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Vážení čtenáři!
Konkurenceschopnost ČR se v mezinárodním srovnání každoročně
snižuje o několik příček. Dosud v průměru o tři, letos však negativní
trend zrychlil. Propadli jsme se o celých sedm pozic, což nezávisle na sobě
potvrdilo několik mezinárodních organizací. Znovu se tak projevil jeden
hlavních problémů ČR spočívající v propastném rozdílu mezi kvalitou
a efektivitou privátního a veřejného sektoru.
Ten první je na tom navzdory složité době stále poměrně dobře. Přežil
90. léta, otevřel se světu, ustál novou konkurenci, standardizoval
se a uspěl na nejtěžších trzích. České výrobky dnes v mnoha sektorech
patří ke světové špičce a mají skvělý zvuk. Dobrý český manažer se dnes
uplatní v podstatě kdekoli na světě, jak o tom svědčí naši úspěšní zástupci
v největších nadnárodních firmách.
Veřejný sektor a politika ale zůstávají jaksi „zapouzdřené“ a ztrácejí
kvalitu. Jsou do sebe zahleděné a odolávají vnějším tlakům
na standardizaci a otevření se. Stále nepřijatý zákon o státní službě
je toho nejlepším příkladem. Prvním úkolem každé vlády je zrušit vše,
co připravila ta předchozí, a se vším začít znovu a jinak. Kontinuita, tak
cenná v podnikatelském prostředí, je mizivá. Mnoho vrcholných politiků
stále nemluví cizími jazyky a není proto divu, že náš hlas v Evropě zní
tak slabě. V době, kdy téměř 80 procent nové legislativy vzniká právě
tam, je to vážný problém. Podnikání dusí i administrativní zátěž, špatná
vymahatelnost práva, nekvalitní zákonodárství a minimální meziresortní
spolupráce tak potřebná v oblastech, jako je podpora exportu. Paradoxně
přitom všichni vědí, co je nutné udělat, aby se všechny tyto neduhy
podařilo odstranit.
Řešení jsou obsažena v mnoha koncepčních a strategických
dokumentech, které se ale bohužel nedaří realizovat. Osobně jsem
přesvědčen, že je to tím, že jsme zatím prošli jen dvěma ze tří fází, které
vedou k efektivnímu strategickému plánovaní ve veřejném sektoru.
V první fázi bylo nutné pochopit, že je potřeba nějaký plán vůbec mít.
To nám trvalo celá 90. léta. Pak přišla fáze, kdy jsme se učili takovéto
plány tvořit. K tomu jsme potřebovali celou první dekádu 21. století. Teď
tedy potřebujeme ještě jednu dekádu, abychom připravené strategie
začali brát vážně a skutečně se jimi řídili. Podíváme‑li se na ostatní země,
které to dokázaly jako Irsko, Finsko, ale i Slovensko, je zřejmé, že to byla
především hloubka krize, do které se dostaly, která je to naučila. V této
souvislosti stále slyším odpověď Pabla Otaoly na moji otázku co bylo
potřeba, aby došlo k transformaci Bilbaa z bankrotujícího města do perly
Španělska; jeho odpověď byla: „Třicetiprocentní nezaměstnanost.“
Stále doufám, že u nás začneme o něco dříve. Navzdory komplikovanému
výsledku by k tomu mohly napomoci i nedávno skončené parlamentní
volby. Díky předvolebním setkáním s vedením jednotlivých stran se nám
podařilo vložit mnoho našich priorit do jejich volebních programů a to
včetně stran, které budou s největší pravděpodobností sestavovat vládní
koalici. V tuto chvíli už pracujeme na tom, abychom byli podobně úspěšní
i při přípravě programového prohlášení vznikající vlády.

Radek Špicar
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro
hospodářskou politiku a konkurenceschopnost

Inovační barometr – pád o tři příčky
Česká republika si v aktuálním žebříčku srovnávajícím země EU z hlediska
konkurenceschopnosti, inovačního potenciálu a prosperity oproti předchozímu roku
pohoršila o tři příčky.

Mezi 28 zeměmi unie se tak ČR umístila až na 19. místě, lépe
si vedly třeba Estonsko, Slovinsko či Malta a Kypr. Erste
inovační barometr potvrzuje nedobrý stav inovačního prostředí
v ČR, který naznačují i podobné výsledky v žebříčcích globální
konkurenceschopnosti či Unie inovací. Nejlépe se v inovačním
barometru umístily Švédsko, Dánsko a Finsko, jež dlouhodobě
patří mezi evropské premianty.
Překvapivé je umístění Irska na 5. místě a Estonska na 10. místě.
Ze středo – a východoevropských zemí se do první poloviny
žebříčku dostalo ještě Slovinsko na 13. místo.
ČR dosáhla 41 bodů ze 100 možných, což ji řadí na úroveň
Portugalska. Ze západních zemí se za námi umístily jen Itálie
a Řecko, v žebříčku jim patří příčky před posledními zeměmi –
Bulharskem a Rumunskem.

Erste inovační barometr 2013
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Autoři inovačního barometru vytvořili nástroj hodnotící země
EU, který se skládá z devíti ukazatelů. Ty podle nich nejlépe
charakterizují moderní vyspělou zemi, která by se měla
zaměřovat na znalostní ekonomiku s vysokou přidanou
hodnotou. Mezi sledované oblasti patří výdaje na vědu a výzkum,
počty žádostí o udělení mezinárodních patentů, počty absolventů
vysokých škol technických oborů, ocitované publikace, investice
fondů rizikového kapitálu do seed a start‑up firem, přístup
k širokopásmovému internetu, výdaje na vzdělání, podíl high
‑tech exportu na celkovém exportu a využívání e‑governmentu,
tedy elektronická komunikace občanů s veřejnou správou.
Výsledný index je vytvořen prostým neváženým průměrem
ze všech bodů dosažených v jednotlivých kategoriích. Všechny
statistiky pro nezpochybnitelnost pocházejí z renomovaných

Jak lépe inovovat? Odpovídá prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus:
Země s nižší inovační schopností musí lákat investory na nižší mzdy – to je obecně známá pravda, která vede k tomu,
že se do země stěhují firmy, které inovace nenakupují na vnitřním trhu, ale dovážejí si je ze svých zahraničních mateřských
společností. Takže v důsledku využívají nekvalifikovanou pracovní sílu. Pokud se z tohoto kruhu chceme dostat, musí ČR
zapracovat právě na těch ukazatelích, kde zaostáváme – investice do vzdělávání, e‑governmentu, dostupného internetu
a systémových nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací. Vím, že to není populární, protože se jedná o běh na dlouhou trať
a nepřináší to okamžité politické body.
institucí. Ač můžeme mít výhrady vůči zvoleným ukazatelům
či způsobu výpočtu, celkově lze Erste inovační barometr
pokládat za další příspěvek k porovnání vyspělosti států.
ČR dosáhla poloviny bodů nejlépe umístěných zemí. Lepších
výsledků dosahuje jen v high‑tech exportu, počtu absolventů
technického zaměření a v podílu celkových výdajů na výzkum
a vývoj na HDP. V kategorii exportovaných high‑tech výrobků
překonáváme skandinávské země a zaujímáme osmou příčku.
Ač ukazatel absolventů vyznívá příznivě, musíme upozornit
na jeho sestupnou tendenci.
SP ČR na tento problém dlouhodobě poukazuje a snaží se stav
zlepšit. Nejvíce zaostáváme ve výdajích na vzdělávání, v podílu
jednotlivců, kteří komunikují s veřejnou správou prostřednictvím
internetu a v investicích venture kapitálových fondů. Vidíme
také podfinancování českého školství, které se v EU umístilo
až na 24. místě, a nedostatečnou podporu v rozvoji malých
a středních podniků.
Jak dopadly v žebříčku okolní země a Maďarsko? Německo
se umístilo překvapivě až na 8. místě, těsně před Rakouskem.
Největší rozdíl těchto zemí je v počtu žádostí o patenty,

Změna bodů barometru v letech 2010 až 2013
země

∆ bodů

země

∆ bodů

1. Estonsko

+10,7

15. Německo

-0,0

2. Maďarsko

+6,3

16. Chorvatsko

-0,7

3. Slovinsko

+5,7

17. Řecko

-1,2

4. Slovensko

+4,6

18. Rumunsko

-2,1

5. Litva

+4,4

19. Portugalsko

-2,1

6. Irsko

+3,6

20. Kypr

-2,9

7. Lotyšsko

+2,9

21. UK

-3,0

8. Španělsko

+2,3

22. Nizozemsko

-3,5

9. Bulharsko

+0,5

23. Dánsko

-3,6

10. Rakousko

+0,5

24. Lucembursko

-4,1

11. Polsko

+0,5

25. Itálie

-4,1

12. ČR

+0,4

26. Belgie

-5,2

13. Francie

+0,3

27. Švédsko

-5,2

14. Malta

+0,0

28. Finsko

-7,6

ve kterých vede Německo, a v počtu ocitovaných vědeckých
publikací, kde je situace opačná. Kromě absolventů technických
vysokých škol a exportu high‑tech výrobků nedosahuje
Německo s Rakouskem v ostatních kategoriích vysokých
výsledků severských zemí. Nejhůře je na tom Německo
ve výdajích do vzdělání. Rakousko hlavně zaostává ve výdajích
do venture kapitálu.
Slovensko zaznamenalo nepatrně lepšího výsledku než Polsko
a umístilo se na 21. místě. Polsku nepomohly ani mnohem vyšší
finance do školství. Zaostalo totiž v rozšíření e‑governmentu
a vysokorychlostním internetu a také v exportu high‑tech
výrobků. Naopak Slovensko významně zaostává ve výdajích
na výzkum a vývoj a do vzdělání. Obě země ovšem z hlediska
přepočteného počtu absolventů technických univerzit
ze srovnání vycházejí lépe než ČR. Slovensko na rozdíl
od stagnujícího Polska v žebříčku každoročně stoupá.
Maďarsko se umístilo na 15. místě a předstihlo tak ČR, zejména
díky vyšším investicím do rizikového kapitálu, které dosahují
maximálních hodnot. Nadprůměrné hodnoty zaznamenává
i podíl exportovaných high‑tech výrobků. Větší rozdíl nalezneme
i v rozšíření širokopásmového internetu s e‑governmentem.
Naopak ČR výrazně převyšuje Maďarsko v počtu absolventů
technických škol.
Autoři žebříček počítali už od roku 2010, což nám umožňuje
pohled na vývoj prostředí v jednotlivých zemích. Z tabulky
je patrné, že téměř všechny nové země EU s výjimkou Rumunska,
Chorvatska a Malty zaznamenaly zlepšení ukazatelů. Největší
změny dosáhlo Estonsko. Tato země si za sledované roky
polepšila ve výdajích na výzkum a vývoj, ale také ve vzdělání,
venture kapitálu a high‑tech vývozu. ČR ovšem téměř stagnovala,
jelikož si zlepšila ukazatele ve sledovaných letech jen u dvou
kategorií, a to výdajích na výzkum a vývoj a exportu high‑tech
výrobků. Naopak mnohem horších výsledků jsme dosáhli v ICT,
tedy v dostupnosti širokopásmového internetu, a e‑governmentu.
Již zmiňovaný pokles technických absolventů doprovází také
snížení výdajů na školství. Celkové výsledky ukázaly přibližování
východoevropských zemí těm západním v oblasti inovačního
potenciálu a konkurenceschopnosti.
Zajímavé je srovnání Erste inovačního barometru s indexem
výkonnosti veřejné správy. Ten je zastoupen Doing Business
Indexem vytvářeným Světovou bankou. Graf ukazuje vysokou
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korelaci mezi inovativním prostředím a výkonnou veřejnou
správou s nízkým byrokratickým zatížením.
Autoři hodnotili také měsíční náklady na práci. Zde se opět
projevil jasný pozitivní vztah mezi oběma veličinami. Většina
vyspělých zemí kompenzuje vysoký průměr měsíčních mezd
v podnikatelské sféře prostředím zdůrazňujícím inovace.
Východní země mohou naopak nabídnout hlavně nižší mzdy.
Výjimky tvoří jen země postižené hlubokou krizí jako je Itálie,
Řecko a Španělsko.
Výhoda v podobě nižších mezd však nemusí být dlouhodobě
spasitelná. Prudké zvýšení investic do výzkumu a vývoje
v posledních letech v asijských zemích zejména v Číně a Indii
může hrát významnou roli v rozhodování firem, kde umístit své
investice.
Doufejme, že situace ČR se bude v následujících letech zlepšovat.
Napomoci by tomu mělo daňové zvýhodnění nakupovaného

výzkumu, které bylo nedávno schváleno jako jedno ze zákonných
opatření Senátu. Dále se snad konečně podaří nastartovat
dlouho plánovaný fond, připravovaný ministerstvem průmyslu
a obchodu, který by měl nápomoci v rozšíření venture kapitálu.
Nové programovací období 2014 – 2020 a konkrétně Operační
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude
mimo jiné zaměřeno na rozšíření širokopásmového internetu.
Velmi důležité bude, jaký dá nová vláda důraz na oblast
vzdělávání a zlepšení jeho stavu.
Kompletní zprávu o Erste inovačním barometru 2013 najdete
na internetové stránce http://bit.ly/1amIhEn.
Pro potřeby Spektra zprávu zpracoval
Jan Proksch
Sekce hospodářské politiky SP ČR
jproksch@spcr.cz

Co má přinést projekt Erste inovační barometr? Odpovídá náměstek generálního ředitele České spořitelny
Daniel Heler:
Náš barometr je revoluční, protože vycházíme z faktorů a indikátorů ekonomiky třetího věku, knowledge economy, které dosud
nebyly tak sledované. Jde nám o budoucí konkurenceschopnost. Ve střednědobém horizontu po turbulencích z let 2008 – 2009
čekáme alespoň mírnou konjunkturu a chceme se připravit na budoucí strukturální požadavky, které mohou ekonomiku
posouvat kupředu. Chceme se spolu s partnery z průmyslu zamýšlet nad kritickými faktory, které mohou přispět k dobré
konkurenceschopnosti a schopnosti dosahovat vyšších marží i provádět konstantní inovační proces, abychom mohli požadavky
průmyslu převádět do reálných iniciativ na jeho podporu.

