž se
zástupci SP ČR vyjadřovali, bylo zrušení tendru dostavby
Temelína. Prezident SP ČR Jaroslav Hanák v ČT24 a v dalších
médiích uvedl, že ČEZ má na takové rozhodnutí právo,
ale jedním dechem dodával, že průmysl přichází o výrazný
impuls. „Je to velká škoda pro české firmy. Zakázka století
je dokázala spojit. Vznikly klastry, k jejichž vzniku jsme
vyzývali a podporovali je. Řada firem také investovala značné
prostředky a energii do přípravy,“ uvedl. Poukázal i na spoustu
rozdělané práce a na ztrátu stovek milionů korun, které
do přípravy firmy investovaly. Současně zástupci SP ČR vyzvali
vládu, aby jasně deklarovala, jakou váhu bude mít jádro
v rámci energetické strategie.
Česko řeší i tlak Bruselu na výrazné snížení množství
škodlivin vypouštěných do ovzduší do roku 2030 až o 40 %
oproti roku 1990. Evropská komise k tomu chce zavázat
členské státy EU. V médiích, například v ČRo Radiožurnál,
se k tématu vyjadřoval viceprezident SP ČR Jan Rafaj: „Každá
evropská země má jinou výchozí situaci, jak ekonomickou, tak
historickou. Proto se domníváme, že stejný cíl pro každou zemi
není správný postup…Například v oblasti obnovitelných zdrojů
máme velice negativní zkušenost,“ uvedl.

Podpora exportu
Představitelé SP ČR se v posledních týdnech „mediálně vyjadřovali“
k ekonomické diplomacii a podpoře exportu i k dopadům rusko
‑ukrajinských vztahů na české firmy, k otázce lidská práva versus
obchod a u příležitosti podnikatelské mise do Srbska, kterou
vedl Jaroslav Hanák, jenž vyjádřil podporu jeho začlenení do EU.
O českých exportérech a značce Made in Czech Republic hovořil
v ČT24 například člen představenstva Zbyněk Frolík. V ČRo
Radiožurnál viceprezident Radek Špicar v debatě s ředitelem
společnosti Člověk v tísni Šimonem Pánkem zastával názor, že export
do takových zemí jako Írán či Uzbekistán atd. a lidská práva nemusí
být v rozporu. „Skloubit lze obojí. Lze obchodovat s těmito zeměmi
a interakci využít k tomu, abychom režimům nebo vládcům řekli,
co se nám na nich nelíbí… Německá politika vůči takovým státům,
jako je Čína, je toho důkazem,“ uvedl Radek Špicar.
Ten se také v ČRo pustil do debaty s Jaroslav Ungermannem,
makroekonomem ČMKOS, ohledně rozpočtu. V návaznosti
na budoucí vstup ČR do eurozóny poukázal na důležitost
dlouhodobě stlačovat deficit veřejných financí pod tři procenta.

Březnový klub
s ministrem financí
O účast na jarní klubový večer
s Andrejem Babišem měli podnikatelé
rekordní zájem. Mluvilo se o možnostech
řešení potíží jednotlivých rezortů,
exportu i energetice.
Pozvánka na březnový klubový večer putovala na ministerstvo
financí. Rádi jsme mezi sebou přivítali pana Andreje Babiše, který
v současné vládě zastává nejen post ministra financí, ale je také
vicepremiérem pro ekonomiku. Nebylo překvapením, že večer
zaznamenal rekordní počet návštěvníků.
Ve svém úvodním slově se místopředseda vlády Andrej Babiš
soustředil na problémy současné ekonomiky tak, jak je vidí
z pozice ministra financí. Postupně jmenoval jednotlivé resorty,
jejich klíčové problémy i možnosti, jak je řešit. Za důležité
považuje i podporu našich exportérů, zmínil problémy v ČEB
i EGAPu. Debatovalo se také o energetice, například o dostavbě
Temelína. Ministr financí zdůraznil i potřebu kvalitních liniových
staveb, informoval nejen o svých představách, ale i o nutnosti
konsenzuality v chování v koalici.
Hosté klubu předložili celou řadu námětů a vznesli mnoho
dotazů. Vyjadřovali se i k možnostem elektronizace účetnictví,
projednávanému návrhu zákona o registru smluv a návrhu
na omezení výdajových paušálů u OSVČ. Chtěli také vědět,
jaký bude osud platného zákona o jednotném inkasním místě
a jaké daňové zákony plánuje ministerstvo měnit. Hovořilo
se i o situaci v OKD.
Večer proběhl podle očekávání. Ministr Andrej Babiš se netajil
tím, že prostředí vrcholové politiky je pro něj prostředím
novým a že s prací na ministerstvu zatím nemá mnoho
zkušeností. Nicméně mu zůstává sympatická vůle naslouchat
a (podle možností) problémy řešit.

