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Úvodní slovo

Miloš Zeman
prezident ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je především významným hráčem 
na poli ekonomické diplomacie, na kterou kladu velký důraz. 
Oceňuji úspěšnou spolupráci, kterou se nám podařilo navázat 
nejen v rámci mých četných cest do zahraničí, ale i v rámci 
dění na poli domácím. Jde o spolupráci věcnou, přínosnou, 
s konkrétními výsledky. A to je nesmírně cenné. 
Český průmysl nutně potřebuje zastřešující organizaci, silný, 
slyšitelný hlas. Tuto úlohu Svaz průmyslu a dopravy ČR 
skvěle plní. 
Za uplynulých 25 let činnosti tedy bezesporu náleží poděkování. 
A z mé strany považuji za nutné vyslovit příslib, že naše 
spolupráce bude nadále pokračovat.

Bohuslav Sobotka
premiér ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je důležitým partnerem vlády 
při společném vedení sociální dialogu, na jehož intenzitu dává 
nová vláda od začátku fungování velký důraz. 
Jsem rád, že se nám i díky této diskusi daří zvyšovat kvalitu 
vládních opatření. Rád bych proto popřál Svazu průmyslu 
a dopravy ČR u příležitosti 25. výročí jeho založení mnoho 
úspěchů do dalších let. 
Osobně se těším na další spolupráci se všemi jeho zástupci. 



Svaz zvolil nové vedení
Novým prezidentem Svazu se na čtyři roky stal jeho dosavadní šéf Jaroslav Hanák. 
Rozhodla o tom valná hromada, která se uskutečnila 28. dubna v TOP HOTELU Praha. 

Delegáti na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 
zastupovali 26 členských svazů a asociací a 116 individuálních 
členských firem; celkově reprezentovali 10,5 tisíce firem, které 
zaměstnávají zhruba 850 tisíc pracovníků.

Delegáti valné hromady z navržených kandidátů 
do představenstva SP ČR zvolili 14 členů. Další kandidáti nebyli 
zvoleni ani ve druhém kole a proto na tři zbývající volná místa 
v sedmnáctičlenném představenstvu budou kandidáti kooptováni 
a potvrzeni podzimní valnou hromadou SP ČR.

Z nově zvoleného představenstva valná hromada vybrala sedm viceprezidentů. Stali se jimi:

Daniel Beneš generální ředitel společnosti ČEZ

Zbyněk Frolík majitel společnosti LINET

Stanislav Kázecký předseda DR ZVVZ-Enven Engineering, a.s. a člen DR ZVVZ GROUP, a.s.

Jan Rafaj ředitel pro personalistiku a vnější vztahy společnosti ArcelorMittal Ostrava

Jiří Cienciala  člen Dozorčí rady Hutnictví železa a.s.

Radek Špicar ředitel Aspen Institute Prague

František Chaloupecký majitel společnosti DOSTAV Praha
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Členy představenstva pro další období se stali:

Pavel Juříček majitel společnosti BRANO Group, viceprezident Sdružení automobilového průmyslu

Petr Cingr ředitel divize hnojiva a paliva společnosti Agrofert, prezident Svazu chemického průmyslu

Bohdan Wojnar člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Škoda Auto, viceprezident  
Sdružení automobilového průmyslu

Jiří Holoubek výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti ELCOM,  
prezident Českomoravské elektrotechnické asociace

Luboš Pavlas generální ředitel Elektrárny Chvaletice

Milena Jabůrková členka představenstva IBM Česká a Slovenská republika

Petr Jonák ředitel vnějších vztahů společnosti BMM Group

red

Z rozhodnutí delegátů valné hromady byli do dozorčí rady zvoleni Roman Dlouhý, 
Miroslav Dvořák, Milan Horáček, Petr Kašík a Zdeněk Musil a do smírčího výboru 
František Hýbner, Jiří Rückl a Jan Wiesner. Valná hromada SP ČR schválila čestnými 
členy SP ČR Josefa Holuba, Dagmar Trkalovou a Jana Wiesnera jako poděkování 
za jejich dlouholetou činnost v představenstvu a v dozorčí radě SP ČR.

Valná hromada SP ČR dále schválila Výroční zprávu představenstva o plnění 
programového prohlášení a činnosti SP ČR za období duben 2014 – březen 2015. 
Její celé znění, které vystihuje hlavní oblasti zaměření a činnosti SP ČR za zmíněné 
období, je k dispozici na http://www.spcr.cz/images/dokumenty/zprava2015.pdf.

<< Nahoře zleva Bohdan Wojnar, Petr Jonák, Daniel Beneš, Jiří Holoubek, František Chaloupecký, Radek Špicar, Stanislav Kázecký a Pavel Juříček.  
Dole zleva Jiří Cienciala, Milena Jabůrková, Jaroslav Hanák, Dagmar Kuchtová, Jan Rafaj a Zbyněk Frolík.
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Jaroslav Hanák:

Vyřešíme 
vzdělanost, čerpání 
fondů i energetiku
Prezident Svazu v bilančním rozhovoru 
po zvolení nového představenstva právě 
v období, kdy Svaz oslavuje čtvrtstoletí 
svého trvání, představuje hlavní témata 
pro budoucnost Svazu. S krizí jsme 
se vyrovnali dobře, konstatuje.

Co vše se Svazu povedlo ve vašem prvním funkčním období?
Je potřeba si uvědomit, že posledních pět let bylo nesmírně 
složitých kvůli tomu, že byla krize. A právě Svaz byl iniciátorem 
řady opatření ve prospěch podnikatelské sféry, celé české 
ekonomiky i životní úrovně občanů, abychom krizi překonali. 
Byl mimořádně iniciativní v podpoře růstu ekonomiky, růstu 
konkurenceschopnosti. Toto je jeho hlavní role ve prospěch 
podnikatelské obce a především občanů ČR. Umíme to, děláme 
to dobře, při vší vrozené skromnosti, to je náš hlavní přínos pro 
tuto zemi.

Napadají vás nějaké dva tři zásadní okamžiky, které znamenaly 
principiální změnu pro fungování Svazu?
Je potřeba si v této souvislosti připomenout okamžik, kdy 
do Svazu vstoupil jeden z tehdy největších svazů v zemi, Svaz 
dopravy. To byl jeden milník. Druhý obrovský milník byl v roce 
2008, když jsme zjistili, že taky může být krize. Do té doby jsme 
si to vůbec nepřipouštěli, neuměli jsme s tím žít. 
Právě za krize jsme dokázali, že jsme velmi dobří manažeři 
a velká část firem kromě toho, že byla nucena propustit část 
svých zaměstnanců, situaci zvládla a vyšla z krize překvapivě 
posílena. Bylo to v řadě odvětví – automobilovém průmyslu, 
strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, dopravě a logistice 
i dalších. Dokonce v BUSINESSEUROPE zhodnotili, že my spolu 
s Němci, Rakušany a Dány jsme velmi dobří manažeři a krizové 
věci zvládáme.
Třetí milník nastává teď – konečně precizně funguje tripartita. 
Přišla vláda, která chce a umí spolupracovat a přišlo období, 
kdy Svaz má zásadní vliv na vývoj této země.
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Kam by Svaz měl směřovat v následujícím období po právě 
skončené volební valné hromadě?
Tahle valná hromada byla zlomová v řadě věcí. Poprvé jsme 
do představenstva zvolili dámu, takže v představenstvu budou 
spolu s paní generální ředitelkou dokonce dvě. Dále se mezi 
viceprezidenty objevily další mimořádné osobnosti českého 
byznysu jako Zbyněk Frolík nebo Daniel Beneš. 
Velkou radost mám z toho, že mezi sedmi viceprezidenty jsou 
tři z mladé a perspektivní generace – Jan Rafaj, Radek Špicar 
a právě Daniel Beneš. Přitom zkušená generace odborníků 
mezi 50 a 70 lety tam zůstala, portfolio těchto dvou generací 
je naprosto vyrovnané, což je pro budoucnost Svazu obrovská 
výzva i dobrá zpráva.
Po volbách zpracujeme bodovou strategii Svazu v hlavních 
oblastech, abychom z ní mohli vycházet po příští čtyři roky. 
Priority jsou naprosto jasné – ve vzdělanosti, v inovacích, 
v infrastruktuře, v energetice, v digitálních věcech, v exportu 
i v dalších oblastech. 

Uvědomme si ve skromnosti, že máme mandát na čtyři roky. 
V roce 2019 už bude po prvním volebním období prezidenta 
republiky, tahle koaliční vláda už dávno nebude vládnout 
a řada mých kolegů už v podnikatelských svazech nemusí být. 
Jsme jádro, které by mělo držet překlenovací dobu v podpoře 
konkurenceschopnosti a růstu a myslím, že na to máme.

Jak by měl Svaz podle vašich vizí vypadat za čtyři roky, až budete 
skládat účty příští valné hromadě?
Má představa je, že už budeme mít jen málo práce. Vyřešíme 
řadu věcí ve vzdělanosti a její struktuře, budeme mít stavební 
zákon a bude se stavět infrastruktura, budeme umět dočerpávat 
evropské fondy, budeme mít jasno v tom, že jádro je priorita, 
těžební limity budou prolomeny a energetická koncepce bude 
fungovat. Co se podpory exportu a konkurenceschopnosti týče – 
věřím, že pan prezident, premiér i ministři nás budou prosit, 
abychom s nimi jezdili na mise, protože země bude úspěšná a oni 
si na našem úspěchu budou chtít „přihřát polívčičku“.

red

Nové tváře v představenstvu

Daniel Beneš
Ing. Daniel Beneš vystudoval Strojní fakultu VŠB-TU v Ostravě a získal titul MBA na Brno Business School 
při VUT Brno. Zastával řídící pozice v ostravském THASu, dále v Hedviga Group a Bohemia coal.
Od roku 2004 působí v ředitelských funkcích společnosti ČEZ. V roce 2011 byl jmenován generálním ředite-
lem ČEZu, stal se rovněž předsedou představenstva s odpovědností za řízení koncernu – skupiny ČEZ a je také 
předsedou správní rady Nadace ČEZ.
Je předsedou dozorčí rady Severočeských dolů a působí v představenstvu Českého svazu zaměstnavatelů 
v energetice. V dubnu letošního roku byl vyhlášen MANAŽEREM ROKU 2014.

Milena Jabůrková
Mgr. Milena Jabůrková, MA vystudovala obor sociální politika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, ve studiu pokračovala na Victoria University of Manchester. Působila v Poradně pro uprchlíky Českého 
helsinského výboru, ředitelka odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a ředitelka 
vnějších vztahů Svazu měst a obcí ČR.
Od roku 2008 působí v ředitelských funkcích společnosti IBM Česká republika, specializuje se na oblast lidských 
zdrojů, mezinárodní obchod a hospodářský a technologický rozvoj.

