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Úvodní slovo

Vážení členové Svazu, 
milí čtenáři,
jak silný je hlas Svazu? 
Nabízí se odpověď „velmi“ a myslím, že je zcela pravdivá. Svaz 
je nejvýznamnějším zástupcem zaměstnavatelů v zemi. Je součástí 
tripartity. Nově se stal připomínkovým místem, se kterým jeho 
připomínky musí být vypořádány. Do zákonů každý rok prosadíme 
desítky oprávněných požadavků, desítkám nesmyslů naopak 
zabráníme. Jsme v klíčových radách vlády. A takto bych mohl 
dlouho pokračovat.
Rostoucí význam Svazu i stále se zlepšující komunikace je  
velkou zásluhou předchozího představenstva. Na nás – členech 
toho současného – je, situaci dále zlepšovat. Já se tomu budu 
snažit napomoci právě v oblasti komunikace Svazu a péče 
o členskou základnu, což jsou dvě oblasti, které mi byly přiděleny.
Mým cílem přitom není „ještě silnější hlas Svazu“. Spíše hlas, 
který je vyslyšen. Komunikace je pouze prostředek a všechny 
naše činnosti bychom měli poměřovat jedním základním 
kritériem – zda se podařilo dosáhnout cíle. Zabránili jsme přijetí 
legislativního paskvilu? Prosadili jsme potřebnou novelu? Nové 
investice? Bude to Vám, našim členům, k něčemu? Rozhodují 
reálné výsledky. Počet tiskových zpráv, citací nebo vystoupení 
na konferencích je v tomto kontextu vedlejší.
Bohužel nejsme jediní, kdo ve veřejném prostoru „křičí“ a bojuje 
za svůj pohled na svět. Jsou zde odbory, neziskový sektor, 
komentátoři médií, stovky zástupců partikulárních zájmů. 
A v době sociálních médií vlastně každý jednotlivec – oslovit 
ministra napřímo (například přes Twitter nebo Facebook) nebylo 
nikdy v historii snazší. Koneckonců, ani v zastupování zájmů 
firem nejsme zdaleka jediní.
Někdy bude potřeba hlas zvýšit, jindy pomůže trpělivé a uměřené 
vyjednávání a argumentování. Jiný způsob komunikace budeme 
muset volit k politikům, jiný k akademikům, jiný k médiím 
nebo široké veřejnosti. Za nesmírně důležité považuji, aby to byl 
právě Svaz, který bude nastolovat agendu veřejné debaty. „Kolíkovat 
hřiště,“ chcete-li. Bohužel žijeme v mediální době a to, jak se Svazu 
bude dařit nastolovat témata a prezentovat význam průmyslu i sebe 
sama, bude mít značný podíl na kýženém výsledku.
Pokud splníme hlavní kritérium úspěchu – objem reálně ovlivněných 
věcí, pak nemám pochyb, že budeme úspěšní i v druhém kritériu, 
podle kterého chci definovat úspěch – nárůst počtu členů. 
Firem, které budou vidět, že stejně jako ony je i Svaz průmyslu 
a dopravy ČR tvůrcem hodnot.
Pokud máte ke komunikaci Svazu navenek i směrem dovnitř 
ke členům jakýkoliv postřeh, námět nebo konstruktivní kritiku, 
budu moc rád, pokud mi dáte vědět na pjonak@spcr.cz.

Přeji Vám hezké léto.
Petr Jonák

člen představenstva SP ČR



Podpora ICT:  
Quo vadis, Česká republiko?
ČR přes vládní proklamace dosud nemá společné zastřešení digitální agendy. 
Svaz vyzývá k ukončení „digitálního bezvládí“ ve jménu růstu konkurenceschopnosti 
české ekonomiky.

Na rozvoj ICT v českých podnicích je z fondů EU vyčleněno 
pro období let 2014–2020 celkem asi 20 miliard korun 
z OP PIK, další operační programy řeší elektronizaci státní 
správy a samosprávy, vzdělávání a jiné otázky. Má ale ČR 
skutečně jasno, čeho chce v oblasti rozvoje ICT dosáhnout 
a co by mělo být cílem, kterého má být dosaženo po vyčerpání 
těchto evropských peněz? A kdo má za rozvoj ICT vlastně 
odpovědnost? 
Informační a komunikační technologie se v dnešní době 
prolínají všemi oblastmi lidské činnosti a jsou nedílně spojené 
s moderní civilizací – neexistuje snad člověk, který by se s nimi 
v každodenním životě nepotkával: jsou součástí jakéhokoli 
zpracování údajů, využívají se ve výrobních procesech, při 
komunikaci i při řízení státu. Právě v té poslední oblasti 
se však ČR nemá příliš čím chlubit: ačkoli v letech nedávno 
minulých se ministerstvo vnitra honosilo novými projekty 
v oblasti eGovernmentu jako datové schránky a CzechPOINT, 

bohužel nová mezinárodní srovnání hovoří spíše v neprospěch 
efektivity této snahy o elektronizaci státní správy. 
V měření prostřednictvím tzv. DESI indexu – tedy v evropském 
srovnání míry rozvoje digitální ekonomiky a společnosti, 
jehož výsledky publikovala Evropská komise na počátku 
roku 2015 – spadá totiž ČR pod průměr celé EU na 17. místo 
a v měřítku „Digitální veřejné služby“ je dokonce na žalostném 
25. místě z evropské osmadvacítky, kam si od loňska pohoršila 
ještě o dvě příčky. Skóre ČR naopak zachraňuje v kategorii 
„Integrace digitálních technologií“, kde je nyní na 7. místě, 
na něž od roku 2014 poskočila o tři příčky vzhůru.

Chybí „pan Digitál“ 
Kde je třeba hledat příčiny propadu v oblasti digitalizace státní 
správy a eGovermentu? Odpověď Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) je jasná a komunikujeme ji, kudy chodíme: digitální 

Oblastí digitální ekonomiky se zabývá expertní tým pro ICT, jehož předsedkyní je členka představenstva SP ČR Milena Jabůrková (vlevo).
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agenda v ČR nemá jasného „vlastníka“, Česko nemá svého 
„pana Digitála“ – ministra či jiného vysokého úředníka, který 
by koordinoval roli všech ostatních ministerstev, která mají 
zcela samozřejmě nějakou větší či menší část digitální agendy 
ve svém portfoliu. 
Na jednáních, jichž se SP ČR účastní, tak nespokojeně 
sledujeme, že ministerstvo vnitra řeší eGovernment, 
ministerstvo průmyslu a obchodu sítě a digitalizaci 
průmyslu, Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády 
oblast digitální ekonomiky, ministerstvo kultury autorská 
práva v digitálním prostředí, ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy digitální vzdělávání a Národní bezpečnostní úřad 
kybernetickou bezpečnost. Každý z těchto ústředních orgánů 
státní správy pak chrlí legislativní materiály i strategie, které 
jsou poplatné jejich resortnímu uvažování, a to bez jakékoli 
vzájemné koordinace či dokonce povědomí o tom, že tutéž 
záležitost řeší vedlejší resort – nebo, v extrémních případech, 
vedlejší dveře téhož resortu. 

Strategií máme dost 
ČR má aktuálně přes 30 národních strategií, politik a akčních 
plánů, které se věnují digitální agendě a které v převážné 
většině případů nemají žádné vzájemné vazby ani hierarchii. 
A co hůře – jsou jen napsány, ale s jejich naplňováním 
jsme obvykle „na štíru“. V této situaci lze jen nostalgicky 
vzpomenout roli někdejšího ministerstva informatiky, které 
před svým zrušením v roce 2007 de facto předběhlo svou dobu, 
protože masivní rozvoj ICT ve všech vrstvách společnosti 
nastal teprve po jeho zániku.
SP ČR je s touto situací nespokojen a v zájmu konzistentního 
a koordinovaného rozvoje ICT v ČR a jeho využívání 
ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky 
opakovaně žádal vládu o identifikaci jednotného gestora 
nad ICT mezi členy vlády. Ačkoli premiér avizoval, že touto 
osobou se má stát ministr vnitra, ministr Milan Chovanec 
stále se svými úředníky řeší pouze oblast eGovernmentu 
a informačních systémů veřejné správy, přičemž ostatní oblasti 
„digitálna“ si žijí na jiných resortech svým vlastním životem. 
Jiskrou naděje je pro nás v tomto „digitálním bezvládí“ role 
státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy, 
který se v rámci přípravy reakce ČR na Strategii Jednotného 
digitálního trhu, publikovanou Evropskou komisí na počátku 
května, ujal aktivně role koordinátora přípravy Akčního 
plánu pro digitální agendu, který by měl vymezit směřování 
ČR v digitální oblasti na příštích několik (desítek) měsíců. 
Vzhledem k tomu, že gesce nad ICT v rámci vlády není 
spolehlivě určena, máme však obavu, aby koordinační snahy 
státního tajemníka neměly život komety, která jednou jasně 
zazářila, ale pak by zmizela a už by o ní nikdo neslyšel. 

Digitální Česko 
Samostatnou kapitolou je pak strategie Digitální Česko, do které 
byly svého času vkládány velké naděje, jež se však nenaplnily: 
ministerstvo průmyslu a obchodu se nechopilo ambice zpracovat 
zastřešující národní digitální strategii pro ČR a zcela rezignovalo 
na komplexní pojetí agendy. Digitální Česko se tak věnuje ve své 
verzi z roku 2013 zejména rozvoji sítí, zcela absentuje např. 
část věnovaná cloud computingu či správě velkých dat a s nimi 
spojených datových toků. Za uplynulé dva roky strategie navíc 
zastarala a její aktualizace leží na stole vlády od jejího loňského 
nástupu k moci – bohužel se jí však dosud nikdo aktivně neujal. 
Už nyní také víme, že zpráva ministerstva průmyslu a obchodu 
o implementaci Digitálního Česka 2.0, která aktuálně vzniká, 
nebude rozhodně pozitivním čtením, neboť řada opatření zůstala 
jen na papíře.
A nyní se dostáváme opět k řešení nastolené otázky: pokud 
nemá ČR jasno v osobě koordinátora rozvoje ICT, pokud 
existuje celá řada roztříštěných, více či méně zastaralých 
a vzájemně neprovázaných vládních strategií, které navíc ještě 
v řadě případů nejsou naplňovány, jak země hodlá efektivně 
vyčerpat evropské prostředky, které jsou v operačních 
programech vyčleněny na rozvoj ICT – ať už ve státní, firemní, 
či občanské sféře? 

