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Úvodní slovo

Milí čtenáři Spektra!
Měsíc září a Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou každoroční příležitostí k diskusi 
s vládou o tom, jak bychom si představovali podnikatelské prostředí. Pochvalu 
si zaslouží za to, že vede se sociálními partnery prostřednictvím tripartity intenzivní 
jednání. Jsme spokojeni s tím, že se vláda začala zabývat politikou ČR v Evropské 
unii a že schválila koncepci působení české reprezentace v EU. Poměrně dlouhou 
dobu jsme upozorňovali, že zastoupení na důležitých místech v institucích EU není 
dostatečné a že je potřeba naše lidi pro výběrová řízení pro obsazení těchto míst 
cíleně připravovat. Na světě je koncepce a uvidíme, jak se ji bude dařit naplňovat.
Po poměrně dlouhých a složitých jednáních předchozích vlád se vládě premiéra 
Sobotky podařilo schválit Aktualizaci státní energetické koncepce a na základě 
i našeho požadavku byl schválen Plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Vláda sice 
postoupila v řešení využití hnědého uhlí v severních Čechách tím, že pravděpodobně 
posune limity na dole Bílina. Na druhé straně jsme očekávali, že bude rozhodnuto 
i o limitech na dole ČSA. 
Podpořili jsme vládu v přípravě elektronické evidence tržeb, a to i přesto, 
že víme, že některým drobným podnikatelům může tento systém vytvořit určité 
obtíže a náklady. Naše podpora byla motivována snahou o vytvoření rovného 
podnikatelského prostředí mezi daňovými poplatníky. 
Na základě naší iniciativy začala vláda řešit problém nekalých praktik v oblasti 
insolvenčního řízení. To, co se v této oblasti děje, podkopává základy fungování 
tržního hospodářství. 
Jsme rádi, že se vláda přihlásila k účasti na akcích Roku průmyslu a technického 
vzdělávání, který jsme vyhlásili při příležitosti konání našeho Sněmu v loňském roce. 
Jistě najdeme mnoho dílčích pozitivních výsledků, za které si vláda zaslouží pochvalu. 
Na druhé straně nejsme spokojeni s tím, jakým způsobem přistupuje k tak významné 
koncepční záležitosti, jakou je vytvoření podmínek pro rozvoj digitální ekonomiky. 
Nejsme plně spokojeni ani s průběhem změn v oblasti podpory výzkumu, vývoje 
a inovací, kdy státní podpory musí být důraznější ve směru návaznosti výzkumu 
na zvyšování konkurenceschopnosti.
Letošní rok je rokem jubilejním. Svaz průmyslu a dopravy ČR slaví 25 let od svého 
znovuzaložení. V této souvislosti si dovolím hořkou poznámku. V roce 1997 
Svaz průmyslu a dopravy ČR zveřejnil svůj dokument „Náměty pro zvýšení 
konkurenceschopnosti českého průmyslu“. Za tak dlouhé období jsme se však 
v řešení mnohých základních koncepčních problémů příliš neposunuli. 
Věřím, že stejná situace nenastane u zvládnutí dalšího modernizačního úkolu, 
kterým je digitalizace hospodářství. Vláda se pomalu dostává do druhé poloviny 
svého funkčního období a musí se zaměřit na některé klíčové problémy a výrazně 
posunout jejich řešení. Příkladem je legislativa, která ovlivňuje podmínky pro 
investiční aktivity. Pozitivní vývoj průmyslu v posledních měsících je omezován 
nedostatkem pracovníků požadované kvalifikace. Chceme proto od vlády, aby 
vytvořila podmínky nejen pro migraci zahraničních pracovníků, ale aby vypracovala 
program pro vytvoření podmínek pro migraci domácí pracovní síly. Vláda by také 
měla maximálně využít možností čerpat peníze z evropských fondů, ale stále více 
musíme myslet na udržitelnost těchto investic v budoucnosti.
Na Sněmu předáme vládě dokument, který bude obsahovat klíčové problémy, které 
podle nás vláda ještě ve svém funkčním období buď musí vyřešit, anebo je připravit 
pro úspěšné dokončení vládou příští.

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR



Sněm bude jednat o Roku průmyslu 
i dalších aktuálních tématech dneška

Účastníci tradičního Sněmu Svazu letos budou mít možnost vyměnit si zkušenosti  
nejen s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministry jeho vlády, pozdravit je přijde  
také prezident republiky Miloš Zeman

Zásadní debatu o tématech, jež aktuálně musí řešit kapitáni 
českého průmyslu, slibují jednání na Sněmu Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). Letos se uskuteční tradičně v úvodní den 
Mezinárodního strojírenského veletrhu 14. září za účasti stovek 
podnikatelů a zástupců firem a předních osobností domácí 
politické scény. 
Zejména o nutnosti zkvalitnit technické vzdělávání v ČR bude 
v Rotundě pavilonu A Výstaviště Brno tentokrát se zástupci 
podnikatelské sféry debatovat nejen premiér Bohuslav Sobotka 
a řada ministrů jeho vlády, Sněm letos navštíví také prezident 
republiky Miloš Zeman. 

Technické vzdělávání
SP ČR letošní rok vyhlásil Rokem průmyslu a technického 
vzdělávání. Jeho členové si dobře uvědomují, že české ekonomice 
chybí a budou stále citelněji chybět až statisíce kvalifikovaných 
pracovníků v technických oborech. „Nejsme naivní, abychom 
si mysleli, že během dvanácti měsíců obrátíme jiným modernějším 
směrem tak konzervativní rezort, jakým je školství,“ řekl 
prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Kampaň na podporu technického 
vzdělávání proto bude pokračovat i v následujícím období. 
„Zvýšíme tlak na to, aby vzdělávací systém více odpovídal 
požadavkům trhu práce,“ prohlásil.
Další podmínkou zlepšení kvality technického vzdělávání 
v ČR je podle SP ČR změna legislativy, zejména nová úprava 
vysokoškolského zákona, a zlepšení práce příslušných úředníků. 
„Na ministerstvu školství se opět noví lidé seznamují s tím, co bylo 
dosud vykonáno, a vymýšlejí další a další koncepce a strategie. 
Takže budeme zemí koncepcí a strategií, ale žádná z nich 
nebude dotažena do konce,“ obává se člen představenstva SP ČR 
Jiří Holoubek.
Stranou zájmu diskutujících by neměla být ani otázka financování 
škol, jež dosud nebyla uspokojivě vyřešena. „Systém odpočtů 
pro technické vzdělávání se ukazuje jako nepříliš účinný, navíc 
dochází ke zhoršování situace pro kvalitní soukromé školy,“ 
konstatoval člen představenstva SP ČR Bohdan Wojnar.

Podpora digitální ekonomiky
Česká ekonomika ovšem musí překonat i další bariéry, které brání 
konkurenceschopnosti českých firem na mezinárodních trzích. 
Klíčovým nedostatkem je nízká vládní podpora informačních 
technologií a digitální ekonomiky obecně. SP ČR již vládě 
adresoval tři výzvy, v nichž ji žádá o urychlené a razantní řešení 
situace. „Rádi bychom věděli, jestli názor SP ČR je pro ministry 
relevantním podkladem, jestli se tím vůbec míní zabývat,“ uvedl 
Jiří Holoubek, který věří, že na obě témata ministři najdou 
uspokojivé odpovědi. 
Diskusi o tématech, která jsou důležitá pro členskou základnu 
SP ČR, si od letošního Sněmu slibuje viceprezident SP ČR Radek 
Špicar. Kromě debaty o reformě vzdělávacího systému, aby lépe 
odpovídal potřebám zaměstnavatelů, proto očekává i jednání 
o budoucnosti české energetiky, o Průmyslu 4.0 nebo o změnách 
v oblasti exportního financování. „Výsledkem by měly být konkrétní 
závazky vlády v těchto oblastech, jejichž naplňování bude Svaz 
posléze pečlivě sledovat a vyhodnocovat,“ prohlásil Radek Špicar.