06

Konkurenceschopnost

Daňové úlevy pro vzdělávání
Senát schválil
Senátoři v říjnu formou zákonného opatření ke změnám daňových zákonů
v souvislosti s novým občanským zákoníkem schválili dlouho očekávané daňové úlevy
pro zaměstnavatele, kteří investují do vzdělávání žáků odborných škol.
Protože původní návrh v září Senátem neprošel, předložil
kabinet premiéra v demisi Jiřího Rusnoka upravený návrh
ve formě zákonného opatření, které již senátoři akceptovali.
Po podpisu prezidentem republiky jej však musí ještě schválit
nová Poslanecká sněmovna na svém prvním zasedání. Pokud
tak učiní, vstoupí daňové úlevy v platnost od 1. 1. 2014.
Schválené zákonné opatření, které Rusnokova vláda předložila
na základě iniciativy ministerstva průmyslu a obchodu (MPO),
vychází z návrhů na podporu odborného vzdělávání připravených
Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fórem průmyslu a vysokých
škol za spolupráce s Hospodářskou komorou ČR a ministerstvy
školství a financí.
„Pro nás je to vynikající zpráva a důkaz toho, že to stát myslí
s podporou technického vzdělávání vážně. Chci vyzdvihnout
skutečnost, že to, po čem zaměstnavatelé marně více než deset
let volali, se nakonec s významnou pomocí MPO podařilo prosadit
v Senátu. Věřím, že i díky této daňové motivaci se našim firmám
podaří zvrátit aktuální ohrožení nedostatkem kvalifikovaných
odborníků a přispět tak k udržení jejich konkurenceschopnosti
v mezinárodním měřítku,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Přijatá opatření by měla pomoci absolventům středních
i vysokých škol nalézt uplatnění v průmyslu a dalších oborech,
kde je moderní vybavení pro školy finančně nedostupné a kvalitní
praxe nutností, zejména vzhledem k využívání nejnovějšího
technologického zařízení a složitých řídicích postupů. Rovněž
se zvyšují limity daňové uznatelnosti stipendií již využívaných
firmami pro motivaci žáků a studentů v rámci odborných praxí
a na podporu nedostatkových oborů.
Přijaté změny vítají i zástupci škol a doufají, že se vláda bude
nadále věnovat strategii rozvoje průmyslu a s tím souvisejícího
rozvoje technického vzdělávání. „Uskutečněné změny daňových
zákonů v oblasti podpory technického vzdělávání jsou krokem
správným směrem. Samozřejmě očekáváme další a hlubší
projednání tohoto problému,“ uvedl rektor Vysokého učení
technického v Brně Karel Rais.
Miloš Rathouský
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
mrathousky@spcr.cz

Přehled opatření v novele zákona o daních z příjmů:
Zrychlené odpisy
majetku, využívaného
pro vzdělávání

Nový § 34g

Zavádí se odečitatelný odpočet 110 % nebo 50 % vstupní ceny majetku nově
pořízeného majetku zcela nebo částečně využívaného pro účely odborného
vzdělávání. Výše odpočtu se přitom bude odvíjet od míry jeho využití pro
vzdělávací účel. Toto zvýhodnění umožní, aby se žáci a studenti připravovali pro
praxi na stejných typech strojů a zařízení, jaké podniky aktuálně používají.

Odpočet na žáka či
studenta

Nový § 34h

Zavádí se odečitatelná položka ve výši 200 Kč na žáka či studenta a hodinu
odborného výcviku nebo praxe na pracovišti poplatníka. Zaměstnavateli se tím
snižují náklady v souvislosti s vyčleněním zaměstnance, prostor a strojů pro odborný
výcvik, které se mohou stát překážkou jeho zapojení do systému vzdělávání.

Zvýšené limity pro
firemní stipendia

Upravený § 24,
odst. 2 písm. zu)

Zvyšují se limity pro daňovou uznatelnost motivačního příspěvku (stipendia)
z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně u středoškoláků a z 5 000 Kč na 10 000 Kč
u vysokoškoláků.
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Konkurenceschopnost.
Kde se v Česku stala chyba?
Konkurenceschopnost můžeme, ve snaze situaci trochu zjednodušit a zlehčit, přirovnat
ke sportu. Obecně totiž platí, že kdo chce vyhrát, musí běžet rychleji než včera a ještě
rychleji než ostatní.
kvalita institucí, zdravotnictví, ale také školství, jehož kritickou
úroveň potvrzuje i index PISA. Z toho vyplývá, že zatímco
v roce 1997 byla úroveň českého školství na 7. místě v Evropě,
dnes jsme na 27. Třetina českých žáků podle výzkumu nerozumí
vůbec textu, neumí pracovat s informacemi apod. A situace
se každým rokem zhoršuje, což potvrzují i rektoři vysokých škol.
Ale zpět k základnímu pilíři indexu Světového ekonomického
fóra. V kvalitě institucí jsme dosáhli hrozivého 86. místa.
Co se týče důvěry v politiky, Světové ekonomické fórum nám
přidělilo 146. místo. To je hrozné! Jsme daleko za africkými
zeměmi. V ČR chybí leadership, po volbách se vedení státu
rozpadá, místo aby se stmelovalo. Vybudování kvalitní státní
správy zůstává zbožným přáním. Chybí nám kvalita vládnutí,
snaha podporovat dlouhodobé projekty, konsenzus mezi pravicí
a levicí posvěcený ze všech stran. Zatímco v zahraničí je zcela
normální, že pravice i levice hledají zlatou střední cestu, aby daly
prostor dlouhodobějším projektům v oblasti školství, zdravotnictví
a dalších infrastrukturních projektů, u nás se zástupci politické
scény nedokáží dohodnout ani v rámci strany.

Jazykem ekonoma by se toto přirovnání dalo přeložit jako snaha
rozvíjet silné stránky jednotlivých ekonomik a jejich schopnost
uplatnit je v mezinárodní soutěži. Ve snaze zachytit, jaký máme
oproti ostatním „náskok“ či „čas“ a zda si můžeme dělat ambice
na medaili, již 30 let probíhají rozsáhlá měření různých faktorů
konkurenceschopnosti. Mezi ty nejuznávanější patří zejména
index Světového ekonomického fóra, který uznává 149 zemí
světa včetně ČR. Český „běžecký tým“ podle něj běží, pravda,
občas rychleji než včera, ale zdaleka neběží tak rychle jako
ostatní. Oproti roku 2009 jsme výrazně zpomalili – spadli jsme
z 31. na 46. místo, což je katastrofální propad.
Je pravdou, že si vedeme poměrně dobře na poli inovací (dokonce
musím říci, že v této oblasti patříme ke špičce ve střední
a východní Evropě), ale máme stále větší problémy s efektivitou
a hlavně v oblastech v základním pilíři, kam patří infrastruktura,

08

Konkurenceschopnost

Osobně si myslím, že ČR potřebuje dvě až tři schopné
silné osobnosti, které budou schopny uplatňovat principy
dlouhodobějšího vládnutí, kontinuity. Potřebujeme zafixovat
základy a předejít ještě většímu odlivu inovací a tvůrců inovací
do zahraničí.
Neberme tedy indexy tohoto typu na lehkou váhu. Představují
reálné varování podložené reálnými daty. Nemůže nám být
jedno, jak se vyvíjí, nemůžeme přehlížet kritickou situaci České
republiky, kritický trend, ale ani fakt, že náš hlavní obchodní
partner, Německo, dlouhodobě roste a my se i přesto hluboce
propadáme.
Jan Mühlfeit
Chairman Europe, Microsoft,
viceprezident České manažerské asociace
mluvčí Klubu Manažera roku

Proč má Česko slabou konkurenceschopnost
(klíčové problémy ČR podle průzkumu WEF)
kategorie

umístění ČR

Vysoký stupeň nedůvěry v politiky

146.

Daně, které nepodporují investování

132.

Špatné a neefektivní státní regulace

135.

Zvýhodňování některých firem při
rozhodování státních orgánů

123.

Obtížné propouštění a najímání zaměstnanců

121.

Vysoký deficit veřejných rozpočtů

120.

Zneužívání veřejných peněz

117.

Stát neobjednává ve veřejných zakázkách
moderní technologie

124.

Propad konkurenceschopnosti ČR
(pořadí ve světě)
2009

31.

2010

36.

2011

38.

2012

39.

2013

46.

Důvěra v politiky
2011

134.

2012

139.

2013

146.

Kvalita vzdělávacího systému
2011

49.

2012

59.

2013

67.

Znalost matematiky a přírodních věd
2011

66.

2012

78.

2013

83.

Efektivita pracovního trhu – odliv mozků
2011

79.

2012

84.

2013

109.

Zdroj: WEF

Kdo a jak hodnotí
konkurenceschopnost:
Světové ekonomické fórum (WEF)
Zprávu o konkurenceschopnosti zemí zveřejňuje každý rok
na základě ukazatele GCI. Používán je od roku 2004 a řadí země
podle míry schopnosti ekonomicky konkurovat. Index poměřuje
vliv řady klíčových faktorů pro vznik konkurenceschopnosti,
se zvláštním důrazem na makroekonomické prostředí sledované
země, kvalitu institucí, technologií a podporu infrastruktury.
Index také zohledňuje kvalitu vzdělávacího systému dané země,
efektivitu trhů, flexibilitu trhu práce a míru podpory inovacím.
Česká manažerská asociace je partnerem fóra při sběru dat pro
analýzu konkurenceschopnosti.
Informace najdete na www.weforum.org/reports/global
‑competitiveness‑report‑2013-2014
Světová banka (WB)
Každoročně vydává zprávu Doing Business, v níž hodnotí státy
respektive jejich ekonomiku podle deseti oblastí regulace
podnikání jako je placení daní nebo úroveň překážek pro
začínající podnikatele.“‘Doing Business není o menší regulaci,
ale o lepší regulaci,“ charakterizuje WB svůj žebříček. Česko
se letos ocitlo na 75. příčce ze 189 hodnocených zemí. Největší
pokles zaznamenalo v kategorii registrace nemovitostí
a v zakládání firmy. Výsledkem tak je ztráta sedmi příček. Mezi
zeměmi OECD je Česko podle WB k podnikatelům nejméně
přívětivé. Podoba žebříčku vadí však některým zemím a výbor,
který banka vytvořila pro zhodnocení metodologie a kvality
zprávy, doporučil jeho zrušení. Dal za pravdu státům, které si
stěžují, že hodnocení nespravedlivě stigmatizuje rychle rostoucí
mladé ekonomiky. Informace najdete na www.doingbusiness.org
International Institute for Management Development (IMD)
V žebříčku konkurenceschopnosti švýcarského IMD se ČR
z loňského 33. místa propadlo letos o dvě příčky. Schopnost
konkurovat ostatním zemím přitom klesá už čtyři roky.
Hodnoceno bylo 60 ekonomik světa. Studie o světové
konkurenceschopnosti (World Competitiveness Yearbook)
je vydávána od roku 1987. Konkurenceschopnost zemí
analyzuje s použitím 290 charakteristik, přičemž dvě třetiny
charakteristik jsou získávány dle výpočtu ukazatelů z podkladů
mezinárodních, regionálních a národních organizací. Zbývající
třetina je čerpána z Ročního průzkumu názorů vedoucích
pracovníků z databáze WCY. Jednotlivé statistiky jsou seskupeny
do osmi skupin a zahrnují např. hospodářství, internacionalizaci,
vládu, infrastrukturu, vědu a technologie aj. / Informace najdete
na http://www.imd.org/wcc /
(mim)
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Jakub Dürr:
Cesta EU ke konkurenceschopnosti
znamená dilema
Některé členské země EU věří, že Evropa dosáhne konkurenceschopnosti orientací
na ekologii, podle jiných si tím naopak podráží nohy. Dokud se spor nevyřeší, nehneme
se z místa, říká velvyslanec Jakub Dürr, zástupce stálého představitele ČR při EU.
Průmysl v EU je vystaven silné regulaci a přísným pravidlům,
navíc se musí vypořádávat s dopady ambiciózní environmentální
politiky a vizí. Konkurence mimo EU takovými pravidly mnohdy
sešněrována není. Co z toho vyplývá pro EU?
Je to dilema, které se v našich debatách neustále objevuje.
U klimatu, u energetiky a nejen tam. Některé země patřící
spíše k těm „starším“, severnějším, soudí, že se to dá řešit tím,
že budeme pokračovat v nastolených trendech. Nesouhlasily
by s tím, že Evropa nutně ztrácí konkurenceschopnost, protože
si vytyčuje vyšší cíle například v oblasti životního prostředí.
To je podle nich naopak do budoucna cesta, která Evropě dá velkou
komparativní výhodu, modernizuje ji to a zabezpečí jí to „zelený
růst“, nová pracovní místa, investice i skvělé podmínky k žití.
Druhá skupina zemí, řekněme skeptičtější, s ohledem na poměr
průmyslu na HDP průmyslovější, se obává, že si Evropa
podkopává nohy. Ta tenze se zvyšuje a oba tábory, které oficiálně
samozřejmě neexistují, používají různé argumenty.
Jedni tvrdí, že v Číně, Indii a jinde už dochází k reverzním
procesům, že se čím dál víc inspirují evropským modelem,
že jejich „nezelenost“ jim podkopává zdraví, kohezi a koherenci
společnosti a tím narážejí na limity svého růstu. Druhá skupina
poukazuje stále více na to, že nůžky mezi růstem v Evropě a jinde
se zvětšují a že pokud by ten potenciál byl tak veliký, tak už
by se to začalo po všech těch letech prokazovat. Dokud se tento
imanentní spor nevyřeší, tak se nemůžeme hnout z místa.

nejvíce realistické, je jiná věc. Každopádně – že by existovalo
soustředěné úsilí 28 zemí, které by tohle dávaly jako prioritu,
tak takhle to vůbec nebylo.
Jsou země průmyslovější jako ČR, která to číslo při započítávání
všech složek dávno překračuje už téměř dvojnásobně. Jsou země,
které to mají jako ideologický přístup, třeba Francie, jež má
místo ministra průmyslu ministra pro reindustrializaci. Zároveň
ale třeba Finsko hovoří o tom, že v nejbližších 10, 20 letech bude
výrobu snižovat a soustředí se na jiný typ tvorby HDP, třeba
na digitální ekonomiku, a ve svém silném zpracovatelském
průmyslu bude přecházet na čisté a chytré technologie.