Nemáme jasný směr 
Bohužel ani tady SP ČR není poslem dobrých zpráv: máme 
za to, že opět, stejně jako v minulém období 2007 – 2013, 
hrozí nehospodárné vynakládání prostředků a jejich 
vyplýtvání na projekty, které nemají přidanou hodnotu ani 
šanci na dlouhodobou životaschopnost. Pokud rozvoj ICT 
není strategicky řízen, nemohou být ani smysluplně využity 
prostředky určené na realizaci projektů – vždy se budou 
schvalovat jen „ad hoc“ iniciativy, které, byť početné, nemohou 
v součtu vést k rozvoji konkurenceschopnosti ČR, protože 
nemají jednotný směr, vektor, který by měl zdejší ICT vznášet 
vzhůru. Dokud se vláda k této skutečnosti nepostaví čelem, 
nemáme příliš šancí na to, abychom uspěli v konkurenci dravých, 
sebevědomých a zejména strategicky řízených států jako jsou 
Pobaltské republiky či státy Skandinávie. 
Na závěr tohoto neradostného čtení bychom proto rádi 
vládě za SP ČR vzkázali: Prosíme, postavte se k aktuálnímu 
digitálnímu bezvládí v ČR čelem a vážně se jím začněte 
zabývat, jinak budeme nesmyslně mrhat prostředky, které nám 
na rozvoj ICT věnuje EU, a o posunu v žebříčku mezinárodní 
konkurenceschopnosti si budeme moci nechat jen zdát.

Tereza Šamanová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
tsamanova@spcr.cz

Digitální ekonomika     05



Anketa k ICT v ČR:
1. Které problémy v oblasti digitální agendy podle Vašeho názoru nyní trápí  
 Českou republiku a potažmo i české firmy nejvíce? 
2. Jak Vaše firma přispívá k jejich řešení?  
3. Jak byste zhodnotili činnost české vlády v oblasti správy digitální agendy?

Eduard Palíšek
CEO Siemens Česká republika

1.  Motorem světové ekonomiky se 
stává znovu průmysl. Budoucnost 
průmyslové výroby je významně 

formována iniciativou známou 
jako Průmysl 4.0. Pro české firmy 
je důležité si uvědomit, jak zásadní 
vliv bude tento trend mít na budoucí 
konkurenceschopnost. Čtvrtá 
průmyslová revoluce již probíhá 
a Česko nesmí zůstat pozadu. 

2.  Společnost Siemens je lídrem v oblasti 
průmyslové automatizace a má ve svém 
portfoliu ucelená řešení naplňující 
vize Průmyslu 4.0. Ty jsou součástí 
platformy Digitální továrna, která 
prostřednictvím komplexních řešení 
pro řízení životního cyklu produktu 
a řešení pro plně integrovanou 

automatizaci propojuje průmyslové 
procesy s jejich digitálním modelem.

3.  Česká republika je jednou 
z nejindustrializovanějších zemí 
v Evropě. Podpora implementace 
Průmyslu 4.0 i ze strany české 
vlády je zásadní pro dlouhodobou 
konkurenceschopnost českého 
hospodářství. V této souvislosti 
je nutné také pružně reagovat 
na nástup internetu věcí budováním 
digitální infrastruktury.

Václav Mach
Microsoft, ředitel vnějších vztahů pro 
Střední a Východní Evropu

1.  Aktuální problémy, které jsou 
společné celé Evropě včetně ČR, 
podle mého názoru správně načrtla 
Evropská komise ve své čerstvé 
Strategii pro Jednotný vnitřní trh: 
členské státy i firmy v nich trápí 
nedostatečná harmonizace práva 
v jednotlivých členských státech, 
což je obrovský problém pro firmy, 
které chtějí podnikat přeshraničně. 
Strategie je však zatím natolik 
obecná, že se nyní musíme spíše 
pečlivě připravit na implementaci 
jejích jednotlivých budoucích 
opatření. Hlavně bude potřeba 
ohlídat její naplňování a obezřetně 
zvažovat jednotlivá doporučovaná 
opatření. Ďábel se skrývá vždy až 
v detailu. V tomto případě to bude 
při rozpracování obecných závěrů 
do 18 jednotlivých témat a při jejich 
uplatňování v praxi. V České republice 

je pak specifickým problémem 
dlouhodobé podfinancování oblasti 
rozvoje širokopásmových sítí, zejména 
v regionech. Aby mohl být využit 
potenciál ICT a cloudových technologií 

pro zvýšení konkurenceschopnosti 
všech firem včetně těch regionálních, 
tak stát musí vytvořit co nejdříve 
vhodné podmínky pro čerpání 
EU fondů, aby operátoři byli 
schopni realizovat své investiční 
záměry do budování přístupových 
širokopásmových sítí nové generace.

2.  Společnost Microsoft se aktivně 
zapojuje do připomínkování v rámci 
probíhajícícho legislativního procesu. 
Naší snahou je, aby nastavení 
právního prostředí v rámci EU 
umožňovalo úspěšný rozvoj digitální 
ekonomiky také v České republice. 
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V rámci portfolia nově nabízených 
služeb postavených na cloudových 
technologiích umožňujeme všem 
malým i velkým firmám, aby 
mohly být stejně efektivní a plně 
konkurenceschopné, jako kdyby 
podnikaly kdekoliv jinde ve světě. 
Pokud by navíc byly v České 
republice trochu lépe nastaveny 
legislativní požadavky a povědomí 
o potřebě dodržování mezinárodních 
standardů pro zajitění bezpečnosti 
ochrany dat při výběru poskytovatele 
cloudových služeb, tak by to nejen 
umožnilo transparentnější výběr 
pro uživatele služeb v některých 
specifických segmentech (např. 
v oblasti zdravotnictví, pojišťovnictví, 
bankovnictví, právních a konzultačních 
službách, atd). Chybějící lokální 
legislativní pravidla společnost 
Microsoft nahrazuje dobrovolnou 
mezinárodní standardizací svých 
produktů (Office 365, CRM Online, 
Windows Azure), které jsou 
certifikovány podle standardu 
ISO 27018. Tento standard je zárukou 
toho, že uživatelé certifikovaných 
služeb si mohou být jisti, že jejich data 
jsou v cloudu zcela bezpečná. 

3.  Česká vláda se dlouhodobě potýká 
s roztříštěností kompetencí v oblasti 
ICT a s absencí konkrétního a silného 
vlastníka digitální agendy. Role Rady 
vlády pro informační společnost je 
pouze poradenská a tento orgán 
nemá žádnou konkrétní výkonnou 
pravomoc. Přetrvávající resortismus 
mezi jednotlivými ministerstvy (MV, 
MPO, MFin, MPSV, MŠMT, ... atd.) 
vychází z jejich pravidelného souboje 
o rozpočet. Ve značné míře se toto 
bohužel projevuje také na velkých 
IT projekty v oblasti eGovernmentu. 
Ty velice často nejsou dobře řízeny 
a případní dodavatelé jsou vybíráni 
výhradně na základě cenové nabídky. 
Nejlevnější dodavatel však nebude 
vždy také tím, kdo zvládne navrhnout 
a dodat složitý IT systém. Tato praxe 

obecně vrhá špatné světlo na využívání 
ICT ve státní správě. V poslední době 
vnímáme velmi pozitivně roli Úřadu 
vlády a zájem ze strany státního 
tajemníka pro evropské záležitosti 
pana Tomáše Prouzy, který se této 
agendy chopil v rámci přípravy reakce 
ČR na Strategii Jednotného digitálního 
trhu. Opět však půjde především 
o koordinační a konzultační roli, nikoli 
o výkonnou pravomoc, kterou mají 
ve své gesci především resorty MV ČR 
a MPO ČR.

Svatoslav Novák
prezident ICT UNIE

1.  V podstatě jsou to dvě hlavní oblasti. 
Tou první je efektivní a moderní 
státní správa (e-Government) 
za využití informačních technologií 
a druhou je všude dostupný přístup 
ke kvalitnímu vysokorychlostnímu 
internetu. Strategie digitální agendy 
obsahuje mnoho dalších klíčových 
oblastí, se kterými se ČR postupně 
vyrovnává. Plnohodnotný a funkční 
e-Government přinese státnímu 
aparátu automatizaci procesů, 
které musí nyní vykonávat tisícovky 
úředníků. Zajistí státu rychlé řízení 
jeho vnitřní ekonomiky a financí. 
Dlouhodobě vytvoří významné 
úspory a transparentnost. Pro občany 
a firmy eGovernment přinese snížení 
byrokratické zátěže, úspory a užitek 
při využití otevřených dat státu 
soukromým sektorem. Nejen firmy, 
ale i občané by uvítali kvalitní 
a bezpečnou telekomunikační 
infrastrukturu na bázi optických 
sítí. Bohužel výstavba je v naší zemi 
významně ztížena a zdražena ze strany 
stávající legislativy, povolování staveb 
a administrativním nákladům. 

2.  ICT UNIE jako spolek firem z oblasti 
ICT průmyslu předkládá státu – vládě 
poziční dokumenty, ve kterých jsou 
problematické záležitosti definovány 
a současně jsou navrhována řešení. 