Nastavení zrcadla vládě
Vládu a její kroky si chtějí vzít pod drobnohled také jeho kolegové 
z představenstva SP ČR. „Hlavním cílem Sněmu by mělo být 
‚nastavení zrcadla‘ pro vládu Bohuslava Sobotky, tedy jak průmysl 
vnímá jednotlivé kroky jeho vlády,“ uvedl Bohdan Wojnar. 
V uplynulém roce se vládě podle jeho názoru povedla celá řada 
pozitivních změn, chválí i její podporu investorů či dopravních 
staveb. „Některé věci se ale nepovedly a je potřeba o nich 
hovořit a hledat řešení – příkladem je třeba nešťastná novela EIA 
a neúspěch plánu na vytvoření jednotného povolovacího řízení. 
Velké prodloužení lhůt bude mít negativní dopad na investice 
a atraktivitu ČR,“ míní.
Kromě kvality technického vzdělání a malé podpory digitální 
ekonomiky nyní podniky pálí také otázka energetiky včetně 
obnovitelných zdrojů energie. „ Je nezbytné najít řešení, jak 
snížit náklady pro průmysl. Neschválení příslušného nařízení 
vlády vnímám jako zcela zbytečné,“ prohlásil Bohdan Wojnar. 
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Podporu ze strany vlády očekává také v oblasti ekologie 
i souvisejícího výběru daní. „Je nezbytné obnovovat zastaralý 
vozový park v ČR a snižovat jeho ekologické dopady, ať už formou 
garance snížené spotřební daně pro CNG – stlačený zemní plyn – 
nebo efektivním nastavením opatření v rámci Národního akčního 
plánu čistá mobilita,“ uvedl Bohdan Wojnar. 
„Samozřejmě těch témat jako je energetika, dopravní 
infrastruktura, ICT, trh práce, insolvence, hospodářská 
politika a další je hodně, ale konkrétní požadavky vycházející 
z programového prohlášení SP ČR budou předány panu premiérovi 
i písemnou formou a očekávaným výstupem bude příslib vlády 
k jejich splnění,“ dodal viceprezident SP ČR Zbyněk Frolík. 

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz

SP ČR bude na MSV udělovat 
Zlaté medaile 

Jako každý rok i letos bude SP ČR udělovat Zlatou medaili 
nejlepším vystavovatelům v rámci oficiálního zahájení 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, tentokrát 
14. září v Rotundě Pavilonu A. Vyhlašovatelem této prestižní 
soutěže je vedle SP ČR Vysoké učení technické Brno, 
realizátorem jsou Veletrhy Brno. 
Ocenění se uděluje v těchto kategoriích:
•	 Zlatá medaile pro technologie a techniku konvenčního 

i nekonvenčního obrábění, tváření a metod rapid 
prototyping

•	 Zlatá medaile pro technologie a techniku ve zpracování 
plastů a kompozitů, svařování, slévání, montáží, 
a povrchových úprav

•	 Zlatá medaile pro automatizační, měřicí a řídicí techniku, 
senzoriku a robotiku

•	 Zlatá medaile pro komponenty ve strojírenství 
pohony, převody, hydraulické a pneumatické prvky, 
vzduchotechniku, vytápění a klimatizaci

•	 Zlatá medaile pro oblast transportu a logistiky
•	 Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci 

a dosažené inovační činy.
Vítězové převezmou cenu a diplom za účasti vrcholových 
politiků, diplomatů, více jak 400 vystavovatelů a dalších 
hostů a médií. Ocenění i nominovaní vystavovatelé tak 
budou mít možnost využít svého úspěchu již v době trvání 
veletrhu. V minulých letech se vítězům soutěže o Zlatou 
medaili podařilo upoutat pozornost obchodních partnerů 
a získat kontrakty. 
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Sněm SP ČR
Nejvýznamnější akce SP ČR v letošním roce se uskuteční

14. září 
v Rotundě pavilonu A 
od 13:00 do 16:00
Setkají se zde stovky členů SP ČR a významných hostů, 
aby debatovali s vládou o budoucnosti naší země. Účast 
již přislíbil premiér Bohuslav Sobotka a řada ministrů jeho 
vlády. Chybět tentokrát nebude ani prezident republiky 
Miloš Zeman.

Další akce pořádané SP ČR na MSV Brno:

15.9. 
Diskusní panel 
„Průmysl 4.0 – opravdová revoluce“
od 10:30 do 12:30 ve Fóru Průmyslového ostrova 
v pavilonu Z

Konference Technicko-manažerské 
vzdělávání – klíčový faktor pro 
konkurenceschopnost
od 13:00 do 17:00 v Kongresovém centru v sále B

Společenský večer „IndustryNight 2015“
(koncert rockové kapely a křest publikace „Panorama 
zpracovatelského průmyslu ČR“)
od 17:00 do 21:00 v ElectroParku Fóra Průmyslového 
ostrova v pavilonu Z

16.9. 
Moderovaná panelová diskuze 
na téma: „Český export“
od 14:00 do 16:00 v sále P4, sekce a+b 

17.9. 
Diskusní panel 
„Průmysl 4.0 –  
opravdová revoluce“
od 10:30 do 12:30 ve Fóru  
Průmyslového ostrova v pavilonu Z

Přijďte nás navštívit  
do stánku číslo 31 v pavilonu Z

Podrobné informace o Sněmu SP ČR, Mezinárodním 
strojírenském veletrhu Brno a jeho doprovodných 
programech najdete na www.spcr.cz ve speciální dlaždici 
nazvané Sněm SP ČR a akce na MSV 2015



Svaz se na MSV se svými partnery 
představí na Průmyslovém ostrově
Společná výstavní plocha pro členské svazy, firmy, univerzity a další se stane 
unikátním prostorem pro diskusní setkání. Návštěvníky přivítá Robotický park, Industry 
Night, studenti mohou soutěžit o ceny. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se svými partnery na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 připravil v pavilonu 
Z společnou výstavní plochu nazvanou Průmyslový ostrov. 
Prezentovat se zde budou členské svazy a asociace, firmy 
a další subjekty, které podpořily Rok průmyslu a technického 
vzdělávání. Jsou to například Svaz chemického průmyslu, Sdružení 
automobilového průmyslu, Centrum pro transfer technologií 
Masarykovy univerzity Brno, Centrum AdMas Vysokého učení 
technického Brno nebo PBS Velká Bíteš. 
K Průmyslovému ostrovu se budou hlásit i další organizace, 
jež budou mít své stánky propojeny modrým kobercem a dalšími 
vizuálními prvky tak, aby byl vytvořen jeden uzavřený celek, 
který by společně oslovil návštěvníky. Dominantním prostorem 
bude stánek a Robotický park s řadou historických i moderních 
exponátů zaměřených na elektrotechniku, připravený členskou 

Českomoravskou elektrotechnickou asociací (EIA). Svými stánky 
se budou prezentovat také členský Český svaz zaměstnavatelů 
v energetice a Svaz sléváren ČR. Svůj stánek zde bude mít 
i Technologická agentura ČR.
Uprostřed „ostrova“ bude prostor pro diskusní setkání. Průmyslový 
ostrov propojí vystavující subjekty do jednotného celku nejen 
vizuálně, ale zejména společným doprovodným programem. 
Hlavní událostí bude společenské setkání Industry Night v úterý 
15. září od 17:00. Měli by se na něm sejít vítězové soutěže o Zlatou 
medaili, kterou v rámci pondělního oficiálního zahájení MSV v Brně 
uděluje SP ČR, zástupci slovenských elektrotechniků a další hosté. 
Na programu bude i vystoupení skupiny Elko Band společnosti Elko.
Průmyslový ostrov by měl žít po celý týden, vedle odborných 
setkání a diskusí je plánována soutěž o ceny v podobě kvízu 
o vystavovatelích pro studenty středních a vysokých škol.

Anketa
Zeptali jsme se zástupců účastnických firem: 
1. Co v Průmyslovém ostrově budete prezentovat? 
2. Co si od účasti v tomto projektu slibujete a čeho byste jejím prostřednictvím rádi dosáhli?

Miroslav Mašek
Masarykova univerzita
1. Masarykova univerzita bude na MSV prezentovat především 
výstupy své vědy a výzkumu, které úspěšně urazily cestu 
z univerzitních laboratoří až k praktickému využití v každodenním 
životě. Mnohé z nich vznikly a jsou dále rozvíjeny v rámci 
aplikovaného výzkumu ve spolupráci s komerčními firmami 
z různých oborů. Konkrétně lze uvést biomechanickou obuv, která 
vzešla ze spolupráce výzkumníků Katedry kineziologie Fakulty 
sportovních studií MU a společnosti Boty J HANÁK R.
2. Pomocí ukázek konkrétních technologií a vynálezů 
chceme návštěvníkům ukázat, že Masarykova univerzita 

má co nabídnout nejen v humanitních vědách, ale v celém 
spektru oborů od IT přes biotechnologie až po genové inženýrství 
nebo úpravu vlastností materiálů plazmatem. Zároveň bychom 
rádi demonstrovali, jak přínosná může být spolupráce komerční 
společnosti s moderní univerzitou při společném výzkumu 
zaměřeném na konkrétní aplikační výsledky pro praxi. 