Evropská komise chce v EU navýšit podíl průmyslu na HDP
do roku 2020 na 20 procent. Nejnovější statistiky ukazují,
že trend je zatím opačný. Loni klesl z 15,5 procenta v předchozím
roce na 15,1 procenta. Čím si to vysvětlujete?
S cíli jsou v Evropě problémy obecně – kolik jich má být, jak
mají být vysoké. Tohle může působit jako jedno z plácnutí
do vody. Bylo to takto stanoveno po debatách, ale jestli proto,
že ostatní cíle jsou také dvacetiprocentní, nebo že to bylo
sympatické, protože se to váže k roku 2020, nebo se to zdálo

O tom, že je třeba podmínky pro průmysl změnit a zlepšit, se v EU
hovoří hodně. Jenže kritici namítají, že to je vše – chybí konkrétní
návrhy. Navíc přes deklarované sliby jsou dál předkládány návrhy,
které pro průmysl přinášejí naopak další problémy, náklady.
Podívejme se třeba, jak na firmy doléhají dopady ambiciózních
klimatických a energetických vizí, jak EK u státní pomoci omezuje
možnost podpory investic velkých podniků.
Nemůžu si ze své pozice dovolit být skeptický, ale jak dlouhodobě
situaci v mých agendách sleduji, tak vidím přešlapování celého
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Není ale na vině i přílišná regulace ze strany EU? Průmysl
na tento problém dlouhodobě upozorňuje. Podniky v Evropě
často musí plnit pravidla, která jsou přísnější, složitější
a administrativně i finančně nákladnější než ta, jimž podléhá
konkurence mimo EU.
Může to být určitě i tento faktor. To číslo odráží situaci, kdy
mnoho zemí v Evropě je stále v krizi, bariéry existují, potenciál
vnitřního trhu není naplňován nebo naplněn. Je řada věcí, které
lze zlepšovat. Může to být ale i proto, že dál podíl průmyslu
nemůže moc růst z hlediska toho, že už je tolik zemí v Evropě,
které se soustřeďují při tvorbě HDP jinam a jdou jiným směrem.
Ceny průmyslových výrobků jdou dolů proti cenám služeb
a to vede k poklesu přidané hodnoty průmyslu.

toho našeho spolku na místě v mnoha oblastech. Bavíme
se hodně o holubech na střeše, spíš než o vrabcích v hrsti.
Ale ano – po několika výzvách členských států a po tom,
co i uvnitř komise probíhaly zajímavé debaty, komise přišla
s nějakými papíry a sděleními. A na straně zemí a u nejvyššího
orgánu, v Evropské radě, se přišlo s prioritizací tohoto tématu.
Dohodlo se, že následující summity se budou průmyslu věnovat
s větší důkladností. Jestli je to vrabec v hrsti nebo holub na střeše,
je zatím těžko soudit. Jestli to bude něco konkrétního, co pomůže
konkrétnímu podnikateli, a jak se závěry z nějakých papírů
a debat posvěcených hlav 28 zemí projeví v praxi, těžko říct. Je zde
však vůle. Je nakročeno k tomu, že toto téma je upřednostňováno
a má se dostat i na stůl k těm nejvyšším.
Zaznívají z komise či od předsedy Evropské rady Hermana
Van Rompuye, který bude připravovat únorovou průmyslovou
Evropskou radu, nějaké náznaky konkrétních kroků? Průmysl
je hodně citlivý na klimatické, energetické politiky. Velký
problém zejména pro velké podniky představují i změny pravidel
státní pomoci, které podle nich ohrožují další investice.
Zde stručný výčet toho, co nyní létá vzduchem a kolem čeho
se v únoru bude točit debata. Tématem bude zvýšení podílu
průmyslu na HDP. Debatovat se bude o rámci klimatické
a energetické politiky a jeho dopadech na průmysl, specificky
o cenách energií, dále také o inteligentní regulaci, investicích
do dovedností a celoživotní odborné přípravy s důrazem
na oblasti, které jsou nejvíce poptávány zaměstnavateli,
i o aktivitách EU v sektorech, které jsou pro ČR důležité, jako
je automobilový či ocelářský průmysl. Aby únorová rada mohla
dobře připravená, tak už koncem roku 2013 musíme mít některé
hlavní vstupy.
Co je možné čekat od komise ohledně klimatického
a energetického rámce pro 2030?
Podle našich debat s EK se ukazuje, že by současné napjaté
debaty mezi generálními ředitelstvími pro životní prostředí
a energetiku mohly vyvrcholit předložením dvou cílů namísto
současných tří. Debata je i mezi členskými státy. Některé –
ambicióznější, zelenější země – chtějí mít tři cíle, jako je tomu
dnes. Jiné, hlavně východoevropské země, by chtěly jen jeden.
Debata by tak mohla skončit typicky evropským kompromisem
na počtu dva. Jeden by se týkal snížení CO2 a druhý
obnovitelných zdrojů, kde chce komise nasadit 30 procent
u obnovitelných zdrojů a 40 procent u CO2. Český vstup
do debaty, a to je zásadní, bude, aby cíle byly realistické a hlavně
aby byly indikativní, ne závazné.
Tomáš Pirkl
stálý delegát SP ČR u BUSINESSEUROPE
tpirkl@spcr.cz

Jakub Dürr, velvyslanec
Je „dvojkou“ na Stálém zastoupení ČR při EU. ČR
zastupuje v COREPER I, pod který tematicky spadají
otázky z oblastí jako doprava, ochrana životního
prostředí, konkurenceschopnost, energetika, průmysl,
telekomunikace, zemědělství či ochrana spotřebitele, zdraví
a školství. V minulosti působil jako vysokoškolský pedagog
(mj. prorektor Univerzity Palackého v Olomouci) a náměstek
ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
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Česko nečinností přichází o desítky
miliard z fondů
Na programu říjnové tripartity bylo kromě dopravy a zdravotnictví zejména čerpání peněz
z evropských fondů. Premiér v demisi Jiří Rusnok chce spolu se sociálními partnery hledat
řešení, jež by minimalizovalo ztráty.
Stále trvá problém s nedočerpáním celého objemu prostředků
pro období 2007 – 2013. ČR patří mezi hůře čerpající státy
– Evropské komisi (EK) jsme dosud odeslali k proplacení
jen 42 procent z celkových přislíbených prostředků (oproti
průměrným 53 procentům za celou EU). Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) navíc uvádí jen objem certifikovaných
prostředků (tedy schválených na národní úrovni a odeslaných
do Bruselu). Neuvádí však už objem prostředků refundovaných
(tedy skutečně vrácených do státního rozpočtu). V této
souvislosti je třeba stále připomínat hrozbu korekcí (tedy
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neuznaných certifikovaných výdajů) a z toho plynoucích
dopadů na navýšení deficitu státního rozpočtu.
Aby prostředky nebyly nevratně ztraceny, MMR navrhlo
komplex opatření, která mimo jiné zahrnují přesuny
mezi programy, tak i uvnitř programů a dále vyjednávání
s Evropskou komisí o výjimkách z omezujících pravidel. Ani
to však nebude stačit a tak v letošním roce „propadne“ kolem
17 mld. Kč a do konce období lze očekávat ztrátu mezi
61–73 mld. Kč.

Plnění plánu čerpání v letech 2013 – 2015 a riziko nevyčerpání prostředků
Rok

Musí být
vyčerpáno
do konce roku

Vyčerpáno
z limitu v daném
roce

Zbývá zaslat Evropské komisi
pro splnění limitu v daném
roce

Předpoklad
nevyčerpání ze strany
řídících orgánů

Předpoklad
nevyčerpání
ze strany MMR

v mil. Kč

v mil. Kč

v mil. Kč

v%

v mil. Kč

2013

438 914,4

330 216,2

108 698,2

24,8

16 052,2

v mil. Kč

2014

560 948,6

295 160,8

265 787,8

47,4

7 411,4

2015

687 376,9

230 423,5

456 953,4

66,5

6 973,8

32 875,2

Celkem

687 376,9

–

–

–

30 437,4

61 490,6 – 73 140,6

17 000,0 – 28 650,0
11 615,4

zdroj: MMR‑NOK

Zástupci zaměstnavatelů připomněli, že nečinností předešlé
vlády nedošlo k výraznějším přesunům již v minulých letech.
Letos schválené realokace již jen částečně zachraňují ohrožené
prostředky pro rok 2015. Desítky miliard tak mohly být využity
na rozumná prorůstová opatření a k nastartování ekonomiky
v období hospodářské recese.

Nové programové období (2014 – 2020):
Zastřešujícím dokumentem pro období 2014–2020, zakotvujícím
a vymezujícím spolupráci mezi EK a členským státem, je tzv.
Dohoda o partnerství. Její návrh projednala vláda 12. června
2013 a zaslala ji komisi k vyjádření. Vzhledem k tomu, že bez
schválené Dohody o partnerství nelze vyjednávat jednotlivé
operační programy (OP), je ambicí MMR projednat a schválit
návrh Dohody do konce roku 2013 (záleží však na rychlosti
schvalování evropské legislativy).
Vymezení operačních programů bylo schváleno usnesením vlády
ze dne 28. listopadu 2012 takto:

Návrh rozdělení alokace mezi programy
Program

Fondy

Podíl na alokaci
2014 – 2020 (v %)

OP PIK

EFRR1

16,0 – 18,0

OP VVV

EFRR/ESF2

13,5 – 16,0

OP Z

ESF

7,0 – 10,0

OP D

FS /EFRR

16,0 – 20,0

OP ŽP

FS/EFRR

11,0 – 14,0

IROP

EFRR

20,0 – 24,0

3

OP Praha – pól růstu EFRR/ESF

0,8 – 1,3

OP TP

0,5 – 3,0

EFRR/ESF/FS

1 Evropský fond regionálního rozvoje,
2 Evropský sociální fond,
3 Fond soudržnosti

•
•
•
•
•
•
•
•

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK),
řízený ministerstvem průmyslu a obchodu;
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), řízený
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
OP Zaměstnanost (OP Z), řízený ministerstvem práce
a sociálních věcí;
OP Doprava (OP D), řízený ministerstvem dopravy;
OP Životní prostředí (OP ŽP), řízený ministerstvem životního
prostředí;
Integrovaný regionální operační program (IROP), řízený
ministerstvem pro místní rozvoj;
OP Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního
města Prahy;
OP Technická pomoc (OP TP), řízený ministerstvem
pro místní rozvoj.

Na konci září 2013 řídicí orgány předložily MMR třetí verze OP,
nyní probíhá jejich hodnocení.
Byla také učiněna předběžná dohoda rozdělení o prostředků
z jednotlivých fondů mezi OP. Celková alokace, tj. částka,
se kterou bude moci ČR do roku 2020 operovat, je 20,5 mld. EUR,
tj. přes 517 mld. Kč.
Zaměstnavatelé v rámci jednání doporučili vládě, aby věnovala
zvláštní pozornost splnění všech předběžných podmínek
(tzv. ex‑ante kondicionalit) do konce tohoto roku, případně
dojednání dodatečných termínů, např. v případě zákona
o úřednících. Také je nutno urychleně vyřešit zbývající překryvy
mezi jednotlivými operačními fondy.
I kdyby se podařilo s EK do konce letošního roku vyjednat
návrh Dohody o partnerství, schvalování jednotlivých OP bude
pokračovat v následujícím roce, takže reálně bude možné
vyhlásit nové výzvy nejdříve od poloviny roku 2014.
Miloš Rathouský
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
mrathousky@spcr.cz
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Firmy čekají mírné oživení,
cesta k růstu však bude dlouhá
Pravidelné šetření SP ČR a ČNB za třetí čtvrtletí letošního roku mezi firmami
potvrdilo prognózy Svazu, že v následujících měsících lze čekat lepší vývoj zakázek.
Výrazný zvrat v oblasti investic a trhu práce se ovšem bohužel stále nečeká.
Letošní rok i přes zmírnění propadů tempa produkce či zmírnění
pesimismu zůstane na makroekonomické úrovni celkově
rokem poklesu ekonomického výkonu (HDP). Faktory jako výše
poptávky či ceny energií a surovin ani ve třetím čtvrtletí přes
určitá zlepšení či zmírnění negativních výsledků nepůsobily
prorůstově. Celkově šetření potvrzuje vnímání postupného,
mírně pozitivnějšího trendu ekonomického vývoje s určitými
„ale“. Podívejme se nyní na vybrané výsledky.

Zakázky
Zakázky jsou v současnosti jednou z klíčových složek potřebné
obnovy růstu. Průzkum spolu s aktuálními výsledky a ostatními
indikátory pro následující měsíce zaznamenal pokračování
jejich růstu (zakázky = poptávka). Ještě pozitivnější zprávou jsou
očekávání pro následujících šest měsíců (tedy 4. čtvrtletí 2013
a 1. čtvrtletí 2014).
Poptávka byla a je klíčovým faktorem dalšího ekonomického
rozvoje – růstu produkce, investic a následně zaměstnanosti.
K určité stabilizaci došlo a výsledky očekávání zakázek
potvrzují naše očekávání postupného, i když velmi mírného

zlepšování situace, ovšem s přetrváváním určitých rizik
a nejistot. Z výsledků šetření je zřejmé, že počátek roku
by měl navázat na zlepšující se trend současných výsledků.
Je třeba si uvědomit, že to v průměru nejsou nějaké
ohromující výsledky, pro řadu firem přesto znamenají zlepšení
špatné situace z přelomu roku 2012/2013. Navíc přetrvává
diferenciace a i přes zvýšený počet očekávání nárůstu
zakázek velké části firem stejně zakázky výrazně neporostou.
Na druhou stranu by již ale dále neměly u většiny firem
propadat, což je pro stabilizaci situace důležité.

Investice
Jak avizovala šetření z poloviny roku a ostatní komentáře
představitelů SP ČR, prostor pro zvýšení investičních výdajů letos
není a ani v závěru roku nebude. Investice tak letos zůstanou
faktorem přispívajícím k ekonomickému poklesu.
Pro příští rok šetření signalizuje možnost mírného oživení
investiční aktivity, což je samozřejmě podmíněno naplněním
zlepšujících se očekávání pro rok 2014. Možná mnohem více
než se může zdát, jak ukázala zkušenost v posledních letech,
kdy se optimistická očekávání investic vzhledem ke skutečným
výsledkům nakonec většinou odkládala. Nejistota ohledně
budoucí poptávky přetrvává totiž jako jeden z hlavních faktorů
limitujících investiční rozhodování.
Propady investic v posledních letech bohužel nastavily poměrně
nevýhodné podmínky pro další rozvoj. Pár firem sice špatné
ekonomické situace využilo a odvážilo se investovat, nicméně
řada dalších na to neměla sílu. Firmy často odkládaly i takzvané
obnovovací investice.
Mírné meziroční zvýšení nepokryje výpadek oddálených
nerealizovaných investic za poslední roky. Pro obnovu
růstu ekonomického potenciálu jsou potřeba více než
několikaprocentní nárůsty investic v ekonomice u mnohem
většího počtu firem.
<< Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní
četnost, vahami jsou tržby
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Varovným signálem do budoucna kromě nízké úrovně investic
je i trend propadu ČR v mezinárodní konkurenceschopnosti.
Podnikatelské prostředí se nadále nelepší. Je to signál
politikům vnímat jeho význam pro rozvoj naší ekonomiky a tím
i zaměstnanosti a sociální stránky života.

Co se týká mzdového vývoje, tak očekávaný nárůst průměrné
hrubé mzdy pro letošní rok ve srovnání s předešlými šetřeními
klesl na hodnotu zhruba 0,2 %. Mírně pod 1 % klesla i očekávání
nárůstu mezd pro rok příští (0,83 %). Hospodářské výsledky
firem často větší růst ani neumožňují, prostor pro nárůsty není
v řadě firem z odvětví jako stavebnictví či výroba počítačů.

Cenový vývoj
Podle očekávání firem, porostou v příštím roce ceny hlavních
produktů zhruba o 1,19 % a budou víceméně odrážet aktuální
růst cen hlavních vstupů. Ceny energií (příspěvek na OZE,
poplatek za distribuce, silová elektřina, ceny uhlí) či, i přes určitý
růst, stále relativně nízká poptávka nebudou tlačit ceny vstupů
a výstupů k vyšším růstům.

Trh práce
Dle šetření by letos míra nezaměstnanosti měla kulminovat,
v nefinančních podnicích se očekává pokles zaměstnanosti ještě
o 0,9 %. Prostor pro nabírání nových zaměstnanců podložený
ekonomickými výsledky, stabilními očekáváními či výraznější
expanzí po výsledcích v posledním roce prostě ve stávajících
podnicích dle výsledků šetření není. Mezi jednotlivými firmami jsou
přesto rozdíly.
Očekávání pro příští rok jsou mírně optimističtější, neboť řada firem
očekává s růstem zakázek i zvýšení počtu hodin na pracovníka
či najímání pracovníků. Celkově by se situace na trhu práce měla
stabilizovat.