Jednáme o nich, zpracováváme (na naše 
náklady) právní rozbory či návrhy 
změn zákonů. V minulosti jsme se naší 
prací významnou měrou podíleli 
na liberalizaci telekomunikačního trhu. 
Také jsme byli u toho, když se zahájilo 
plánování elektronizace státní správy. 
Naše činnost pomáhá odpovědným 
ministerstvům řešit uvedené oblasti 
státního ICT. 

3.  Lidově řečeno, není to žádná 
„hitparáda“. Nevím proč, ale obava 
z rozvíjení a naplánování rychlé 
implementace projektů z oblasti 
digitální agendy je u současné vlády 
značná a nepochopitelná. Zvláště když 

je možné čerpat ohromné zdroje z EU 
pro programovací období do roku 
2020. Mám možnost porovnání 
s jinými evropskými zeměmi, 
jako je Německo, Velká Británie, 
Estonsko, Lotyšsko, Polsko. Tam jsou 
informační a komunikační technologie 
strategickou vládní prioritou nejen 
v tzv. digitální agendě, ale i v podnikání 
v ICT průmyslu. Je to mladý obor 
s obrovským budoucím potenciálem. 
Na závěr můj citát: „Pokud nebude 
prioritou vlády informační společnost, 
tak se nám to všem jednou opravdu 
nevyplatí.“ 
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Libor Manda
Seznam.cz, manažer pro kontakt se 
státní správou

1.  Slabinou ČR je neschopnost docenit 
příležitosti digitální ekonomiky 
a využít potenciálu českých firem 
i administrativy. Zatímco na evropské 
úrovni je úzkým hrdlem samotné pojetí 
regulace, na národní úrovni za něj 
považujeme neodpovídající zájem vedení 
gesčně odpovědného resortu. Uvedené 
se např. projevuje de facto absencí 
„ekonomické diplomacie“ v podobě 
reflektování názorů české odborné 
veřejnosti při vyjednávání digitální 
agendy na evropské úrovni.  

Co se evropského přístupu týče, unijní 
instituce by měly: 1) zapomenout 
na myšlenku, že existuje něco jako 
„evropský internet“; 2) namísto 
snah o detailní regulaci podporovat 
tvorbu obecného regulatorního 
rámce a principy samoregulace; 
3) upustit od pohledu na digitální 
ekonomiku optikou negativních 
zkušeností s několika globálními hráči; 
4) důvěřovat evropským digitálním 
firmám.  
Výše citované teze považujeme 
za červenou linií regulace digitálního 
prostředí. Navíc, regulace rozhodně 

není hlavním tahounem růstu inovací 
a konkurenceschopnosti. 

2.  Seznam.cz se aktivně vyjadřuje 
k digitální agendě na národní 
i evropské úrovni. V rámci jednání 
prosazujeme principy odpovídající 
realitě digitálního světa (mezi 
jinými i výše zmíněné teze) 
a do komentovaných legislativních 
návrhů či strategií vkládáme 
osmnáctiletou zkušenost z trhu 
ve vyhledávání a u digitálních služeb 
kombinovanou horizontální znalostí 
dalších evropských politik.  
S cílem přispět do tvorby digitální 
agendy a k rozvoji digitální ekonomiky 
obecně vytvořil Seznam.cz pracovní 
pozice zaměřené na spolupráci 
s veřejným sektorem v oblasti digitální 
a k ní se vážící agendy. K regulaci 
digitálního prostředí tak přistupujeme 
velmi zodpovědně. 

3.  Ve vztahu k digitální agendě 
se v České republice nacházíme 
ve specifické situaci. Programové 
prohlášení vlády premiéra Sobotky 
zařadilo podporu internetové 
ekonomiky mezi priority vlády – 
přinejmenším vizuálně nejslabším 
článkem státního aparátu, který by měl 
stanovené priority naplňovat, je však 
gesčně zodpovědné Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR (MPO).  
Naděje podnikatelského sektoru 
se tak upínají ke dvěma „organizačním 
jednotkám“ Úřadu vlády. 
Do uvedeného stavu dále vstupuje 
Ministerstvo vnitra s odpovědností 
za „svoji“ část digitálního světa 
v podobě elektronizace veřejného 
sektoru. Na existující dichotomii 
primárně doplácí horizontální témata 
v podobě ochrany osobních údajů 
či otevřených dat.  
Pokud bychom měli doporučit jeden 
nástroj ke zlepšení aktuálního stavu, 
volili bychom ustavení nadresortní 
osoby pro koordinaci digitálních 
záležitostí s plnou podporou premiéra 
Vlády ČR. 

Kateřina Hrubešová
generální ředitelka SPIR 

1.  Česká republika z hlediska užití 
a rozvoje digitální agendy má 
ve srovnání s evropským průměrem 
co dohánět. Vláda by se měla 
chopit této příležitosti už proto, 
že ČR má největší podíl průmyslu 
na HDP (33 %), a využití digitální 
ekonomiky bude mít za následek 
zvýšení konkurenceschopnosti 
právě těch oblastí národního 
hospodářství, které České republice 
přinášejí do státní pokladny 
nejvíce peněz. Jde tedy principielně 
o změnu v přístupu k digitální 

ekonomice a o nastavení priorit, 
zodpovědností jednotlivých 
resortů a termínů plnění úkolů, 
které přímo koordinuje vláda. 
Stejně tak vidím velký úkol pro 
obě „rady vlády“ (Rada vlády pro 
konkurenschopnost a hospodářský 
růst a Rada vlády pro informační 
společnost). Mezi klíčové problémy 
digitální ekonomiky u nás patří 
zajištění rovného přístupu obyvatel 
k dostatečně rychlému internetu, 
svobody a nezávislosti internetu 
a snadného přístupu k informacím 
o nabídce zboží (i té příhraniční). 
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2.  Naše sdružení se angažuje v co 
největší míře především v oblasti 
tvorby strategie a zapojení digitální 
ekonomiky do praxe. Komentujeme 
a doporučujeme jednotlivé 
agendy ministerstev, Úřadu vlády, 
spolupracujeme s tajemníkem pro 
evropské záležitosti a koordinujeme 
svoje domácí aktivity s evropskými 
v Bruselu. 

3.  Je dobře, že alespoň někteří 
ministři české vlády pochopili, 
že digitální agenda je příležitostí 
a ne hrozbou. Příkladem je aktivita 
vicepremiéra Pavla Bělobrádka 
v oblasti vědy, výzkumu a rozvoje 
lidského potenciálu, která se promítá 
i do práce Rady vlády (RVKHR). 
Musím také ocenit práci tajemníka 
pro evropské záležitosti Tomáše 
Prouzy, který si plně uvědomuje pozici 
České republiky v této oblasti.

Jaroslav Strouhal
náměstek Ministra vnitra ČR 

1.  Z pohledu elektronizace veřejné 
správy se v minulých letech podařilo 
spustit několik zásadních projektů 
– především systém základních 
registrů, datové schránky 
a CzechPoint. Hlavním problémem 
zůstává absence plně funkční 
vzájemné interaktivity jednotlivých 
prvků a úrovní eGovernmentu, 
a z toho plynoucí nemožnost 
realizovat koncept úplného 
elektronického podání pro občany 
a firmy. Služby elektronické veřejné 
správy, které jsou již dnes občanům 
a firmám k dispozici, jsou navíc 
využívány v nedostatečné míře, 
a to zejména kvůli komplexnosti 
a nedostatečné intuitivnosti 
rozhraní, přes která jsou nabízeny. 
Nejde jen o ICT projekty, na kterých 
teď pracujeme, ale je nutné upravit 
i stávající legislativu. 

2.  Ministerstvo vnitra realizuje širokou 
škálu projektů a investičních 

aktivit směrem ke konsolidaci, 
rozvoji a širokému zpřístupnění 
služeb veřejné správy. Klíčové 
bude celounijní zavádění opatření 
eIDAS o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce 
na vnitřním trhu. Na technologicko-
architektonické rovině také 
prostřednictvím příslušných 
odborů a především Rady vlády pro 
informační společnost koordinuje 
ministerstvo vnitra provoz, 
rozšiřování a optimalizaci řešení 
eGovernmentu. Mezi příklady 
koncových služeb směrovaných 

přímo k občanům a firmám je třeba 
uvést Portál veřejné správy, který 
je jednotným místem poskytování 
elektronických veřejných služeb. 
Z aktuálních dílčích projektů se 
jedná např. o koncepci otevřených 
dat ve veřejné správě (Open 

Data), službu CzechPoint@Home 
(tj. možnost získávat různé typy 
garantovaných výpisů a potvrzení 
z domova), optimalizaci procesů 
veřejné správy pomocí zavádění 
prvků procesního řízení, projekty 
na posílení kybernetické 
bezpečnosti atd.

3.  Vláda se ve svých prioritách 
v programovém prohlášení 
hlásí k efektivnímu využití 
informačních a komunikačních 
technologií ve veřejné správě 
a současně k podpoře internetové 
ekonomiky. Ministerstvo 
vnitra si je vědomo své klíčové 
řídící a strategické role v oblasti 
ICT státu, a proto i na úrovni vlády 
usiluje o jednotnost a centralizaci 
základních služeb eGovernmentu, 
zejména prostřednictvím budování 
centralizovaných informačních, 
komunikačních a dohledových 
systémů. 
Jako velmi přínosné ministerstvo 
vnitra hodnotí vznik Rady vlády 
pro informační společnost, která 
centrálně dohlíží na to, aby nové IT 
systémy státu vznikaly koordinovaně 
na existujících platformách, aby 
využívaly stávající infrastrukturu 
a data tak, aby chod a služby státu 
byly co možná nejefektivnější. 
Nové ICT projekty veřejné správy 
budou realizovány pouze v případě, 
že budou zapadat do vznikajícího 
tzv. Národního architektonického 
plánu.

red

Další informace k tematice najdete na internetových stránkách Evropské komise 
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/, na webu ministerstva 
vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx či 
na stránkách Česko-německé obchodní a průmyslové komory  
http://tschechien.ahk.de/cz/tema-roku-2015/.