Oliver Pospíšil
Fakulta stavební VUT Brno
1. Výzkumné centrum AdMaS bylo vybudováno s podporou 
OP VaVpI, je součástí Stavební fakulty VUT v Brně a jeho historie 
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je zatím velmi krátká, přestože čerpá z tradice stavební fakulty. 
Výzkumné projekty Centra jsou zaměřené na pokročilé materiály, 
konstrukce a technologie ve stavebnictví. Naším záměrem 
je prezentovat služby Centra AdMaS v oblasti aplikovaného 
výzkumu využitelné ve strojírenském průmyslu. AdMaS díky své 
komplexnosti pojímá celou šíři stavební problematiky včetně 
ekonomiky investiční výstavby, správy a evidence výrobních 
areálů i provozních úspor atd. Se strojírenstvím se například 
prolíná oblast vodohospodářská – technologické celky pro 
úpravu vody a čištění vod odpadních. 
2. Naší snahou je upozornit na potenciál nového výzkumného 
centra v oblasti aplikovaného výzkumu a nabídnout v tomto 
smyslu služby, které v minulosti byly poskytovány stavební 
fakultou. Stávající partnery chceme informovat o tom, že mezi 
Stavební fakultou VUT V Brně a Centrem AdMaS Stavební 
fakulty VUT v Brně je rovnítko, potencionální partnery chceme 
informovat o možnostech spolupráce s moderním špičkově 
vybaveným evropským výzkumným centrem.

Jiří Kyncl
Sdružení automobilového průmyslu
1. Sdružení automobilového průmyslu bude prezentovat český 
automobilový průmysl a poskytovat informace o svých členských 
firmách.
2. V minulosti jsme se jako spoluorganizátoři zúčasťňovali 
vlastním reprezentativním společným stánkem brněnských 
automobilových výstav Autosalon a Autotec. Tyto výstavy se 
v posledních letech přestaly konat. 
Proto jsme rádi využili nabídku SP ČR na možnost účasti na MSV 
Brno 2015 v rámci stánku SP ČR. Pro Sdružení automobilového 
průmyslu se jedná o první, pilotní a proto velmi „ekonomickou“ 
účast na MSV Brno. Slibujeme si zvýšení povědomí o českém 
automobilovém průmyslu u veřejnosti, zvýšení zájmu mládeže 
o technické vzdělání a práci v našem oboru i možnost získání 
kontaktů pro podnikání našich členských firem. 

Petr Skřivánek
PBS Velká Bíteš
1. PBS Velká Bíteš bude v průmyslovém ostrově prezentovat 
sílu značky PBS jako celku. Návštěvníky seznámíme s výrobky 
a službami, které dodáváme v oblasti hi-tech obrábění, přesného 
slévárenství nebo galvanických povrchových úprav. Budeme 
prezentovat naše řešení pro dopravní, energetický a letecký 
průmysl. Na stánku představíme fyzicky jeden z našich leteckých 
motorů, který, jak pevně věříme, zaujme velké množství 
návštěvníků.
2. Rádi jsme přijali možnost býti spoluvystavovateli na stánku 
Svazu průmyslu a dopravy ČR. Naším cílem je prohloubení 
stávajících kontaktů a zejména navázání nových obchodních 
vztahů. 

Michaela Koudelová
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
1. V rámci naší expozice, která je součástí Průmyslového 
ostrova, budou prezentovány zejména členské subjekty ČSZE 
a recenzovaný neimpaktovaný měsíčník pro elektrárenství, 
teplárenství a užití energie ENERGETIKA. Na stánku ČSZE 
se rovněž aktivně zapojí do doprovodného programu veletrhu 
i zástupci středních průmyslových a elektrotechnických škol 
z řad členů Svazu, které zde předvedou své dovednosti nabyté 
studiem a praxí. Těšit se tak můžeme například na ukázky 
z oboru uměleckořemeslné zpracování kovů, prezentaci elektro 
oborů či výrobky z 3D tiskárny apod.
2. Věříme, že propojení výstavních ploch významných českých 
průmyslových organizací a spoluúčast na doprovodném 
programu MSV, který bude opravdu pestrý pro všechny věkové 
generace, přiláká větší pozornost ze strany návštěvníků.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz
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Jiří Holoubek:  
Průmyslový ostrov je pro 
odborníky, zaujmout 
však může i veřejnost
Člen představenstva Svazu a prezident ElA Jiří Holoubek 
představuje ideu a program společného Průmyslového 
ostrova na MSV Brno.

Co návštěvníkům nabídne Průmyslový 
ostrov na MSV Brno?
Po velice podařeném propojení expozic 
SP ČR a ElA v loňském roce jsme si řekli, 
že se do jediného opticky propojeného 
prostoru pokusíme dostat i ostatní firmy, 
které jsou členy Svazu nebo Asociace – 
aby bylo zřejmé, že patříme k sobě. 
Kromě tradičních věcí jako bude 
elektropark ElA a historických exponátů, 
které ukážou vývoj v elektronice, nabídne 
Průmyslový ostrov své fórum – diskusní 
prostor s místy k sezení a prezentační 
plochou. Chceme zde zaujímat stanoviska 
k důležitým tématům projednávaným 
v současné době.

O jaká témata se jedná?
Velký prostor bude věnován nastupující 
iniciativě Průmysl 4.0. Nejenže chceme 
technickou veřejnost seznámit s jejími 
základními východisky, ale také ukázat, 
že se již některé firmy připravují na 
konkrétní aplikaci tohoto konceptu. Česká 
ekonomika je relativně otevřená a je tady 
velký počet dceřiných společností velkých 
nadnárodních korporací, které koncept 
Průmysl 4.0. využívají.
Potřebujeme, aby naše otevřená ekonomika 
byla s to komunikovat se všemi a aby bylo 
možné naši konkurenceschopnost dále 
rozšiřovat. Děláme to proto, abychom vůbec 

byli schopni nadále komunikovat s okolními 
zeměmi a nežili pod diktátem cizích firem, 
které jsou v tomto směru už dál.

Jakou roli v tomto procesu může hrát SP ČR?
SP ČR v tomto může hrát jednu 
z rozhodujících rolí. Už začátkem letošního 
roku mezi jeho členskými firmami proběhla 
anketa zjišťující, jak pohlížejí na digitalizaci 
průmyslu i veřejné správy, jestli vyhovuje 
nebo nevyhovuje jejich potřebám. Také 
v akčním plánu, který vláda vyhlásila, 
je zakotvena úzká spolupráce na tomto 
tématu mezi ministerstvem průmyslu 
a obchodu a SP ČR.

Jak bude Průmyslový ostrov napojen na 
aktivity Roku průmyslu a technického 
vzdělávání?
Chceme v něm prezentovat například 
úspěšné diplomové a dizertační práce, 
které budou v rámci Průmyslového 
ostrova vystaveny. Dále bychom chtěli 
ukázat příklady spolupráce s technickými 
školami – středními i vysokými – 
i úspěšné práce jejich studentů. Tyto 
práce budou prezentovány na stánku 
FCC PUBLIC. Chceme zde ukázat, že 
práce v technických oborech může být 
atraktivní a zajímavá nejenom technicky, 
ale i ekonomicky. I v rámci diskusního fóra 
Průmyslového ostrova hodláme představit 

názory mladých úspěšných absolventů 
technických škol, kteří se velmi úspěšně 
zapojili do práce ve firmách. Nebude 
chybět ani pohled z druhé strany a sice 
jejich zaměstnavatelů.

Podaří se vám o tom přesvědčit laickou 
veřejnost?
Strojírenský veletrh byl tradičně 
„jarmarkem“, na kterém byl vysoký podíl 
laiků mezi návštěvníky. Věříme tomu, 
že i letos budou naše expozice zajímavé 
také pro laickou veřejnost, třeba i díky 
doprovodným programům jako bude 
Industry Night. Bude to společenský 
večer s koncertem kapely složené ze 
zaměstnanců jedné z našich firem. 
Kromě toho se tam odehrají setkání se 
zástupci firem oceněných Zlatou medailí. 
V neposlední řadě přijedou naše partnerské 
slovenské firmy a věřím, že to bude 
osvěžení té – neříkám suše technické – 
nicméně přesto velmi odborné atmosféry.
Předpokládáme také, že na programu 
budou participovat technické školy 
i gymnázia, u jejichž studentů chceme 
vzbudit zájem o pokračování studia 
v technických oborech.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz
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Technik ve vedoucí pozici musí mít 
i manažerské znalosti a dovednosti
Zástupci průmyslových sdružení, vysokých škol i podniků budou na MSV v Brně 
na konferenci uspořádané v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání hovořit o cestách 
ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu prostřednictvím správně zaměřeného vzdělávání.

ČVUT Praha již od roku 2000 v rámci programu Mezinárodního 
strojírenského veletrhu Brno pořádá konference z cyklu 
Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Letošní 
konference nazvaná Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový 
faktor pro konkurenceschopnost se uskuteční v rámci aktivit Roku 
průmyslu a technického vzdělávání.
Cílem konference je vyslovit se k aktuálnímu problému, kterým 
je nedostatek technických pracovníků pro průmysl a návazné 
obory a vymezení jejich odborného profilu. Na konferenci vystoupí 
zástupci průmyslových sdružení, vysokých škol a podniků.
Kvalita středoškolských absolventů podle názoru odborníků během 
posledních cca 10 let v průměru významně poklesla, což je dáno 
nízkými nároky na studenty na středních školách. „Nejde jen 
o znalosti, ale velmi podstatně i o míru pracovitosti. Stále existují 
výborní a motivovaní studenti, s kterými je radost spolupracovat, 
ale jejich podíl se významně snižuje,“ řekl organizátor konference 
Martin Zralý z Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní 
ČVUT v Praze. 
Jedním z důvodů je podle něj nízké platové ohodnocení učitelů 
na středních školách. Tato práce je pro schopné lidi málo přitažlivá, 
případně je nutí shánět si další přivýdělek. „Proto efekt jejich práce 
není takový, jaký by být mohl a měl být,“ míní Martin Zralý. Chybu 
spatřuje i v přidělování finančních prostředků školám podle počtu 
žáků, nikoliv podle jejich úspěšnosti.