Další informace naleznete na internetových stránkách SP ČR
v sekci Ankety a šetření.
Bohuslav Čížek
analytik Sekce hospodářské politiky SP ČR
bcizek@spcr.cz

Kvalita podnikatelského prostředí
zlepšení zhoršení

beze
změny

úroveň legislativy

2%

26%

72%

udržitelnost veřejných financí

7%

24%

69%

dopravní infrastruktura

5%

21%

74%

byrokracie

3%

17%

80%

korupce

4%

15%

81%

vymahatelnost práva

3%

11%

86%

pracovní zákonodárství

6%

9%

85%

strukturální fondy

7%

9%

84%

podpora exportu

2%

5%

93%
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Valná hromada upravila stanovy Svazu
Delegáti Valné hromady SP ČR přijali v Liberci programové prohlášení a také tzv. Libereckou
výzvu, která nabádá politiky k zastavení propadu konkurenceschopnosti naší země ve světě.

Téměř devadesátiprocentní účast delegátů na Valné hromadě
Svazu průmyslu a dopravy ČR je jev poměrně vzácný. Navíc
seněkteří delegáti omluvili ze závažných důvodů na poslední chvíli
s vědomím, že v Liberci se 31. října jedná o důležité záležitosti,
k níž je potřeba účast dvou třetin nikoliv přítomných delegátů,
nýbrž všech delegovaných. Jednalo se totiž o změnu stanov, které
jsou poměrně univerzální. Od jejich přijetí v roce 1995 došlo teprve
na pátou změnu, ta poslední nastala v roce 2005. Úprava základního
dokumentu přinesla přitom dvě významné změny. Jednou z nich
byla úprava počtu delegátů Valné hromady tak, aby poměr hlasů
členských svazů a asociací byl v rovnováze s individuálními
členskými firmami. Po řadě jednání byl dohodnut kompromis.
Současně byl schválen návrh prezidenta Svazu na rozšíření
představenstva SP ČR ze současných patnácti členů na osmnáct,
dále se generální ředitel stává členem představenstva dnem
svého jmenování do funkce. „Vzhledem k příchodu silného
Svazu chemického průmyslu by bylo vhodné jeho zastoupení
v představenstvu. Co také potřebujeme je posílení oblasti ICT,“
uvedl ve svém projevu na Valné hromadě v sále libereckém Clarion
Grandhotel Zlatý Lev prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Zbývající
místo v představenstvu bude podle něj obsazeno na základě
potřeby. „Potřebujeme výraznou osobnost, která by nám pomohla
řešit řadu akutních témat,“ poznamenal Jaroslav Hanák.
Došlo i na přijetí programového prohlášení, které na šesti stranách
zahrnovalo 93 požadavků ve čtrnácti klíčových oblastech, které
bude předloženo vládě. Kromě toho byla přijata tzv. Liberecká výzva
nové politické reprezentaci.
Jak programové prohlášení, tak i výzva jsou součástí snah vedení
Svazu a jeho členů výrazněji působit na politické reprezentace, aby
se přičinily o obrat v propadu ČR v konkurenceschopnosti oproti
světu a měnily podnikatelské prostředí. Proto se vedení SP ČR již
před volbami sešlo s většinou zástupců politických stran, které
měly šanci se ve volbách dostat do Poslanecké sněmovny.
„Budeme v jednáních pokračovat. Chceme co nejvíce našich
požadavků dostat do programového prohlášení nové vlády,“ uvedl
Jaroslav Hanák. Ve svém vystoupení připomněl současnou spolupráci
s kabinetem v demisi. „S premiérem i většinou ministrů máme dobré
profesionální vztahy,“ poznamenal. Prezident Svazu připomenul
v této souvislosti i tripartitní jednání, zejména požadavky na řešení
takových témat, jako jsou strukturální fondy, dopravní infrastruktura,
trh práce – konkrétně kurzarbeit a další témata.
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Valná hromada

Valné hromadě předcházelo jednání představenstva SP ČR,
na které zavítala předsedkyně Energetického regulačního úřadu
(ERÚ) Alena Vitásková, aby zde objasnila další kroky k narovnání
situace na energetickém trhu o zavedení stropů pro příplatky
na podporované a obnovitelné zdroje. Vedení Svazu ocenilo její
dosavadní přístup.
Již téměř tradicí se stalo, pokud se Valná hromada koná
v regionu, setkání s hejtmanem nebo s jeho náměstkem a debata
o problémech firem v kraji. Tentokrát byl přítomen náměstek
hejtmana Libereckého kraje Marek Pieter, s nímž diskutovali jak
členové představenstva, tak i pozvaní zástupci regionálních firem,
například ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad
Nisou Luboš Wejnar, předseda představenstva Výzkumného ústavu
textilních strojů Liberec Miroslav Václavík nebo předseda družstva
Granát Miroslav Šorejs.
„Pro nás je důležitá vazba těch, kteří u nás dávají práci lidem,“
poznamenal prezident Jaroslav Hanák poté při svém projevu
před delegáty. Mezi tématy diskuse dominovala potřeba podpory
technického vzdělávání a stav dopravní infrastruktury.
Hostitelem Valné hromady byl Jan Rýdl, člen představenstva SP ČR
a předseda představenstva TOS Varnsdorf, který upozornil na dobré
podmínky pro podnikání v Liberci a okolí. „Je to příznivé místo
pro život i podnikání,“ uvedl Jan Rýdl s poukazem na technickou
univerzitu. Řadu jejích absolventů zaměstnává jeho firma, která
je největším výrobcem obráběcích strojů v ČR, přičemž devadesát
procent její produkce směřuje na export.
mim
Novinářům na tiskové konferenci po Valné hromadě přečetl Libereckou
výzvu prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Vlevo na snímku viceprezident
SP ČR Pavel Juříček, vpravo vedle Jaroslava Hanáka člen představenstva
SP ČR Zbyněk Frolík a viceprezident SP ČR Radek Špicar.

Text Liberecké výzvy SP ČR
Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a ustavování nové vlády je pro
nás důvodem oslovit novou politickou reprezentaci v zájmu ovlivnit tu část její činnosti,
která významně ovlivňuje prostředí pro rozvoj hospodářství v naší republice.
Situace vyžaduje, aby země začala
být řádně spravována a měla
v krátké době akceschopnou vládu,
která by spolupracovala s ostatními
parlamentními stranami v oblasti
konkurenceschopnosti České republiky.

Jsme znepokojeni tím,
že politické reprezentace podcenily
podporu konkurenceschopnosti naší
země a zavinily výrazné zhoršování
pozice České republiky ve světě. Nová
politická reprezentace si musí uvědomit
vážnost stavu a musí přijmout účinná
opatření ke zlepšení.

Politika se odtrhla od života
a politické reprezentace si nepřipouští
odpovědnost za podmínky pro podnikání,
tvorbu hodnot a pracovních míst. Jejich
rozhodnutí ve svém důsledku často
poškozují výkonnost hospodářství bez
vyvození odpovědnosti. Měly by si jasně
uvědomit, že zdroje pro fungování státu
a jejich práci hradí podniková sféra
a že je možné přerozdělit pouze to,
co vytvoří.

hledat shodu a nehledat překážky proč
ji nedosáhnout.

Chceme jasný program změn,
který bude opřený o společnou vizi a který
bude rozpracován do konkrétní věcné
podoby. Musí být sestaven a realizován
na základě manažerských postupů
podobných těm, jaké jsou využívány při
řízení firem. Musí být kontrolovatelný
a musí být určena zodpovědnost za plnění
jeho jednotlivých částí. Musí vycházet
z mezinárodního srovnání postavení České
republiky a podmínek, v nichž působí naše
konkurence.

Potřebujeme stabilitu
a předvídatelnost,
časté změny a metoda pokusů a omylů
jsou pro nás nepřijatelné. Základní
shoda napříč politickým spektrem
je předpokladem, že výměnou vládní
garnitury nebude narušena kontinuita.
Nechceme úpravy jednotlivostí, ale
celkovou systémovou změnu.

Respektujte nás!
Opatření nelze vytvořit bez těch, jichž
se bezprostředně týká. Se vší vážností
nabízíme zkušenosti a znalosti těch, kteří
se podílejí téměř 40 procenty na vytváření
HDP a zaměstnávají jeden a tři čtvrtě
milionu lidí. Prokažte svoji profesionalitu
a respekt vůči těm, kteří vytvářejí hodnoty
a pracovní místa tak, jak je to běžné
ve vyspělých zemích.

Požadujeme,
aby všichni předsedové parlamentních
politických stran nám a široké veřejnosti
sdělili, jak vnímají ztrátu mezinárodní
konkurenceschopnosti naší země, jakou
mají představu o své účasti při sestavování
a realizaci programu, který by zajistil
obrat. Sdělte nám jasně, jak se dohodnete
na konkrétních krocích a naplníte
společnou odpovědnost za budoucnost
České republiky. Zejména apelujeme
na budoucí vládu, aby takový program
zahrnula do svého vládního prohlášení,
jako jeden z hlavních úkolů.

Chybí společná vize,
ve které by bylo jasně řečeno, co tuto
zemi živí a bude živit i v budoucnu.
Vyzýváme politiky k vytvoření
takové vize a k dohodě nad jejími
základními rysy. Umělé zveličování
rozdílností, neochota k dohodám
a snaha o zviditelnění jednotlivých
politických uskupení musí ustoupit
společnému zájmu řešit objektivně
existující problémy. Většina z nich je
nezpochybnitelných a nemají ideologický
charakter. O to důrazněji požadujeme vůli

Text Liberecké výzvy v elektronické podobě je zveřejněn
na internetové stránce http://www.spcr.cz/tiskove‑zpravy/text‑liberecke
‑vyzvy‑vuci‑politicke‑reprezentaci, k výzvě se zde lze přihlásit kliknutím.
Do diskuse týkající se Liberecké výzvy se lze zapojit na internetové
stránce http://www.spcr.cz/diskuzni‑forum.
Video z tiskové konference uspořádané po skončení Valné hromady
v Liberci je zveřejněno na internetové stránce
http://www.youtube.com/watch?v=VqPwyExrf2c.

Valná hromada
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Svaz ocenil přístup ERÚ
ke stabilizaci cen energie
Poděkování od SP ČR a kytici od jeho prezidenta si z Liberce
odvezla předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ)
Alena Vitásková, která byla hostem jednání představenstva
Svazu před jeho Valnou hromadou.
Svaz ocenil její postup při narovnání situace na energetickém
trhu. Alena Vitásková a prezident SP ČR Jaroslav Hanák
zdůraznili, že ceny energií jsou klíčové pro konkurenceschopnost
české ekonomiky a že je nutné pokračovat v ochraně
spotřebitelů a vytváření rovných podmínek pro všechny subjekty
na energetickém trhu.
„Pro mne je klíčové, abychom situaci na trhu s energiemi
stabilizovali tak, aby se nikdo necítil znevýhodněn nebo ohrožen.
Trvám na tom, že spotřebitelé včetně firem a podnikatelů nesmějí
platit ani o korunu více, než je nezbytně nutné. Přitom ponechám
dostatek prostoru pro investice do bezpečné infrastruktury a pro
přiměřené podnikání regulovaných subjektů. Po zavedení stropů pro
příplatky na podporované a obnovitelné zdroje nás teď čeká tvrdé
vyjednávání o podobě regulace distribučních poplatků,“ řekla
Alena Vitásková.
„K tomu potřebuji podporu ze strany spotřebitelů a jsem ráda, že Svaz
průmyslu a dopravy mi ji poskytuje,“ dodala Alena Vitásková.
„Velmi nám pomohla novela zákona o obnovitelných zdrojích, která
nám skokově snížila náklady na zelenou energii. Samozřejmě
vítáme každé další kroky, jež nám ceny sníží, protože stále platíme
víc než zahraniční konkurence. Regulace distribučních poplatků je
pro nás klíčová, a proto oceňujeme, že se do ní Energetický regulační
úřad pod vedením paní Vitáskové pustil,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Na Valné hromadě SP ČR přednesl projev
prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Hostem vedení Svazu byl také náměstek hejtmana
Libereckého kraje Marek Pieter. Setkání se zúčastnili také
zástupci místních firem.

Hlasování na Valné hromadě.
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VALNÁ HROMADA SP ČR
DNE 31. ŘÍJNA 2013 schválila:
Libereckou výzvu SP ČR nové politické reprezentaci:
http://www.spcr.cz/tiskove‑zpravy/text‑liberecke‑vyzvy‑vuci
‑politicke‑reprezentaci
Programové prohlášení pro rok 2014:
http://www.spcr.cz/images/pp2014.pdf
Platební řád na rok 2014:
http://www.spcr.cz/images/rad2014.pdf
Usnesení:
http://www.spcr.cz/images/USNESENi.pdf
Stanovy:
http://www.spcr.cz/images/STANOVY_SPCR_2013.pdf
Přijetí Liberecké výzvy předcházela diskuse. Zúčastnil se jí
například zástupce firmy ArcelorMittal Jakub Vít.

Na setkání představenstva SP ČR s Alenou Vitáskovou
panovala přátelská atmosféra.

Hostem schůze představenstva SP ČR před jeho Valnou
hromadou byla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková –
na snímku s viceprezidentem SP ČR Janem Rafajem.

Hostitelem Valné hromady SP ČR byl předseda
představenstva TOS Varnsdorf a člen představenstva
SP ČR Jan Rýdl.

Pohled do auditoria – ředitel pro vnější vztahy Škoda Auto a. s. Michal
Kadera a viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku Radek Špicar.