Digitální ekonomika     09



Milena Jabůrková: 
Chybí nám vládní 
vize digitální 
budoucnosti
Digitální technologie se rychle vyvíjejí, 
je tedy potřeba vytvořit rámec, který 
bude inovace podporovat a ne jim bránit, 
říká Milena Jabůrková, nová členka 
představenstva Svazu zodpovědná 
za oblast ICT. 

Jste novou členkou představenstva SP ČR s gescí pro ICT. 
Jak vnímáte tuto svou novou pozici a jaké jsou Vaše priority?
Své poslání vnímám jako podporu a prosazování digitální 
agendy a zvyšování povědomí o jejím významu pro náš průmysl, 
pro celkový rozvoj našeho hospodářství i pro naši schopnost 
uspět regionálně či globálně v tvrdé konkurenci. Informační 
a komunikační technologie jsou pouze jedním z nástrojů digitální 
agendy a musí tak být také chápány. 
Za prioritní považuji pokračovat v započaté práci mého 
předchůdce Ivana Vrzala, který expertní tým pro ICT vybudoval 
a dále jej rozšiřoval. Potřebujeme znát názory a potřeby jak 
zástupců klíčových asociací a významných hráčů v digitálních 
oblastech průmyslu, tak i těch, kterým mají digitální technologie 
sloužit. Našim partnerům z řad vlády, akademické sféry 
či zástupcům zaměstnanců chceme nabídnout expertní pohled 
na rizika, problémy a příležitosti digitální oblasti napříč sektory 
průmyslu i z pohledu různých typů podniků či obchodních 
modelů. Srdečně zvu každého člena Svazu, který má o tuto oblast 
zájem, aby se k nám připojil. 
Nejdůležitějším cílem našeho snažení bude přesvědčit vládu, 
že je třeba mít nějakou vizi o digitální budoucnosti ČR o tom, jak 
využít digitální technologie pro rozvoj podnikání, nové investice 
či služby občanům. Hlavní prioritou pak bude navázat funkční 
spolupráci a partnerství s vládou v této oblastí a dosáhnout 
jmenování hlavního gestora, který bude v rámci vlády ČR 
odpovídat za digitální agendu, její tvorbu, koordinaci, aktualizaci 
i implementaci. Digitální agenda je totiž v ČR resortně, 
tematicky i organizačně roztříštěna. Konzultační mechanismy 
jsou nepřehledné, nefunkční a postrádají vzájemné synergie. 

Důsledkem tohoto stavu je, že podnikatelská sféra je z tvorby 
digitální agendy vyloučena. Neodpovědný přístup vlády 
znamená, že je poškozována schopnost ČR a jejího průmyslu 
konkurovat na evropském i globálním trhu.
Kromě koncepčních témat se soustředíme na připomínkování 
legislativy – mohu jmenovat například stavební zákon a jeho 
zatím chybějící digitální dimenzi, nařízení k ochraně dat 
či směrnici o kybernetické bezpečnosti, které budou mít 
na podnikatelskou sféru vážný dopad. 

Na které otázky by se pod Vaším vedením měl SP ČR v oblasti 
digitální agendy zaměřit v nadcházejícím období?
Kromě výše uvedených témat je to bezpochyby Průmysl 4.0. 
Číslice 4 odkazuje na 4. průmyslovou revoluci. Tou je právě 
digitalizace průmyslu spočívající budování „chytrých“ továren, 
které fungují na bázi konceptu internetu věcí, internetu služeb 
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a kyberneticko-fyzikálních systémů. Tento koncept přejala 
Evropská unie z Německa, kde vznikl. Panuje názor (a já se s ním 
ztotožňuji), že toto je cesta k obnově konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu. 
Nejdůležitějším úkolem Svazu je téma 4. průmyslové revoluce 
popularizovat jak mezi členskými firmami, tak vůči vládě̌, 
která prozatím ani v této oblasti jasnou strategii nemá. Svaz 
se musí také podílet na tvorbě české verze konceptu Průmyslu 
4.0, který bude šitý na míru potřebám našich firem. První 
důležité kroky se již udělaly: ve spolupráci Česko-německou 
obchodní a průmyslovou komorou byl proveden průzkum, 
jak je tato oblast vnímána členskými firmami. Jeho výsledky 
byly publikovány ve Spektru a jsou k nalezení i na webových 
stránkách Svazu. Ve spolupráci s Úřadem vlády se bude pořádat 
série seminářů̌, jejichž cílem bude získat pro tuto myšlenku 
zejména členské firmy, tématu se budeme věnovat i v rámci 
Strojírenského veletrhu. 

Evropská komise je v posledním období velmi aktivní v oblasti 
publikace strategických materiálů i předkládání konkrétních 
legislativních návrhů v oblasti digitalizace a podpory digitální 
ekonomiky, pod vedením Jeana-Clauda Junckera v ní zasedají 

hned tři eurokomisaři s portfoliem pro jistou část digitální 
agendy. Jak tyto skutečnosti reflektuje česká vláda?
Nejdůležitější je pro nás Strategie vytvoření jednotného 
digitálního trhu, která má odstranit překážky přeshraničnímu 
obchodování on-line. Česká vláda tento stav reflektovala velmi 
dobře díky Tomáši Prouzovi, státnímu tajemníkovi pro evropské 
záležitosti, který má evropskou dimenzi digitální agendy 
na starosti. Pan Prouza této oblasti rozumí, asi proto, že sám 
patří do generace takzvaných digital natives a je si vědom, 
že není možné vytvořit jednotný digitální trh v Evropské unii 
ani vybudovat Digitální Česko bez úzké spolupráce s těmi, kdo 
digitální technologie vytvářejí a užívají – zástupců průmyslu. 
Svaz snahu o vytvoření jednotného digitálního trhu vítá – 
důležitost, jakou Evropská komise digitální agendě připisuje, 
by mohla být pro naši vládu inspirací. Samozřejmě Strategie 
obsahuje i záměry, které je třeba bedlivě sledovat. Digitální 
technologie se rychle vyvíjejí, je tedy potřeba vytvořit rámec, 
který bude inovace podporovat a ne jim bránit.

Tereza Šamanová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
tsamanova@spcr.cz
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Rok průmyslu  
a technického vzdělávání 2015

www.rokprumyslu.eu

•	 Vadí vám nedostatek technicky vzdělaných pracovníků?
•	 Chcete navázat spolupráci se školami?
•	 Máte kvalitní platformy či projekty spolupráce a chcete o nich dát vědět?
•	 Chcete se pochlubit svými úspěchy při zavádění inovací?
•	 Jste školou a chcete získat do výuky odborníky z praxe?

Zapojte se do Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 – společné 
snahy, která chce propojit vaše aktivity a zviditelnit je!

Vyhlašovatel: Generální partner:  Partneři:



1

2 3 4

Svaz  
oslavil jubileum  
na Pražském hradě

Do hradní Rudolfovy galerie přišla členům Svazu popřát řada významných hostů. 
Nechyběl premiér, klíčoví ministři vlády ČR a řada zástupců státních institucí. 

Reprezentační prostory Pražského hradu byly 25. května svědkem slavnostního setkání u příležitosti významného jubilea – 25 let od založení 
Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Slavnostní akce se zúčastnili předseda vlády Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí 
Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Dan Ťok či ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 
Na Hradě se objevily desítky šéfů významných tuzemských firem jako je ČEZ, Škoda Auto, Vítkovice, Třinecké železárny, OKD, IBM, Siemens, 
Linet, Brano Group a také zástupci členských svazů a asociací, důležitých organizací a institucí a výzkumných organizací. 
„Navazujeme na tradici první republiky, na spolupráci průmyslníků a politiků. Nezapomínejme na to, že průmysl nás živil a bude dále živit,“ 
uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák, který večer moderoval a na pódium zval významné hosty.

redDěkujeme sponzorům, jejichž loga uvádíme níže, za jejich podporu.

12     Výročí 25 let od založení Svazu

Výročí 25 let oD založení SVazu



5

7

9

6

8

10

5 Společná fotografie prezidenta SP ČR 
Jaroslava Hanáka s čestnými členy SP ČR.

6 Hosty slavnostního setkání v Rudolfově 
galerii Pražského hradu přivítala generální 
ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová.

7 Jedním z gratulantů byla i ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

8 Mezi hosty oslav nechyběl premiér ČR 
Bohuslav Sobotka (uprostřed).

9 Prezident SP ČR Jaroslav Hanák (vpravo) 
na pódium uvedl také viceprezidenta 
a ministra financí ČR Andreje Babiše.

10 V auditoriu zasedly desítky šéfů 
významných tuzemských firem. 
Čtvrtstoletou historii SP ČR zmapovaly 
panely rozestavěné podél stěny sálu.

Bližší informace o oslavách 
čtvrtstoletí existence SP ČR 
najdete na webových stránkách 
www.spcr.cz, na nichž je jubileu 
věnována speciální dlaždice 
nazvaná Výročí 25 let SP ČR.

1 Společná fotografie prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka 
s šéfy členských svazů a asociací. 

2 Zleva ministr dopravy Dan Ťok, prezident SP ČR  
Jaroslav Hanák a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

3 Prezident SP ČR Jaroslav Hanák krájí dort na oslavu 
čtvrtstoletí SP ČR.

4 Zleva Hynek Hanák, prezident SP ČR v jeho nejstarším 
období, a jeho nynější nástupce Jaroslav Hanák.
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Spolupráce ve vzdělávání:  
To je, oč tu běží
Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit chronický 
problém nedostatku technicky vzdělaných pracovníků v ČR.  
To je hlavní závěr diskusního setkání v Mladé Boleslavi.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uspořádal 3. června 
v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi další diskusi společně 
s vydavatelstvím Economia v rámci celoroční kampaně Rok 
průmyslu a technického vzdělávání. Názory členských firem 
SP ČR v diskusi hájil jeho viceprezident Bohdan Wojnar. 
„Nechceme zbytečné administrativní překážky,“ uvedl Bohdan 
Wojnar, který je současně členem představenstva Škoda 
Auto, a.s. za oblast řízení a lidských zdrojů s poukazem na to, 
že situace v oblasti technického vzdělávání je katastrofická.

red

Debatě předcházelo setkání člena představenstva SP ČR Bohdana Wojnara 
(uprostřed) s řediteli technických škol a učilišť.