Pedagogům na studenty nezbývá čas
Totéž platí i pro vysokoškolský stupeň vzdělávání. „Tam je navíc celá 
situace deformována aktuálně platným systémem, který přiděluje 
univerzitě finanční prostředky zejména podle specifické publikační 
činnosti a různých indexů, které jsou určovány tím, do které 
databáze příspěvků se podaří příspěvek prosadit,“ konstatoval 
Martin Zralý. Pedagogové se proto soustřeďují na publikační činnost 
a zbývá jim stále méně času na práci se studenty.
„Také spolupráce s průmyslem ve formě kurzů, seminářů, 
podnikových projektů, které mohou mít významný vliv 
na konkurenceschopnost podniků, nemá na hodnocení 
vysokoškolských pedagogů prakticky žádný vliv,“ posteskl 

si Martin Zralý. Přitom právě důraz na spolupráci s průmyslovými 
podniky a na kvalitu výuky by podle jeho názoru přispěl k vyšší 
výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem.

Bez úsilí podniků to nepůjde
Prvořadé je, že vedení podniku musí chtít zlepšit řízení a musí 
být ochotno tomu věnovat určité úsilí. Jenom nákup software 
situaci nezlepší. Je třeba aplikovat vhodné technologie řízení, 
a to vždy specificky, podle charakteru produktů, procesů a činností 
i podnikové kultury daného podniku. 
„Všichni víme, i když ne vždy si to zcela uvědomujeme, že průmysl 
má zásadní roli v českém hospodářství více než století. Bez 
průmyslových výrobků a služeb se neobejde žádná oblast našeho 
života. Z toho vyplývá, že čím bude průmysl fungovat lépe, tím bude 
příjemnější a bohatší i náš běžný život,“ dodal Martin Zralý.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz

Informace o konferenci najdete na internetových stránkách 
www.rep.fs.cvut.cz a www.rokprumyslu.eu.
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Digitální revoluce v průmyslu promění 
obchodní model
Digitalizace a nástup internetu přicházejí i do průmyslu. V Německu je tento trend pod 
pojmem Průmysl 4.0 označován za 4. průmyslovou revoluci (po páře, výrobních linkách 
a počítačích). Velkou váhu u západních sousedů procesu přikládá vláda i podniky.

Čtvrtá průmyslová revoluce znamená propojení chytrých 
přístrojů, výrobních linek a výrobků, produkčních systémů, 
skladů, logistiky i servisu do jediné inteligentní informační sítě 
(tzv. kyberneticko-fyzikálního systému), v jejímž rámci budou 
přístroje zákazníků, výrobců i dodavatelů navzájem a bez lidské 
pomoci komunikovat. Výrobní proces se díky tomu změní: začne 
daty, která budou od zákazníků, dodavatelů i samotné továrny 
sebrána a vyhodnocena ještě před samotnou výrobou. Tu pak 
automaticky zajistí technologie – roboti, 3D tiskárny, mikročipy, 
senzory či čtečky kódů. 
Systém bude digitálně propojen; jakmile jeden stroj dokončí 
výrobek, okamžitě informuje dopravník, který přijede a odveze 
produkt k dalšímu, již naprogramovanému stroji. Navzájem spolu 
budou komunikovat i výrobní systémy dodavatelů. Po dokončení 
bude výrobek bez lidské pomoci naskladněn či přímo odeslán 
zákazníkovi. Tyto na první pohled především technologické 
změny mají velký potenciál ovlivnit i stávající dodavatelsko-
odběratelské procesy a obchodní model. 
Jednou z největších změn bude rostoucí význam služeb 
v průmyslu. Firmy nebudou chtít vlastnit výrobky a stroje a raději 
si je pronajmou – ať již na 20 let, na tři měsíce nebo na jedinou 
zakázku. Digitalizace průmyslu, kyberneticko-fyzikální systémy, 

roboti či 3D tiskárny také přinesou mnohem více svobody 
do výrobního procesu, díky čemuž bude možné vyrábět zakázky 
na míru za relativně nízké náklady, a to i v malých objemech. 
Výrobní model se změní: putovat budou data, zatímco fyzickou 
produkci bude možné provádět lokálně. A to i malými a středními 
společnostmi. Velcí výrobci mohou reagovat zřízením malých 
autonomních výrobních jednotek, které budou posílat, kde 
budou potřeba, aniž by budovali velké továrny. 
Do odvětví přijdou noví hráči. Příkladem je již dnes Facebook 
investující do bezpilotních letounů nebo Google vstupující 
do biotechnologií či automobilového průmyslu. Zdroj zisku již 
nebude pocházet ze samotného výrobku, ale bude spočívat 
ve službách, designu, nastavení procesů či analýze dat zákazníků. 
Dominantními technologiemi průmyslu budou IT, 
elektrotechnika a robotika. Za pár let tak už dělník nebude 
pracovat se soustruhem, ale s tabletem a na něj napojeným 
chytrým robotem. Změní se struktura zaměstnanců v průmyslu – 
poroste poptávka po vysoce kvalifikované pracovní síle schopné 
roboty ovládat. 
Některá místa zaniknou, jiná vzniknou. Promění se pracovní 
náplň: roboti zvládnou výrobu, logistiku či distribuci dokumentů, 
což mohou zaměstnanci kontrolovat dálkově. Vizí není, 
že roboti „vezmou lidem práci“, ale že lidé s nimi budou úzce 
spolupracovat. Roboty musí někdo řídit, navrhovat a vyrábět. 
Automatická výroba se už dnes nasazuje v oblastech, pro které 
firmy obtížně hledají zaměstnance, a je jedním s prostředků, 
jak potlačit nepříznivý demografický vývoj a stěhování výroby 
do zemí s levnější pracovní silou. 
Digitální revoluce přináší i rizika. Některé firmy nemusí překotný 
vývoj zachytit. Hrozba spočívá také v bezpečnosti podnikových 
dat či v nedostatku kvalitních zaměstnanců. Přesto pro budoucí 
vývoj českého průmyslu je digitální revoluce i vzhledem k jeho 
napojení na inovující německý průmysl nejen velkou příležitostí, 
ale dokonce nutností pro úspěch ve světové konkurenci. 

Radek Novák 
Knowledge Centre Erste Corporate Banking
radeknovak@csas.cz
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Aktuality z oblasti digitální agendy
Po období čekání na vládní strategii v oblasti podpory digitální ekonomiky se odborná 
veřejnost dočkala tří nových materiálů. Se jmenováním vládního koordinátora za oblasti 
digitální agendy a zpracováním zastřešující národní strategie vláda stále váhá. 

Na přelomu června a července předložilo ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO) do meziresortního připomínkového řízení 
dva dlouho očekávané materiály: Druhou zprávu o hodnocení 
implementace opatření strategie Digitální Česko 2.0 
a o naplňování Digitální agendy pro Evropu a v závěsu Národní 
plán rozvoje sítí nové generace, který mj. tvoří nutnou předběžnou 
podmínku pro čerpání z fondů EU v programovém období 
2014 – 2020. Bohužel se ani jeden z materiálů nesetkal s vlídným 
přijetím odborné veřejnosti. Materiálům je vytýkána povrchnost, 
nedostatek exaktních údajů a neúplnost informací v nich 
obsažených.
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) k oběma materiálům uplatnil 
své kritické připomínky, přičemž úspěšnost našich připomínek 
ke Zprávě o implementaci strategie Digitální Česko byla asi 
padesátiprocentní. Materiál dne 20. srpna schválila vláda, 
SP ČR však dlouhodobě poukazuje na to, že celá řada opatření 
zakotvených v Digitálním Česku 2.0 (které pochází z března 2013) 
zůstala nenaplněna a že je navíc strategie v dnešní době již zcela 
přežitá a vyžaduje komplexní aktualizaci. K té se však dosud 
neschyluje, není stanoven její termín ani gestor.
Dlouho očekávaný Národní plán rozvoje sítí nové generace měl 
být původně projednán vládou do konce června. Nejenže se 
zpozdilo jeho předložení do připomínkového řízení, ale v jeho 
průběhu došlo dále k zákulisní dohodě mezi MPO a ministerstvem 
vnitra (MV) o přesunu části kompetencí na MV, které by se nově 
mělo stát Národním koordinátorem rozvoje sítí. S tím souvisí 
i přesun prostředků na provoz tohoto centra, dle našich informací 
je ohrožena část alokace OP PIK, která by měla být profinancována 
na státní podniky v gesci MV. Celý postup je momentálně v jednání 
s Evropskou komisí a SP ČR se proti němu ostře ohrazuje. 
Na počátku července také předložil státní tajemník Tomáš Prouza 
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který je reakcí ČR 
na vydání Strategie pro Jednotný digitální trh EU v květnu 
letošního roku. Plán z našeho pohledu velmi výstižně pojmenovává 
aktuální problémy v oblasti digitální agendy a navrhuje efektivní 
kroky k jejich řešení v krátkodobém (cca ročním) časovém 
horizontu. Problémem však je, že exekutivní vymahatelnost 
opatření Akčního plánu je velmi snížena, neboť předkladatel 
nedisponuje kontrolními a koordinačními pravomocemi vůči 
resortům, které jsou gestory jednotlivých opatření. Akční plán 
vláda schválila na svém zasedání 26. srpna.