Valná hromada
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Josef Holub: Na změně stanov vydělali všichni
Schválením na Valné hromadě SP ČR vstoupily v platnost nové úpravy stanov Svazu.
Pro Spektrum změny komentoval viceprezident SP ČR pro daně a legislativu Josef Holub.
V čem tkví úprava stanov a jaké změny pro
fungování Svazu přinese?
Úprava stanov obsahuje dva návrhy.
První zajišťuje členským subjektům
a členským firmám to, že nebudou moci
být za žádné situace v budoucnu navzájem
přehlasovány na valných hromadách
v situacích, kdy se rozhoduje tzv.
kvalifikovanou většinou. Druhý rozšiřuje
počet členů představenstva o tři.
Co bylo důvodem nutnosti upravit stanovy?
Úpravu prvně zmíněnou vyvolala
obava členských subjektů z rostoucího
počtu delegátů členských firem
na valných hromadách (na poslední
valné hromadě 48 oproti 29 delegátům
členských subjektů). Ve druhém případě

požádal prezident Svazu o rozšíření
představenstva s ohledem na rozšiřující
se záběr činnosti Svazu.
Jaká byla cesta k úpravě stanov?
Základ úpravy byl projednán na schůzce
zástupců představenstva, členských
subjektů a členských firem. Dohodu
se podařilo nalézt bez vážnějších problémů.
Kdo na změně stanov „vydělal“ a kdo
„prodělal“ a jak?
Jsem přesvědčen, že na změnách
získali všichni, protože úpravy zajišťují
nekonfliktní fungování rozhodujících
orgánů Svazu až do vzdálenější
budoucnosti.
jnd

Anketa: Co může politikům přinést Liberecká výzva?
Vladimír Koudelka, První brněnská strojírna a.s.
Jasně formulované kroky, jaké podpora průmyslu a tím i ekonomika
státu jako taková potřebuje. Měli by si výzvu pozorně přečíst,
zamyslet se nad každým jednotlivým bodem a alespoň se pokusit
ji ve své budoucí politické práci respektovat.
Jan Csudek, Třinecké železárny a.s.
Uvědomění si, kdo generuje zdroje pro fungování státu, a že tu
„dojnou krávu“ je třeba udržet při životě. Myslí‑li to s touto zemí
opravdu dobře, pak doufám, že přijmou podanou ruku a budou
společně ve shodě řešit aktuální problémy.
Petr Špetlák, AWT a.s.
Spíš bychom se měli zeptat, co mohou zástupci veřejné sféry
přinést těm, kteří jsou pod Libereckou výzvou podepsaní. Je nutno
si přiznat, že postuláty obsažené v tomto dokumentu by v ideálním
případě neměly být vůbec formulovány, a to z prostého důvodu –
mělo by se jednat o samozřejmosti, jež mají zástupci veřejného
sektoru na paměti vždy, když činí jakékoliv rozhodnutí. Osobně
nejsem potěšen z toho, že v důsledku nastalé situace jsme nuceni
tato základní pravidla zástupcům veřejné sféry připomínat.
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Svatoslav Novák, ICT UNIE
Měla by jim pomoci uvědomit si, že propad
konkurenceschopnosti ČR představuje alarmující fakt, který je
nutné neprodleně a se vší vážností řešit. Je třeba vytvořit v rámci
možností silnou vládu, pro níž růst konkurenceschopnosti české
ekonomiky bude prioritou. Zároveň usilovat o elementární shodu
na klíčových záležitostech napříč politickým spektrem a zajistit
kontinuitu, aby se s každou novou vládou nezačínalo na „zelené
louce“, jak jsme toho bohužel opakovaně svědky.
Milan Chromík, Dalkia Česká republika a.s.
Čeští politici by si místo neustálé alchymie s daňovým
zatížením měli stanovit jasnou strategii, jak v jednotlivých
oblastech ekonomického života postupovat. Obávám se, že jsme
historicky získali negativní postoj k jakémukoliv plánování.
Měli bychom si přitom uvědomit, že „plán“ není sprosté slovo,
ale nezbytná součást chodu jakéhokoliv subjektu. Plánovalo se
nejen v centrálně řízených ekonomikách, plánovalo se a plánuje
i na západ od nás. Pokud neexistuje plán, znamená to, že
neexistuje ani cíl.
jnd

Zastavte pád konkurenceschopnosti,
bouřil Svaz v médiích
Liberecká výzva, předvolební a povolební situace, tripartitní jednání, podnikatelská mise
na Ukrajinu – témata, jimž se SP ČR mediálně věnoval v uplynulých týdnech.

Prosadit se mediálně mezi předvolebním tlacháním politiků a po‑
volebními „zvláštnostmi české politiky“ nabízenými v přímém pře‑
nosu nebylo pro SP ČR jednoduché. Přes 400 mediálních záznamů,
řada vystoupení jeho vedení v České televizi a citace v článcích
na titulní straně Hospodářských novin (HN) nasvědčují tomu,
že se přece jen něco podařilo. Hlavním tématem, které Svaz v mé‑
diích v posledních týdnech „odehrával“, byla konkurenceschopnost
ČR v mezinárodním srovnání, stabilita politického povolebního
prostředí a kvalita podmínek podnikání. Mediálně se tato pozice
začala prezentovat v rámci předvolebních debat, mimo jiné na praž‑
ském fóru Zlatá koruna. Novináři zaznamenali zejména vyjádření
prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka o tom, že politici mají hlavní
podíl na frustraci společnosti a nemalou měrou se „zasloužili“ o to,
že zatímco u sousedů ekonomiky rostou, ta naše po loňském roce
i letos skončí v červených číslech.
Po volbách zástupci Svazu zaujali státnickou pozici a v komentářích
o výsledcích hlasování apelovali na vytvoření funkční silné vlády
a na politickou stabilitu. Tedy přesně na to, co se po volbách
nestalo. Ostatně podnikatelská sféra v anketách vyjádřila obavy
ze zdlouhavých povolebních vyjednávání. Mediální tlak na politiky
pokračoval zveřejněním údajů o propadu ČR v mezinárodních
žebříčcích konkurenceschopnosti a na šetření SP ČR a ČNB
o ohledně stavu podnikatelského prostředí (úplné znění na http://
www.spcr.cz/images/setreni.pdf).
„Politická reprezentace není schopna zlepšit kvalitu podnikatelského
prostředí,“ zaznělo z úst zástupců Svazu například v HN. Vrcholem
mediální vlny byla propagace takzvané Liberecké výzvy vůči nové
Počty citací v médiích v říjnu – podle témat
Počty citací v médiích v říjnu – podle témat

politické reprezentaci na tiskové konferenci následující po Valné
hromadě SP ČR, na níž byla výzva přijata. Výzva byla rozeslána
i ve formě videa. Další etapou bude vyhodnocení a medializace
komentářů a počtu těch, kteří výzvu podpořili na webu SP ČR.
Viceprezident SP ČR Pavel Juříček v médiích poukázal na problém
nedostatečného potírání korupce. „Za necelé dva roky práce
viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy jsem se dozvěděl tolik
informací o našem zkorumpovaném státě, že jsem se jako občan
rozhodl, že tomu nadále již nebudu jen nečinně přihlížet,“ uvedl
s tím, že řešení vidí ve spolupráci s protikorupčním fondem Karla
Janečka. Svaz se mimo jiné již angažuje v soutěži TOP Odpovědná
firma, jejíž vítězi byli v říjnu vyhlášeni. „Jsme hrdí na to, že právě
ty nejlepší CSR firmy jsou našimi členy,“ uvedla zástupkyně SP ČR
Vladimíra Drbalová, členka hodnotící komise pro kategorii TOP
velká CSR firma (více na www.topodpovednafirma.cz).
Příležitostí pro zviditelnění postojů Svazu bývá tripartita. Mediálně
nejatraktivnějším tématem jejího říjnového jednání se ukázalo
rozhodnutí MPSV využít většiny peněz, které mělo pro firmy
v potížích, na tzv. kurzarbeit, tedy na podporu zaměstnávání
absolventů. Zástupci SP ČR okomentovali situaci tím, že firmy
se do projektu nezapojily v dostatečné míře. „Mnohé se prý nechtějí
před konkurencí i bankami přiznávat, že jsou v problémech.
Nepodařilo se ani financování z peněz EU. V minulosti kritika
směřovala k tomu, že pravidla pro kurzarbeit byla nastavena příliš
přísně, a mnohé podniky na pomoc nedosáhly,“ uvedla média.
Překvapivě výrazný zájem transformovaný do počtu několika
desítek článků a citací byl o říjnové pokračování loňské akce
v Liberci pod názvem Sklářské svítání, zaměřené na situaci
a výhledy tohoto odvětví. Základem byla analýza SP ČR, kterou
zpracovala Technická univerzita v Liberci. Média se zajímala
i o dění kolem podepisování kontraktů a podnikatelské mise SP ČR,
provázejícího prezidenta republiky na Ukrajinu (zájemci si návštěvu
a její atmosféru mohou připomenout prostřednictvím videa
na internetové stránce http://bit.ly/HqKjfV).
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz

Média
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Daniel Heler: Aby se dařilo bankám,
musí se dařit průmyslu
Chceme být aktivním podporovatelem úspěchů českého průmyslu, říká člen představenstva
a náměstek generálního ředitele České spořitelny Daniel Heler v rozhovoru pro Spektrum.
také velmi důležité, chceme s našimi klienty spolupracovat tak,
aby úspěšně pronikali na zahraniční trhy. Bankovnímu sektoru
včetně České spořitelny a Erste Corporate Banking se bude dařit
tak dobře, jako se bude dařit českým podnikům.
Bez toho, abychom porozuměli průmyslovému sektoru stejně
dobře jako naši klienti, nemůžeme najít nejlepší řešení. Proto jsme
úspěšně spustili program Top Engineering pro strojírenské firmy,
připravujeme program Top Aerospace pro dodavatele leteckého
a kosmického průmyslu a máme rozpracované další programy, jako
třeba Top Automotive pro dodavatele do automobilového průmyslu
i programy zaměřené na tradiční i rozvíjející se průmyslové obory.
Vztahy s klienty vždy budujeme jako dlouhodobé partnerství,
chceme jim rozumět a přinést jim vždy nejlepší možná řešení pro
danou situaci. Naše volná likvidita se pohybuje v řádu stovek
miliard korun, takže si myslím, že český průmyslový sektor má
z čeho čerpat.

Česká spořitelna před měsícem podepsala se SP ČR smlouvu
o partnerství. Co vás k podpisu motivovalo a co si od ní slibujete?
Pro nás je partnerství se SP ČR logickým krokem, který do určité
míry institucionalizuje to, co se již v minulosti mezi ČS a.s.,
její Erste Corporate Banking a průmyslovým sektorem dělo.
České průmyslové podniky jsou zásadním faktorem růstu české
ekonomiky a dobrého fungování celé české společnosti. Chceme
se víc zaměřovat na základní předpoklady budoucího úspěšného
fungování českého průmyslu, ať je to kvalita technického vzdělávání
nebo manažerská i jazyková vybavenost budoucích kádrů. A co je

22

Bankovní sektor

Jaké firmy mají u vás otevřené dveře?
Kapitálová báze České spořitelny dosahuje už téměř 90 miliard
korun, takže je schopna dělat transakce od nejmenších až
po největší. Záleží nám na tom, být širokospektrálním hráčem
a nezaměřovat se jen na některé obory, které vypadají „sexy“.
Chceme být tam, kde má Česko dlouhodobou tradici nebo
tam, kde se domníváme, že může být dlouhodobě kompetitivní
v globálním měřítku.
Česká spořitelna často bývá veřejností na základě historie
vnímána jako retailová banka, ale v současnosti jsme stále více
zaměřeni na kvalitní služby korporátním klientům se specifickou
přidanou hodnotou. Z hlediska struktury bilance na aktivech
dosahují úvěry pro korporátní klienty již 70 % hodnoty úvěrů
privátním klientům.
Co konkrétně firmám nabízíte?
Můžeme jakékoliv firmě, která má etablovaný obor podnikání
a je připravena dál růst, poskytnout kapitál, třeba jí i pomoci
vstoupit na akciový trh. Můžeme pomoci nalézt řešení pro
vhodné financování růstu, protože bankovní úvěr je pouze jedna
z možností – řada firem je schopných se financovat přes leasing
nebo factoring strojního zařízení.

Našim klientům se vždycky snažíme doporučit nejvhodnější formu
financování, aby pákový efekt, tzn. poměr vlastního kapitálu
a zadlužení na jejich pasivech, byl z hlediska obsluhy tohoto
dluhu únosný. Snažíme se zvýhodnit firmy, které hodně investují
do inovací nebo se chtějí stát hráčem na exportních trzích. Proto
máme speciální programy jako Top Inovace, kde dostávají bonus
v ceně úvěru, případně další zvýhodnění.
Kam se mohou firmy pro úvěr obrátit?
Česká spořitelna má nejširší distribuční síť v ČR, Erste Corporate
Banking působí v každém krajském městě. Máme produktové
specialisty, kteří se zabývají řešením strukturovaného financování,
exportního financování a obecně transakčního bankovnictví
a poradenských služeb v oblasti investičního bankovnictví nebo
v oblasti získávání fondů z EU, tak i specialisty na zajišťování
tržních rizik – měn, komodit, úrokových sazeb. Kdokoliv z vašich
členů má zájem o spolupráci v jakékoliv oblasti, stačí se na ně
obrátit. Určitě se pokusíme najít řešení, které pro danou
firmu bude relevantní jak z hlediska průmyslové expertízy,
tak speciálního řešení od financování zahraničního obchodu
až po poradenství v oblasti fúzí a akvizic.
Jak pomáháte firmám s čerpáním evropských fondů?
Poskytujeme klientům služby programu EU Office, který se snaží
predikovat základní směry použití evropských fondů na nové
programovací období od roku 2014, aby se na ně mohli dostatečně
připravit, co se týče projektování záměrů, tak i jejich faktické
realizace i kombinování různých forem financování. Daří se
nám schválit v operačních programech a následně realizovat
až 95 procent projektů, které jsme připravili pro klienty Grantiky
České spořitelny a Erste Corporate Banking. Jde nám nejen o to, aby
klient dotaci získal, ale realizujeme také tzv. dotační management,
jehož úkolem je dodržovat veškeré závazné podmínky na čerpání
dotace, aby nedocházelo k nutnosti dotaci vracet.
Snažíme se klientům nejen pomoci dostat se k prostředkům
z národních operačních programů, ale v některých oblastech
sejako jediná banka zaměřujeme i na získávání prostředků
z dalších evropských zdrojů buď přes Evropskou investiční banku
nebo Evropský investiční fond. V minulém roce jsme nastartovali
možnost získávat dotace na energetickou výkonnost a přes tuto
strukturu Evropské investiční banky jsme schopni dokonce
ty klienty, kteří investují do energetické výkonnosti, odměňovat
bonusem ze strany evropských nadnárodních organizací.
Co nabízíte firmám, které potřebují pomoc s exportem?
Dominantní roli v českém exportu, nějakých 80 procent,
hraje export na trhy EU, stále více firem se ale snaží pronikat
i do exotičtějších zemí. Erste Corportate Banking je schopna
jít mnohem dál než do našeho rozšířeného domácího trhu
ve střední a jihovýchodní Evropě a doprovázet firmy partnersky –

nejenom finančně, také třeba poradensky. Zajímavá oblast je pro
nás třeba Rusko a střední Asie.
Rok od roku zaznamenáváme růst poptávky po strukturovaném
exportním financování a co je velmi potěšitelné, rádius dosahu
českých firem, a to i středních, je od zemí jako Mongolsko,
Malajsie či Austrálie až po Střední východ a Latinskou Ameriku.
Tam děláme menší transakce v řádu milion až deset milionů eur
až po největší transakce ve stovkách milionů eur. Tyto transakce
nás vedou k přesvědčení, že český export i ve velmi kompetitivních
situacích může hrát úspěšně proti globální konkurenci, ale
potřebuje speciálně na obtížnějších teritoriích či ve velkých
transakcích pomoc státu, především co se týče pojištění od EGAP.
Snažíme se najít nejsilnější banky v každé dané zemi, aby
spolupráce v oblasti akreditivů a další klasické exportní
dokumentace a garancí probíhala s nejvhodnějším
a nejspolehlivějším partnerem. Můžeme říci, že v každé zemi
máme řadu vyzkoušených partnerů.
Jsou podle vás české firmy v mezinárodním srovnání
konkurenceschopné?
Z hlediska technických znalostí, schopnosti flexibilně reagovat,
vymýšlet nové věci a dobře je prodávat na tom rozhodně nejsme
hůře než jakýkoliv vyspělý národ v EU. Je třeba, abychom si jako
národ posílili sebevědomí. Je třeba ukazovat příklady úspěšných
firem, které vyrostly z garáže nebo se úspěšně přetransformovaly
z dříve státních firem. Vidíme řadu firem, které rozšiřují výrobu
nebo si kupují své konkurenty či komplementární hráče v ČR
i zemích EU. Míra konkurenceschopnosti a flexibility v nákladové
bázi našim národním šampionům umožňuje stávat se hráčem
na minimálně evropské úrovni.