Partnery Roku průmyslu a technického vzdělávání jsou Česká spořitelna, a.s. 
a její Nadace Depositum Bonum.

Horní foto: Diskusní setkání nazvané „Spolupráce ve vzdělávání: To je, 
oč tu běží“ SP ČR uspořádal v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi v rámci 
kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání.

Bližší informace o diskusním setkání v Mladé Boleslavi 
najdete na internetových stránkách www.spcr.cz v sekci 
Tiskové zprávy.
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Firmám se spolupráce se školami osvědčuje
Rok průmyslu a technického vzdělávání nabírá na obrátkách.  
Exkurze pro učně a studenty technických škol do svých výrobních provozů  
pořádá stále více průmyslových firem.

Do kampaně se na sklonku května 
zapojila také agentura CzechInvest, která 
na podporu technického vzdělávání 
uspořádala Týden investic. V jeho rámci 
například žáci Střední průmyslové školy 
strojnické a Střední odborné školy 
profesora Švejcara v Plzni (na snímku) 
navštívili ve dnech 25.–26. května výrobní 
prostory společnosti GÜHRING v obci 

Líně-Sulkov u Plzně. Žákům ZŠ Sopotnice 
a ZŠ Prodloužená – Pardubice zase 
otevřela dveře svých laboratoří v Dolní 
Dobrouči společnost CONTIPRO. Jako další 
příklady spolupráce škol a firem mohou 
sloužit návštěva žáků ze Střední školy 
železniční, technické a služeb v Šumperku 
v továrně společnosti Edwards, s.r.o. 
v Lutíně na Olomoucku, exkurze žáků 

ZŠ Karlovy Vary – Poštovní ve společnosti 
Lias Vintířov či návštěva žáků Masarykovy 
ZŠ Žalhostice ve firmě HENNLICH s.r.o. 
v Litoměřicích. Podrobnosti o spolupráci 
škol a firem v rámci kampaně Rok 
průmyslu a technického vzdělávání 
najdete na internetových stránkách 
www.rokprumyslu.eu v sekci Aktuality 
a na stránkách CzechInvestu  
www.czechinvest.org.

red

Na slova řečníků reagovali někteří účastníci debaty přímo z pléna. Odborného diskusního setkání se zúčastnilo 120 zástupců firem, škol, 
svazů a asociací a institucí.

Do Roku průmyslu a technického vzdělávání se 
zapojilo i Království železnic v Praze u Anděla. 
Na ploše téměř 50 metrů čtverečních instalovalo 
výstavu dětské dřevěné stavebnice MOY TOY, 
jejímž prostřednictvím se děti mohou začít 
přibližovat světu techniky.
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Maroko je stabilní a vhodné pro byznys 
Svazem zorganizovaná podnikatelská mise doprovázející ministra průmyslu a obchodu 
Jana Mládka v červnu do Marockého království přivezla řadu námětů pro spolupráci 
s touto zemí a s tamními podnikateli.

Za uplynulých deset let se obrat vzájemného obchodu mezi 
ČR a Marokem zvýšil skoro šestkrát, za posledních pět let se 
zdvojnásobil a v roce 2014 dosáhl rekordního obratu 329 milionů 
dolarů s potenciálem zvýšení na 500 milionů dolarů do dvou let.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák 
vedl podnikatelskou misi zástupců dvacítky českých firem 
ve dnech 6. – 9. června do Maroka. Upozornil na ní, že potenciál 
vzájemného obchodu není zcela využit. Účastníci mise 
potvrdili, že mají zájem zapojit se do výstavby infrastruktury 
či modernizace systému dopravy. Příležitosti v rozvoji vzájemné 
spolupráce v Maroku českým firmám nabízejí energetický 
a těžební sektor, dopravní infrastruktura, automobilový 
a letecký průmysl, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský 
a obranný sektor. 
Například dodávky automobilů tvoří čtvrtinu exportu z ČR 
do Maroka. Firmy leteckého průmyslu mají otevřené možnosti 
pro dodávky letištních zařízení, malých dopravních letadel, 
sportovních letadel či radiolokačních přístrojů. Nabízejí 
se i možnosti uplatnění v municipálních projektech jako 

je vodní a odpadové hospodářství či rozvoj městské dopravní 
infrastruktury.
Marocká strana projevila také zájem o zapojení českých 
společností do zpracovávání expertíz v oblasti dobývání 
nerostů a geologického průzkumu. Tématem byl i turistický 
ruch – Maroko není dosud tradiční destinací pro české turisty, 
ale jejich zájem se každým rokem zvyšuje.
„Byla to velmi úspěšná cesta. Překvapivá byla mimořádná účast 
ministrů a vysokých úředníků z jednotlivých resortů. Hostitelé 
projevovali enormní zájem o Českou republiku, potvrdili, 
že v Maroku máme dobré jméno. Značný byl zájem tamních firem 
o bilaterální schůzky a zájem marockých partnerů o spolupráci 
s naším Svazem. Příjemně nás překvapil zájem tamních médií,“ 
shrnul své poznatky z cesty prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

red

Česko-čínské business fórum o automobilovém průmyslu
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uspořádal 5. června ve spolupráci s agenturou 
CzechInvest v Praze kooperační setkání firem se zájmy v oblasti automobilového 
průmyslu. Z čínské strany se jej účastnilo 10 zástupců firem a organizací. 
Čínskou delegaci vedl pan Lin Ruochen (na snímku) z agentury na podporu investic CIPA 
spadající pod čínské ministerstvo hospodářství, jež je protějškem našeho CzechInvestu. 
Akce se účastnil také pan Qidong Heng, který je jedním z významných čínských 
investorů a poradce ředitele CzechInvestu.
Čínská strana má zájem hlavně na spolupráci v oblasti moderních technologií, 
tzv. udržitelné mobility, moderních materiálů, pohonů. Zájem je i o obchod s komponenty 
vozidel a náhradními díly. Z české strany se fóra účastnilo téměř 40 zástupců firem 
z různých oborů včetně společnosti Škoda Auto.  red

Podrobnosti o podnikatelské misi do Maroka najdete 
na internetové stránce www.spcr.cz.
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Podnikatelské fórum:  
dveře do Arménie otevřeny
Svaz uspořádal podnikatelské fórum k příležitosti návštěvy arménského premiéra. 
Arménská republika a ČR mají zájem o mnohem užší ekonomické vztahy než dosud. 

Zajímavou destinací slibující nové exportní i investiční možnosti 
pro české firmy je Arménie. Potvrdilo to i Česko-arménské 
podnikatelské fórum, které 2. června v Praze uspořádal 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně s Komorou 
pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států 
a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Arménská republika 
a Česká republika mají zájem o mnohem užší ekonomické vztahy 
než dosud. 
Fóra se zúčastnila významná část arménské politické reprezentace 
v čele s premiérem Hovikem Abrahamyanem (na horním 
snímku) doprovázeným třemi ministry, náměstky a dalšími 
důležitými politiky. Podnikatelskou delegaci vedl prezident Svazu 
průmyslníků a podnikatelů Arménie Arsen Kazarjan.
Na fóru vystoupili předseda české vlády Bohuslav Sobotka 
(na prostředním snímku druhý zleva) a arménský premiér 
Hovik Abrahamyan. Projevy přednesli ministr průmyslu 
a obchodu ČR Jan Mládek (na prostředním snímku druhý zprava) 
a ministr ekonomiky Arménské republiky Karen Čšmaritjan. 
Za arménský byznys pronesl projev prezident Svazu průmyslníků 
a podnikatelů Arménie Arsen Kazarjan. Vedle toho byly při akci 
prezentovány možnosti investování v Arménii a představeny 
volné ekonomické zóny. Na programu byla i bilaterální jednání 
českých a arménských firem. 
„Účast předsedů vlád, ministrů, dalších politiků a podnikatelů 
je pro mě jasným signálem, že obě strany hledají možnosti jak 
povzbudit naši spolupráci. Je přitom evidentní, že obchodní 
vztahy potřebují povzbudit,“ uvedl ve svém uvítacím projevu před více než dvěma stovkami účastníků prezident SP ČR 

Jaroslav Hanák (na prostředním snímku vpravo). Poukázal 
přitom na skutečnost, že v loňském roce vzájemný obchodní 
obrat představoval sotva 21,4 milionů eur. SP ČR loni uspořádal 
podnikatelské fórum u příležitosti návštěvy prezidenta 
Arménské republiky v ČR v doprovodu podnikatelů. „O setkání 
s arménskými hosty byl tehdy a je i nyní mimořádný zájem,“ 
připomněl Jaroslav Hanák. 
Možnosti spolupráce jsou zejména ve strojírenství, energetice, 
chemii a petrochemii, metalurgii, vodohospodářství, technologii 
těžby a zpracování ropy, vzduchotechnice, stavebnictví, 
elektroenergetice, v oblasti dopravních zařízení či zdravotnictví. 

red
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Čtvrtletní šetření SP ČR a ČNB
Zkušenosti manažerů firem potvrzují oživení ekonomiky. Čeká se růst zakázek 
i investiční aktivity, potvrdilo tradiční kvartální šetření.