Práce na Strategii pro rozvoj digitální ekonomiky také zahájila 
Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády pod vedením 
vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Námitky SP ČR, že není třeba 
zpracovávat další materiál na totéž téma a že by stávající 
a připravované materiály měly být konsolidovány do jednoho, 
na němž bude pracovat koordinovaný tým pod jednotným 
vedením, se nesetkaly s úspěchem. 
S přetrvávající roztříštěností prací na strategických materiálech 
v oblasti digitální agendy se však SP ČR nehodlá smířit, proto 
inicioval sepsání Výzvy představitelů českého průmyslu a obchodu 
k plnění programových priorit Vlády ČR v oblasti podpory digitální 
ekonomiky a digitálního trhu v ČR, jejímiž dalšími signatáři jsou 
například zástupci KZPS, SOCR, ICT Unie, České elektrotechnické 
asociace, Hospodářské komory ČR a dalších organizací. 
Výzva apeluje zejména na jmenování vládního koordinátora 
pro danou problematiku, lepší koordinaci agendy, důslednou 
implementaci klíčových úkolů z Akčního plánu pro rozvoj 
digitálního trhu a uplatňování RIA v oblasti hodnocení dopadů 
na digitální ekonomiku. Výzva byla na červencové tripartitě 
předána k rukám premiéra a přítomných.

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

Text výzvy najdete na internetových stránkách www.spcr.cz 
v rubrice Tiskové zprávy.
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Svaz spolupracoval na vydání 
Panorama zpracovatelského průmyslu
Znalost dat a schopnost pracovat s nimi vede ke konkurenceschopnosti. Právě její 
podpora je cílem autorů nové publikace, na jejímž vydání se podíleli i zástupci Svazu.

V pořadí již 18. vydání publikace „Panorama zpracovatelského 
průmyslu“, kterou v srpnu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR (MPO), se v letošním roce připravovalo ve spolupráci 
se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a v úzké kooperaci 
s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v rámci Roku průmyslu 
a technického vzdělávání. 
Díky společnému záměru se v publikaci „Panorama 
zpracovatelského průmyslu ČR 2014“ objevily i úvodníky 
prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka a šéfů vybraných odvětvových 
členských svazů a asociací. „Konkurenční výhodu drží v rukou 
ten, kdo umí najít data a dokáže s nimi pracovat. Tato publikace 
k tomu poskytuje vhodnou příležitost,“ uvedl Jaroslav Hanák. 

Jedinečnost zveřejněných čísel
Publikace poskytuje odborné informace o vývoji a výsledcích 
zpracovatelského průmyslu a jeho jednotlivých oddílů a skupin 
a prezentuje výsledky průmyslových firem v ČR. „Panorama“ 
obsahuje definitivní roční údaje ČSÚ za období 2008 až 2013. 
Jejich jedinečnost spočívá v tom, že jsou to data konečná, 
v podrobném členění až do skupin oddílů zpracovatelského 
průmyslu. Na jejich základě je možné vytvářet časové řady a jsou 
solidní základnou pro sledování konkurenceschopnosti s možností 
predikcí. Dopočet předběžných údajů za rok 2014 a výpočet 
finančních ukazatelů provedl odbor ekonomických analýz MPO.
Publikace je strukturována dle jednotlivých oddílů a jejich skupin 
v rámci klasifikace CZ-NACE a CZ-CPA, kdy v každém oddíle 
je uvedena jeho stručná charakteristika a hlavní ekonomické 
ukazatele, které byly rozšířeny o podrobnou finanční situaci 
v rámci jednotlivých agregátů.

Pohled odvětvových svazů
Nově byly do publikace zařazeny stati, které prezentují pohledy 
některých odvětvových svazů na dosavadní vývoj vybraných 
odvětví a jejich budoucí perspektivy. Údaje prezentované v této 
části vycházejí z interních zdrojů jednotlivých odvětvových svazů.
Česká ekonomika se v roce 2014 po dvouletém poklesu opět 
vrátila do období růstu. Hrubá přidaná hodnota se meziročně 
zvýšila o 2,6 %, na což měl rozhodující vliv především růst 
zpracovatelského průmyslu. Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě 
meziročně vzrostl z 24,9 % na 26,7 %. Ze čtyřiadvaceti oddílů 
zpracovatelského průmyslu bylo růstových dvacet oddílů, 
které se na celkových tržbách průmyslu podílely 92,4 % a jejich 
produkce se meziročně zvýšila o 11,9 %.

Tahouny auta a počítače
V rámci zpracovatelského průmyslu byly hlavními nositeli růstu 
výroba motorových vozidel a výroba počítačů, které dosahovaly 
nadprůměrného tempa a jejichž podíl na celkových tržbách 
průmyslu se meziročně zvyšoval. Pozitivní je rovněž fakt, že si naši 
exportéři z oblasti průmyslu drží své pozice v rámci EU a úspěšně 
pronikají také na trhy třetích zemí. Na celkovém exportu 
se výrobky zpracovatelského průmyslu podílely více než 90 % 
a v meziročním srovnání se jeho objem zvýšil o 14,3 %.
Aktuální statistická data potvrzují, že ČR nadále zůstává 
průmyslovou zemí s důrazem na zpracovatelský průmysl.

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

Publikaci v elektronické podobě lze najít na webové stránce www.spcr.cz či na webové stránce www.rokprumyslu.eu.
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Tripartita o rozpočtu, surovinové 
politice i stavebním zákonu
Červencové zasedání tripartity jednalo o základních parametrech návrhu státního 
rozpočtu. Jednalo se i o surovinové politice, čerpání prostředků z EU, rozvoji 
digitálního trhu, zákonu o veřejných zakázkách a novelizaci stavebního zákona.

Vláda na tripartitě sociálním partnerům předložila rámcový 
návrh státního rozpočtu. „Bereme na vědomí schodek 
70 miliard korun, i když bychom si dovedli představit schodek 
nižší. Očekáváme, že vláda bude uplatňovat aktivní politiku 
na podporu hospodářského růstu. Požádali jsme vládu 
o předložení informace, jak bude rozpočet pomáhat plnit úkoly 
v oblasti konkurenceschopnosti a hospodářského růstu,“ řekl 
prezident SP ČR Jaroslav Hanák (na horním snímku vlevo). 
Zaměstnavatelé se však kriticky staví k vládnímu záměru zajistit 
ve veřejném sektoru tříprocentní nárůst mezd – jejich vlastní 
průzkumy v podnikatelském sektoru očekávají tempo růstu jen 
okolo dvou procent.
Dalším zásadním tématem byla surovinová politika. 
Zaměstnavatelům vadí špatný mediální obraz surovinového 
sektoru, kdy média jednostranně vyzdvihují jeho negativní vliv 
na životní prostředí a zamlčují jeho význam pro zaměstnanost. 
„Veřejnost málo vnímá strategický význam domácích surovin pro 
bezpečnost a spolehlivost dodávek energie. Mnohé věci se pro nás 
až příliš staly samozřejmostí,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj. 
„Panuje shoda na tom, že vláda materiál dopracuje a rozebere 
především variantu prolomení limitů, z pohledu strategického, 
sociálního a dalších,“ řekl Jaroslav Hanák. „Je to vážné politické 