Daniel Heler
Absolvoval fakultu zahraničního obchodu Vysoké školy
ekonomické v Praze. V bankovnictví pracuje od roku
1983, po působení v různých pozicích v oblasti devizových
a peněžních trhů se v roce 1990 stal ředitelem odboru
finančních trhů ČSOB. Později působil v Crédit Lyonnais
Bank, od roku 1998 byl členem představenstva Erste Bank
Sparkassen. Od roku 2000 je členem představenstva České
spořitelny s odpovědností za správu aktiv a investiční produkty
drobného bankovnictví, korporátní financování a investiční
bankovnictví, treasury obchodování a prodej, kapitálové
trhy, řízení bilance, finanční instituce a korespondenční
bankovnictví; od roku 2011 také za firemní klientelu, realitní
obchody, komunální financování a financování obchodů.
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Nejlepší manažeři v Česku a názory
na konkurenceschopnost
Právě začaly nominace zájemců do prestižní soutěže Manažer roku, která zviditelňuje
významné osobnosti managementu a jejich často netradiční metody řízení.
Nehledě na existující Strategii mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR ztrácí Česko rok co rok svou pozici
konkurenceschopnosti ve světě. Podnikatelská sféra si takový
„luxus“ nemůže dovolit, svou konkurenceschopnost musí
firmy postavit na jasně definovaných principech. Jaké to jsou,
lze shrnout ze zjištění mezi vítězi loňského ročníku soutěže
Manažer roku. Vyhlašovatelem jsou vedle Svazu průmyslu
a dopravy ČR také Česká manažerská asociace a Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Podle nejúspěšnějších tuzemských manažerů je předpokladem
úspěchu jasná strategie na dalších nejméně pět, deset let
dopředu. Druhým klíčovým předpokladem je uplatňování
inovativních řešení, neustálé zefektivňování a zjednodušování
interních procesů. Recept na konkurenceschopnost spočívá
také v rozvíjení týmu a vlastností fair play.
Principy úspěchu trefně shrnuje loňský Manažer roku
Jan Světlík, generální ředitel Vítkovice HOLDING. „Jasná,
reálná vize. Investice do špičkových technologií, vlastní
vývoj a inovace. Vyhledávat nové příležitosti. Držet
se zásady ‚pracovat a nekrást‘,“ považuje za recept
na konkurenceschopnost.
Další nejlepší manažeři z TOP desítky poukazují na nutnost
propojení vize s praxí. „Skloubit operativu s vizí a naopak.
Mít nižší náklady, větší produktivitu práce a v konečném
důsledku schopnější spolupracovníky loajální vůči firmě
a být tak před konkurencí jeden, dva kroky vepředu,“ říká
Jiří Rosenfeld, generální ředitel Slováckých strojíren. Jaroslav
Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, společně
s řadou dalších manažerů poukazuje v této souvislosti
na nezbytnost spolupráce průmyslu s výzkumnými institucemi
a investice do výzkumu a vývoje.
Názory a komentáře by se daly shrnout i tak, že dobrá firma
se neobejde bez hledání a podpory pracovitých lidí, kteří
jsou otevřeni novým výzvám, nebojí se riskovat a nést plnou
zodpovědnost za svá rozhodnutí. Manažeři se shodují v tom,
že prosperitu firmy zajistí kvalitní a motivovaní lidé. S tím do jisté
míry souvisí kvalita našeho vzdělávacího systému. „Celý svůj
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profesní život vyhledávám příležitosti k učení, jak dělat věci lépe,“
říká Jan Rýdl, předseda představenstva TOS Varnsdorf. Jedním
dechem poukazuje však na stav technického školství v zemi.
„Největším ohrožením naší konkurenceschopnosti je
úroveň technického školství. Tvrzení, že o technické obory
není zájem, zastírá skutečný důvod tohoto úpadku, který
je ve zjednodušeném přístupu vycházející z teze, že trh
to vyřeší,“ míní Jan Rýdl.
A ještě na jeden aspekt manažeři poukazují. Je tím potřeba
dostatečného sebevědomí. Libor Witassek, jednatel DC
VISION k tomu dodává: „Investujeme do vývoje vlastních
manažerských modelů a prosazujeme se v celém světě. Již
nyní máme lepší metodiky v oblasti provozní excelence než
prestižní americké nebo britské firmy. Není důvod se bát
renomovaných konkurenčních subjektů, naši zákazníci naše
sebevědomí a nadhled již znají a jistě to ocení. Pokud nám
chybí sebevědomí, svět to vycítí.“
Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz
Staňte se Manažerem roku,
právě probíhají nominace
Období nominování: říjen 2013 – 15. únor 2014
Zpracování a podání přihlášek: listopad 2013 – únor 2014
Hodnocení: leden – březen 2014
Slavnostní vyhlášení výsledků: 24. duben 2014, palác Žofín
Na případné dotazy vám rádi odpovědí zástupci
České manažerské asociace
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
tel.: 224 109 301, 434,
tel./fax: 241 431 149
e‑mail: lukovic@cma.cz
www.cma.cz

Modelování budoucnosti
firmám přináší schopnost
konkurovat
Schopnost lépe využít systémové nástroje řízení firem přináší
manažerům účast na konferenci Business Navigation Days (BND),
kterou v říjnu již podeváté uspořádala firma Inekon Systems. Konferenci
Spektru přiblížil výkonný ředitel společnosti Václav Houser.
Pro koho je konference určena?
Jde o výměnu zkušeností při řízení firemní
výkonnosti. Stále větší konkurenční význam
pro firmy má kvalitní „čelní výhled“ –
modelování budoucí výkonnosti, strategie,
ročních plánů, krátkodobějších předpovědí
i manažerských simulací.
Vytvořila se zde neformální „komunita“
tvořenou řediteli firem i specialisty, kde se
přenáší zkušenost nejen při přednáškách
a následných diskusích, ale i při osobních
setkáních. Jde především o výměnu
zkušeností odborníků z manažerské
praxe, jež je doplňována vystoupeními lidí
z univerzit a konzultantů.
Letošní konference BND se konala ve dnech
24. – 25. 10. v hotelu Tři věžičky ve Stříteži
u Jihlavy. Konference se zúčastnilo přes
šedesát generálních a finančních ředitelů
či specialistů controllingu. Osmnáct
významných řečníků nastínilo svůj pohled
na strategii, plánování a řízení výkonnosti
v širších souvislostech.
Co se účastníci konference dozvěděli?
Zaznělo mnoho podnětných názorů z oblasti
manažerského řízení a controllingu. Vybrat

nejzajímavější není jednoduché. Velkou
pozornost vyvolalo vystoupení prezidenta
Mondi SCP pana Seneckého. Nevěnoval
se otázkám řízení výkonnosti pomocí
čísel, ale měkkých faktorů jako je důvěra
v manažerském týmu, vlastní motivace
a odpovědnost vedoucích pracovníků,
pravdivá a věcná komunikace.
V nekonformním vystoupení zaujal
krizový manažer M.L. Moran pan Novák.
V přednášce nazvané „Strategie není
nukleární medicína“ popsal krizové
momenty firem i způsoby, jak jim čelit.
Co je brzdou podnikového řízení v ČR?
Nemyslím si, že brzda je to správné slovo.
Všechny společnosti se snaží zlepšovat,
ale narážejí na řadu omezení. Část z nich
se nachází mimo firmu, část uvnitř firmy.
Z povahy konference BND zaměřené „dovnitř“
firmy se kritické hlasy na ekonomické
makroprostředí a fungování státu příliš
neozývají. Firmy samozřejmě nemohou být
všechny stejně úspěšné, měly by se však
snažit zlepšovat. Tomu pomáhají jasné vize
a cíle. Zásadní problém ale je v jejich sdílení
s jednotlivými zaměstnanci při každodenním

provozu. Tomu výrazně pomáhá plánování –
to je místo, kde se vize a strategie přibližují
a konkretizují.
Jaká je odpověď na otázku letošního ročníku –
patří úspěch těm, kdo řídí ve více variantách,
nebo těm, kteří sází na jeden správný tah?
Dovolil bych si otázku rozvést. V této
tezi je formulován problém, který musí
řešit patrně každý firemní strategický
management. Má být strategie koncipována
v několika variantách, tak aby mohla
pohotověji reagovat na nečekané události
a zvraty, které budoucnost přinese? Nebo je
jednoznačným a nekompromisním souborem
cílů, který podnik stmeluje a motivuje, a který
nezná žádná kdyby?
V názorovém duelu k uvedené otázce se proti
sobě postavili prezident Aera Vodochody
Ladislav Šimek a nezávislý konzultant Tomáš
Nekvapil. Odehrála se strhující diskuse,
do níž měli přítomní zasahovat, vyslovovat
své úvahy a hlasováním vyjadřovat příklon
k jednomu z názorů. Jak duel dopadl?
S mírnou převahou vyhrál názor klonící
se k variantní podobě strategie.
jnd

BND pořádá firma Inekon Systems – Inekon Systems zákazníkům poskytuje ucelený metodický a softwarový koncept řízení
celopodnikové výkonnosti označovaný jako Business Navigation System (BNS). Je určen pro informační podporu řízení firem
na vrcholové úrovni a pro útvary controllingu, užívá ho již téměř osmdesát firem především z oblasti průmyslu. Společnost
se nedávno stala členskou firmou SP ČR, nad konferencí Svaz převzal záštitu.
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Evropská regulace mezibankovních
poplatků u platebních karet
Senátní výbor pro evropské záležitosti projednal návrh nařízení Evropského parlamentu
a Evropské rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách.
SP ČR se materiálem zabýval a zaujal k němu stanovisko:
SP ČR sdružuje nejvyšší počet podnikatelských subjektů v ČR,
je i nejvýznamnějším zaměstnavatelským svazem. Toto postavení
mu umožňuje posoudit projednávanou problematiku ze dvou
stran – zastupuje firmy, které v oblasti vystupují jako podnikající
a zároveň má možnost posoudit problematiku z hlediska
spotřebitelského (řada zaměstnanců disponuje služebními
kartami, které výrazně zjednodušují administrativní náročnost
podnikání).
SP ČR podporuje deklarované cíle tohoto nařízení, tedy větší
konkurenci, větší výběr a transparentnost pro spotřebitele, stejně
jako více inovací, rozvoje bezpečnosti plateb a zvýšení důvěry
zákazníků. Všechny zainteresované strany mají zájem na rozvoji
a podpoře elektronických plateb, to se týká subjektů kartových
schémat, bank, spotřebitelů, malých a středních podnikatelů,
velkých firem. Cíle by mělo být dosaženo svobodným působením
tržního prostředí, nikoliv nepružným a nepředvídatelným
zásahem regulace. Obáváme se však, že navrhovaná opatření
ohrozí dosažení těchto cílů a naruší férovou hospodářskou soutěž,
ochranu spotřebitele i zájmy obchodníků.
K regulaci mezibankovních poplatků:
SP ČR je přesvědčen o tom, že regulace existujících
mezibankovních poplatků je zbytečným zásahem do dobře
fungujícího a v ČR velmi inovativního platebního trhu. Navíc
limitní výše poplatků jsou ekvivalentem cenové regulace, která
je v rozporu se zásadami volné soutěže a se základními cíli
evropských smluv.
• Optimální výše poplatků pro konkrétní zemi je nejlépe
stanovena konkrétními tržními silami reflektujícími reálnou
situaci.
• Úroveň rozvinutí elektronických karet se v různých zemích liší.
Tomu odpovídající výše poplatků umožňuje flexibilitu nutnou
pro dynamičnost a inovativnost rozvoje odvětví.
• Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že takový zásah do tržního
prostředí může mít nepředvídatelné negativní dopady
na všechny zainteresované strany.
• Nucené snížení mezibankovních poplatků může vést
ke zvýšení poplatků za platební karty, které tak budou
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pro spotřebitele dražší a zároveň nepovede ke snížení
maloobchodních cen.
Vyjmutí třístranných platebních systémů a dalších hybridních
obchodních modelů z regulace povede k narušení konkurenčního
prostředí a vytvoří nerovné podnikatelské prostředí. Pravidlo
ctění všech karet (HACR) pokládáme za významný prvek systému
platebních karet, který dává uživateli karty jistotu platby
pokaždé, je‑li prodejní místo označené logem karetní společnosti.
Obchodník má již dnes možnost platbu kartou zpoplatnit
(tzv. surcharging) či se rozhodnout karty nepřijímat vůbec, avšak
přijímá‑li je, očekává zákazník, že všechny jeho karty s logem
karetní společnosti budou akceptovány. Domníváme se, že není
správné toto pravidlo rušit či rozvolňovat.
Jakékoli ztížení možnosti plateb služebními kartami (tj. karet
s jiným poplatkem) může ohrozit rozvíjející se elektronizaci
platebního styku a jeho inovativnost, která přináší značné výhody
jak podnikatelům a zaměstnancům, tak i obchodníkům. Proto
žádáme, aby ČR přehodnotila pozitivní hodnocení návrhu Komise
a proti tomuto návrhu se postavila.
SP ČR jednoznačně podporuje úsilí o rozvoj funkčního
a spolehlivého trhu v oblasti karetních transakcí. Nedomnívá
se však, že by trpěl zásadními nedostatky. Obáváme se,
že navrhovaná opatření nepovedou k deklarovaným cílům.
Jeví se tato rizika:
• narušení fungujícího komplexu vztahů mezi zúčastněnými
subjekty a ohrožení existující rovnováhy systému,
• snížení mezibankovních poplatků nemusí vést ke snížení
poplatků a následnému snížení cen pro konečné spotřebitele,
• ztížení možnosti plateb služebními kartami (tj. karet s jiným
poplatkem) může ohrozit rozvíjející se elektronizaci platebního
styku, která přináší značné výhody jak podnikatelům
a zaměstnancům, tak i obchodníkům.
Závěrem připomínáme, že elektronický způsob placení má
v důsledku nezastupitelnou roli v boji státu proti šedé ekonomice.
Ludmila Nutilová
poradkyně generálního ředitele SP ČR
lnutilova@spcr.cz

Přínosy zaměstnávání OZP vyčíslí
webová kalkulačka
Finanční přínosy zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) pro firmy nebo
organizace orientačně vyčíslí nová webová kalkulačka. Zájemci ji najdou na webové
stránce http://www.spcsr.cz/kalkulacka2.
Kalkulačku vyvinuli řešitelé projektu „Sociální pilíř
konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, poté ji pilotně
otestovali zástupci největších zaměstnavatelů na volném
trhu práce. Kalkulačka je určena pro strategické rozhodování
a motivaci zaměstnavatelů, nikoli pro účetní evidenci.