Krajské aktivity a média
SP ČR se snaží mediálně zviditelnit i v regionech. V dubnu
to bylo komentářem severomoravského manažera SP ČR Petra
Holici v ČT1 k ostravské matematické olympiádě středoškoláků,
které SP ČR dal záštitu. „Naše členské firmy neustále upozorňují
na to, že se zhoršuje kvalita absolventů, navíc je jich nedostatek.
To může časem eskalovat třeba odchodech firem do teritorií,
kde kvalifikovaná pracovní síla je,“ uvedl. V médiích byla
zmíněna i další záštita, kterou SP ČR převzal nad svářečskou
Soutěží o zlatou helmu firmy SIAD pro středoškoláky,
organizovanou Střední školou technickou Most.
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz
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Manažer roku: finále je na dosah
Svaz se jako jeden z vyhlašovatelů prestižní soutěže chystá na slavnostní vyhlášení
úspěšných manažerů.
Již po jednadvacáté patří konec tohoto měsíce vítězům soutěže
Manažer roku. Vyhlášeni budou opět v pražském Paláci Žofín,
tentokrát 24. dubna. A jako každoročně je s napětím sledováno
čtyřmi stovkami manažerů, VIP hostů a pozvaných novinářů,
kdo ze 72 finalistů obdrží jaká ocenění. Největší pozornost
je samozřejmě upřena na ty, kteří se stanou manažerem
a manažerkou ČR, závěrečnou část večera vysílá dokonce
v přímém přenosu ČT24. Pomyslné žezlo budou předávat loňští
vítězové – Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva
VÍTKOVICE Holding a Olga Kupec, jednatelka společnosti ABYDOS.
U ocenění budou samozřejmě i vyhlašovatelé, Svaz průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Česká manažerská
asociace (ČMA), která je zároveň organizátorem soutěže.

„Nejlepší manažeři této země jsou nositeli úspěchu a šiřiteli
zkušeností a optimismu. Vidím jako zcela zásadní, vyzdvihnout
a zviditelnit je prestižní soutěží Manažer roku. Jsou národním
pokladem a tak bychom se k nim měli chovat,“ uvedl k soutěži
Jaroslav Hanák, prezident SP ČR (na snímku vlevo). „Myslím,
že právě v této nelehké ekonomické situaci – která se oproti
nedavné minulosti určitě podstatně nezlepšila – je potřeba
ocenit ty, kdo udržují zaměstnanost v naší zemi a celou naši
ekonomiku v chodu.“ uvedl také Jan Wiesner, prezident KZPS
a člen představenstva SP ČR. V neposlední řadě se k soutěži
vyjádřil Pavel Kafka, prezident ČMA a člen představenstva
SP ČR (na snímku vpravo). „Za jednu z hlavních charakteristik
považuji dvoukolové hodnocení soutěžících dvěma nezavislými
komisemi, hodnotitelskou a národní. I to přispívá k prestiži této
nejpropracovanější manažerské soutěže v České republice,“ uvedl.
Součástí příprav vyhlášení úspěšných manažerů je i dotazníkové
šetření mezi nimi a mediální zviditelnění výsledků prostřednictvím
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Na konferenci vystoupila i manažerka projektu UNIjobs Veronika
Dobešová z partnerské společnosti Studenta Media.