Petr Jonák
Ing. Petr Jonák vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze. Působil jako redaktor ekonomické 
redakce ČTK, jako zpravodaj této agentury v Bruselu a jako redaktor Hospodářských novin. 
Prošel manažerskými pozicemi ve společnostech Škoda Auto, a.s. a AWT.
Byl ředitelem vnějších vztahů OKD a členem představenstva této společnosti, také členem výkonného 
managementu NWR. Nyní je ředitelem vnějších vztahů společnosti BMM Group.
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Den s průmyslem si v Ostravě 
nenechaly ujít tisícovky lidí
Svaz s partnerskými firmami uspořádal 1. května v Dolních Vítkovicích v Ostravě zábavný 
program pro děti a jejich rodiče. Vystoupení kapel spolu s hrami pro nejmenší přilákala 
na deset tisíc návštěvníků všech generací.

S cílem přesvědčit děti, mladé lidi a jejich rodiče o tom, že spojit 
svůj život s průmyslem nemusí ani v tomto tisíciletí znamenat 
špatnou volbu, Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uspořádal 
v prvním májovém dni zábavné odpoledne nazvané Den 
s průmyslem. Volba dějiště akce přirozeně padla na Ostravu – 
nejenže patří k nejprůmyslovějším městům k zemi, ale SP ČR si tak 
připomněl svůj historický okamžik. Právě v Ostravě totiž v květnu 
roku 1990 tehdejší kapitáni československého průmyslu tuto 
nejvýznamnější organizaci zastupující zájmy podnikatelů založili.
„Uspořádáním Dne s průmyslem jsme chtěli – jak regionální 
zastoupení SP ČR, tak i jeho zdejší členské firmy – přispět 
k celoroční kampani Rok průmyslu a technického vzdělávání. 
Připravovali jsme jej od začátku letošního roku s cílem zábavnou 
formou představit veřejnosti činnost našich členských firem 
i možnosti studia na technických školách v regionu,“ řekl 

hlavní organizátor akce, regionální manažer SP ČR pro 
Moravskoslezský kraj Petr Holica.
Návštěvníkům ostravského industriálního areálu tak byly 
k dispozici desítky stanů a stánků firem a škol, které se v nich 
prezentovaly. Velký zájem návštěvníci měli například o stánek 
a techniku Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava. 
Po celé odpoledne a večer návštěvníky bavila vystoupení 
hudebních skupin – revivalové kapely Myshak Band, dua 
Verona či ostravské pop-funkové party EzyWay. Hudební 
vystoupení završil rapper Rytmus očekávaný tisícovkami 
příznivců. Pro děti byla připravena ve stanu společnosti 
ArcelorMittal diskotéka, diváky zaujali kaskadéři Crazy 
Day v ocelové kouli. 
Přítomné pozdravil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) Jaroslav Hanák (na snímku vlevo dole): „Chceme, 
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abyste se dnes společně bavili. Chceme si však touto akcí také 
připomenout, že průmysl je základem naší ekonomiky a nabízí 
perspektivu pro vaše děti,“ uvedl. 
O významu průmyslu pro českou společnost hovořili také 
primátor města Ostrava Tomáš Macura a náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Na pódiu se vystřídali 
rovněž ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, generální 
ředitel Vítkovice Machinery Group Jan Světlík, generální 
ředitel ArcelorMittal Ostrava Tapas Rajderkar a ředitel 
vnějších vztahů společnosti Veolia Milan Chromík. „Průmysl 
se dokáže bavit, umí bavit i Ostravu,“ prohlásil Jan Rafaj, ředitel 
pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava, který 
je viceprezidentem SP ČR. O tom, že v jeho případě rozhodně 
nešlo jen o planá slova, svědčilo i jeho vystoupení v roli 
kytaristy kapely EzyWay, jež sklidilo velký potlesk publika.
Při akci se představila řada škol se zaměřením na technické 
obory. Zejména šlo o Vysokou školu báňskou – Technickou 
univerzitu Ostrava a její Fakultu elekrotechniky a informatiky, 

která připravila pro děti řadu zajímavých aktivit, například 
ukázky měřicích přístrojů a stavebnic. Představen byl projekt 
GeoInfoNet, který pomáhá propojovat zájemce o exkurze 
do firem a stáže. V dolnovítkovické hale Gong se prezentovaly 
také Střední škola elektrotechnická Ostrava, Střední 
průmyslová škola Karviná, Vítkovická střední průmyslová 
škola, Střední škola Opava, Střední škola technická a dopravní 
Ostrava či Odborné učiliště Hlučín. 
„Z velkého zájmu veřejnosti usuzujeme, že průmysl je v regionu 
vnímán stále jako dobrý a zodpovědný partner. Věřím tomu, 
že akce přispěla k tomu, že některé děti a jejich rodiče 
do svých úvah o jejich životním směřování zahrnuli technické 
obory, a že tedy akce splnila svůj cíl,“  
dodal organizátor Petr Holica. 

Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz 
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ÚČASTnIcKé FIRmy 

Mezi vystavovateli a partnery Dne s průmyslem v Ostravě 
byly společnosti Vítkovice Machinery Group, Vítkovice 
Steel, Arcelor Mittal, OKD a jejich nadace, AWT, Veolia, 
BorsodChem, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
skupina ČEZ a Škoda auto. Generálním partnerem celoroční 
kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání je Česká 
spořitelna. 

DEn S PRůmySLEm V ČíSLEch:

Regionální přílohy v tisku (Deník a Mladá fronta DNES) 
oslovily až 80 tisíc čtenářů. Přes 250 plakátovacích ploch 
v regionu podle odhadů mohlo zhlédnout až půl milionu 
lidí. Spoty v regionálních rádiích po dobu týdenní kampaně 
slyšelo cca 150 unikátních posluchačů denně.

Regionální manažer SP ČR Petr Holica (vlevo) provádí po vítkovickém 
areálu náměstka ministra průmyslu Eduarda Muřického (vpravo).

Generální ředitel Vítkovice Machinery Group Jan Světlík zahájil vernisáž 
výtvarného sympozia Smalt Art Vítkovice.

Viceprezident SP ČR Jan Rafaj se představil také v roli kytaristy  
kapely EzyWay.

Hvězda večera – rapper Rytmus
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Jak se tvořily dějiny Svazu
Svaz vznikal z nadšení jednotlivců. V počátcích si prošel si bouřlivou dobu transformace 
i prvními zkušenostmi z tripartitních jednání.

První myšlenka na založení svazu 
zaměstnavatelů se zrodila na přelomu let 
1989 a 1990. „V lednu byl na světě první 
dopis, který oslovoval tehdy ještě ředitele 
státních podniků s myšlenkou založení 
této orgamizace, s prvním náznakem jejího 
zaměření,“ vzpomíná na pionýrskou dobu 
počátku 90. let první generální ředitel 
Svazu průmyslu Břetislav Ošťádal. Podle něj 
se všichni nadšenci myšlence na založení 
nové organizace věnovali až po své práci – 
po večerech a po nocích. Přípravné práce 
trvaly zhruba čtyři měsíce. 
„Tato snaha ve velice krátké době 
získala obrovskou podporu představitelů 
průmyslové sféry,“ vzpomíná na tehdejší 
dobu první prezident Svazu Miroslav Grégr. 
Jak uvádí, vznikaly tehdy první dokumenty, 
programová prohlášení, stanovy a 5. května 
1990 byl ustavující Valnou hromadou 
založen Svaz průmyslu České republiky. 
Valnou hromadu si připomíná i druhý 
prezident Hynek Hanák s tím, že delegáti 
reprezentovali státní podniky. „Po několika 
letech členskou základnu již představovaly 
v naprosté většině zprivatizované podniky,“ 
uvádí s tím, že Svaz si v prvních letech 
prošel ekonomickou reformou v zemi 
a privatizací. Jak dále uvádí, „Svaz průmyslu 
se od svého vzniku etabloval jednoznačně 
jako proreformní organizace“. Názory 
průmyslových kruhů se přitom snažil 
uplatňovat formou dialogu s vládními 
představiteli i s odbory. 
Bývalý prezident Svazu Štěpán Popovič 
k tomu říká, že „devadesátá léta byla 
mimořádně bouřlivá až dramatická“ a že 
obdobný bouřlivý vývoj ve svých počátcích 
zažíval i Svaz. „Samozřejmě, že jsme udělali 
chyby a dopustili se i omylů,“ připouští 
Štěpán Popovič. Co však považuje za jeden 
z klíčových úspěchů Svazu v první fázi jeho 

existence je to, že průmyslová lobby získala 
své místo v demokratické společnosti 
a že se Svaz stal součástí dialogu mezi 
zaměstnavateli a odbory. „Jsme Svazem, 
který uzavřel s odbory nejvyšší počet vyšších 
kolektivních smluv,“ doplňuje Břetislav 
Ošťádal. Podle něj byla vyjednávání složitá, 
ale věcná a obě strany se hodně naučily. 
Na tripartitu první poloviny 90. let a na roli 
Svazu poukazuje i tehdejší místopředseda 
vlády a ministr financí Ivan Kočárník. 
Užitečnost Svazu zmiňuje právě v souvislosti 
s tripartitou. Uznání vůči Svazu zmínil 
před lety i ministr hospodářství Karel 
Dyba. „Respektoval jsem ho, i když mi 
jeho jednotliví členové mohli být různě 
sympatičtí.“ poznamenal. Roli Svazu ocenil 
i tehdejší ministr práce a sociálních věcí 
Jindřich Vodička: „Podpora základním 
principům transformace hospodářství byla 
pro mě i ostatní kolegy z vlády velice cenná“.
Z některých politických kruhů se ale 
zpočátku ozývaly kritické hlasy. „Ne ve všech 

politických kruzích a masmédiích byla 
reakce na vznik Svazu průmyslu pozitivní,“ 
vzpomíná Miroslav Grégr. V dalších letech 
kritici Svazu zejména vytýkali, že  podle nich 
nebyl dostatečně důrazný a jednoznačný. 
„Často jsem se zlobil na Svaz kvůli pasivitě, 
a to zejména při jednáních v tripartitě,“ 
zhodnotil jeho činnost první poloviny 90. let 
Vladimír Budínský, předseda hospodářského 
výboru Poslanecké sněmovny. A tehdejší 
předseda Odborového svazu KOVO Jan Uhlíř 
dodal: „Svaz mi šel často na nervy. Hlavně 
svou častou změnou názorů a vyhýbavostí 
v závazcích.“ 
Takový přístup je ovšem již dávnou 
minulostí. Jak mimo jiné uvádí zjištění 
mezi účastníky tripartity, Svaz průmyslu 
a dopravy ČR je jejím klíčovým aktérem, 
profesionálně vystupujícím, dobře 
argumentujícím a zejména jednoznačnějším 
ve svých stanoviscích, než tomu bylo 
v počátcích jeho existence.

red
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Pětadvacet let prosazování zájmů 
Svazu aneb legislativní lobbing
Prosazování zájmů svých členů má Svaz ve svém poslání. Nepochybně to byl jeden 
ze základních motivů, pro něž se zakládající členové ve společné organizaci spojili. 