Protože finanční podpora zaměstnávání OZP ze strany státu
má v ČR kromě zákonem pevně stanovených podpůrných
mechanismů i několik dalších složek, jejichž výše se řídí
konkrétními okolnostmi jednotlivých případů, nemůže
kalkulačka v samotném principu nahradit přesné výpočty
podle zákona o zaměstnanosti a souvisejících předpisů. V části
zahrnující zákonně nenárokové složky pracuje ale s hodnotami
obvyklými, takže pro rychlou orientaci při základním
manažerském rozhodnutí je plně použitelná a dostačující.
Hodnota průměrné měsíční mzdy za 1. – 3. čtvrtletí, od které
se odvíjí limity náhradního plnění a výše sankcí za neplnění
povinného podílu zaměstnávání OZP, je momentálně platná
do konce roku 2013. Pro následující roky bude v on‑line verzi
kalkulačky tato hodnota průběžně aktualizována.
Dále je nutno upozornit, že kalkulačka neřeší problematiku firem
nebo organizací, které zaměstnávají OZP z více než 50 procent.
Je určena pro subjekty působící na volném trhu práce.

Vstřícně k uživatelům
Grafické řešení kalkulačky se snaží vytvořit přehledné
uživatelsky přívětivé prostředí. Ovládání je intuitivní
se systémem volitelné nápovědy. Uživatel na začátku výpočtu
zadá požadované vstupní údaje (počet zaměstnanců, počet
zaměstnanců se ZP, předpokládaná výše daně z příjmu pro
uvažované období). Kalkulačka mu automaticky vyčíslí
povinnosti, vyplývající pro uvažovanou firmu/organizaci
ze zákona o zaměstnanosti a sankce za jejich neplnění.
Následně nabídne možná řešení formou zaměstnání nových
OZP nebo možnost využití náhradního plnění.
Po vložení hodnot počtu nových zaměstnanců OZP, o jejichž
zaměstnání firma uvažuje, kalkulačka vyčíslí celkový finanční
přínos pro firmu nebo organizaci ve struktuře: zákonem
stanovené nárokové částky, nenárokové částky, jejichž přesnou
výši určuje místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR (v této
části kalkulačka používá částky průměrné a obvyklé) a celkový
předpokládaný finanční přínos vč. úspory na dani z příjmu.
Významní zaměstnavatelé jako Škoda Auto, Česká pošta, Česká
spořitelna a další při testování obsahu a funkce kalkulačky
konstatovali, že je možno využít ji v rámci orientačních
propočtů pro testování různých variant počtu zaměstnanců
z řad OZP se zohledněním stupně jejich postižení.
Doporučujeme čtenářům kalkulačku vyzkoušet i v podmínkách
jejich firmy nebo organizace.
Za kolektiv autorů
Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky Sekce zaměstnavatelské SP ČR
jhlavackova@spcr.cz
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Nový rok přinese společnou úpravu rejstříků
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zavede od 1. ledna 2014
společnou úpravu pro rejstříky obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství
vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.
Zákon 304/2013 Sb. tak sjednocuje dosud roztříštěnou právní
úpravu a měl by přinést zrychlení zápisů do veřejných rejstříků
a snížení administrativní zátěže. Tam, kde bude třeba, stanoví
odchylky pro různé formy právnických osob. Do podnikové
praxe přináší mimo jiné tyto novinky:
• Návrh na zápis lze podat v listinné i elektronické podobě. V té
musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo
zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh
na zápis podává.
• Okruh skutečnosti, které se do obchodního rejstříku zapisují,
se rozšiřuje. Například u společnosti s ručením omezeným
se zapisuje druh obchodního podílu a s ním i popis práv
a povinností s ním spojených. Dále se nově zapisuje adresa
bydliště statutárního orgánu, společníka společnosti
s ručením omezeným, popř. jediného akcionáře akciové
společnosti, liší‑li se od místa trvalého pobytu.
• Úprava lhůty pro rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení.
Nadále platí, že rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne
o návrhu ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději
do pěti pracovních dnů, avšak např. v případě návrhu na zápis
přeměny právnických osob tak učiní bez zbytečného odkladu.
Z tohoto lze dovodit, že se zápisu přeměny již nelze domáhat
fikcí zápisu po uplynutí lhůty pěti pracovních dní.
• Soud provede zápis, aniž by o tom vydal rozhodnutí (tzv. přímý
zápis) v případech, kdy mají navrhované zapisované
skutečnosti podklad v přiloženém notářském zápisu. Nově
mohou být tedy takto zapsány i skutečnosti, u nichž jsou vznik,
změna nebo zánik podmíněny zápisem do rejstříku.

•

Zápis notářem. Absolutní novinkou je to, že notář může
provést přímý zápis (on line) do obchodního rejstříku
v těch případech, kdy mají zapisované skutečnosti podklad
v notářském zápisu a kdy byly notáři předloženy všechny
listiny, které je třeba pro zápis do rejstříku nebo pro založení
do sbírky listin doložit a osoba oprávněná k podání návrhu
na zápis o to požádá. K zápisu do obchodního rejstříku
je oprávněn pouze ten notář, jenž sepsal podkladový
notářský zápis (tj. notářský zápis pro zápis do veřejného
rejstříku nebo o rozhodnutí orgánu právnické osob),
nebo případně všechny existující podkladové notářské
zápisy a notářské zápisy o osvědčení (osvědčuje právní
jednání uskutečněná po tom právním jednání, o kterém
je podkladový notářský zápis). Zápis notářem přináší
několik výhod, z nichž nejvýraznější bude zřejmě zrychlení
rejstříkové agendy, protože nebude nutno sepisovat
formulář, veškeré listiny jsou předkládány přímo notáři,
který si ihned vyžádá jejich případné doplnění (nedochází
tudíž k zasílání výzev soudem a následnému prodlužování
lhůt pro zápis do rejstříku). Kromě toho má notář přístup
do veřejného rejstříku odkudkoliv, čili není nutno podávat
návrh na místně příslušném pro daný rejstříkový soud.
Služba u notáře bude zpoplatněna, ale zápis prostřednictvím
notáře nebude povinností ale volbou.

Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky Sekce zaměstnavatelské SP ČR
jhlavackova@spcr.cz

Novinky v insolvenčním řízení
Novela insolvenčního zákona přináší změny vyvolané požadavky praxe, judikaturou
a vazbou na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.
Pokud jde o změny vynucené
rekodifikací soukromého práva, jde
u novely zákona číslo 294/2013 Sb.,
která nabude účinnosti 1. 1. 2014,
především o reakci na změnu
terminologie a nové právní instituty.
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Vše jde ale řešit výkladem, takže zásahy
nejsou nijak velké. Z řady změn, které
si vyžádala praxe a judikatura, uvádím
ty, které považuji za zásadní.
Významná bude změna způsobu
určování insolvenčních správců.

Nově budou vybíráni podle předem
daného pořadí. Zpřísnění kvalifikace
správců přináší novela do zákona
o insolvenčních správcích a nová jsou
i pravidla pro odměňování insolvenčních
správců.

Věřitelé
Novinkou je možnost
věřitele prolomit závaznou lhůtu
k podávání přihlášek pohledávek,
pokud ji zmeškal z omluvitelných
důvodů. Na žádost věřitele rozhoduje
insolvenční soud a platí se paušální
náhrada nákladů ve výši 5000 korun.
Novela dále zpřesňuje výčet, kdy nelze
věřiteli uložit sankci za neoprávněně
přihlášenou pohledávku.
U zajištěných věřitelů dochází
k zpřesnění postupu zajištěných
věřitelů při udílení pokynů směřujících
ke správě či zpeněžení majetku, jde‑li
o majetek, který zajišťuje pohledávku
více věřitelů současně, a dále k posílení
postavení zajištěných věřitelů.
Zajištění věřitelé nově rozhodují
o prodeji majetku sloužícího k zajištění

Strategické
fórum
Letošní 17. ročník Strategického fóra, setkání
top manažerů a osobností business sféry,
se uskuteční již tradičně na Zámku Štiřín.
Kromě jiných vystoupí:
› Jan Mládek, stínový ministr financí ČSSD
› Miroslav Kalousek, 1. místopředseda strany TOP09
› Ivan Hodač, generální sekretář Evropské asociace
výrobců automobilů
› Marian Piecha, generální ředitel, CzechInvest
› Tomáš Spurný, generální ředitel, Banca Comerciala
Romana (Erste Group)
› Tomáš Kopic, Business Development Manager,
Ammann CR
› Generální ředitelé společností: T-Mobile, Třinecké
železárny, Coca Cola HBC, Alpine Pro, mBank,
Gumotex

pohledávek samostatně. Věřitelský
výbor a insolvenční soud rozhodují
pouze v případě, že zajištěný věřitel
pokyn nedal.
Další změnou je zvýšení kvóra
potřebného pro přenesení pravomoci
věřitelského výboru na schůzi věřitelů.
Přesnější a jednoznačnější vymezení
souběhu výkonu rozhodnutí (exekuce)
a insolvenčního řízení přináší
nové znění § 109 odst. 1 písm. c)
insolvenčního zákona.
Prohlášení úpadku má za následek
přerušení stávajících řízení
o pohledávkách týkajících se majetkové
podstaty.
Dvě novinky má institut oddlužení –
nově může o oddlužení žádat i fyzická
osoba, která je podnikatelem,

za předpokladu, že její dluhy nejsou
jen z podnikání, a dále se nově zavádí
možnost společného oddlužení manželů.
U reorganizace dochází ke snížení limitů
na roční obrat a počet zaměstnanců pro
zahájení reorganizace na návrh dlužníka
bez souhlasu věřitelů
Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky Sekce
zaměstnavatelské SP ČR
jhlavackova@spcr.cz

5.–6.

prosince
Hotel Zámek
Štiřín

Partneři:

Přihlaste se na fórum ještě dnes:

„Osud není věcí
náhody, je věcí
výběru! Na osud
se nečeká, musíte
ho dosáhnout.“
— W. J. Bryan

+ 420 234 718 721
zc@topvision.cz
www.topvision.cz

Odborný garant:

Mediální partneři:

.
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Přísnější pravidla unie pro rozšiřování
Evropská komise vydala 16. října pravidelnou zprávu o průběhu procesu rozšiřování a pokroku zemí západního Balkánu, Albánie
a Turecka na jejich cestě do Evropské unie. Evropa se za bezmála deset let, kdy přijala největší skupinu nových zemí střední
a východní Evropy, poučila a pravidla pro vstup inovuje za pochodu. Kodaňská kritéria již dávno nestačí a proces rozšíření musí
reflektovat novou ekonomickou správu EU. Země aspirující na členství v EU nyní musí vypracovávat strategie národních plánů
reforem, které obsahují část makroekonomickou a fiskální a část konkurenceschopnosti a strukturálních reforem. Komise
zahájila i nový dialog o zaměstnanosti a sociálních reformách s Tureckem a Srbskem, následovat budou bývalé jugoslávské
republiky Makedonie a Černá Hora. Plány budou sloužit jako východisko pro specifická doporučení jednotlivým zemím.

Co přinese přehled ukazatelů zaměstnanosti a sociálních ukazatelů?
Komise zveřejnila dne 2. října jako svůj příspěvek k diskusi o prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU) očekávané
i zpochybňované sdělení o Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie. Cílem sdělení je lepší začlenění sociální
dimenze do sledování makroekonomických nerovnováh a posilování existujícího rámce pro koordinaci politik zaměstnanosti
a sociálních politik. S tím je spojeno vytvoření srovnávacího přehledu s klíčovými ukazateli zaměstnanosti a sociálními ukazateli
(např. míra nezaměstnanosti a změny v její struktuře, míra nezaměstnanosti mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání
ani v profesní přípravě a míra nezaměstnanosti mladých lidí, reálný hrubý disponibilní důchod domácností, míra ohrožení
populace v produktivním věku chudobou a sociálním vyloučením a koeficient příjmové nerovnosti). Přijatá opatření mají sloužit
jako prevence před negativními trendy.

kaleidoskop

Na programu Evropské komise na rok 2014 je implementace
EK 22. října zveřejnila svůj nový pracovní program na rok 2014, kterým ukončí svůj vyměřený mandát. Příští rok proto bude
rokem realizace a implementace – rokem dokončení všech 26 návrhů, které jsou nyní v legislativním procesu. Součástí programu
komise je příloha s 29 novými legislativními či nelegislativními návrhy, příloha s 21 návrhy akcí v rámci programu REFIT pro
účelnost a účinnost právních předpisů (výsledky projektu) a příloha s 53 konkrétními návrhy na přehodnocení nebo stažení aktů,
které jsou v legislativním procesu. Komise chce hlavně zaručit, aby se včas rozběhly programy v rámci nového finančního rámce
a posílila se spolupráce mezi členskými státy v zájmu dosažení cílů Strategie Evropa 2020.

Výsledky programu REFIT pro účelnost a účinnost právních předpisů
Komise zveřejnila sdělení „REFIT: Výsledky a další kroky“ (KOM (2013) 685). Sdělení, mimo dosavadní popis realizovaných
a připravovaných kroků v rámci programu na přezkum účelnosti existující legislativy, představuje výsledky přezkumu existující
legislativy v podobě seznamu konkrétních předpisů či zvažovaných iniciativ. V příloze jsou členěny následovně:
• 21 návrhů projednávaných v legislativním procesu;
• 23 nových zvažovaných iniciativ na zjednodušení legislativy a snížení regulatorních nákladů, které Komise plánuje předložit;
• 17 iniciativ, které buď Komise po přezkumu plánuje zcela stáhnout z legislativního procesu (9), respektive již nepředloží
zvažovaný návrh k projednání
• a soupis oblastí (v poslední části přílohy), kde se plánuje nebo probíhá přezkum prostřednictvím „kontrol účelnosti“
(tzv. „fitness checks“) Evropské komise.

Úřadu evropského veřejného žalobce hrozí žlutá karta
Národní parlamenty jako strážci principu subsidiarity jsou znovu v akci. Jejich prvním úspěchem bylo stažení návrhu EK
na regulaci kolektivní akce na úrovni EU, tzv. opatření Monti II. Lhůta pro zasílání tzv. odůvodněných stanovisek národních
parlamentů v rámci kontroly subsidiarity k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) vypršela
28. října. K návrhu byla doposud přijata čtyři odůvodněná stanoviska, která čítají pět hlasů. První Senátem Parlamentu ČR,
dále pak dvě odůvodněná stanoviska obou komor nizozemského a v pátek odůvodněné stanovisko kyperského parlamentu.
Odůvodněná stanoviska pak dle informací zástupců národních parlamentů ještě do uplynutí lhůty schválí francouzský Senát,
obě komory britského parlamentu a také švédský, maďarský, maltský a irský parlament. Kontrola subsidiarity stále ještě
probíhá v portugalském parlamentu, v italském Senátu a rumunské dolní komoře. S vysokou pravděpodobností bude dosaženo
14 potřebných hlasů pro spuštění tzv. žluté karty.
30
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Rada: Digitální agenda i migrace
Evropská rada chtěla ve dnech 24. až 25. října jednat hlavně o závazku EU dokončit
jednotný digitální trh, aktuálním se však stalo téma migrace.
Digitální ekonomika je motorem růstu, konkurenceschopnosti
a zaměstnanosti, v budoucnu by měla k růstu HDP unie
přispět dvěma procenty a vytvořit 4 miliony pracovních míst.
Na agendě rady proto byla tato témata: telekomunikační balíček,
digitální obsah a flexibilní režim pro autorské právo, regulace
roamingu, ochrana osobních údajů, elektronická veřejná správa
(„e‑government“), cloud computing, digitální gramotnost,
elektronické dovednosti a kybernetická bezpečnost.
Rada se věnovala i koordinaci hospodářských politik, protože
signály ekonomického oživení jsou stále křehké. Užší koordinace
hospodářských politik by se měla zaměřit na oblasti politik,
které zlepší konkurenceschopnost, zaměstnanost a fungování
hospodářské a měnové unie.
Rada dále posoudila pokrok dosažený v oblasti inovací od února
2011 a stanovila další směry úvah pro dokončení Evropského
výzkumného prostoru (ERA) do roku 2014 i budoucí vývoj.
Zaměřila se i na následné kroky po vzájemném hodnocení
(tzv. „peer review“) požadavků na poskytovatele služeb v rámci
směrnice o službách.