V poslední době jsme mohli zaznamenat několik poměrně 
příznivých zpráv, co se makroekonomických výsledků ČR 
v prvním čtvrtletí letošního roku týká. HDP vzrostl meziročně 
reálně o 4,2 %, přidaná hodnota v průmyslu dokonce o 5,7 %. 
Průmyslová produkce meziročně vzrostla o 4,6 %, stavební 
produkce o 6, 9 %, tržby v maloobchodě se reálně zvýšily 
o 6 % a stejným tempem rostly i v dubnu. Dále například klesl 
počet nezaměstnaných – v dubnu pod 500 tisíc (cca 491,6 tis.), 
v březnu bylo již „jen“ zhruba šest nezaměstnaných na jedno 
pracovní místo, zatímco před rokem se uvedený poměr 
pohyboval kolem 13 žadatelů o místo. Jedná se sice o velmi 
zjednodušený a selektivní výběr pozitivních zpráv, nicméně 
oživení ekonomiky bezpochyby v letošním roce pokračuje 
a šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a ČNB mezi 
firmami za první čtvrtletí ukazuje, že letošní rok by měl 
být nadále v duchu kladných hodnot výsledků, například 
co se týká zakázek (poptávky) či investiční aktivity. 

Zlepšení dostupnosti úvěrů
V souladu s výsledky šetření lze potvrdit předpoklad naší 
makroekonomické predikce ohledně pokračování nárůstu 
investiční aktivity v letošním roce. Tuzemské podniky 
odpovídaly i na otázku týkající se bariér růstu investic. 
Například mezi hlavními problémy současnosti nevidí otázku 

získávání externích zdrojů. Většina respondentů navíc 
hodnotila dostupnost bankovních úvěrů jako velmi dobrou 
či standardní a pro následujících 12 měsíců se očekává mírné 
zlepšení.

Pozitivní vývoj trhu práce 
Postupně v důsledku oživení vidíme pozitivní posun na trhu 
práce jak z pohledu zaměstnanosti, tak z pohledu mezd. 
Nicméně je třeba opatrnost v hodnocení. Pro letošek dle 
našeho šetření nefinanční podniky očekávají meziroční nárůst 
zaměstnanosti celkově kolem 1,5 %. Firmy jsou opatrnější 
i u otázky mezd a není vhodné, aby se „politicky“ tvrdilo, 
že mzdy mají vzrůst o 5 %. Dle šetření je výsledná hodnota 
očekávání mzdového nárůstu pro letošní rok cca 1,7 %. Celkové 
„makroekonomické číslo nárůstu“ pravděpodobně bude mírně 
vyšší i po zohlednění dalších faktorů. Máme v průmyslu firmy, 
kterým se daří a které navýšily pro letošek mzdy i více než 
jsou necelá 2 % vycházející z našeho průzkumu – kolem 3 %. 
Některým sektorům ale situace na trhu neumožňuje vyšší 
úrovně nárůstu mezd a celkové číslo je pak nižší.
Šetření nabízí také například odpovědi firem na otázky 
z oblasti cen, faktorů omezujících růst či podnikatelského 
prostředí. 
SP ČR a ČNB uspořádají 6. října setkání se zástupci firem – 
respondenty šetření s vedením SP ČR a ČNB, kde budou 
diskutovány například otázky aktuálního ekonomického 
vývoje. Setkání má být i určitým poděkováním respondentům 
za spolupráci. Uvítáme, pokud se do šetření zapojí i další firmy.

Bohuslav Čížek
analytik SP ČR
bcizek@spcr.cz
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Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za 1. čtvrtletí 2015

Výsledky šetření a souvisejici komentaře SP ČR naleznete 
na stránkach www.spcr.cz v sekci Ankety a šetřeni. Dalši 
zajimave članky a komentaře k ekonomickym tematům 
najdete v sekci „Ekonomika v čislech“.
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Prezident SP ČR Jaroslav Hanák (vlevo) obdržel 11. června prestižní ocenění – „Medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za přínos v oboru 
a k integraci v rámci Evropy“, kterou mu udělil ministr průmysl a obchodu Jan Mládek (vpravo).

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák (uprostřed) 
obdržel Nejvyšší ocenění Českého svazu 
vědeckotechnických společností (ČSVTS) – 
Medaili Christiana J. Willenberga z rukou ministra 
průmyslu a obchodu Jana Mládka (vpravo) 
a předsedy ČSVTS prof. Jaromíra Volfa (vlevo).

Ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav 
Novák předal 11. června ocenění pro vítěze 3. ročníku 
soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 
žáku ZŠ Křídlovická Brno Vítu Procházkovi.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák (vpravo) byl 
jednou z významných osobností, jež 2. června 
předaly ocenění zástupcům firem oceněných 
Cenami Francouzsko-české obchodní komory.

Viceprezident SP ČR Jan Rafaj (uprostřed) 
převzal 16. června v Národní technické knihovně 
v Praze ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 
za vítěznou společnost ArcelorMittal Ostrava.

Zástupci strategické průmyslové zóny Triangle 
převzali 28. května v pražském paláci Žofín 
z rukou člena představenstva SP ČR Petra Jonáka 
(vpravo) ocenění Podnikatelská nemovitost roku 
2014 v kategorii Průmyslová zóna roku.

Viceprezident SP ČR Radek Špicar (vpravo) 
předal 16. června cenu jednomu z vítězů ocenění 
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/
INOVACE ROKU 2014.
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Investovat do rozvoje firmy se vyplatí 
Investice do stálých aktiv představují finanční zátěž i nezbytnou součást života 
prosperujícího podniku. Při rozhodování o projektech je klíčové učinit správná 
rozhodnutí, do čeho investovat, kdy investici realizovat  
a z jakých zdrojů financovat.

Současná makroekonomická situace ČR s prorůstovými 
opatřeními a nízkými úrokovými sazbami jednoznačně nahrává 
investicím do rozvoje firem. ČR může v novém programovém 
období prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních 
fondů podpořit ekonomiku téměř 24 miliardami eur, tedy 
více jak 650 miliardami korun, které schválila Evropská 
komise loni ve strategickém dokumentu Dohoda o partnerství 
pro programové období 2014 až 2020. Mezi stěžejní oblasti 
podpory vytyčené Dohodou o partnerství, které jsou určeny pro 
podnikatelskou sféru, patří především inovace, věda a výzkum, 
úspory energií, ochrana životního prostředí nebo informační 
technologie.

Pomoc malým a středním podnikům 
Se získáváním dotací ze strukturálních fondů EU 
i s financováním dotovaných projektů malým a středním 
podnikům již několik let úspěšně pomáhá Finanční skupina 
České spořitelny.
Pro podniky, které se chystají žádat o dotace z operačních 
programů v programovém období 2014 až 2020, připravila 
Erste Corporate Banking ve spolupráci s dceřinou 
společností České spořitelny Erste Grantika Advisory 
kompletní řešení v podobě nového produktu EU Program+. 
Určen je podnikům s ročním obratem nad 60 milionů 
korun, zahrnuje poradenství pro všechny fáze dotačního 
cyklu  (tj. žádost o dotaci, výběrová řízení a dotační 
management) i financování dotovaného projektu. Hlavními 
přednostmi programu jsou atraktivní parametry financování, 
úvodní analýza dotačních příležitostí zdarma, sleva 
na administrativní poplatek za zpracování žádosti o dotaci, 
úspora času díky obsluze klienta z jednoho obchodního 
místa a v neposlední řadě i pojištění profesní odpovědnosti 
až do výše 5 milionů eur.
Erste Corporate Banking společně s Erste Grantika Advisory 
nabízí i individuální řešení pro projekty s žádostí o dotace, 
a to rovněž z jednoho obchodního místa. Jednoznačným 
benefitem všech služeb nabízených finanční skupinou České 
spořitelny je vysoká odbornost, spolehlivost a stoprocentní 
profesionalita.

Inovace – podmínka intenzivního růstu
Protože naší silnou stránkou je mimo jiné financování, byl 
vyvinut speciální program pro financování inovací – program 
TOP Inovace. Jedná se o investiční úvěr, který poskytuje úrokové 
zvýhodnění v závislosti na úrovni zamýšlené inovace. Čím 
vyšší řád inovace společnost implementuje, tím vyšší úrokové 
zvýhodnění může obdržet. Financování může být podpořeno 
i garancí za investiční úvěr, který bance poskytuje Evropský 
Investiční Fond (EIF). 
Program TOP Inovace je primárně zaměřen na financování 
společností s historií. Nicméně Erste Corporate Banking 
nezapomíná ani na začínající podnikatele a startupy, které 
jsou významným nositelem inovací a nových progresivních 
nápadů. Pro ně byl vytvořen program Inostart, který se zaměřuje 
na společnosti mladší tří let. Jeho výhodami jsou vyřízení 
žádosti o úvěr zdarma, výhodná úroková sazba a poradenství 
poskytované dceřinou společností Erste Grantika Advisory.

Udržitelný rozvoj díky úsporám energií
Téma energetické efektivity mezi malými a středními podniky 
v poslední době rezonuje. Na důležitosti nabývá i v souvislosti 
s evropským cílem 20̌20̌, který mimo jiné obsahuje zvýšení 
energetické účinnosti o 20 % do roku 2020 (oproti roku 2007).
Erste Corporate Banking proto do této oblasti směřuje i značnou 
část produktové nabídky. Počínaje zajištěním bezplatné 
analýzy potenciálu úspor energií, zvýhodněného financování 
a v neposlední řadě dotačního poradenství prostřednictvím 
dceřiné společnosti Erste Grantika Advisory. Zároveň jsme 
schopni našim klientům zajistit i výhodnější dodávky fyzické 
elektřiny přes dceřinou společnost Erste Energy Services.

František Bouc
ředitel odboru externí komunikace ČS, a.s.
fbouc@csas.cz

Informace o službách České spořitelny, a.s. najdete 
na internetové stránce www.csas.cz.
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TTIP – jeden z nejvýznamnějších 
projektů pro Evropu
Zakladatelské organizace CEBRE vyzvaly české europoslance, aby při hlasování  
v Evropském parlamentu vzali v potaz požadavky byznysu a podpořili další rozvoj 
transevropských obchodních vztahů i nové obchodní příležitosti.