Prosadit a prosazovat zájmy Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) do prostředí, ve kterém se jeho členové pohybují, kde 
podnikají, kde se starají o své zaměstnance a kde se vzdělávají 
jejich děti – to vše vyžaduje neutuchající úsilí. Nestačí vědět, 
co je potřeba, ale také je třeba mít možnost, sílu a nástroje, jak 
adekvátní řešení problémů prosadit.
Máme-li se ohlédnout za 25 lety působení SP ČR v oblasti, kterou 
označujeme slovem lobby, začněme prostou úvahou nad tím, 
jak moc SP ČR udělal pro to, aby samotné slovo lobbing ztratilo 
na svém pejorativním nádechu. Lobby SP ČR je dnes typickým 
příkladem legitimního lobbingu, naši zástupci jsou vnímáni jako 
profesionálové, na jejichž názory je zapotřebí se ptát, počítat 
s nimi a velmi pozorně je vnímat. Je to výsledek dlouhodobého 
procesu, ale povedlo se. SP ČR dnes má silný hlas. Rozhodně není 
vnímán jako organizace, jejíž zájmy jsou motivovány individuální 
prospěšností, ale naopak – je představitelem toho, kdo 
zdůrazňuje všeobecnost, rovnost přístupů a opatrnost, s jakou 
předvídá okolnosti možností korupčního jednání. 
Ušli jsme dlouhou cestu v samotné formulaci společných názorů, 
shromažďování argumentů a kontaktu s našimi členy. Jsou to 
spojené nádoby. Naši členové postupně pochopili, že je to jediná 
cesta, která přináší vyšší společný efekt. Dnes máme jasně daný 
přehled projednávaných témat daných legislativními úpravami, 
máme vybudovanou síť sběru témat aktuálních, která umíme 
vhodným způsobem řešit. Máme pravidelnou možnost setkávat 
se s nejvyššími představiteli tohoto státu a diskutovat s nimi 
o řešení problémů podnikatelské a zaměstnavatelské praxe. 
Jsme výraznými členy Rady hospodářské a sociální dohody. 
V posledních letech rozšiřujeme své aktivity i do regionů.
Postupně jsme zdokonalili možnosti a formy prosazovaní našich 
návrhů. Někteří z našich pracovníků pamatují ještě dobu, kdy 
příslušné ministerské úředníky kontaktovali s našimi potřebami 
v tematicky zaměřených diskusích, někdy i pouhou formou 
dopisů s pramalou odezvou. Dnes jsme členy mnoha odborných 
týmů vlády i jednotlivých ministerstev, náš prezident je členem 
odborného týmu prezidenta republiky. 
I v legislativě jsme se posunuli k jasně dané sofistikované 
formě připomínkování legislativních materiálů, která se příliš 
neliší od úrovně totožné s úrovní jednotlivých ministerstev. 

Chodíme obhajovat naše návrhy jako účastníci vypořádání 
připomínek. Pokud některé z našich zásadních připomínek 
nejsou zohledněny, přetrvávající rozpor se řeší ve vládě. Jsme 
zváni na jednání její Legislativní rady, jsme pravidelnými 
hosty jednání výborů Poslanecké sněmovny i Senátu. Trvale 
využíváme pro podporu svých názorů veškeré možnosti 
mediálního světa. Stále k lobbingu využíváme i nesčetné 
společenské příležitosti, ale samozřejmě se role těchto aktivit 
v průběhu času mění. 
Jen těžko lze tento proces krátce dokumentovat konkrétními 
událostmi a čísly. Nicméně, dovolte mi připomenout alespoň 
několik momentů. Před 25 lety jsme se účastnili jednání 
o jednotlivých zákonech víceméně v diskusích. A to v několika 
desítkách případů za rok. Dnes připomínkujeme běžně více 
než stovku zákonů za rok, kromě toho absolvujeme nesčetně 
odborných jednání, slyšení a konferencí, na kterých aktivně 
vystupujeme. Mnohdy se k návrhům vyjadřujeme dlouho před 
jejich formulováním do legislativní podoby. 
Za stěžejní momenty našich úspěchů můžeme považovat 
například už na počátku prosazení a udržení daňové 
uznatelnosti přípěvků na činnost SP ČR pro naše členy, 
úspěšné ovlivňování daňových zákonů v oblasti podpory 
potřeb podnikatelské sféry – vědy a výzkumu, odborného 
školství, prosazení podpory exportu, udržení výhod formou 
investičních pobídek. Podařilo se i zabránit zvyšování odvodů 
z pojistného a nezvyšovat náklady firem a máme za sebou 
i celou řadu dalších významných úspěchů. I za to, že máme nové 
možnosti, vděčíme úspěšnému lobbingu vedoucímu k posílení 
naší role v legislativním procesu – tedy změnou legislativních 
pravidel vlády vedoucí k posílením naší účasti připomínek 
prostřednictvím e-klepu. 
Jeden konkrétní údaj za všechny: připomínkovali jsme více než 
2500 zákonů a novel. Je to dlouhá cesta, kterou SP ČR ušel. Ale 
jak už jsem zmínila: jde o nezpochybnitelně legitimní lobbing, 
který SP ČR nejen přináší konkrétní výsledky, ale také mu sluší. 

Ludmila Nutilová
poradce SP ČR pro legislativní proces
lnutilova@spcr.cz
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Exportérům pomáháme již přes dvě 
desítky let
Jednou z hlavních aktivit Svazu je pořádání podnikatelských misí. Jejich podoba 
se proměnila od někdejších poznávacích cest k uzavírání velkých investičních 
a exportních projektů českých podniků. Prioritou je klientský přístup k účastníkům.

Podnikatelské mise jsou významnou 
součástí aktivit Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). V 90. letech to byly 
spíše poznávací cesty v kontextu možností 
cestovat, objevovat svět a prezentovat 
Českou republiku a její průmysl. Jak my, 
tak i účastníci těchto cest jsme společně 
postupně získávali zkušenosti. 
Jakožto organizátoři jsme se učili, jak co 
nejlépe využít programu a přítomnosti 
ústavního činitele k podpoře zájmů členů 
podnikatelské delegace, jak co nejvíce 
eliminovat rizika vyplývající z malé znalosti 
interkulturních odlišností. V té době přitom 
pomoc ze strany českých zastupitelských 
úřadů byla jen minimální. Firmy zase 
zjišťovaly, jak se na jednání předem lépe 
připravit, jak zlepšit jazykovou výbavu 
svých zástupců a jak co nejlépe využít 
synergii s ostatními českými účastníky. 

Nejsme žádný kompars
Dlouhou dobu také trvalo, než se nám 
podařilo vysvětlit některým státním 
úředníkům, že členové podnikatelské 
delegace jsou řediteli nebo majiteli 
úspěšných firem a ne jen pouhý kompars 
pro jejich šéfa. Nyní je ale již situace jiná. 
Cesty jsou kratší, program je hodně nabitý, 
firmy mnohem lépe připravené, angličtina 
je samozřejmou výbavou. Čeští diplomaté 
pomáhají s přípravou programu a jednání, 
zlepšuje se i příprava a koordinace cest 
ze strany příslušných státních institucí. 
Naší prioritou vždy byl a bude klientský 
přístup, maximální podpora účastníků 
a jejich zájmů v daném teritoriu. Stále 
je samozřejmě co zlepšovat, výzvou pro 
to, abychom byli stále lepší  je pro nás 
i konkurence kolegů z Hospodářské 
komory ČR. 

Přínosem jsou zkušenosti 
i kontakty
Přes náročnou přípravu, vyplývající 
často z týmové práce lidí, kteří 
se neznají, stres a častou nutnost 
krizového managementu, je to velmi 
zajímavá práce, která nám mimo jiné 
přináší i cenné zkušenosti -  zejména 
přehled o výrobních programech firem, 
schopnostech a přístupu českých 
diplomatů a zahraničních kancelářích 
CzechTrade. V neposlední řadě při této 
práci získáváme také neocenitelné osobní 
kontakty. 
Hlavní je pro nás ale zájem o účast 
ze strany firem, který chápeme jako 
ocenění naší práce, a samozřejmě 
konkrétní výsledky jednání ve formě 
úspěšných exportních a investičních 
projektů českých podniků v zahraničí. 

Dagmar Kuchtová
generální ředitelka SP ČR
dkuchtova@spcr.cz

PoDnIKATELSKé mISE V ČíSLEch

•	 od roku 1993 SP ČR uspořádal 142 podnikatelských misí do zahraničí za účasti 
3500 zástupců firem

•	 uzavřeli jsme 110 smluv s partnerskými zahraničními svazy
•	 zajistili jsme stovky incomingových misí zahraničních podnikatelů
•	 zajistili jsme našim členům prezentace na stovkách veletrhů v zahraničí
•	 organizovali jsme stovky proexportních konferencí, seminářů, workshopů
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Svaz slaví čtvrtstoletí své existence
Za 25 let existence Svazu se české firmy naučily prosazovat se sílící konkurenci navzdory. 
Role Svazu pro podporu firem, a to nejen těch velkých, je nezastupitelná. Členství jim 
přináší relevantní informace pro rozhodování a lepší možnosti k vyjednávání.

Letošní jaro je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) obdobím 
zásadního významu. Nejenže v dubnu valná hromada zvolila 
nové představenstvo, které bude po následující čtyři roky řídit 
jeho činnost. Právě v letos v květnu si SP ČR rovněž připomíná 
25 let, které uplynulo od jeho založení – stalo se tak přesně 
5. května 1990.
„Česká republika se za tu dobu samozřejmě výrazně změnila. 
Posunuli jsme se v řadě věcí, hlavně v umění řízení firem, umění 
konkurovat a to nejen na domácích nebo okolních trzích, 
jak jsme byli zvyklí před pětadvaceti lety, kdy byl jediným 
velkým trhem trh RVHP,“ říká o změnách, které SP ČR i českou 
společnost v mezidobí ovlivnily, prezident SP ČR Jaroslav 
Hanák. A nijak netají spokojenost s tím, že šlo jen o změny 
k lepšímu. 
„Dneska umíme být dobří na trzích celého světa. Máme 
super firmy typu Škoda Auto, LINET a další a další. K tomu 
samozřejmě vynikající manažery. Takže kdo to neprožil, nebude 
věřit, jaký je to za těch pětadvacet let neuvěřitelný posun ze 
„socialismu“ do reálného kapitalismu,“ pochvaluje si šéf SP ČR.