téma. Vláda bude muset rozhodnout – odkládat rozhodnutí, 
si myslím, není moudré a není to zodpovědné k občanům, kteří 
v těchto lokalitách žijí, protože by natvrdo měli vědět, jestli mají 
svoje domy nebo byty v zónách, kde se budou prolamovat limity, 
anebo nemají,“ konstatoval.
Pravidelným bolavým místem jednání sociálních partnerů 
bývá téma čerpání evropských fondů. „Předpokládali jsme, 
že vláda splní úkol požadovaný EU ohledně kondicionalit 
do konce června. Nestalo se tak a vládu jsme za to kritizovali,“ 
řekl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.
Podle zástupců podnikatelské sféry i odborů zůstává krajně 
neuspokojivá vládní politika v oblasti využívání ICT. „Digitalizace 
je rozhodující přidaná hodnota. Zaspali jsme neuvěřitelným 
způsobem,“ prohlásil s tím, že po vládě požaduje urychlené 
určení osoby koordinátora digitální agendy. Zástupci SP ČR 
předali vládě Výzvu představitelů českého průmyslu a obchodu 
k plnění programových priorit Vlády ČR v oblasti podpory 
digitální ekonomiky a digitálního trhu v ČR. Připomínají v ní, 
že vláda navzdory svému programovému prohlášení informační 
a komunikační technologie (ICT) dostatečně nepodporuje. 
Firmy požadují zejména jednotné zastřešení oblasti, nejlépe 
právě na vládní úrovni. „Pokud tuto oblast nezvládneme, bude 
to mít významný dopad na konkurenceschopnost hospodářství. 
Budeme prostě zaostávat za ostatními, kteří to zvládnou,“ 
uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.
Posledním velkým tématem byla informace o stavu přípravy 
novelizace stavebního zákona, což je podle zaměstnavatelů 
jeden z klíčových úkolů vlády, zejména ve zlepšení podmínek 
pro povolovací řízení. Cílem je vytvořit systém obdobný tomu, 
který funguje v Německu a v Rakousku, jenž je administrativně 
výrazně méně náročný než v ČR a hlavně významným způsobem 
zkracuje lhůty povolovacích řízení. 

red
Generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová předává ministrům výzvu 
k podpoře digitální ekonomiky.
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Benefity – zájem o mobily a vzdělávání
Ekonomice i firmám se daří, proto se rozšiřuje i nabídka výhod pro zaměstnance. Potvrdil 
to tradiční průzkum, který Svaz uspořádal mezi svými členskými firmami ve spolupráci 
s NN pojišťovnou a penzijní společností.

Společnosti v ČR nabízejí svým pracovníkům v průměru 
12 zaměstnaneckých výhod, tedy o dvě více než loni. Nejčastěji 
nabízeným benefitem zůstává mobilní telefon v nabídce 88 % 
firem a příspěvek na vzdělávání (83 %), který je dlouhodobě 
také nejdynamičtějším benefitem. 
Největší meziroční nárůst zaznamenaly příspěvky na životní 
pojištění (o 11 %) a na spoření na penzi (o 9 %), které dokazují 
rostoucí trend podpory dlouhodobých benefitů. Na jednoho 
řadového zaměstnance firmy v průměru vydají 10 až 15 tisíc 
korun. Vyplynulo to z tradičního průzkumu zaměstnaneckých 
výhod, který již v deváté vlně realizovala NN pojišťovna 
a penzijní společnost ve spolupráci se Svazem průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR).

Firmy netají optimismus
Firmy jsou v hodnocení své ekonomické situace optimistické. 
Za lepší ji v porovnání s minulým rokem považuje 39 % 
společností. „Zejména v posledních měsících zaznamenáváme 
výraznou dynamiku růstu průmyslu a celé ekonomiky. Dobrou 
zprávou je, že zlepšující se kondice našich firem se projevuje 
u řady z nich potřebou přijímat nové pracovníky a udržet si je 
jak zvyšováním mezd, tak i benefity,“ řekl viceprezident SP ČR 
pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Radek 
Špicar (na snímku vpravo).

„Na nabídku benefitů má vliv také velikost společnosti, která 
je spojená s rozmanitostí pracovních pozic a tím i potřebou 
nabízet více druhů benefitů. Malé firmy do 50 zaměstnanců 
poskytují průměrně 9 zaměstnaneckých výhod, podniky 
nad 250 zaměstnanců až 13. Samotné množství nabízených 
benefitů však není garancí spokojených a loajálních 
zaměstnanců,“ uvedl generální ředitel obchodu NN pojišťovny 
a penzijní společnosti Tomáš Nidetzký (na snímku vlevo). 

Životní pojištění roste
Mezi nejčastěji poskytované zaměstnanecké výhody opět 
patří mobilní telefon (88 %), příspěvky na vzdělávání (83 %) 
a pitný režim (81 %). Ty jsou spolu s příspěvky na zdravotní 
péči a se služebním automobilem zároveň i nejstabilnějšími 
výhodami a v nabídce firem se na předních místech objevují již 
několik let. Největší meziroční nárůst popularity zaznamenal 
benefit v podobě příspěvku na životní pojištění. 
„Životní pojištění spolu s penzijním připojištěním jsou státem 
podporované produkty – a to jak z pohledu zaměstnavatele, 
tak zaměstnanců – přičemž patří dlouhodobě mezi 
finančně nejzajímavější benefity. Přes dynamický růst 
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Zdroj: Průzkum SP ČR a NN pojišťovny a penzijní společnosti
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popularity příspěvku na životní pojištění, zůstává ze strany 
zaměstnavatelů i zaměstnanců nedoceněna oblast rizikového 
životního pojištění, která je hlavní podstatou pojištění,“ 
konstatoval Tomáš Nidetzký. 
Nejvýrazněji se tento trend ukazuje u životního pojištění, 
na které v současnosti přispívá 60 % firem, o 11 % více než 
v loňském roce. Spoření na stáří podporuje o 9 % více podniků 
než v roce 2014, tedy 77 %. 
Na trend vzrůstající obliby dlouhodobých benefitů poukazují 
i další výsledky průzkumu. „Již pár let pozorujeme propad 
popularity věcných benefitů, jako jsou stravenky, dary 
a jednorázové odměny. Tyto benefity mají pouze krátkodobou 
hodnotu a jsou do značné míry vnímány zaměstnanci jako 
samozřejmost.“ vysvětlil Radek Špicar.

Firmy preferují dlouhodobý rozvoj
Téměř desetina dotázaných firem avizuje, že do budoucna 
plánuje navýšit příspěvky na vzdělávání. „Dnes je trendem 
ukázat lidem, že zaměstnavateli na nich záleží a že myslí 
i na jejich budoucnost,“ konstatoval Radek Špicar.
„Pro úspěch našeho byznysu jsou zaměstnanci, jejich know-
how a nasazení velice důležité, a proto do rozvoje znalostí 
a dovedností našich zaměstnanců investujeme. V současné 
době nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce 
ani jiná cesta není. Je důležité stabilizovat vlastní kvalitní 
zaměstnance (příkladem takového benefitu je i příspěvek 
zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění) a rozvíjet 
jejich další vzdělávání dle potřeb firmy. Takto vynaložené 
prostředky je třeba vnímat v dlouhodobé perspektivě, kde 
je jejich návratnost mnohonásobná,“ dodala Miloslava 
Večerková, personální ředitelka společnosti BRANO a.s.
Vzdělávání navíc potvrdilo svou pozici nejdynamičtější 
zaměstnanecké výhody a ještě rozšiřovat jeho nabídku 
v příštím roce plánuje 11 % firem. V rámci vzdělávání stoupá 
zájem o výuku jazyků. Dominantním jazykem je stále angličtina, 
kterou nabízí 84 % firem. Druhým nejčastějším jazykem 
je němčina (44 %), zájem vzrůstá také o ruštinu (25 %). 

red

Průzkum zaměstnaneckých benefitů realizovala 
NN pojišťovna a penzijní společnost letos již podeváté, 
pošesté ve spolupráci se SP ČR. Sběr dat probíhal on-line 
v červenci a účastnilo se ho 110 společností. Podrobnosti 
najdete na internetových stránkách www.spcr.cz.

Podpis akčního plánu 
spolupráce s TA ČR

Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) Dagmar Kuchtová (na snímku vpravo) a ředitel 
Technologické agentury ČR (TA ČR) Luděk Knorr 
(na snímku vlevo) podepsali 2. září Akční plán spolupráce 
mezi oběma organizacemi. Došlo tak k aktualizaci 
konkrétních úkolů pro roky 2015 a 2016 vycházejících 
z loni podepsaného Memoranda o spolupráci mezi SP ČR 
a TA ČR. 
SP ČR dlouhodobě spatřuje ve výzkumu, vývoji a inovacích 
základní prvek konkurenceschopnosti ČR. Technologická 
agentura ČR představuje důležitý pilíř v podpoře 
aplikovaného výzkumu, a proto je nezbytná vzájemná 
koordinace jejich aktivit v dané oblasti.
Spolupráce se týká kromě podpory novelizace zákona 
č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 
či výdajů státního rozpočtu na aplikovaný výzkum 
a dalších aktivit také akcí v rámci celoroční kampaně Rok 
průmyslu a technického vzdělávání, kterou SP ČR vyhlásil 
na letošní rok.
„Akční plán navazuje na úspěšnou spolupráci z předešlého 
období, kdy obě organizace ve vzájemné kooperaci 
podnikaly kroky na zlepšení prostředí pro aplikovaný 
výzkum a vývoj. Došlo nejen ke konzultacím při tvorbě 
stanovisek a pořádání akcí, ale také k personálnímu 
propojení našich pracovních týmů,“ řekla po podpisu 
generální ředitelka Dagmar Kuchtová. 

red
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Premiér Bohuslav Sobotka (druhý zprava) se v červenci za přítomnosti prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka (vpravo) setkal s vítězi soutěže  
MANAŽER ROKU 2014 Danielem Benešem (vlevo) a Zuzanou Ceralovou Petrofovou (druhá zleva).