Zatímco se Evropský parlament (EP) krátce před červnovým 
hlasováním v plénu potýká s 900 pozměňovacími návrhy ke své 
zprávě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství 
(TTIP) a Evropou zní protesty a varování, v ČR diskuse o TTIP 
zatím jen nesměle začínají. To byl důvod, proč se 15. května 
v Praze sešli zástupci Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR), 
Hospodářské komory (HK ČR) a Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů (KZPS ČR) – zakladatelských organizací 
CEBRE (České podnikatelské reprezentace v Bruselu) s vybranými 
českými členy a členkami EP. 
Byznys v ČR dojednání komplexní dohody TTIP podporuje, ale 
vnímá i její úzká místa a možná rizika. Cílem setkání bylo přispět 
k otevřenému dialogu na národní úrovni a pozitivnímu vnímání 
budoucího partnerství EU a USA. Prezidenti všech tří organizací – 
Jaroslav Hanák (na snímku druhý zprava), Vladimír Dlouhý 
(na snímku druhý zleva) a Jan Wiesner (na snímku vpravo) – 
vyjádřili TTIP jednoznačnou podporu. 
Transatlantické partnerství již řadu let běží formou 
strukturovaného dialogu (TABD) a přispívá k ekonomickému růstu 
a zaměstnanosti na obou stranách Atlantiku. Jednání o pevnějším 
a stabilnějším rámci v podobě TTIP by se proto neměla 
démonizovat. Navíc obě strany zcela plánovitě postupují podle 
principu oboustranného užitku, spolupráce a přiblížení regulací 
bude tedy jen do oblastí společného zájmu. 
Cílem obou stran není snižovat standardy, ale vytvářet standardy 
nové a globální, které nakonec mohou být ku prospěchu 
váznoucímu jednání v rámci WTO. Má-li být TTIP obchodním 
partnerstvím, je třeba přehodnotit tarifní překážky, odstranit 
ty netarifní, ošetřit toky dat přes oceán a zmodernizovat institut 
„Safe Harbor“. Má-li být TTIP investičním partnerstvím, musí 
obsahovat mechanismus, který zajistí investorům dostatečnou 
ochranu, právní jistotu a rovné zacházení. TTIP by měl v každém 
případě obsahovat kapitolu věnující se malým a středním 
podnikům (MSP). 

Zástupci EP – Dita Charanzová, Luděk Niedermayer a Jan Zahradil – 
velmi objektivně vyhodnotili stávající rozložení sil v EP a vyjádřili 
důvěru v dosažení kompromisu. Zdůraznili však, že denně dostávají 
desítky protestních e-mailů a jen velmi málo cítí pozitivní vlnu 
podpory, a to i právě od podniků a podnikatelů z ČR. EP je důležitým 
hráčem a EK by měla jeho výtky respektovat, jinak se jednání 
zablokují. Je třeba si uvědomit strategický význam této dohody 
v nové geopolitické situaci a v době, kdy WTO nedělá svou práci 
a obchod se přenáší do bilaterálních smluv. Na druhé straně není 
dobré TTIP ani přeceňovat a domnívat se, že všechno vyřeší. TTIP 
bude kompromisní smlouva, každá strana bude muset v něčem 
ustoupit. Vyjednavači na obou stranách jsou vysoce profesionální 
a míra transparentnosti jednání musí být taková, aby proces jednání 
nenarušila. Rychlost jednání by neměla být na úkor dojednaného 
obsahu. Naděje na pozitivní výsledek tu je. Klíčovým momentem 
bude mechanismus urovnávání sporů mezi investorem a státem 
(ISDS). Rozhodující bude následný proces ratifikace členskými státy. 
Zakladatelské organizace CEBRE adresovaly zástupcům EP 
společné stanovisko, ve kterém je vyzvaly, aby při přijímání 
usnesení a společném hlasování vzali požadavky byznysu v potaz 
a podpořili tak další rozvoj transevropských obchodních vztahů 
a nové obchodní příležitosti.

Vladimíra Drbalová 
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Evropské záležitosti
vdrbalova@spcr.cz

Podle studie EK „TTIP a malé a střední podniky“ z letošního 
ledna generuje 150.000 malých a středních podniků EU 
exportujících do USA (88 % všech firem EU exportujících 
do USA) 77 miliard eur (28 % celkové hodnoty vývozu EU 
do USA). Bližší informace najdete na webových stránkách 
www.spcr.cz.
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Nadační fond na podporu robotické a minimálně 
invazivní urologie hledá partnery pro spolupráci
Klasické urologické diagnostické a operační techniky 
představují velmi nepříjemné a traumatizující postupy 
s dlouhou dobou pracovní neschopnosti a s nejistými 
výsledky. Ve většině případů je lze nahradit moderními 
tzv. endourologickými technikami, použitím laserů nebo 
robotického systému.
Řada těchto výkonů není zdravotními pojišťovnami hrazena 
vůbec nebo je hrazena jen zčásti, což je hlavním důvodem 
jejich malého rozšíření u nás. Umožňují provádět záchovné 
výkony i tam, kde klasická léčba vede k odstranění orgánu, 
dialýze nebo k významnému zhoršení kvality života. Moderní 
urologie je schopna řešit až 90 % onemocnění tzv. minimálně 
invazivními technikami. Klasická laparoskopie je již dnes 
prakticky nahrazena technikami robotickými, přinášejícími 
nesrovnatelně lepší možnosti zobrazení i práce s tkáněmi, 

jež rozšířily spektrum prováděných operací o nové indikace 
včetně nejsložitějších urologických rekonstrukcí. 
Další moderní oblastí je laserová urologie. Holmiový laser 
o vysokém výkonu umožňuje provádět operace prostaty, nádorů 
v močových cestách, drcení kamenů všeho druhu, endoskopické 
operace zúženin močovodů i ledvin. Nadační fond na podporu 
robotické a minimálně invazivní urologie si klade za cíl pomáhat 
rozvoji těchto moderních urologických technik.

red

KALEIDOSKOP

Evropská komise (EK) adresovala 6. května ČR specifická doporučení v reakci na Národní program reforem 2015 vycházející z únorové 
analytické zprávy (tzv. Country Report). Čtyři okruhy doporučení apelují na pokračující fiskální úsilí a doporučují zjednodušit daňový 
systém, zefektivnit výběr daní, intenzivnější boj s korupcí, transparentnější veřejné zakázky, snížení zdanění práce u pracovníků 
s nízkými příjmy, zvýšit počet cenově dostupných zařízení péče o děti a reformu vysokého školství.

EK zveřejnila 13. května „Evropskou agendu pro migraci“ (KOM(2015)240). Sdělení je postaveno na třech pilířích: okamžitá řešení 
v centrálním Středomoří, systémové změny a dlouhodobé cíle. EK se pokouší položit základy pro systémové změny, zejména pokud jde 
o povinné rozdělování migrantů napříč EU prostřednictvím relokace a přesídlení. EK chce, aby Evropa byla bezpečným přístavem pro 
všechny, kdo potřebují ochranu, a atraktivním místem pro talenty, mladé podnikatele, vědce a pracovníky. 

EK zveřejnila 19. května sdělení „Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků: agenda EU“ (KOM(2015) 215) doprovázené 
sdělením o meziinstitucionální dohodě o zlepšování právní úpravy a třemi pracovními dokumenty spojenými s vytvořením, strukturou 
a fungováním Platformy REFIT a vytvořením, složením a posláním výboru pro regulatorní kontrolu (tzv. regulatory scrutiny board), 
který bude posuzovat kvalitu hodnocení dopadů.

Rada pro konkurenceschopnost ve dnech 28. – 29. května měla na programu řadu průřezových bodů. V legislativní části to bylo přijetí 
obecného přístupu k nařízením balíčku k bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad vnitřním trhem s těmito výrobky a k návrhu 
směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. V nelegislativní části rada jednala o přijetí návrhu závěrů 
k digitální transformaci evropského průmyslu. EK prezentovala Strategii pro jednotný digitální trh (KOM(2015) 192). 

Bližší informace najdete na webu www.spcr.cz v sekci Aktivity / Evropské a mezinárodní aktivity.

Informace o Nadačním fondu na podporu robotické 
a minimálně invazivní urologie najdete na internetové 
stránce www.robotickaurologie.cz nebo si o ně můžete 
napsat na info@robotickaurologie.cz.
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SP ČR na konferenci reprezentovala jeho generální ředitelka 
Dagmar Kuchtová (uprostřed).

Horní foto: Člen představenstva SP ČR Pavel Juříček na konferenci 
vystoupil s příspěvkem „Pohled zaměstnavatelů na současný stav 
odborného vzdělávání“.

Závěrečná konference  
projektu Pospolu

Vyhodnocení projektu Pospolu, seznámení se s jeho výsledky a navrženými 
opatřeními bylo cílem jeho závěrečné konference.

Konference nazvaná Vzdělávání žáků v odborných 
školách ve spolupráci se zaměstnavateli se uskutečnila 
14. května v Praze. Na konferenci byli oceněni instruktoři 
z firem nominovaní na Cenu Pospolu pro instruktora ve firmě, 
nad níž převzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) spolu 
s ministerstvem průmyslu a obchodu.
Na programu konference byly i panelové diskuse zaměřené 
na systémová opatření, způsoby dosahování kvality při 
spolupráci se zaměstnavateli a na zkušenosti z odborného 
vzdělávání v zahraničí.
Informace o projektu Pospolu a materiály prezentované na jeho 
závěrečné konferenci najdete na internetové stránce  
http://www.nuv.cz/pospolu/zaverecna-konference.

red
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Sektorové dohody ve fázi 
podepisování 
Po roce usilovné práce realizačních týmů vstupují sektorové dohody v život. Do konce 
června bude podepsáno všech 8 sektorových dohod a 13 regionálních sektorových dohod. 