Zpětná vazba vládě a parlamentu
Právě SP ČR přitom podle názoru členů jeho představenstva 
silně přispěl ke zkvalitnění podnikatelské sféry v ČR. 
„Systematicky a důsledně poskytoval a poskytuje vládě 

a parlamentu zpětnou vazbu k jimi navrhované legislativě 
a upozorňuje na problémy v podnikatelském prostředí, které je 
nutné řešit,“ konstatoval staronový viceprezident SP ČR Radek 
Špicar, jemuž přizvukuje rovněž nově zvolený viceprezident 
SP ČR Zbyněk Frolík. „Vznikla nová efektivní politicko-
ekonomická síla schopná nezávisle hájit zaměstnavatele 
ve vzniklé tripartitě,“ vysvětluje.
Podle viceprezidenta SP ČR Stanislava Kázeckého by neměla 
zapadnout ani skutečnost, že SP ČR svým „dlouhodobým, 
trpělivým a mediálně nezajímavým“ vyjednáváním dokáže 
zlepšovat podmínky k podnikání nejen velkým společnostem, 
ale prospívá i malým firmám a živnostníkům. Za největší přínos 
členství ve SP ČR pro členské svazy, asociace a firmy Stanislav 
Kázecký považuje také jeho podporu v některých konkrétních 
obchodních případech. Podle Radka Špicara je velkou výhodou 
členství v SP ČR také možnost firem využívat jeho odborné 
zázemí k prosazování svých potřeb a schopnost vytvářet tlak 
na vládu skrze silné koalice složené z firem s podobnými cíli. 
Manažeři členských firem si na SP ČR váží toho, že stále 
více prohlubuje aktivity na propagaci významu průmyslu 
a technického vzdělávání pro české hospodářství. „Svaz není 
jen pasivním kritikem nepříznivého vývoje, ale tuto oblast, 
klíčovou pro budoucí konkurenceschopnost ČR, bere za svou 
a aktivně se ji snaží podporovat,“ uvedl ředitel sekretariátu 
Sdružení automobilového průmyslu Antonín Šípek.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák při projevu k účastníkům Sněmu SP ČR 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
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Pohled partnerů na SP ČR
Josef Středula – předseda ČMKOS
Sociální dialog je důležitým nástrojem rozvoje průmyslových vztahů. Velkou zásluhu na rozvoji tripartismu 
v Čechách po roce 1990 má právě Svaz průmyslu a dopravy ČR, který stejně jako Českomoravská 
konfederace odborových svazů slaví letos 25 let. Byl první organizací podnikatelů a zaměstnavatelů, 
se kterou odbory v devadesátých letech uzavíraly významný dokument – tzv. Generální dohodu, která 
se v období ekonomické transformace stala důležitým nástrojem sociálního smíru. Oceňuji, že již od počátku 
svého vzniku tak deklaroval Svaz průmyslu ČR svůj jednoznačný zájem ovlivňovat nejen hospodářskou, 
ale také sociální politiku v ČR. 
Velmi si vážím SP ČR za postoje a snahu nacházet racionální kompromisní řešení při tripartitních jednáních. 
V mnoha případech odbory a svaz průmyslu zastávaly vůči vládě shodné stanovisko a ovlivňovaly a korigovaly 
tak v závažných případech její rozhodování. 
Přeji Svazu průmyslu a dopravy ČR, aby se mu dále dařilo významně přispívat ke kultivování 
zaměstnavatelského a podnikatelského prostředí směřujícího k prosperitě české společnosti. 

Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR
Stejně jako Hospodářská komora ČR, která navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových 
a živnostenských komor, Svaz průmyslu a obchodu ČR navazuje na Svaz průmyslníků, který vznikl už v roce 
1918. Novodobá historie obou institucí je tak spjata s tradičními hodnotami svobodného podnikání a jejich 
přínos k proměně hospodářství po roce 1989 je nezpochybnitelný.
Během 25 let své novodobé existence se Svaz průmyslu a dopravy ČR zasadil o zlepšení podnikatelského 
a zaměstnavatelského prostředí v zemi a v duchu tradičních hodnot. I díky usilovné práci svého prezidenta 
Jaroslava Hanáka přispívá k prosperitě české společnosti. Přeji prezidentovi Hanákovi i celému Svazu 
průmyslu a dopravy minimálně dalších 25 let plných úspěchů.

Členské firmy SP ČR si také pochvalují jeho schopnost 
prosadit se na mezinárodním poli. „SP ČR je pro Skupinu ČEZ 
významnou platformou pro jednání s dalšími podnikatelskými 
subjekty, s nimiž diskutujeme o budoucím vývoji energetiky 
jak v samotné ČR, tak i u našich zahraničních sousedů, 
především v Německu jakož i v rámci celé EU,“ konstatoval 
viceprezident SP ČR a generální ředitel ČEZ, a.s. Daniel 
Beneš. Účinnou možnost působení na legislativní proces 
EU, který je zejména právě pro energetiku naprosto zásadní 
jakožto jeden z klíčových parametrů konkurenceschopnosti 
českého průmyslu, shledává v členství SP ČR v mezinárodní 
organizaci BUSINESSEUROPE. Stále silnějšího hlasu SP ČR 
na mezinárodním poli si všímá také ředitel sekretariátu 
Sdružení automobilového průmyslu Antonín Šípek. „Pozitivní 
vliv SP ČR je nesporný,“ míní Antonín Šípek.

Svaz dává informace a bere čas
Zbyněk Frolík konstatoval, že jeho firmě Linet přináší 
členství v SP ČR relevantní informace vhodné pro strategická 

rozhodování. Připouští však, že věc má i svou stinnou stránku – 
bere mu hodně času, který sám práci pro SP ČR věnuje.
Podle viceprezidenta SP ČR Jiřího Ciencialy tkví zásadní role 
SP ČR v tom, že konzistentně prosazuje postoje průmyslu, 
podílí se na zvýšení exportních možností, podporuje výzkum, 
vývoj a inovace včetně úsilí o zvýšení efektivnosti systému 
podpory a fungování institucí a že bojuje za zkvalitnění 
technického vzdělávání a proti legislativní náročnosti.  
„Bohužel se nám však nedaří vytvářet optimální podmínky pro 
dynamický rozvoj podnikání v ČR, jak stojí v poslání,“ posteskl 
si Jiří Cienciala.
„Za posledních 25 let a zvláště v posledních pěti letech 
je Svaz jednoznačně jedničkou z podnikatelských 
a zaměstnavatelských svazů. Je to nejvýznamnější 
a nejrazantnější partner ve vazbě podnikatelská sféra – vláda – 
odbory,“ shrnul Jaroslav Hanák.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz
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Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech
1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků 

(18. června), vznik Ústředního svazu československých 
průmyslníků

1920 zakládající člen Mezinárodní organizace zaměstnavatelů 
(IOE)

1950 likvidace Ústředního svazu pro Čechy a Moravu
1968 pokus o znovuzaložení organizace zaměstnavatelů
1990 vznik Svazu průmyslu České republiky (5. května)
 Ustavující valná hromada v Ostravě založila společenskou 

smlouvu, podepsána zástupci 153 průmyslových firem 
a organizací.

1990 vznik Rady sociální dohody (tripartity) za účasti Svazu 
průmyslu ČR

1992 vstup do Mezinárodní organizace práce IOE 
1993 založení Institutu Svazu průmyslu ČR
1993 Svaz se stává asociovaným členem UNICE
1993 první ocenění soutěže MANAŽER ROKU založené 

společně s KZPS a ČMA
1994 členem se stal Svaz zaměstnavatelů v dopravě, název 

doplněn na Svaz průmyslu a dopravy ČR (17. března). 
Rozšíření základny na 1040 členů a 22 odvětvových 
svazů.

1994 plnohodnotné členství v UNICE (jako jeden z prvních 
přidružených svazů), nyní Konfederace evropského 
podnikání (BUSINESSEUROPE)

1996 člen Poradního výboru OECD pro průmysl a obchod BIAC 
(26. února) za výrazné pomoci Tomáše Bati. 

1996 založeno Fórum průmyslu a vysokých škol ČR za účasti 
SP ČR (24. října)

1996 první Sněm na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně (20. září)

1997 první delegát SP ČR v Bruselu, kancelář otevřena 
jako jedna z prvních mezi zaměstnavatelskými svazy 
kandidátských zemí

1997 1. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody 
ČR (tripartity), přijetí Statutu a Jednacího řádu (13. 
listopadu)

2002 založení České podnikatelské reprezentace při EU 
v Bruselu (CEBRE) – společně s HK ČR a KZPS

2003 začlenění do Evropského hospodářského a sociálního 
výboru EHSV (poradní orgán Evropské komise)

2005 založena Iniciativa průmyslových svazů střední 
a východní Evropy CEE-Iniciativa (zasedání Praha 2007, 
České Budějovice 2011, Karlovy Vary 2014)

2008 otevření sedmi regionálních kanceláří SP ČR
2008 vznik Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou 

spolupráci (1. ledna)
2008 budování Národní soustavy povolání, od roku 2009 

Národní soustavy kvalifikací 
2009 SP ČR jeden z klíčových organizátorů předsednictví ČR 

v EU (leden–červen)
2010 přesídlení do nové budovy
2014 SP ČR se stává oficiálním připomínkovým místem
2015 vyhlášen Rok průmyslu a technického vzdělávání

Setkání prezidenta T.G.Masaryka (pátý zleva) s výkonným výborem IOE při zasedání IOE v Praze 1926. Šestý zprava generální tajemník Ústředního svazu 
československých průmyslníků František Hodáč, první zleva generální tajemník IOE Jules Lecocq.

Slavnostní zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání v lednu letošního roku. Zleva rektor ČVUT Petr Konvalinka, generální ředitel ČS, a.s. Pavel 
Kysilka, náměstek ministryně práce Petr Šimerka, ministr průmyslu Jan Mládek, ministr školství Marcel Chládek, premiér Bohuslav Sobotka, prezident 
SP ČR Jaroslav Hanák, předsedkyně TA ČR Rut Bízková, generální ředitel NTM Karel Ksandr, členové představenstva SP ČR Bohdan Wojnar a Jan Wiesner.
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Bývalí prezidenti Svazu 
vzpomínají na léta v jeho čele
Miroslav Grégr
Psal se rok 1990, pro Českou republiku 
rok dějinných zvratů, politických 
i hospodářských. Scénáře i realizace 
hospodářské transformace a privatizace 
se ujali lidé, kteří v životě neřídili ani 
ševcovskou dílnu a český průmysl vnímali 
jako hnisavý vřed na jinak zdravém těle 
národa. Vyhlásili filozofii – existují bohaté 
podniky a chudý stát a to musíme změnit. 
Reakce tehdejších ideologů a zejména médií 
byly zcela odmítavé, doslova nepřátelské. 
Jak léta plynula, Svaz průmyslu se někdy 
důrazněji, někdy méně důrazně zhosťoval 
své role. Mnohé se mu podařilo, mnoho 
ne – odviselo to také od toho, jak se střídali 
jednotliví prezidenti v čele. Ale dnes již 
nikdo nepochybuje o jeho opodstatnění, 
stal se uznávanou institucí, je nejsilnější 
podnikatelskou organizací v rámci tripartity 
a je plně respektován doma i v zahraničí.

Hynek Hanák
Skutečnosti, na které vzpomínám, se týkají 
většího počtu akcí. Už vytvořená tripartita 
má bohaté zkušenosti. V popředí také stála 
otázka privatizace průmyslu. Připravovaly 
se projekty, které se měly v rozhodující 

chvíli projednat. Ze strany Svazu průmyslu 
a dopravy nebyla možnost do toho procesu 
zasáhnout. Projekt si dělal každý podnik 
samostatně. Spektrum podniků však 
vypadalo jinak než před privatizací. Naše 
společnost se musela zapojit do evropských 
společností. Dnes je to vše jiné. Stojíme 
v jedné řadě s ostatními evropskými 
průmyslníky.

Štěpán Popovič
Svazu průmyslu a dopravy přeji, aby 
byl i nadále respektovaným sociálním 
partnerem vlády, odborů, aby se nadále 
rozvíjel a aby zastupoval oprávněné zájmy 
všech členů. Přeji, abyste si vždy vážili toho, 
že jste členy tak významného společenství.