Tématem byl i další pokrok při budování bankovní unie včetně
přijetí jednotného mechanismu dohledu (SSM) a Evropského
orgánu pro bankovnictví (EBA), financování ekonomiky
v návaznosti na iniciativu směřující k poskytnutí lepšího přístupu
k financím malým a středním podnikům (MSP), záruky pro
mládež, a inteligentní regulace (nové návrhy by měly vyplynout
z probíhajících šetření komise v Programu pro účelnost
a účinnost právních předpisů REFIT založeném na přezkumu
stávající legislativy podle sektorových odvětví), a příprava
summitu Východního partnerství.
V souvislosti s nedávnou smrtí stovek uprchlíků ve Středomoří
proběhla dramatická diskuse. Její závěry vybízejí k hledání
samotných kořenů migrace a ke spolupráci se zeměmi původu
a tranzitu a vítají ustavení zvláštní skupiny pro Středomoří, která
definuje principy prevence, ochrany a solidarity.
Vladimíra Drbalová
Sekce mezinárodních vztahů – mezinárodní organizace a EU
vdrbalova@spcr.cz

Pro BUSINESSEUROPE je průmysl top prioritou
EU si pod tíhou dopadů krize stále více uvědomuje, že bez průmyslu se návrat k výraznějšímu
a udržitelnému růstu odehraje jen stěží. Slibuje proto opatření na zlepšení jeho podmínek.
Firmy si často stěžují na to, jak jsou proti konkurenci
sešněrovány nákladnou regulací a mnohdy i přísnějšími pravidly,
než jakým čelí rivalové mimo Evropu, či jak se musí potýkat
s vyššími cenami energií a dalšími překážkami. Snahy zlepšit
situaci by měly vyvrcholit únorovou Evropskou radou, na níž
se šéfové států a vlád zemí „osmadvacítky“ budou bavit hlavně
o průmyslové konkurenceschopnosti a možnostech reformy
průmyslové politiky unie.
„Jako vůdčí evropská zaměstnavatelská a byznys organizace
musíme připravit silný vzkaz pro únorový summit, který
jasně řekne, jaké reformy by průmyslu pomohly, proč Evropa
průmysl potřebuje a proč bez dobře fungujícího průmyslu není
možné zajistit Evropě větší konkurenceschopnost a růst,“
zdůraznil viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký na říjnovém
jednání Výkonného výboru BUSINESSEUROPE (BE), na němž
se v Bruselu hovořilo kromě průmyslové politiky i o přípravách

říjnové Evropské rady k digitální ekonomice či prioritách BE
na příští roky.
„Mám vážné obavy, že pokud EU zůstane zaměřena jen na politiku
boje proti klimatickým změnám, avšak bez toho, aby brala
v potaz potřeby průmyslu a aby její energetická politika stála
na realistických základech, pak to může mít pro EU vážné sociální
i ekonomické dopady,“ dodal Stanislav Kázecký.
Jednání ukázalo, že průmysl je pro BE jednou z top priorit. Překážky
růstu průmyslu v Evropě by měl pojmenovat nový projekt,
z něhož vyjdou konkrétní doporučení, co by k jejich řešení měli
politici podniknout. Jeho výsledky budou představeny 28. ledna
na „BUSINESSEUROPE Day“ v Bruselu.
Tomáš Pirkl
stálý delegát SP ČR u BUSINESSEUROPE
tpirkl@spcr.cz
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České firmy na Ukrajině
Stane se Ukrajina významným partnerem
českých firem na Východě? Mimořádný
zájem o účast v podnikatelské delegaci
doprovázející prezidenta Miloše Zemana
při oficiální návštěvě Ukrajiny tomu
nasvědčuje. Na 90 zástupců českých firem
navštívilo s prezidentem v říjnu Kyjev
a Doněck. Kromě obchodní a investiční
spolupráce byly tématem jednání
a rozhovorů šance Ukrajiny na podpis
asociační dohody s EU na nadcházejícím
summitu Východního partnerství
v litevském Vilniusu. Nejen čeští
podnikatelé do dohody vkládají naděje
na zlepšení podnikatelského prostředí
na Ukrajině včetně lepší vymahatelnosti
práva, nižší korupce a reforem. Poukazují
na problémy v oblasti cel a dovozních
omezení a investičních projektů. Prezident
informoval, že při jednáních s ukrajinským
premiérem Mykolou Azarovem
a prezidentem Viktorem Janukovičem
dostal příslib, že se těmto otázkám bude
věnovat meziresortní komise pro ochranu
práv investorů, řešit bude i problémy dvou
českých investic.
Ukrajina nutně potřebuje investice
do průmyslu i zemědělství. Většina členů
české delegace je ukrajinským partnerům
přijela nabízet. Během podnikatelského
fóra organizovaného společně Obchodní

a průmyslovou komorou Ukrajiny
a Ukrajinským svazem průmyslníků
a podnikatelů v Kyjevě byla podepsána
memoranda o spolupráci v projektech
v oblasti modernizace výrobních závodů,
stavebnictví, i kontrakt na výstavbu
pivovaru, memorandum o spolupráci mezi
Českou poštou a ukrajinským soukromým
poštovním operátorem Nova pošta
a memorandum o spolupráci mezi Českou
exportní bankou a Ukreximbank. Prezident
SP ČR Jaroslav Hanák podepsal dohodu
o spolupráci s prezidentem Ukrajinského
svazu průmyslníků a podnikatelů
Anatolijem Kinachem (nahradila původní
z roku 1992). V Doněcku bylo podepsáno

dalších pět dohod, z toho čtyři společností
ALTA. Jde o dodávky technologií a zařízení
pro energetiku a těžební průmysl.
Memorandum o financování kontraktu
na dodávku českých trolejbusů podepsala
s ukrajinským partnerem Česká exportní
banka. Krátká, ale intenzívní návštěva
Ukrajiny tak – jak věříme – splnila účel
podpořit stávající a otevřít nové obchodní
a investiční příležitosti v zemi, jež
se možná jednou stane (co do rozlohy)
největším státem EU.
Dagmar Kuchtová
ředitelka Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
dkuchtova@spcr.cz

Mise do Izraele přinesla nové vazby
Třicetipatrová budova Industry House Tel Avivu a prostory
Manufacturers’ Association of Israel hostily v říjnu Česko
‑izraelské obchodní fórum uspořádané při návštěvě prezidenta
Miloše Zemana v Izraeli. Zúčastnilo se ho asi sto podnikatelů,
z toho 30 zástupců českých firem. Pro tamní poměry je typická
neformální atmosféra, v tomto duchu proběhlo i fórum,
vystoupení účastníků byla živá a věcná. SP ČR, spoluorganizátora
akce, zastupoval viceprezident Stanislav Kázecký. V projevu
poukázal na perspektivní obory spolupráce jako jsou
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strojírenství, energetika, technologie ochrany životního prostředí
a vodohospodářství, doprava, farmacie a zdravotnictví, lázeňství
a hotelnictví, vojenský průmysl a v neposlední řadě oblast ICT.
Akce vyvrcholila podepsáním Memoranda o spolupráci mezi
SP ČR a Izraelskou výrobní asociací zastoupenou generálním
ředitelem Amirem Hayekem. Kromě něj byli mezi vystupujícími
Arie Zeif, viceprezident Obchodní komory pro Tel Aviv & Střední
Izrael, David Hercky, předseda Izraelsko‑české obchodní
a průmyslové komory (ICCCI), Pavel Smutný, prezident

Česko‑izraelské smíšené obchodní komory (CISOK) či Shauli
Katzanelson, náměstek generálního ředitele Izraelského
exportního institutu. Jeho představitelé rovněž podepsali
memorandum o spolupráci s pobočkou agentury Czechtrade
v Izraeli. Podle reakcí účastníků byla akce prospěšná a fórum
bylo hodnoceno pozitivně. Někteří zástupci firem dokázali totiž
navázat nové vztahy s izraelskými partnery.
Olga Zuláková
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
ozulakova@spcr.cz

Česko‑turecké ekonomické fórum
na MSV 2013
Partnerskou zemí letošního jubilejního 55. ročníku Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně bylo Turecko. O zemi jako atraktivní destinaci pro české exportéry
a investory jsme informovali již v zářijovém čísle Spektra. Zájem o účast na Česko
‑tureckém business fóru, které jsme letos organizovali poprvé společně s týdeníkem
EURO, byl mimořádný.
Počáteční obavy ze spojení formátu
semináře „EURO pro export“ zaměřeného
na Turecko a podnikatelského fóra
organizovaného Svazem při příležitosti
návštěv zahraničních delegací se naštěstí
nepotvrdily. Vystoupení obou hlavních hostů
– náměstka ministra hospodářství Turecké
republiky Mustafy Severa a ministra
průmyslu a obchodu ČR v demisi Jiřího
Ciencialy – potvrdila oboustranný zájem
na dalším rozvoji vzájemného obchodu.
Přes sto účastníků akce mělo možnost
získat informace o aktuální ekonomické
situaci Turecka, obchodních příležitostech
zejména v sektorech energetiky, dopravy,
IT, ekologie (do nichž plánuje turecká
vláda v nejbližší době investice ve výši
130 mil. USD), ale i o velkorysém programu
investičních pobídek pro zahraniční

investory, možnostech účasti ve veřejných
zakázkách a financování exportních
a investičních projektů. Zajímavé byly také
zkušenosti českých firem s působením
na tureckém trhu a se spoluprací
s tureckými partnery v projektech
ve třetích zemích.
V Turecku nyní působí 47 českých firem,
které zde od roku 2002 investovaly více než
548 milionů dolarů. Firmy na fóru dostaly
možnost konzultací s ekonomickým radou
Velvyslanectví ČR v Ankaře Arnoštem
Karešem, účastníkům naslouchal i vedoucí
zahraniční kanceláře MPO v Istanbulu
Michal Koščo.
Zajímavé bylo také následné osobní
setkání generálních ředitelů a členů
představenstva několika významných
českých společností – členů SP ČR

s náměstkem ministra hospodářství
Mustafou Severem. Mohly jej i členy jeho
doprovodu bezprostředně informovat
o svých projektech v Turecku. Pan Sever
jim nabídl pomoc v případě problémů
a naopak požádal Svaz o podporu při
usnadňování vízové procedury pro turecké
podnikatele.
Bližší informace o tureckých firmách –
účastnících veletrhu a o programu
investičních pobídek turecké vlády,
případně další informace o spolupráci
s Tureckem, rádi zájemcům zašleme.
Kontakt: Ing. Blanka Jakubcová
zástupkyně ředitelky Sekce mezinárodních
vztahů SP ČR
tel. 225 279 402
bjakubcova@spcr.cz
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Svaz podpořil české firmy
při prezentaci v Iráku
Irák je dlouhodobě v hledáčku řady českých společností. Tyto aktivity SP ČR podporuje
již řadu let. Nyní zástupce Svazu do země zamířil s českými firmami na energetický veletrh.
ČR se od roku 2003 podílí na přípravě
a realizaci projektů rekonstrukce
a modernizace iráckého hospodářství.
Klíčovým oborem je i energetika, jež je
základním kamenem dalšího rozvoje
ostatních odvětví. Jak výrobní kapacity,
tak přenosová a distribuční síť země
nedosahují potřebné úrovně. Uvedení
iráckého energetického sektoru
do udržitelného stavu potrvá nejméně
dalších 10 až 15 let a vyžádá si investice
ve výši cca 150 – 200 mld. USD.
Není proto náhodou, že pro letošní
českou oficiální účast, která proběhla
v gesci ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO), byl zvolen právě 3. mezinárodní
energetický veletrh pro elektrickou
energii, alternativní zdroje energie
a osvětlení „Energy IRAQ 2013“
a 6. mezinárodní veletrh pro stavebnictví,
technologie šetrné k životnímu prostředí,
materiály a zařízení pro Irák „Project
IRAQ 2013“. Oba proběhly v kurdském
Erbilu poslední říjnový týden. Irácký
region Kurdistán je nyní nejstabilnější
a nejbezpečnější částí země, soustřeďuje
se zde velká část obchodních aktivit. ČR
se i díky Svazu účastní veletrhů v regionu
pravidelně od roku 2005.
V české expozici vystavovalo 16 firem,
dalších 17 účastníků reprezentoval SP ČR
katalogovou formou. Na zajištění služeb
pro vystavovatele se podílela i Česká
exportní banka. V otevřené soutěži
na realizaci účasti byla vybrána společnost
INTEGRA spol. s r. o., která kromě
profesionální přípravy stánků, zajistila
i další kvalitní služby včetně odborného
semináře k prezentaci zájmů a možností
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českých společností podílet se na realizaci
konkrétních projektů modernizace
a rekonstrukce energetického sektoru
Iráku i regionu Kurdistán.
O stánek byl ze strany iráckých
a kurdských institucí, státních
i soukromých společností velký zájem.
Firmy se naopak mohly seznámit
s připravovanými energetickými projekty
v Iráku a navázat řadu užitečných
kontaktů.
Konkurence na iráckém energetickém
trhu je značná, avšak kromě silných
světových hráčů je zde řada dodavatelů
levných zařízení nízké kvality i životnosti.
České firmy mají reálné šance uplatnit
své produkty a služby, jež mají navíc
v regionu dobré renomé. Možnosti jsou
především v oblasti dodávek a subdodávek
technologií a jejich částí, náhradních dílů,
servisu, projekci a supervizi výstavby.

Výhodou je napojení na již zavedené
dodavatele a i místní privátní společnosti,
které se na místním trhu orientují.
České účasti na výše uvedených veletrzích
v Erbílu předcházela oficiální česká účast
na mezinárodním veletrhu „Baghdad
International Fair 2013“ v Baghdádu,
rovněž v gesci MPO ve spolupráci se SP ČR.
Katalogovou formou za účasti zástupců
českého velvyslanectví v Bagdádu se
prezentovalo 41 českých průmyslových
a obchodních společností a institucí.
O český stánek byl ze strany návštěvníků
veletrhu zájem, především o dodávky
strojírenských technologií a zařízení.
Na rozdíl od Erbílu je však nyní v Bagdádu
bezpečnostní situace velmi složitá.
Pavel Fára
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
pfara@spcr.cz

Zodpovědně k lidem a regionu

Chceme být obyvatelům regionu, ve kterém působíme, dobrým sousedem.
Dáváme lidem práci, usilujeme o partnerství, zakládáme si na otevřenosti
a komunikaci. Podporujeme řadu regionálních aktivit z oblasti vzdělávání, kultury
a sportu. Spolupracujeme s obcemi a aktivně se zajímáme o názory obyvatel.

www.czechcoal.cz
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