18 mediálních partnerů, přičemž hlavním partnerem je Economia
a. s. zahrnující takové tituly jako jsou Hospodářské noviny, týdeník
Ekonom a časopis Moderní řízení. Letošní zjištění přineslo závěr,
že tři čtvrtiny manažerů – finalistů považují za svůj největší
profesní úspěch za uplynulé tři roky ochránění firmy před
dopady ekonomické krize a vytvoření předpokladu pro její růst.
Současně manažeři volají po tom, aby skončil kolotoč neustálých
legislativních a daňových změn, což jim komplikuje podnikání.
Novinkou bylo i vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou esej
na manažerské téma. Ačkoliv se přihlásilo téměř sedm desítek
studentů z několika vysokých škol, do první desítky se překvapivě
probojovali studenti pouze z Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava.
Přestože soutěž Manažer roku je zaměřena na pozitivní
příklady manažerských rozhodnutí a na úspěšné manažerské
osobnosti, letos se zjišťoval také názor manažerů na nejhorší
jev, který v roce 2013 poškodil konkurenceschopnosti země.
Stal se jím se 75 procenty hlasů respondentů „klientelismus
na nejvyšší politické úrovni“. Následovaný byl s malým
odstupem „nevyhovujícím stavem řízení a čerpání prostředků
evropských fondů“.
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR a tiskový mluvčí soutěže Manažer roku
mmostyn@spcr.cz
Další informace o soutěži Manažer roku, o letošních
finalistech, šetření mezi nimi i výsledky studentské soutěže,
naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.

Sektorové dohody jako nástroj trhu
práce pokračují
Ministerstvo práce v březnu schválilo Svazu žádost o finanční podporu grantového
projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých
problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, a sociální dialog tak nastartoval vyšší úroveň.
Sociální dialog se tentokrát bude odehrávat zcela konkrétně
a se všemi aktéry sektorových dohod k rozvoji lidských zdrojů
s pomocí Národní soustavy povolání a Národní soustavy
kvalifikací. V projektu máme před sebou řadu výzev, které by při
úspěšném zvládnutí měly posunout naplňování opatření v oblasti
celoživotního učení blíže k vytyčeným cílům v počátečním
i dalším vzdělávání.
Na trhu práce ČR na jedné straně hlásí vysokou míru
nezaměstnanosti a na straně druhé si zaměstnavatelé stále
stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Sociální
partneři si proto kladou za cíl, napomoci všemi dostupnými
prostředky a modely k nalezení efektivního a dlouhodobého
řešení disproporcí na trhu práce. Za velmi důležitý nástroj
považují právě sektorové dohody.

Jádro projektu je v regionech
Na realizaci projektu, která již započala a má být ukončena
do konce června 2015, se budou spolu se Svazem průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR) a jeho partnerem – Českomoravskou
konfederací odborových svazů – podílet především odvětvoví
reprezentanti zastoupení sektorovými radami. V těch jsou
sdruženi zástupci zaměstnavatelů, zastřešujících svazů a asociací
i vzdělavatelů. Síť 29 sektorových rad v současné době zahrnuje
více než tisíc odborníků ze všech oblastí národního hospodářství.
Hlavním účelem projektu je nalezení efektivních řešení
dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů
ve všech regionech ČR mimo hlavní město Prahu, a to za účasti
již zmíněných zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších

aktérů (např. úřadů státní správy a samosprávy, vzdělávacích
institucí), kteří mohou tuto oblast aktivně ovlivňovat. K tomu
bude sloužit sociální dialog mezi všemi dotčenými aktéry.
V jeho rámci budou uzavírány sektorové dohody, jejichž
podpisem jednotliví aktéři vyjádří shodu na způsobu řešení
vybraných problémů a svou dobrovolnou vůli podílet se
na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci
vybraných problémů, a dále se budou zástupci zaměstnavatelů
a zástupci zaměstnanců prostřednictvím sociálního dialogu
podílet na popisu aktuálních potřeb trhu práce z hlediska
aktuálních technologických změn a požadavků zaměstnavatelů
na kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání.