Petr Karas
Svaz průmyslu a dopravy prošel různými 
fázemi svého vývoje, prošel různými 
změnami. To nesmírně pozitivní, co je 
potřeba ocenit, je role Svazu průmyslu 
a dopravy v celkovém klimatu společnosti.

Stanislav Kázecký
Mně bylo dopřáno té cti, že jsem mohl být 
u zrodu Svazu průmyslu a dopravy ČR v roce 

1990 u samého počátku a přes řadového 
člena, přes funkci viceprezidenta jsem byl 
zvolen i prezidentem. Myslím si, že od roku 
1990 Svaz průmyslu a dopravy ČR získal 
nezastupitelné místo jako představitel 
zaměstnavatelů v České republice. 

Jaroslav Míl
Obnovením své činnosti v roce 1990 navázal 
Svaz průmyslu a dopravy ČR na úspěšnou 
činnost Českého svazu průmyslníků, 
který byl respektovanou a úspěšnou 
institucí sdružující představitele firem 
ze všech ekonomických oblastí. Přerušení 
demokratického vývoje na 40 let způsobilo, 
že jsme se počátkem let devadesátých ocitli 
ve zcela nové situaci. První roky byly spojené 
s trpělivým, ale důrazným upozorňováním 
na podmínky podnikové sféry vyvolané 
transformací hospodářství. Bylo to 
období spojené zejména s nedostatkem 
kapitálu, značnou zadlužeností podniků, 
nepřijatelnými podmínkami pro poskytování 
úvěrů, dlouhodobě neřešeným problémem 
trvale obracejících se zásob, známými 
problémy v bankovní sféře a především 
všudypřítomnou privatizací.

red

  KDo VEDL SVAZ:
  Prezidenti
 od 2011  Jaroslav Hanák
 2004–2011  Jaroslav Míl
 2001–2004  Stanislav Kázecký
 2000–2001  Petr Karas
 1993–2000  Štěpán Popovič
 1990–1993  Hynek Hanák
 1990  Miroslav Grégr
  Generální ředitelé
 od 2014  Dagmar Kuchtová
 1999–2014  Zdeněk Liška
 1990–1999 Břetislav Ošťádal

Světově proslulý podnikatel Tomáš Baťa (uprostřed) a bývalý prezident SP ČR Štěpán Popovič (druhý zprava).
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Čtvrtstoletí cesty Svazu na vrchol
Svaz, který právě slaví 25 let své existence, ušel dlouhou cestu, než se stal moderní 
a sebevědomou organizací. Nešlo o cestu snad přímo trnitou, ale rozhodně nám při učení 
se za pochodu a v dobách zrodu a transformace tržní ekonomiky nikdo nic netoleroval. 

1990–1995
Svaz průmyslu vznikl jako podnikatelská a zaměstnavatelská 
lobby navazující volně na prvorepublikový Svaz průmyslníků. 
Do přirozených pracovněprávních vztahů a quasi sociálního 
dialogu vstupoval tehdy s Revolučním odborovým hnutím, 
které se samo muselo nejprve transformovat na plnokrevný 
odborový svaz. Vznikající tripartita tápala a hledala svůj formát, 
obsah a dlouho i svůj definitivní název. Okolní svět byl však 
na číhané, jak se situace v bývalém východním bloku vyvine 
a kdo by se mohl stát vhodným a udržitelným partnerem pro 
zaměstnavatelské struktury. Byly i svazy, které nečekaly a podaly 
jako první pomocnou ruku. A tak začaly "objevitelské" cesty 
do Norska, Rakouska, Belgie a Lucemburska, kde jsme získali 
první představu o tom, jak by měl fungovat zaměstnavatelský 

svaz. Svaz průmyslu tedy poměrně brzy vzbudil důvěru a stal 
se členem Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) při 
Mezinárodní organizaci práce (ILO) v Ženevě a tehdejšího UNICE, 
Unie evropských zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
(dnes BUSINESSEUROPE). 

1995–2000
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) byl sice podchycen 
a evidován v příslušných zaměstnavatelských a podnikatelských 
strukturách, ale zdaleka ne připraven na svoji roli jak na národní, 
tak mezinárodní úrovni. V daném období využíval technické 
a asistenční pomoci jak ILO, tak Evropské komise k budování 
a rozvíjení svých kapacit. Jak má fungovat zaměstnavatelský 
a podnikatelských svaz, jak se má financovat, jaké má poskytovat 

Výroční zasedání IOE v Praze 1995. Sedmý zleva prezident SP ČR Štěpán Popovič, devátý zleva prezident republiky Václav Havel,  
desátý zleva prezident IOE Jean-Jacques Oechslin.
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služby, jak posilovat sociální dialog – k tomu přispěla velkou 
měrou Regionální kancelář ILO v Budapešti. Pomáhaly i evropské 
organizace sociálních partnerů v rámci projektů na posilování 
dialogu v kandidátských zemích s podporou technické kanceláře 
TAIEX. V té době proběhla řada kulatých stolů zaměřených 
na tvorbu a ovlivňování evropských politik. Ve Varšavě 
a Bratislavě se konaly dvě velké konference k rozvoji sociálního 
dialogu ve střední a východní Evropě (SVE). Byl zahájen proces 
integrace České republiky a dalších zemí regionu do EU. Posun 
vpřed v té době znamenal vstup ČR do OECD v roce 1995, vstup 
SP ČR do BIAC a vznik Czech BIAC v roce 1996, jehož gestorem 
byl pan Tomáš Baťa. Ve strukturách BIAC jsme byli od počátku 
rovnoprávnými hráči a do aktivit a politik OECD jsme vstupovali 
naostro. V roce 1997 SP ČR ustavil svého prvního stálého delegáta 
při UNICE (BUSINESSEUROPE) v Bruselu.

2000–2005
Období, kdy už jsme ovládali svoji úlohu na domácí scéně. Stali 
jsme se stabilními partnery v tripartitě i bipartitě. Na evropské 
scéně už jsme nabrali na vážnosti a kandidátský statut nás 
opravňoval být pozorovateli ve všech tripartitních poradních 
orgánech a agenturách Evropské komise a v Evropském 
sociálním dialogu. V roce 2002 SP ČR spolu s Konfederací 
zaměstnavatelských svazů (KZPS) a Hospodářskou komorou 
(HK ČR) a v gesci MPO ČR zřídil svoji kancelář České 
podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE). 
Ve stejném roce vznikl i Společný poradní výbor EU-Česká 
republika jako nástroj Evropského hospodářského a sociálního 
výboru pro zapojení sociálních partnerů a občanské 
společnosti do evropských demokratických procesů. Svaz 
byl také zapojen do procesu vyjednávání ČR s EK o členství 
v EU a z jeho iniciativy vznikl i Tým pro integraci ČR do EU 
při RHSD, předchůdce dnešního Týmu RSHD pro EU. Hlavní 
vyjednavač se tak mohl při vyjednávání jednotlivých kapitol 
opírat o argumenty byznysu. V roce 2004 se ČR stala členským 
státem EU a Svaz plnoprávným členem BUSINESSEUROPE. 
Pozice Svazu sílila zejména v regionu SVE a v roce 2005 
inicioval Svaz společně s Rakouským svazem IV založení 
platformy zaměstnavatelských a podnikatelských svazů SVE 
(CEE Initiative). 

2006–2010
Období velké euforie a nadšení těch, kteří pracovali v evropských 
strukturách. Již na nás nikdo nekoukal jako na „ty nové, 
východní“. Naopak jsme vnesli do činnosti mnoha unijních 
organizací kreativitu, flexibilitu, efektivitu a realitu. První 
evropské běžce však poutala k hroudě spíše než přitažlivost 
zemská euroskepse české kotliny, která se stále necítila být 
součásti evropského prostoru. Bylo to však i období, kdy již SP ČR 
bodoval v pracovních orgánech BUSINESSEUROPE a měl své lídry 

v řadě pracovních skupin a výborů. V roce 2009 ČR také okusila 
tíhu prvního českého předsednictví v EU, kterou však bohužel 
pro interní politické půtky neunesla. A tak SP ČR organizoval své 
první zasedání prezidentů BUSINESSEUROPE v době politické 
improvizace, kdy ani sama červnová Evropská rada nevěděla, kdo 
jí povede. Bylo to období, kdy svět a Evropa byly zasaženy finanční 
a ekonomickou krizí a také podniky v ČR se potýkaly s jejími 
faktickými důsledky v podobě propouštění, poklesu zakázek 
i ztráty image. Evropská unie akcelerovala ekonomická a sociální 
opatření. SP ČR účinně spolupracoval na evropské i národní 
úrovni na hledání opatření pro minimalizování ztrát podniků 
a udržení pracovní míst.

2010–2015
Období velkých výzev. Období charakterizované novou 
ekonomickou správou EU, silnější koordinací hospodářských 
politik, Evropským semestrem, fiskální disciplínou 
a strukturálními reformami. Období křehkého růstu, přetrvávající 
nezaměstnanosti a enormních migračních tlaků. Období, kdy 
se SP ČR aktivně podílel na reformním úsilí ČR, na vytváření 
prvních národních programů reforem a na definování opatření 
na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. V únoru 2012 
otevřel SP ČR svoji kancelář při BUSINESSEUROPE. V květnu 
2014 ČR oslavila deset let vstupu do EU. V roce 2015 Platforma 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů SVE oslavila 10 let 
své činnosti. V tomto období se již SP ČR stal pevnou součásti 
evropské a globální zaměstnavatelské a podnikatelské komunity, 
součástí nového startu evropského sociálního dialogu a nové 
agendy Evropské komise.
Na národní úrovni je SP ČR součástí probíhající evropské obrody 
a smělejší strategie členství České republiky v EU, ale také 
podpory českých občanů působících v evropských institucích. 
To skýtá naději, že se SP ČR dožije i vstupu ČR do eurozóny – 
tvrdého jádra EU. SP ČR se tedy pomalu dostává na vrchol svého 
snažení, ale to je možná jednodušší část dlouhé cesty, je třeba se 
na tom vrcholu udržet.

Vladimíra Drbalová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Mezinárodní organizace a EU
vdrbalova@spcr.cz 

EVRoPSKé ZASTouPEní SP ČR V ČíSLEch: 

V BIAC působí v současné době 9 expertů v 9 výborech, 
v BUSINESSEUROPE má SP ČR 15 expertů v 7 výborech, 
v tripartitních poradních výborech a agenturách EU 
6 zástupců, v Evropském sociálním výboru 1 zástupce 
a v EHSV 2 zástupce.
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Zleva bývalý prezident SP ČR 
Jaroslav Míl, tehdejší první dáma 
Livie Klausová, prezident Ruska 
Vladimir Putin a majitel Hamé 
Leoš Novotný.

Zleva viceprezident SP ČR 
Stanislav Kázecký a bývalý 
prezident republiky 
Václav Klaus.

Setkání bývalého prezidenta 
SP ČR Jaroslava Míla (vpravo) 
se šéfem Microsoftu Billem 
Gatesem (vlevo).

Pravidelné předvánoční setkání účastníků klubových večerů s prezidentem 
Milošem Zemanem na Pražském hradě.

SP ČR hostil v roce 2009 v Praze 
jednání prezidentů členských svazů 

BUSINESSEUROPE při příležitosti 
českého předsednictví EU.