Sektorová dohoda představuje jedinečný nástroj pro řešení 
oblasti lidských zdrojů při současné neuspokojivé situaci 
na trhu práce. Česká ekonomika se po několika letech 
recese zvedá, míra nezaměstnanosti mírně klesá – o to 
více zaměstnavatelé pociťují nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků a dobře připravených absolventů škol. Protože 
již všichni pochopili, že je třeba začít skutečně konat, 
podařilo se za několik měsíců to, co dříve nebývalo 
běžnou praxí – spojili se zástupci zaměstnavatelů, 
zaměstnanců, škol a vzdělávacích institucí, Úřadu práce ČR 
a ministerstev. V případě regionálních sektorových dohod 
(RSD) se připojili rovněž hejtmani a krajské úřady. Společně 
vybrali obory, kde je oblast lidských zdrojů nejvíce pálí, 
a zpracovali sektorové dohody, které ovšem nejsou jen 
archem papíru, ale obsahují konkrétní opatření s termíny 
realizace a partnery, kteří za ni budou zodpovídat. 
Po dlouhých vyjednáváních, připomínkování a upravování 
jsou sektorové dohody hotovy a začal proces podepisování. 
Při slavnostních aktech za účasti hejtmanů jsou signovány 
regionální sektorové dohody. U prvních podepsaných (RSD 
pro Ústecký kraj a pro Královéhradecký kraj), již dokonce 
jejich aktéři začali realizovat první opatření a aktivity 
z akčních plánů. 
Škála oborů, na které se RSD v krajích zaměřují, je 
široká. Tým RSD pro Královéhradecký kraj si dal za cíl 
zajistit více kvalifikovaných odborníků a absolventů 

středních škol na trhu práce v tradičních oborech kraje – 
textilním a oděvním průmyslu. RSD pro Ústecký kraj se 
soustředí na dosažitelnost kvalifikované pracovní síly 
pro chemický průmysl a chce přispět nejen k rozvoji 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, ale i k celkovému 
dalšímu rozvoji a modernizaci chemického průmyslu. 
Podobný úkol si stanovila také RSD pro Pardubický kraj. 
Chemii, konkrétně oblasti plastikářství, se věnují i RSD 
pro Plzeňský kraj, RSD pro Zlínský kraj a RSD pro Kraj 
Vysočina, které prostřednictvím zajištění kvalifikované 
pracovní síly pomohou rozvoji firem z oboru. 
Oblast elektrotechniky a energetiky si vybraly RSD 
pro Jihočeský kraj a RSD pro Olomoucký kraj, k nimž 
se připojují významní zaměstnavatelé z obou krajů 
a navazují úzkou spolupráci se školami a vzdělávacími 
institucemi. Nijak překvapivou skutečností je, že tým 
RSD pro Liberecký kraj přispěje realizací dohodnutých 
aktivit k zajištění potřebných odborníků pro znovu 
se rozvíjející sklářský průmysl. RSD pro Karlovarský kraj 
pomůže zaměstnavatelům v oblasti „černých“ řemesel 
a RSD pro Moravskoslezský kraj spolupracuje s aktéry 
z oboru zpracovatelského průmyslu, kteří si rovněž stěžují 
na nedostatečně kvalifikovanou pracovní sílu. Slévárenství 
je ohroženým odvětvím v Jihomoravském kraji, a proto 
se zde spojili partneři, aby zvýšili jeho prestiž a přesvědčili 
veřejnost o tom, že se jedná o obor zajímavý, ale především 

Regionální sektorovou dohodu pro Jihočeský kraj podepsali viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký (druhý zleva a hejtman Jihočeského kraje 
Jiří Zimola (třetí zleva).
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perspektivní. RSD pro Středočeský kraj se zaměřuje 
na téma, které není příliš známé, a přesto zaměstnavatele 
velmi trápí – nedostatek pracovníků v oblasti autodopravy 
a opravy velkých vozů. 
Společným cílem všech sektorových dohod, ať se jedná 
o jakékoli odvětví, je především dosáhnout díky 
spolupráci všech stran stavu, kdy školy budou opouštět 
absolventi s praxí a bez okamžité potřeby dalšího 
proškolování, rekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání 
budou zaměstnatelní, zaměstnavatelé budou mít 
kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných 
se sníží a ekonomika poroste. 

Kristýna Bendíková
úsek Projektová kancelář SP ČR
kbendikova@spcr.cz 

Přehled sektorových dohod

Regionální sektorová dohoda Zaměření regionální sektorové dohody Datum podpisu 

Regionální sektorová dohoda pro 
Ústecký kraj 

Zajištění dostatku potřebné kvalifikované pracovní síly pro chemický 
průmysl 24. 4. 2015

Regionální sektorová dohoda 
Královéhradecký kraj

Zajištění více kvalifikovaných odborníků a absolventů středních škol 
na trhu práce v textilním a oděvním průmyslu 24. 4. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Olomoucký kraj

Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických 
oborech 20. 5. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Pardubický kraj

Příprava kvalifikované pracovní sily pro chemický průmysl a další 
rozvoj a modernizaci tohoto oboru 1. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Plzeňský 

Dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů 
vstupujících do oboru plastikářství 3. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Jihočeský kraj

Odvrácení negativního trendu nedostatku kvalifikované pracovní síly 
v elektrotechnice a energetice 8. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Liberecký kraj Zajištění dostatku potřebných odborníků pro sklářský průmysl 8. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Jihomoravský kraj

Zajištění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků 
a absolventů pro obor slévárenství 17. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Karlovarský kraj

Zajištění dostatečného množství kvalifikované pracovní síly v oblasti 
tzv. „černých“ řemesel 19. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Středočeský kraj

Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti autodopravy 
a opravy velkých vozů 24. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Moravskoslezský kraj

Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných techniků a řemeslníků 
pro trh práce, zejména pro podniky zpracovatelského průmyslu 26. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Kraj Vysočina

Rozšíření plastikářských oborů a zajištění odpovídajícího počtu 
kvalifikovaných pracovníků 30. 6. 2015

Regionální sektorová dohoda pro 
Zlínský kraj

Zajištění kvalifikovaných pracovníků pro gumárenskou a plastikářskou 
výrobu Červen 2015

Bližší informace o postupu uzavírání sektorových dohod 
najdete na internetových stránkách www.spcr.cz a  
www.socialnidialog.cz.

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (vlevo) a prezident SP ČR 
Jaroslav Hanák (vpravo) při podpisu Sektorové dohody pro Jihomoravský kraj.
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Business Research Forum navštívilo 
300 zájemců 
Masarykova univerzita v Brně se uspořádáním prezentace svých aktivit připojila 
k aktivitám kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání vyhlášené Svazem 
na letošní rok na podporu spolupráce škol a firem.

První Business Research Forum Masarykovy univerzity (MU) 
přilákalo 30. dubna do pavilonu CEITEC v Brně téměř 300 
zájemců z řad firem, veřejných institucí i vědeckých týmů. Šlo 
tak o dosud největší setkání v historii univerzity prezentující 
výsledky její vědy a výzkumu – od vynálezů a technických řešení 
přes aplikace po projekty či metody. 
Návštěvníci se mohli seznámit s nabídkou všech fakult MU, jejích 
výzkumných center a dalších hospodářských středisek. Fórum 
mělo formu veletrhu, kdy každé z pracovišť představilo své 
výstupy na samostatném stánku. Druhou část programu tvořily 
přednášky o vybraných projektech a možnostech kooperace. 
Kdokoliv z účastníků měl na místě možnost dohodnout 
se s vědeckými pracovníky na konkrétní spolupráci – např. 
společném výzkumu, stáži nebo poskytnutí služby – a mnozí 
tak učinili. K neformální atmosféře akce přispěl moderátor Aleš 
Zbořil i swingová hudba kapely Heart of Dixie. 
Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Brna 
Petr Vokřál, který před hosty fóra promluvil o spolupráci 
akademického a komerčního sektoru. O významu transferu 
technologií a znalostí do praxe hovořily i další osobnosti. Za MU 
vystoupil prorektor pro rozvoj Martin Bareš, za zaměstnavatele 
a podnikatele generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) Dagmar Kuchtová. Ta se aktivně podílela i na programu 
jedné z přednáškových sekcí, když posluchačům prezentovala 
příspěvek nazvaný Možnosti rozšíření spolupráce mezi vysokými 
školami a průmyslem. 

Při této příležitosti zmínila témata jako stáže studentů v reálném 
pracovním prostředí nebo spolupráce v aplikovaném výzkumu. 
V rozhovoru pro univerzitní časopis Muni pak Dagmar Kuchtová 
přiblížila svůj pohled na kooperaci firem a MU: „Firmy neví, 
jaké má univerzita možnosti. Je proto důležité více propagovat 
příležitosti ke spolupráci. Mě samotnou překvapilo, co všechno 
se na Masarykově univerzitě dělá.“
Hlavním organizátorem akce bylo Centrum pro transfer 
technologií MU ve spolupráci s dalšími pracovišti. Setkání se 
stalo součástí dlouhodobé snahy univerzity vytvářet výsledky, 
které jsou uplatnitelné v praxi a vylepšují každodenní život. 
Účastníci hodnotili Business Research Forum MU veskrze 
pozitivně. „Akce byla perfektní, děkuji za pozvání,“ uvedl 
Radovan Musil ze společnosti Red Hat, které s MU spolupracuje 
v oblasti studentských stáží. Stanislav Volanský z VOLANSKI 
Group oceňoval šíři výzkumných témat, která vědci MU řeší. 
„Již pracuji na realizaci spolupráce,“ dodal.

Miroslav Mašek
manažer Centra pro transfer technologií MU
masek@ctt.muni.cz

Bližší informace o Business Research Foru MU najdete 
na internetové stránce www.ctt.muni.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.
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