Dohody na regionální i národní úrovni
Na základě sociálního partnerství a ve spolupráci s regionálními
aktéry budou definována stěžejní témata ovlivňující rozvoj
lidských zdrojů a nabídku a poptávku na trhu práce. Tato
témata pak budou použita k vytvoření a uzavření příslušných
sektorových dohod ve dvou úrovních – národní a regionální.
Na národní úrovni se bude vytvářet národní dohoda (ND), která
bude řešit zásadní průřezová témata a sektorové dohody pro
vybraná odvětví (SD) a na regionální úrovni se budou tvořit
regionální sektorové dohody (RSD).
Dalším úkolem projektu je posunout zejména kvalitativně
strukturu Národní soustavy povolání, tudíž je před námi úkol
provést inventuru a případnou revizi stávajících jednotek práce
a ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání také dopracovat
nové jednotky práce.
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Sektorové dohody byly již s úspěchem pilotovány ve veřejné
zakázce „Národní soustava povolání II“, na jejíž realizaci
se rovněž podílel SP ČR. Jako příklad lze uvést Sektorovou
dohodu pro oblast strojírenství, která spatřuje největší problém
v nedostatku technicky vzdělaných lidí. „Demografický vývoj
je nemilosrdný, absolventů bude čím dál méně, a tím spíše
ve strojírenských oborech. Sektorová dohoda nám tuto
skutečnost pomohla a pomáhá změnit,“ řekla k odvedené práci
Věra Vrchotová, ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR
JIKOV Group a předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství.
Kristýna Bendíková
kbendikova@spcr.cz
Úsek Projekty, regionální zastoupení a RLZ

V rámci projektu bude připravena a uzavřena jedna
národní dohoda, 6 sektorových dohod a 13 regionálních
sektorových dohod.
Sektorová dohoda je "gentlemanská dohoda" mezi
zúčastněnými aktéry. Není právně vymahatelná, její plněni
je otázkou osobní odpovědnosti a skutečných zájmů
zúčastněných stran.
Sektorová dohoda představuje novou formu spolupráce
všech dotčených stran při řešení bariér v rozvoji lidských
zdrojů a disproporcí trhu práce. Je platformou, která by
měla kdykoli umět pružně řešit aktuální problémy v dané
oblasti na regionální, ale i národní úrovni. Více informací
se dozvíte na webových stránkách www.spcr.cz nebo
www.socialnidialog.cz.