Předávání ocenění Zlatá medaile na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
Brno. Zleva ministři vnitra Martin Pecina a průmyslu a obchodu Martin 

Kuba, generální ředitel Vítkovice Machinery Group Jan Světlík, prezident SP 
ČR Jaroslav Hanák a generální ředitel brněnského Výstaviště Jiří Kuliš.
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Jsme silná značka 

Jsme vnímáni jako nejvýznamnější zástupce průmyslu 
a dopravy ČR – známe názory svých členů 
Dokážeme ovlivňovat legislativu a dění ve společnosti 
Vystavujeme vysvědčení politikům 
Umíme ocenit nejlepší zaměstnavatele a podnikatele

Bývalý prezident SP ČR Štěpán Popovič 
(vlevo) na setkání se španělským 
králem Juanem Carlosem I. (uprostřed) 
a tehdejším prezidentem ČR Václavem 
Havlem (vpravo). Historický snímek členů vedení 

prvorepublikového  
Svazu československých průmyslníků.

Setkání s významnými představiteli Evropské unie při 
příležitosti českého předsednictví EU v roce 2009. Vpravo 

tehdejší prezident SP ČR Jaroslav Míl, třetí zleva tehdejší 
předseda Evropské komise José Barroso, čtvrtý zleva 

tehdejší premiér ČR Mirek Topolánek. První zleva vysoká 
představitelka EU pro zahraniční věci Catherine Ashtonová.

Sídlo SP ČR navštívil 
švédský král Carl XVI. 
Gustaf (vlevo), kterého 
přivítal prezident SP ČR 
Jaroslav Hanák.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák při projevu k účastníkům Sněmu 
SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
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Zdeněk Liška: Očekávání 
zakladatelů se naplnila, 
někdy až stoprocentně
Jedním z „otců zakladatelů“ Svazu byl před čtvrtstoletím 
Zdeněk Liška, jenž tehdy nově založené organizaci zůstal 
věrný až do svého odchodu do důchodu v loňském roce. 

Co tehdy v roce 1990 vedlo k rozhodnutí 
založit Svaz průmyslu?
Svaz byl založen 5. 5. 1990 v hotelu Atom 
v Ostravě, kde se na tom domluvili 
zástupci 153 státních firem z tehdejšího 
Československa. Tak jako tomu bylo 
i v okolních zemích bylo potřeba, aby i zde 
existoval zaměstnavatelský svaz, který by se 
bral za zájmy podniků a vytvořil protiváhu 
odborům i vládě a parlamentu. Bylo zřejmé, 
že tu státní podniky nebudou nastálo, že se 
bude privatizovat a společnosti přejdou 
do soukromého sektoru. 

Jak jste sbírali první zkušenosti?
S prvním viceprezidentem Svazu Pavlem 
Priorem jsme jezdili na zkušenou do světa 
– zejména do Ženevy, kde sídlí světová 
zaměstnavatelská organizace IOE. Jako 
první organizaci svého druhu z někdejšího 
východního bloku nás zde brali za sobě 
rovné a bylo vidět, že s námi rádi 
spolupracují.

Jak začínala vyjednávání s politiky a čím 
jste si u nich vydobyli respekt?
Zpočátku byl Svaz jedním ze sedmi členů 
tehdejší Konfederace zaměstnavatelů. 
S ostatními jsme se účastnili tripartity, 
nejprve federální a po rozdělení bývalého 
Československa tripartity české. 

Vyjednávání byla ze začátku složitá, ale 
postupně jsme sílili a sílili. 
V důsledku toho jsme nakonec 
z konfederace vystoupili – jak jsme totiž 
byli stále silnější, tak jsme se dostávali 
do střetu se zájmy živnostníků, zemědělců 
a jejích ostatních členských svazů. Protože 
jsme byli jen jedním ze sedmi svazů, tak 
nás v důležitých věcech přehlasovávali. 
Proto jsme se rozhodli z konfederace 
vystoupit a své místo v tripartitě jsme 
si vydobyli sami.

Byla doba přeměny státních podniků 
na soukromé dramatická?
Všechno šlo postupně tak, jak podniky 
procházely privatizací. Měnily se 
a postupně se prodávaly. Nebyl v tom 
žádný velký problém a žádné násilí, 
naopak bylo tenkrát jednodušší než dnes 
i shánění peněz pro Svaz.

Na jaké klíčové milníky dějin Svazu si 
vzpomínáte?
O vyslovených milnících bych asi ani 
nemluvil, protože jsme se vyvíjeli postupně 
tak, jak pokračovala transformace. 
Důležité body byly hlavně na začátku, kdy 
probíhala privatizace a my se účastnili 
jednání na ministerstvu průmyslu 
a obchodu. Řešily se zde otázky, komu 
a jak se jaký podnik prodá. V našem 
zájmu hlavně bylo, aby se firmy nedostaly 
do nesprávných rukou. Všechno jsme ale 
samozřejmě ovlivnit nemohli.

Poté jsme rostli a bylo potřeba vydobýt 
si místo v tripartitě, což se nám podařilo. 
Složitější to samozřejmě bylo vždy 
o volbách, když se měnily vlády. Ke každé 
nové jsme si museli znovu prošlapat cestu 
a najít si ty správné kontakty.
Když jsme po roce 1990 začínali, byl 
sekretariát Svazu maličký, každý dělal 
to, k čemu měl nejblíže a co byla potřeba 
udělat. Nebylo to jako dnes, kdy má každý 
svou agendu. Jednání se prostě účastnili 
ti, kteří mohli a kteří k věci měli co říci. 
Začátky byly trošku hektické, jak to 
obvykle bývá.

Jak se za čtvrtstoletí existence SP ČR 
naplnila očekávání jeho zakladatelů?
Někteří z nich dnes již nejsou mezi námi, 
ale myslím si, že se nemusím bát říci, že 
se jejich očekávání v některých případech 
splnila až na sto procent. Zaměstnavatelé 
nejprve chtěli mít někde své zastání, což 
jsme historicky v dané době plnili. 
A dneska máme svou velkou sílu - o Svazu 
se ve společnosti ví, máme přístup 
na důležitá jednání, můžeme ovlivňovat 
rozhodování vlády. Naše názory berou 
v úvahu ministři, premiér i prezident. 
Kontakty s ministry máme velmi dobré 
kontakty, které přetrvaly i po mém 
odchodu, z čehož jsem velice rád. 
A dobrý pocit mám také z voleb nového 
představenstva – objevily se v něm nové 
tváře, které Svaz ještě více zviditelní.

red
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Skončete 
s financováním 
vzdělávání 
na žáka, volají 
zaměstnavatelé

Svaz v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání uspořádal diskusní panel na téma 
financování vzdělávání. Kritériem by měla být uplatnitelnost absolventů. Panelisté 
se shodli na tom, že změna systému je nutná co nejdříve.

Absolutní většina tuzemských zaměstnavatelů a podnikatelů 
(plných 98 %) se shoduje v tom, že hlavním viníkem 
neuspokojivého stavu českého školství je přímá platba školám 
na žáka bez ohledu na jeho schopnosti a uplatnitelnost 
na trhu práce. Potvrdil to březnový průzkum Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) mezi jeho členy. 
Tento široce rozšířený názor podpořilo 16. dubna diskusní 
setkání na téma Financování vzdělávání, které SP ČR 
společně s vydavatelstvím Economia uspořádal v Národní 
technické knihovně v Praze za účasti podnikatelů, ředitelů 
škol a zástupců institucí. Akce se uskutečnila v rámci Roku 
průmyslu a technického vzdělávání, který vyhlásil SP ČR 
se svými partnery.
„Financování na žáka je přežité,“ uvedl v diskusi rektor VŠCHT 
Praha Karel Melzoch. Stejný názor vyslovil i další z panelistů, 
statutární zástupce hejtmana Středočeského kraje Milan 
Němec (na snímku vpravo). „Poptávka a nabídka na trhu 
práce se nepotkávají. Pokud bude dál existovat normativní 
financování vzdělávání, systém se nezmění,“ řekl. SP ČR 
při diskusním setkání zastupoval člen jeho představenstva, 
výkonný ředitel společnosti ELCOM Jiří Holoubek (na snímku 
vlevo). „Chceme odchod od normativu,“ prohlásil.
Diskuse se zabývala i tím, čím současný systém nahradit. 
Účastníci setkání se shodli, že nezbytné bude změnit nyní 
existující normativy a princip – kolik žáků, tolik prostředků. 
Upravit se podle nich musí také koeficienty financování 
vysokých škol, kdy například faktor uplatnitelnosti absolventů 
má v celkovém normativu jejich financování váhu pouze 4 %. 
Přitom právě to, jak se absolvent dokáže uplatnit na trhu práce, 

by podle SP ČR i účastníků diskuse mělo mít na financování VŠ 
mnohem větší váhu. „Prosazujeme kvalitativní parametry, které 
by vystihovaly i specifika jednotlivých škol, či společenskou 
poptávku,“ uvedl náměstek ministra školství Jaromír Veber.
Postoj technických vysokých škol hájil při debatě rektor ČVUT 
Karel Melzoch, podle něhož tyto školy dostávají od státu jen 
malou část prostředků na svou existenci a zbytek si musí samy 
vydělat. „Příspěvek od státu nám pokrývá zhruba 30 procent 
nákladů. Prostředky získáváme výzkumem a vývojem, 
spoluprací s firmami a dalšími aktivitami,“ uvedl. 
Panelisté se shodli na tom, že změna systému je nutná co 
nejdříve. Návrh nového systému financování regionálního 
školství (mateřských, základních a středních škol), by měl být 
hotov ještě letos. „Návrh by měl být předložen vládě v lednu 
příštího roku,“ uvedl Václav Pícl, pověřený řízením Národního 
ústavu vzdělávání. Jak naznačil, nový systém financování by 
mohl začít platit od roku 2017. „Upínáme se k roku 2017,“ shrnul 
názory ostatních řečníků zástupce hejtmana Milan Němec. 
Změny principů financování vysokých škol byly přislíbeny 
také, ovšem bez určení termínu platnosti. První kolo jednání 
o tématu financování VŠ by však mělo být zahájeno mezi 
odpovědnými resorty, školami a zástupci zaměstnavatelů již 
ve druhé polovině května. „Chceme zahájit debatu. Nevylučuji 
však riziko střetu zájmů na kvalitativních kritériích,“ uzavřel 
Jaromír Veber. 

Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz
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MANAŽEŘI ROKU 2014: Daniel Beneš 
a Zuzana Ceralová Petrofová 
Vítězi soutěže se stali generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ředitelka společnosti  
PETROF Zuzana Ceralová Petrofová.