Na pozvání SP ČR v červenci přišel se zástupci členských 
firem diskutovat europoslanec Luděk Niedermayer.

Červencového setkání s premiérem a ministryní školství se zúčastnili 
také (zleva) bývalý generální ředitel SP ČR Zdeněk Liška a členové 
představenstva Bohdan Wojnar, František Chaloupecký, Daniel Beneš, 
Jiří Cienciala a Jan Rafaj.

Premiér Bohuslav Sobotka (uprostřed) a ministryně školství Kateřina Valachová 
(vlevo) v červenci v sídle SP ČR hovořili se členy jeho představenstva o podpoře 
technického školství. Vpravo prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Na zářijové tiskové konferenci k Mezinárodnímu strojírenskému 
veletrhu Brno reprezentoval SP ČR člen jeho představenstva 
Jiří Holoubek (vpravo).
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Rok průmyslu a technického 
vzdělávání vstupuje do závěrečné fáze
V rámci Svazem uspořádané kampaně na podporu technického školství proběhla v první 
části roku řada akcí pro laickou i odbornou veřejnost, mnoho dalších akcí či vyvrcholení 
některých aktivit nás však ještě čeká během podzimních a zimních měsíců. 

V první polovině roku byly pod hlavičkou Roku průmyslu 
a technického vzdělávání (RPTV) zorganizovaného Svazem 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) realizovány rozmanité akce 
napříč celou republikou: dny otevřených dveří ve školách, 
exkurze ve firmách, vědomostní soutěže pro žáky a studenty 
i pilotní vzdělávací projekty.
 Součástí kampaně jsou i návrhy konkrétních systémových změn 
v oblasti vzdělávání a inovací, tak aby působily ve prospěch 
zvyšování zaměstnanosti v průmyslových odvětvích. Ze série 
celkově sedmi odborných diskusních panelů organizovaných 
s tímto záměrem proběhnou na podzim tři zbývající. První 
z nich, zaměřený na téma motivace ve vzdělávání, se uskuteční 
29. září v prostorách plzeňského science centra Techmania. 
V následujících měsících naváží další dvě diskusní setkání 
k inovačním tématům, a to 15. 10. v Ostravě a 5. 11. v Brně. 

Soutěže i Sklářské svítání
K tématu inovací se váže i soutěž „Nejlepší spolupráce roku“ 
s uzávěrkou přihlášek 18. 9. Nejlepší projekty v oblasti přenosu 
vědeckých poznatků do firemní praxe budou letos prezentovány 
v listopadu v Praze. O založení nové tradice se budeme pokoušet 
s projektem „BUSINESS škola“. Půjde o diskusní platformu 
vysokoškoláků s předními podnikateli, akademiky a politiky, 
kterou SP ČR organizuje od 23. do 24. října. Již o deset dní dříve 
se v Jablonci nad Nisou uskuteční celostátní odborné diskusní 
fórum „Sklářské svítání 2015“. 
SP ČR na řadě dalších akcí participuje jako partner či odborný 
garant. Jedná se například o seminář k problematice odborného 
jazykového vzdělávání, který se koná 29. 9. v prostorách 
Poslanecké sněmovny či seminář „Kvalifikovaná pracovní síla 
jako zdroj konkurenceschopnosti ČR“ organizovaný 1. 10. 
Zastoupením EK v ČR. 

Série akcí na MSV
Z dalších odborných, průřezově či sektorově zaměřených 
setkání stojí za zmínku například akce konané v rámci 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 
15. – 17. září. Jde například o semináře k tématu Průmysl 4.0, 
o konferenci „Technicko-manažerské vzdělávání“ či o seminář 
„Systém kvality“. V Brně se rovněž odehraje křest publikace 
„Panorama zpracovatelského průmyslu, jejíž obsah letos 
doprovodily i komentáře členských odvětvových svazů 
a asociací SP ČR. 
Záměrem Roku průmyslu a technického vzdělávání je mimo 
jiné i zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci a přiblížení 
dobrých příkladů z praxe. Prezentace těchto „best practices“ 
bude součástí elektronické publikace „Almanach technického 
vzdělávání“, jejíž vydání se plánuje na listopad. 
Na podzim se rozběhnou i některé aktivity zaměřené na děti 
a mladé lidi probíhající na internetu a na sociálních sítích. 
Půjde zejména o vyhlášení různých soutěží a kvízů, řada z nich 
připravovaných ve spolupráci s konkrétními školami. K Roku 
průmyslu a technického vzdělávání přistoupily letos i některé 
ze zavedených akcí pro veřejnost, z těch termínově nejbližších 
zmiňme Vědecký jarmark, jehož organizátoři očekávají 9. září 
v Praze na 15 tisíc návštěvníků.
Závěrečná konference Roku průmyslu a technického 
vzdělávání je plánována na 1. prosince. Konference měla 
zhodnotit naplnění cílů kampaně a stranou diskuse 
nezůstanou samozřejmě ani návrhy týkající se pokračování 
a rozvíjení témat Roku průmyslu a technického vzdělávání 
v dalším období.

David Vondrák
koordinátor projektu Rok průmyslu
dvondrak@spcr.cz

Bližší informace ke kampani Rok průmyslu a technického vzdělávání najdete na internetové stránce  
www.rokprumyslu.eu.
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Mexiko jako brána do Ameriky
Svaz v červnu uspořádal další podnikatelskou misi – tentokrát doprovodila ministra 
průmyslu a obchodu Jana Mládka do Mexika. Na programu měla podnikatelská fóra 
i exkurzi do úspěšné české investorské firmy.

Spojené státy mexické jsou v mnoha ohledech zajímavou zemí, 
a to i z pohledu podnikání. Tuto severoamerickou zemi řada 
lidí občas chybně intuitivně řadí mezi státy Ameriky Jižní. 
Tuto zeměpisnou chybu lze přičíst faktu, že úředním jazykem 
je španělština, mentalita je v zásadě latinskoamerická a skutečně 
je to tak nějak „na jihu“. 
Nejjižnější stát Severní Ameriky je však skutečně tak trochu 
jinou Amerikou. Země s rozlohou téměř dva miliony čtverečních 
kilometrů a počtem obyvatel více jak 122 milionů tvoří spojnici 
severu s jihem a z hlediska světového obchodu má skutečně 
zajímavou polohu i ve vztahu k Evropě i Asii. Mexiko se spolu 
s Peru, Chile a Kolumbií stalo zakládajícím členem Pacifické 
aliance, což je sdružení nejprogresivnějších ekonomik regionu 
a tím ještě zdůraznilo svou roli spojovacího článku obou Amerik. 
Není bez zajímavosti, že ČR se snaží získat pozorovatelský status 
v této alianci, neboť vnímá tyto trhy jako velmi perspektivní. 
Vzrůstající zájem o tyto trhy byl také důvodem, proč ve dnech 
21. – 26. června navštívila Mexiko podnikatelská mise 
organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vedená 
jeho viceprezidentem Františkem Chaloupeckým (na snímku), 
která doprovázela ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. 
Cílem bylo jednak hlavní město Mexico City a dále hlavní město 
státu Guanajuato, jež nese stejný název. 
Naše pozornost se týkala i státu Jalisco, který je rozlohou 
a počtem obyvatel srovnatelný s ČR. Tuto oblast jsme sice 
přímo nenavštívili, ale zastoupení státu v Mexico City nám 
poskytlo podrobnou prezentaci. Jak Guanajuato, tak Jalisco 
patří mezi ekonomicky nejvýznamnější státy Mexika. Je potřeba 
poznamenat, že ekonomická aktivita v Mexiku je na jeho území 
rozložena nerovnoměrně.

Příklad úspěšné investice
Delegaci tvořilo 11 firem a organizací, zástupci některých 
z nich se k ní připojili až na místě. I to svědčí o aktivitě českých 
firem, neboť zde byl například místní zástupce firmy TrustPort, 
a.s. (IT bezpečnost) nebo zástupci mexické firmy Movihi 
International, která prodává vozidla značky Tatra. Účastníci mise 
navštívili závod společnosti Rubena a.s., která v Mexiku vyrábí 

membrány pro automobilové posilovače brzd. Jedná se o úspěšný 
příklad české investice.
Významné zastoupení měly také firmy z oblasti energetiky, 
zvláště obnovitelných zdrojů. V Mexiku dále vidíme příležitosti 
ve strojírenství včetně obráběcích strojů, energetice, těžebním 
průmyslu, leteckém průmyslu, dopravní infrastruktuře, 
technologiích pro životní prostředí či potravinářském průmyslu. 
Očekáváme, že se k příštím delegacím do Mexika připojí zástupci 
těchto oborů.