Technickému školství mohou pomoci
nadšenci z firem
Snahou o zlepšení stavu technického školství v ČR se zabývají nejen odborníci na příslušných
ministerstvech, ale i Svaz, který je považuje za jedno ze svých významných témat.
Jako dobrý příklad toho, že k rozvoji technického školství
mohou přispět i firmy samotné ve spolupráci se školami,
poslouží soutěž pro svařování pro studenty středních škol
a učilišť. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) nad jejím druhým
ročníkem, který se uskutečnil 25. března v areálu Střední školy
technické (SŠT) v Mostě, převzal záštitu a svou cenou odměnil
nejúspěšnější školu. Na organizaci se kromě pořádající firmy
SIAD podílely také společnosti Fronius a Bilfinger.
„Samo o sobě to není nic převratného, ale když se člověk dostane
do zákulisí a příprav, zjistí, že zde je na místě vyzdvihnout snahu
několika osob, jejichž úsilí si velice vážím,“ uvedl regionální
manažer SP ČR pro Karlovarský a Ústecký kraj Václav Pavelek,
jenž spolupráci SP ČR na organizaci akce zajišťoval.
Soutěže se zúčastnilo 32 škol a 50 studentů. „Což je z hlediska
nákladů pro školu velmi zatěžující – vždyť svařovací stroje jely
takřka nepřetržitě po dobu čtyř hodin,“ podotkl Václav Pavelek.
Žádat o peníze kraj je podle Václava Pavelka „jako objednat si
publikaci zamítnutí a výmluv, což by jistě mnoho lidí odradilo“.
Ne však pana Ivana Baláže, který to vzal za ten správný konec.
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Domluvil se se společnostmi, které mají co do činění se svařováním,
a dohoda byla na světě. Firma SIAD dodala plyn a elektrody,
Fronius svařovací stroje a techniku, kdyby se v době soutěže
cokoliv pokazilo. K této dvojici se ještě přidala společnost Bilfinger
a materiální stránka soutěže byla pokryta. Přitom se nebavíme
o pár korunách, protože rozpočet soutěže šel do statisíců.
Pan Miroslav Holub ze společnosti SIAD v tom vidí oboustranně
výhodnou spolupráci, kdy společnost využije soutěž jako
„reklamu“ mezi potencionálními uživateli a zákazníky a zároveň
spolupracuje se školou i v jiných projektech. Vždy jde o domluvu.
„Ono se to může jevit jako kapka v moři, ale chceme-li se
v oblasti technického školství někam hnout, je třeba dělat
reálné věci, nikoliv jen popisovat stohy papírů,“ prohlásil Václav
Pavelek. A pro vás, kteří máte podobné návrhy v hlavě, případně
něco podobného už organizujete, máme doporučení – určitě
kontaktujte kolegy v regionálních zastoupeních SP ČR, rádi vám
pomohou. Jsme rádi, že se stále najdou lidé, kteří to s technickým
školstvím myslí dobře.
red

Zaměstnavatelé posuzují
programy dalšího vzdělávání
Zaměstnavatelé si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nyní se díky
projektu UNIV 3 podílejí na posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání
a zkoušek z profesních kvalifikací.
Zajišťují tak, že absolventi zkoušky mají skutečně takové
znalosti a dovednosti, které firmy požadují. Od loňského
listopadu realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
ve spolupráci se společností TREXIMA, spol. s r. o., veřejnou
zakázku v rámci projektu UNIV 3, jejímž cílem je zajistit
zapojení zástupců zaměstnanců, tedy kompetentních
odborníků, do procesu objektivního a kvalitního posouzení
vytvořených programů dalšího vzdělávání a pilotního
ověřování standardů NSK, tj. zkoušek z profesních kvalifikací.
Úkolem projektu je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou
podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení
a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu se
modernizuje proces akreditací rekvalifikačních programů,
a to jednak vytvořením elektronického systému pro
přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných
metodik a vytvořením nových. Ke zkvalitnění a zpřehlednění
rekvalifikací přispívá projekt vytvořením 350 modulových
rekvalifikačních programů podle standardů Národní
soustavy kvalifikací (NSK), které budou po ukončení projektu
k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační
vzdělávání a budou využívány v procesu akreditace
rekvalifikací. V průběhu projektu bude realizováno 600
pilotních ověřování standardů NSK, tedy procesů uznávání
výsledků předchozího učení, přičemž pilotní ověřování je
zpětnou vazbou pro tvůrce těchto standardů.
Výsledkem projektu a veřejné zakázky UNIV3 bude to, že
lidem budou uznávány i dovednosti a znalosti, které se
zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo

školu, a zaměstnavatelé budou mít jistotu, že v držiteli
osvědčení o profesní kvalifikaci získávají kvalitního a plně
kvalifikovaného zaměstnance.
K posouzení programů dalšího vzdělávání, které v souladu
s Národní soustavou kvalifikací zpracovaly střední
školy, oslovil do této chvíle SP ČR více než 250 zástupců
zaměstnavatelů z řad sektorových rad, pracovních skupin
nebo stvrzovatelů, tedy odborníků, jež jsou přímými tvůrci
profesních kvalifikací. K dnešnímu dni bylo odevzdáno již 170
posudků programů dalšího vzdělávání. Zaměstnavatelé jsou
s kvalitou programů většinou spokojeni, ale do posudků také
zaznamenávají své připomínky a praktické návrhy na úpravy,
které budou školy postupně zapracovávat.
K účasti na pilotních zkouškách z profesních kvalifikací
bylo přizváno celkem přes 70 zástupců zaměstnavatelů
a k dnešnímu datu bylo odevzdáno 35 posudků zadání
zkoušek a jejich samotného průběhu. Pro zaměstnavatele
představuje jejich účast na posouzení zadání a průběhu
zkoušek možnost zjistit, jak vidí jimi vytvořené profesní
kvalifikace i ostatní účastníci trhu – tedy uchazeči o osvědčení
o zkoušce z profesní kvalifikace a také zkoušející, současné
nebo do budoucna potenciální Autorizované osoby. Díky
tomu zjišťují, jak profesní kvalifikace z jejich oborů fungují
ve skutečnosti a jak jsou použitelné.
„Přínos pro zaměstnavatele je jednoznačně v poznání, jak
doopravdy zvládají absolventi přípravného kurzu a zkoušky
podle příslušné profesní kvalifikace danou odbornost, jak jsou
teoreticky a hlavně prakticky připraveni vykonávat činnosti,
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které se od nich budou následně vyžadovat při výkonu
konkrétního povolání,“ řekl Tomáš Brancuzský, personální
ředitel společnosti CZ LOKO, a.s. „Konkrétně v Ledči nad
Sázavou jsem viděl výbornou práci při náboru a následném
výcviku dobrovolníků k pilotnímu ověření profesní kvalifikace
dělník ve strojírenské výrobě. Kurz a zkoušku dokončila
většina zájemců a mezi nimi i dvě ženy, které se naučily
svařovat a další dovednosti v poměrně krátké době, jež byla
pilotu vyměřena. Je to určitě cesta, jak pomocí rekvalifikací
řešit nedostatek šikovných lidí potřebných k obsazení volných
pracovních míst v průmyslu,“ uvedl.
Vlastimil Grygar z holdingu VÍTKOVICE, a.s., doplnil:
„Účast na zkouškách z profesních kvalifikací vnímám jako
zpětnou vazbu naší práce v Sektorové radě pro strojírenství.
Nejdříve jsou zpracovány kvalifikační a hodnoticí standardy
a následně jsou tyto standardy ověřovány v praxi tím, že se
zájemci ve vlastním zájmu přihlásí na zkoušku z profesní
kvalifikace. Je pozitivní, že existuje možnost rychle změnit
kvalifikaci u velké skupiny současných nebo budoucích
zaměstnanců. Tímto zaměstnanci získají na trhu práce
kvalifikaci s celostátní platností. Díky účasti zástupců
zaměstnavatelů na zkouškách si uvědomujeme, co bude nutno

v budoucnosti a následných revizích ještě zdokonalit nebo
vylepšit. Naštěstí takových nedostatků není moc, protože
za zpracovanými návrhy standardů jsou desítky hodin práce
odborníků z podnikové praxe. Je to hřejivý pocit, když vidíte,
že za sektorovou radou je vidět dobře odvedená práce, která je
prověřena tisíci úspěšně vykonanými zkouškami.“
Libor Falhar zpracovával posudky k programům dalšího
vzdělávání ke kvalifikacím optik pro brýlovou techniku
a mechanik optických přístrojů. S kvalitou zpracování obou
programů středními školami byl velmi spokojen. „Programy
byly skvěle vypracované. Osobně znám lidi, z jejichž literatury
bylo při tvorbě programů vycházeno, a také jsem na tématech
pro optické školy spolupracoval. Nemohl jsem vytknout
vlastně nic mimo obor uplatnění,“ uzavřel.
Kristýna Bendíková
manažer PR pro veřejnou zakázku UNIV 3
kbendikova@spcr.cz

Více informací nalezete na: www.nuv.cz/univ3/

O jakých tématech se bude diskutovat?