V paláci Žofín v Praze byly 23. dubna 
za účasti prezidenta republiky Miloše 
Zemana (na snímku uprostřed, vlevo 
prezident SP ČR Jaroslav Hanák), členů 
vlády a 400 předních manažerů vyhlášeny 
výsledky letošního již 22. ročníku 
soutěže MANAŽER ROKU 2014. Soutěž 
vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR 

(SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR a Česká 
manažerská asociace. 
Absolutními vítězi letošního ročníku 
se stali a titul Manažer a Manažerka roku 
získali Daniel Beneš (na snímku vpravo), 
předseda představenstva a generální 
ředitel společnosti ČEZ a Zuzana Ceralová 

Petrofová, jednatelka a ředitelka společnost 
PETROF. Pomyslnou štafetu předali svým 
nástupcům Manažer roku 2013 Karel 
Žďárský a Manažerka roku 2013 Jaroslava 
Valová.
„Vybírali jsme podle charakterových 
vlastností, manažerských schopností 
a našich dlouhodobých principů, které 
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nemá žádná jiná soutěž. Vítězové měli špičkové výsledky 
ve všech pěti námi hodnocených oblastech, včetně produktivity 
práce a přidané hodnoty, o kterých se podle mne v ČR mluví 
málo. U obou vítězů jsme dospěli k mimořádné shodě, oba získali 
velmi vysoký počet bodů,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.
Oceněným poblahopřál prezident ČR Miloš Zeman, pod jehož 
záštitou se soutěž koná. Ocenění nejlepším manažerům 
předávali 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej 
Babiš, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel 
Bělobrádek, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr 
životního prostředí Richard Brabec, místopředseda Senátu 
Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz

 Informace o soutěži najdete na internetových stránkách 
organizátorů www.manazerroku.cz.

Do Síně slávy soutěže byl uveden odborník na strategické 
plánování Zdeněk Souček. Organizátoři MANAŽERA ROKU 
rovněž vyhlásili výsledky studentské soutěže o nejlepší esej, 
jejímž vyhlášením se připojili ke kampani Rok průmyslu 
a technického vzdělávání.

ŽEbříČEK ToP 10

Daniel Beneš 
generální ředitel ČEZ
Zuzana Ceralová Petrofová 
ředitelka společnosti PETROF 
Vlastislav Bříza 
předseda představenstva a generální ředitel společnosti 
KOH-I-NOOR holding a. s. 
Jan Czudek 
generální ředitel a předseda představenstva společnosti 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 
Leo Doseděl 
předseda společnosti Moděva oděvní družstvo Konice
Jiří Holoubek 
předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti 
ELCOM, a. s. 
Josef Kubiš 
generální ředitel společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. 
Jiří Kunert 
předseda představenstva a generální ředitel společnosti 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
Jiřina Nepalová 
předsedkyně představenstva společnosti RENOMIA, a. s. 
Helena Štáchová 
ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka

Zleva vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš, viceprezident SP ČR Jan Wiesner, prezident republiky Miloš Zeman a prezident SP ČR Jaroslav Hanák.
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Slovinsko – malý, ale významný partner
Svaz na podporu rozvoje obchodních vztahů v dubnu zorganizoval podnikatelskou misi 
do Slovinska, jež doprovodila premiéra Bohuslava Sobotku.

Mezi ČR a dvoumilionovým Slovinskem probíhá čilá obchodní 
výměna. Celková bilance obchodu je víceméně vyrovnaná 
a obrat se pohybuje kolem jedné miliardy eur. Hodnota našeho 
vývozu do Slovinska dosahuje asi jedné třetiny hodnoty 
exportované do tak obrovské země, jakou je Čína. 
Se Slovinskem nás pojí kus společné historie a podobná 
kultura. ČR je Slovinci vnímána jako silná průmyslová 
země a dobrý partner, i proto nás potěšila možnost, aby 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zorganizoval ve dnech 
13.–14. dubna podnikatelskou delegaci doprovázející do země 
premiéra Bohuslava Sobotku. Hlavním bodem programu bylo 
podnikatelské fórum v Lublani, kterého se zúčastnilo několik 
desítek místních podnikatelů. Zároveň také proběhla řada 
separátních jednání, která se týkala i možných dalších investic 
a akvizic. 
Slovinsko stále ještě neprivatizovalo řadu podniků, o jejichž 
prodeji uvažuje. V současné době například česká firma 
Sporten projevila zájem o slovinského výrobce lyží Elan. 
Dobrou zprávou je, že opatrní Slovinci vnímají české investory 
jako spolehlivé partnery, jejichž zájmem je rozvoj a udržení 
stávajících firem. 
Naší dobré pozici ve Slovinsku pomáhá i fakt, že dosavadní české 
investice jsou úspěšné. Například společnost Kofola odkoupila 

tamního tradičního dodavatele minerální vody Radenska, nebo 
gumárenský holding ČGS koupil slovinskou firmu Savatech. 
Úspěchy zaznamenávají i dovozci potravin. Firma BONECO a.s., 
pronikla na tamní náročný trh s potravinami přes řetězec Hofer. 
Dobrou reklamu nám dělají také automobily Škoda. České firmy 
se zajímají i o infrastrukturní projekty, do kterých Slovinsko 
bude muset v dohledné době investovat.
Velmi zajímavá byla pracovní návštěva přístavu Luka Koper, 
který je v této oblasti velmi významný a může našim firmám 
poskytnout zajímavou alternativu při dopravě zboží. Jedná se 
o vyspělý námořní přístav, schopný překládat téměř všechny 
druhy komodit. Bohužel trpí nedostatečnou kapacitou navazující 
železnice, na jejíž rozšíření nemá nyní vláda dost prostředků. 
Jedním z možných řešení, které by podpořila i česká strana, 
je spolupráce např. s čínskými investory. Z dopadů rozšíření této 
železniční tratě by pak mohly těžit i české firmy. 
Podnikatelská mise navázala na loňskou misi s prezidentem 
ČR Milošem Zemanem a věříme, že přispěla ke vzniku nových 
partnerství a podpořila ta stávající. 

Pavel Fára
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
pfara@spcr.cz

Česko-finské business fórum
Svaz v dubnu ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a finskou agenturou Team 
Finland uspořádal v Praze podnikatelské fórum. 

Akce se uskutečnila při příležitosti oficiální návštěvy náměstka 
ministra zahraničních věcí Finska Mattiho Anttonena 
v ČR. Zúčastnili se jí zástupci 16 finských firem a téměř 
70 představitelů českých společností z mnoha oblastí průmyslu 
i služeb. 
Fórum si nenechali ujít zástupci firem především z oblasti 
energetiky, technologií pro ochranu životního prostředí, 
informačních a telekomunikačních technologií a strojírenství. 
Spolupráci mezi ČR a Finskem hledaly především společnosti, 

jejichž produkty mají vyšší přidanou hodnotu a obvykle jsou 
založeny na vyspělém know-how a technologii.
Jedná se o náročné teritorium, kde se mohou prosadit jen velmi 
konkurenceschopné produkty. Na druhou stranu se ale jedná 
o stabilní vyspělou zemi s kvalitním vzděláním, předvídatelným 
prostředím a velmi nízkou mírou korupce. Jsme přesvědčeni, 
že české firmy mají co nabídnout.
Věříme, že akce přispěla k navázání nových obchodních 
partnerství a k posílení existujících vazeb.
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Česko-vietnamské fórum:  
O Vietnam mají exportéři velký zájem
K rozvoji obchodních vztahů českých a vietnamských firem přispělo květnové 
podnikatelské fórum uspořádané Svazem za účasti prezidentů obou zemí a stovek 
podnikatelů. Asie je pro nás priorita, zaznělo zde jasně.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uspořádal 11. května 
na Žofíně v Praze k příležitosti návštěvy vietnamského 
prezidenta Truong Tan Sanga v ČR Česko-vietnamské obchodní, 
investiční a turistické fórum. Za přítomnosti prezidenta 
republiky Miloše Zemana se fóra zúčastnilo na 150 vietnamských 
a 250 padesát českých podnikatelů.
Fórum naznačilo mimořádný zájem našich firem o vietnamský 
trh a o spolupráci s tamními partnery. Potvrzuje to i šetření 
SP ČR mezi tuzemskými firmami, podle něhož se o vietnamský 
trh zajímá více jak šestina z nich. Správně cítí příležitost 
v rozšíření vývozu do partnerské asijské země. Vždyť z celkového 
obratu vzájemného obchodu za loňský rok v objemu 655 milionů 
dolarů představoval vývoz českého zboží do Vietnamu pouze 
85 milionů dolarů.
„Východní Asie je pro nás prioritních oblastí, Vietnam je klíčem 
k této oblasti,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák, jenž svým 
projevem fórum zahájil. „Obrat vzájemného obchodu rok od roku 

roste, bilance je však stále ve prospěch vietnamské strany, 
což bychom rádi změnili. Poslouží k tomu i dnešní fórum, které 
je především o navazování nových kontaktů a o navazování 
spolupráce,“ konstatoval.
Za účasti prezidentů obou států byly podepsány dvě významné 
dohody. Jednalo se o Dohodu o spolupráci mezi SP ČR 
a Vietnamskou obchodní a průmyslovou komorou, kterou 
podepsal prezident SP ČR Jaroslav Hanák a předseda Vietnamské 
obchodní a průmyslové komory Vu Tien Loc. Podepsáno bylo 
i Memorandum o komplexní spolupráci mezi Českou exportní 
bankou a Vietnamskou investiční a rozvojovou bankou.
SP ČR obchodní spolupráci ČR s Vietnamem podporuje již 
řadu let, zejména formou podnikatelských misí. Od roku 1994 
jich uspořádal osm za účasti téměř 230 zástupců tuzemských 
firem, byl rovněž pořadatelem četných setkání s vietnamskými 
delegacemi v ČR.
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Zleva předseda Vietnamské obchodní a průmyslové komory Vu Tien Loc, prezident Vietnamu Truon Tan Sang, prezident SP ČR Jaroslav Hanák  
a prezident republiky Miloš Zeman.
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Nejlepší Podnikoví právníci již počtvrté
Unie podnikových právníků ČR předala svá ocenění Podnikový právník, nad nimiž Svaz 
převzal záštitu. Ocenění uděluje, aby propagovala a popularizovala práci podnikových 
právníků u odborné i laické veřejnosti.

Unie podnikových právníků ČR (UPP ČR), která v letošním roce 
slaví čtvrtstoletí své existence, již počtvrté ocenila nejlepší 
podnikové právníky. Držitelé ocenění Podnikový právník 
2015 cenu převzali 16. dubna v prostorách České spořitelny 
na Starém Městě v Praze. Ocenění již tradičně získali grafický 
list od Jiřího Slívy.
O vítězích letošního ročníku rozhodla na podkladě návrhů členů 
Unie, zaměstnavatelů i veřejnosti šestičlenná odborná porota, 
v níž nechyběli zástupci SP ČR. 
V kategorii Podniková právní kancelář byla oceněna společnost 
Siemens. Vedoucímu jejího právního týmu Richardu Bačkovi 
předala ocenění generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová 
(na snímku). Vítězkou kategorie Samostatný podnikový právník 
se stala Petra Gříbková, právnička společností Atlas Consulting 
a Atlas Software. V kategorii Obchodní (závazkové) právo 
zvítězila Jaroslava Lopourová ze společnosti VÍTKOVICE, a.s.
Dále v kategorii Právo technologické, IT a komunikací zvítězila 
Denise Bellinger, vedoucí právnička společnosti Hewlett 
Packard. Vítězem kategorie Správní právo se stal právník 
společnosti Net4Gas Jakub Handrlica.