CFO Forum

› Aktuálně z vládních priorit s dopadem na podnikatelské prostředí
› Cesta k úspěchu očima top manažerů a jejich očekávání od CFO
› Business: obchodní růst a CFO
› Efektivně, úsporně, udržitelně – náklady pod kontrolou
› CFO jako „vztahový manažer“ – interně i externě
› Role CFO – Co nás brzdí a omezuje?
› Fúze / akvizice
Moderátor:
Václav Moravec, Česká televize

15.–16. května 2014
Tower Park Praha

A penny saved
is a penny earned.
— Benjamin Franklin

Někteří z vystupujících:
Ivan Vodička, ALPINE PRO, a.s.
Jan Zadák, HEWLETT-PACKARD
Daniel Buryš, Kofola Holding, a.s.
Aleš Michl, ekonom Raiffeisenbank a poradce ministra financí
Speciální host:
prof. Milan Zelený, globální profesor, Fordham University
New York, Univerzita Tomáše Bati

Partneři:

+ 420 234 718 721 | info@topvision.cz

www.topvision.cz
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Odborný garant:

Mediální partneři:
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RENOMIA nabízí výhodné
pojištění průmyslových rizik
RENOMIA, a. s., je vedoucí českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993
poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance.
Díky vedoucí pozici na trhu, partnerství s největšími světovými pojišťovacími makléři, spolupráci
s různými pojistiteli a rozsáhlým odborným zkušenostem přináší RENOMIA svým klientům
zcela nadstandardní podmínky pojistného krytí, flexibilní likvidaci škod a výhodnou cenu pojištění.
RENOMIA si v průběhu své dvacetileté historie působení na pojistném
trhu vybudovala skvělé zázemí a získala mnoho zkušeností. Díky tomu
má na trhu zcela výjimečnou obchodní pozici a je pro každou z pojišťoven
největším obchodním partnerem.

a partnery klientů a díky dalším nástrojům dokáže například určit povodňovou zónu nebo mít přehled o pojistných smlouvách v zahraničí.
RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v České republice, kde
působí v devíti městech, ale má své pobočky na Slovensku, v Maďarsku
a v Bulharsku a zajišťuje služby ve 135 zemích světa.

Co Vám spolupráce s RENOMIA přinese:
� analyzujeme Vaše rizika a poskytujeme služby risk managementu
� kompletně připravujeme pojistný program, vybíráme pro Vás
nejvýhodnější varianty pojištění a poté ho celý spravujeme
� jsme připraveni řešit škody 24 hodin denně 7 dní v týdnu
� pečuje o Vás tým zkušených profesionálů
� zajišťujeme pro Vás vzdělávání v oblasti pojištění
Pro společnosti z oblasti průmyslu nabízí RENOMIA výhodně například
pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, pojištění majetku,
pojištění přerušení provozu, pojištění odpovědnosti členů statutárních
orgánů společnosti za škodu (D&O) nebo pojištění pohledávek.
RENOMIA poskytuje svoje služby i v dalších oblastech. Specializované
oddělení RENOMIA BENEFIT pečuje o management a zaměstnance
firemních klientů. Důležitým segmentem jsou také klienti z oboru zemědělství,
o které pečuje oddělení RENOMIA AGRO.
RENOMIA využívá při své práci nejmodernější technologie. Svým klientům
poskytuje extranetové aplikace či specializované portály pro zaměstnance

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.renomia.cz.
V případě dotazů můžete kontaktovat našeho odborníka, Ing. Václava Šmýru
(tel.: 724 056 250; email: vaclav.smyra@renomia.cz).

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

www.renomia.cz