Vítězkou kategorie Stavební právo a právo nemovitostí se 
stala právnička společnosti ČEZ Jiřina Králová; v kategorii 
Perspektiva 2015 zvítězil právník skupiny Telefónica Václav 
Filip. Sedmičku oceněných uzavřela Jaroslava Hoťová, která 
získala cenu v kategorii Právník, který se zasloužil o UPP ČR.
Ocenění Podnikový právník UPP ČR uděluje, aby propagovala 
a popularizovala práci podnikových právníků u odborné 
i laické veřejnosti, představitelů a zaměstnanců orgánů státu, 
jakož i volených zástupců občanů a posilovala dobré jméno 
a společenský význam podnikových právníků s důrazem 
na odbornost, etiku a povýšení kvality právního vědomí 
ve společnostech, organizacích a orgánech, kde podnikoví 
právníci vykonávají svoji profesi.
Slavnostního večera pořádaného pro členy UPP ČR 
v reprezentativních prostorách České spořitelny v pražské 
Rytířské ulici se kromě Dagmar Kuchtové, která jako generální 
ředitelka reprezentovala Svaz průmyslu a dopravy ČR, zúčastnili 
také náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger, zástupci 
akademické sféry, průmyslu, profesních komor a asociací. 
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První výzvy OP PIK jsou na spadnutí
Šance českých podnikatelů na získání prostředků z operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost se zvyšuje poté, co jej schválila EK. 

Na sklonku dubna Evropská komise (EK) posvětila Operační 
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 
a otevřela tak cestu další fázi příprav na distribuci evropských 
prostředků českým podnikatelům. Další důležitou fází v tomto 
procesu bude květnové zasedání Monitorovacího výboru OP PIK. 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na zasedání vyšle svého 
zástupce. 
Na zasedání dojde ke schválení první várky výzev z OP PIK 
a výběrových kritérií pro hodnocení projektů. První výzvy by pak 
měly být vypsány neprodleně poté – půjde o jedenáct výzev v rámci 
programů podpory Inovace, Potenciál, Aplikace, Spolupráce, 
Partnerství znalostního transferu, Technologie, ICT a sdílené služby, 
Školicí střediska, Marketing, Úspory energie a Nemovitosti. 
V rámci finalizace OP PIK došlo k podstatné změně, která by 
se ovšem dle ujištění MPO neměla dotknout žadatelů ani se 
nijak negativně projevit na úspěšnosti čerpání evropských 
prostředků. Agentura CzechInvest, která v minulém období byla 
zprostředkujícím subjektem a administrátorem projektových 
žádostí, se rozštěpí na dva subjekty. 
Prvním z nich bude stávající CzechInvest zaměřený zejména 
na podporu investic, novým subjektem pak bude Agentura pro 
podnikání a inovace s plánovaným datem vzniku 1. 1. 2016, 
která se stane organizací s gescí pro implementaci evropských 
prostředků z OP PIK. Ke změně dochází z důvodu požadavku EK 

na podřízenost agentury, která bude přidělování evropských peněz 
administrovat, služebnímu zákonu. 
Úspěšnému spuštění implementace OP PIK, vypsání prvních 
výzev a podávání prvních projektových žádostí a proplácení 
finančních prostředků tedy nyní stojí v cestě pouze nesrovnalosti 
ohledně spouštění Monitorovacího systému pro období 2014 
– 2020, který je informačním systémem pro řízení vypisování 
výzev a sběru projektových žádostí a za jehož spuštění 
je zodpovědné ministerstvo pro místní rozvoj. To je jednak 
ve sporu s ministerstvem financí ohledně správnosti vypsání 
veřejné zakázky na výrobu tohoto systému a pak také s ostatními 
ministerstvy jako řídicími orgány jednotlivých operačních 
programů, která tvrdí, že program nefunguje správně a není 
po technické stránce připraven k ostrému spuštění. 
Nejsou také dosud splněny některé předběžné podmínky pro 
čerpání z OP PIK, zejména ministerstvo spravedlnosti stále váhá 
se zavedením legislativních kroků směřujících ke snížení nákladů 
na zakládání společností na částku maximálně 100 eur. Na jejich 
splnění má přitom ČR lhůtu nejpozději do konce příštího roku. 
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Kaleidoskop EU
•	 Rada prezidentů BUSINESSEUROPE ve dnech 23.–24. 4. v Rize schválila jarní Hospodářský výhled a potvrdila mandát 

prezidentky E. Marcegaglia na další dvouleté funkční období. V agendě dále byly: stav vyjednávání Transatlantického 
obchodního a investičního partnerství (TTIP), Východní partnerství, aktuální situace na Ukrajině a ve vztazích EU-Rusko 
a Evropský investiční plán. Více na www.spcr.cz.

•	 507. plenární zasedání EHSV 22. – 23. 4. v Bruselu navštívili místopředseda Komise pro energetickou unii M. Šefčovič, komisařka 
pro obchod C. Malmströmová k diskusi o obchodní politice EU a TTIP a komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla 
P. Moscovici, který představil hlavní priority EK – investice, fiskální disciplína a strukturální reformy. Projednáno a přijato bylo mj. 
stanovisko J. Zbořila CCMI/127 Průmyslová politika pro evropský sklářský průmysl. Více na www.spcr.cz.

•	 EK, EP a Rada EU se 21. 4. po dvouletých jednáních předběžně dohodly na novém reformním balíčku o ochranných známkách, 
který přinese výrazné snížení poplatků pro ochranné známky v rámci celé EU, vedoucí k úsporám až 37 %. Změna se týká 
i usnadnění a harmonizace registračního procesu zejména pro malé a střední podniky (MSP). Nová legislativa také posílí boj 
proti padělkům, zejména u zboží přepravovaného přes území EU. Balíček musí ještě formálně schválit EP a Rada, což proběhne 
v průběhu května. Více na http://europa.eu/.

Aktuální informace pro žadatele MPO průběžně
publikuje na webových stránkách www.oppik.cz.
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Svěží vítr z Podorlicka
Uplatnitelnost absolventů, spolupráce školy s firmou, spokojení studenti, rodiče, 
zaměstnavatelé. Jak toho dosáhnout, říká ředitel Střední školy – Podorlického 
vzdělávacího centra v Dobrušce Vladimír Voborník.

Čím je vaše škola výjimečná?
Od roku 1952 připravuje učně a maturanty v technických oborech 
zejména pro potřeby regionálních výrobních organizací. Od roku 
2006 jsou zřizovateli zaměstnavatelé a škola se stala školskou 
právnickou osobou (nestátní nezisková organizace). Výjimečnost 
spatřuji zejména v tom, že již devět let bezproblémově učíme 
náročné technické obory a vůči státním školám podobné velikosti 
na nás stát ušetří bezmála pět milionů korun ročně. 

Platí studenti školné?
Studenti v žádném oboru denního studia školné neplatí. Naopak 
v řadě oborů, zejména strojírenských, jsou nadstandardně 
finančně i materiálně podporování. Ve tříletých učňovských 
oborech žáci dostávají v průběhu celé profesní přípravy i měsíční 
stipendium z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě 
podpory vybraných oborů. 

Jaké obory vyučujete? O které je největší zájem?
Z maturitních oborů vyučujeme Informační technologie se 
zaměřením na počítačovou grafiku nebo programování a robotiku. 
Dále pak Mechanik strojů a zařízení a Mechanik seřizovač. Čtyři 
učňovské obory: Obráběč kovů, Nástrojař, Klempíř a Strojní 
mechanik. Nejpožadovanějším oborem zaměstnavatelů je obor 
Mechanik seřizovač, ke kterému si v rámci získané akreditace 
od MPO mohou naši studenti zhotovit pět samostatných 
profesních kvalifikací a po maturitě výuční list z oboru Obráběč 

kovů. V rámci rozvoje robotiky a to nejen v závodě Škoda Auto 
Kvasiny poptávka po absolventech robotiky značně převyšuje 
jejich skutečný počet. I v ostatních oborech však naši absolventi 
bez problému nacházejí uplatnění.

Máte problém s naplněním jednotlivých oborů?
Bohužel ano. Stále ještě u velké části veřejnosti, ale i učitelů na ZŠ, 
přežívá mýtus o technických oborech, zejména o strojírenských, 
jako o „špinavých“ a málo finančně ohodnocených. Přitom dnes 
je již opak pravdou! V tomto mají velkou rezervu sdělovací 
prostředky a pedagogické fakulty, jejichž absolventi jsou reálnou 
potřebou a prostředím zaměstnavatelů nedotčeni. 

Budoucí adepty a rodiče často zajímá uplatnitelnost a perspektiva 
– jaké máte v tomto směru pro ně zprávy?
Na propagačních materiálech máme heslo “naši absolventi 
pracovní místa nevyhledávají, ale vybírají“. A to je pravda i přes 
to, že v našem regionu je nejnižší nezaměstnanost. Vyučujeme 
obory, které zaměstnavatelé v regionu zoufale potřebují a na všech 
setkáních dávají najevo nutnost řešit nedostatek absolventů 
technických oborů. 

Jakým způsobem u vás funguje spolupráce s firmami? 
Jaké akce podnikáte?
Se zástupci z firem jsme v každodenním kontaktu. V současné 
době je to zhruba 25 strojírenských firem z Podorlického 
regionu, které jsou vybaveny moderní technologií a se kterými 
spolupracujeme zejména vykonáváním praxe našich žáků 
v odborném výcviku a to u maturitních oborů „L“ a všech tříletých 
učebních oborů. V rámci projektu POSPOLU firmy spolupracují 
na efektivních úpravách Školních vzdělávacích programů 
a podávání návrhů k úpravám Rámcových vzdělávacích programů.
Mimo častých porad jsme znovu oživili tzv. „Prezentaci firem“ 
určenou pro laickou i odbornou veřejnost. Na 4. červen 
připravujeme konferenci, na které vystoupí nejen zástupci 
organizací, Hospodářské komory a Úřadu práce, ale i představitelé 
zodpovědní za vývoj školství v technickém vzdělávání.

Tomáš Krčál
regionální manažer SP ČR
tkrcal@spcr.cz 
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SIMPLY CLEVER

Na ulici se za ní automaticky otočíte. Je to přesně ten typ, který na sebe umí strhnout pozornost. Dynamický nadčasový design 
a barevné možnosti ColourConceptu jsou teprve začátkem. To, co se skrývá uvnitř, je stejně lákavé. Třeba nová generace motorů, 
které jsou až o 17 % úspornější, a nejmodernější technologie. I díky nim má nová Fabia bezkonkurenční jízdní vlastnosti. A při pořízení 
jedinečné Záruky Mobility Plus s prodlouženou zárukou na 5 let již není co řešit. Nová Fabia již od 239 900 Kč s klimatizací, 6 airbagy 
a ESC s multikolizní brzdou. Navíc s  nancováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu povinné ručení za 1 Kč ročně. Zeptejte se nás na on-line 
chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000 nebo navštivte svého prodejce vozů ŠKODA.

NEPŘEHLÉDNU
TELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia s novými úspornými motory

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení. 
Dostupný od 12/2014.

mojeskodafabia.czmojeskodafabia.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacz
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