Navázání vědeckotechnické spolupráce
Součástí doprovodu ministra byla i technologická mise v gesci 
agentury CzechInvest, kterou tvořili zástupci technických 
univerzit a výzkumných center a jejíž separátní program 
byl zaměřen na navázání a prohloubení vědeckotechnické 
spolupráce. 
Podnikatelská fóra v Mexico City i Guanajuato přilákala desítky 
tamních podnikatelů a obě byla našimi partnery připravována 
velmi profesionálně. Zvláště fórum v Guanajuato, které mělo 
záštitu lokální vlády, bylo velmi reprezentativní a v některých 
ohledech překonalo i akci v hlavním městě. 
Konkrétní přínosy jednání se projeví až za delší čas, avšak již 
podle prvních ohlasů podnikatelské i technologické části lze 
soudit, že mise splnila svůj účel. Nyní je potřeba tuto spolupráci 
dále prohlubovat a navazovat na ni. 

Pavel Fára
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
pfara@spcr.cz
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Rekordní účast firem na největší 
proexportní akci roku
O tradiční Svazem organizované konzultace s ekonomickými diplomaty mají firmy velký 
zájem. Nejvíce jejich zástupce zajímá obchodování s Ruskem, Německem, USA a Čínou. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) letos opět získal 
pověření od Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTrade, aby 
zorganizoval konzultace s ekonomickými diplomaty, které 
se každoročně konají v Praze na konci června. Do metropole 
se také kvůli nim sjeli všichni ekonomičtí diplomaté českých 
ambasád a konzulátů a dále ředitelé zahraničních kanceláří 
CzechTrade.
Letos se konzultace uskutečnily od 24. do 26. června 
v prostorách kongresového hotelu Grandior v centru Prahy. 
Akci slavnostně uzavřel ministr průmyslu a obchodu Jan 
Mládek. SP ČR jejich organizací opět prokázal svou významnou 
roli v podpoře firem a mezinárodního obchodu.
Letošní konzultace s ekonomickými diplomaty navštívilo přes 
440 firem. Jejich zástupci měli jedinečnou možnost setkání 
se 130 diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří, kteří 
reprezentují ČR v téměř stovce zemí světa. Na jednom místě tak 
mohli projednávat konkrétní otázky obchodování v cizích zemích.

Zájem hlavně o Rusko a Čínu
Akce trvá po dva dny, firmy mají na jednání s jednotlivými zeměmi 
vždy jen 15 minut a počet zemí, k nimž si lze schůzky naplánovat, 
je omezen. V případě států jako Rusko, Německo, USA, Ukrajina, 
Čína, Indie, nebo Vietnam organizátoři přesto zaznamenali velký 
převis poptávky nad nabídkou možných termínů. Firmy, které 
odkládaly přihlášení na poslední chvíli, se pak například nedostaly 

ke všem zemím, o které projevily zájem. Během akce přesto 
proběhlo přes 3100 konkrétních jednání.
Letošní ročník byl, co se týče počtu přihlášených firem, rekordní. 
To potvrzuje, že export je zásadním tématem pro mnohé české 
firmy bez ohledu na události jako konflikt Ruska s Ukrajinou 
a následné sankce v oblasti mezinárodního obchodu. V top 
desítce zemí dle zájmu firem jsou, kromě výše uvedených zemí, 
také Brazílie, Kazachstán, Turecko, Polsko a Saúdská Arábie.
Konzultace s ekonomickými diplomaty hodnotí kladně nejen 
firmy, ale i samotní diplomaté. Ti dokonce volají i po prodloužení 
času pro jednotlivá jednání, aby mohli s firmami řešit jejich 
otázky více do hloubky.

Kateřina Křivanová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
kkrivanova@spcr.cz
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Jak zlepšit právní úpravu 
pracovnělékařských služeb?
Svaz spolu se sociálními partnery navrhl na základě projektu „Spolupráce zaměstnavatelů 
a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“ úpravy 
stávající legislativy.

Pracovnělékařské služby jsou upraveny množstvím různých 
právních předpisů, jež jsou v gesci různých orgánů. V průběhu 
legislativního procesu při tvorbě konkrétního právního 
předpisu proto nelze získat ucelenou představu o jeho dopadu 
do praxe, ten prokáže až následná aplikace. Na základě 
avizovaných problémů z praxe jak ze strany zaměstnanců, 
tak i zaměstnavatelů, vytvořili Asociace samostatných odborů 
(ASO) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) pro řešení 
problémů s aplikací právní úpravy pracovnělékařských služeb 
speciální platformu bipartitního dialogu prostřednictvím 
Projektu „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti 
aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“ (dále 
jen „projekt“).
Cílem projektu bylo zmapovat a popsat situaci při aplikaci 
stávající právní úpravy pracovnělékařských služeb, definovat 
existující problémy, navrhnout způsoby řešení definovaných 
problémů (nelegislativní a legislativní), které by přispěly 
ke sjednocení postupů v praxi a odstranily nebo zmírnily 
negativní, zejména finanční a administrativní dopady stávající 
právní úpravy na zaměstnance a zaměstnavatele. Šlo také o to, 
seznámit zástupce zaměstnanců i zaměstnavatele s pravidly 
stanovenými příslušnou právní úpravou a poukázat na chyby, 
které ztěžují její aplikaci v praxi, a spoluprací sociálních 
partnerů dosáhnout snižování negativních dopadů stávající 
právní úpravy a zlepšení aplikace této právní úpravy do praxe.

Dobré příklady nestačí
Poznatky získané v průběhu realizace projektu potvrdily, že platná 
právní úprava obsahuje mnoho rozporů a nejasností a při její 
aplikaci tak dochází k celé řadě chyb, které nelze odstranit 
zvýšenou osvětou ani sdílením příkladů dobré praxe, tedy čistě 
nelegislativními opatřeními, jak se původně sociální partneři 
domnívali. 
Podle názoru sociálních partnerů jsou některé identifikované 
problémy řešitelné pouze legislativními opatřeními, tj. změnou 
platné právní úpravy. Proto byl v závěru projektu zpracován 
podklad pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RSHD 
– tripartity) „Problematika pracovnělékařských služeb – výstupy 
z Projektu ASO a SP ČR“, který obsahuje identifikaci problémů 
a návrhy legislativních řešení, na nichž se sociální partneři dohodli. 
Projednání v orgánech RHSD (pracovní týmy, plénum) bude 
z časových důvodů probíhat již mimo období realizace projektu.
Navrhované změny se týkají těchto okruhů problémů:
•	 Poskytovatelé pracovnělékařských služeb – jejich odborná 

způsobilost, nedostatek poskytovatelů, povinnost uzavřít 
smlouvu o poskytování PLS, vzor smlouvy, regulace cen 
základních pracovnělékařských služeb, vymezení pojmu 
pracoviště a pracovní místo, zpřesnění povinnosti ve věci 
prohlídek pracovišť. 

•	 Pracovnělékařské prohlídky – zavést vzor žádosti o provedení, 
zrušit pracovnělékařské prohlídky u I. kategorie prací, resp. 
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upravit je obdobně jako u dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, zrušit výstupní pracovnělékařské prohlídky, 
upravit vztah mimořádné prohlídky a řádné periodické 
prohlídky. 

•	 Pracovnělékařské posudky – zkrátit lhůtu pro vystavení, 
upravit možnost zaměstnavatele i zaměstnance vzdát se práva 
na podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku, doplnit 
posudkové závěry tak, aby odpovídaly posudkovým závěrům 
požadovaným v zákoníku práce včetně judikatury Nejvyššího 
soudu, upravit postup se získáním výpisu ze zdravotnické 
dokumentace v případě, že uchazeč o zaměstnání nebo 
zaměstnanec není registrován u praktického lékaře (zákonná 
povinnost být takto registrován neexistuje), zkrátit lhůtu pro 
vystavení výpisu ze zdravotnické dokumentace alespoň pro 
účely pracovnělékařských služeb a stanovit maximální výši ceny 
za jeho vydání.

•	 Vztah právní úpravy pracovnělékařských služeb a zákoníku 
práce – sjednotit terminologii uvedenou v zákoně č. 373/2011 Sb. 
a v zákoníku práce (např. nejednotná formulace posudkových 
závěrů v zákoně č. 373/2011 Sb. a zákoníku práce, problémy 
spočívající ve vazbě odstupného na výpovědní důvody 
vázané na zákaz výkonu práce pro pracovní úraz a nemoc 
z povolání a další), výslovně upravit povahu překážky v práci 

způsobenou tím, že zaměstnanec byl shledán dlouhodobě 
nezpůsobilým k výkonu dosavadní práce a zaměstnavatel mu 
z toho důvodu nemůže přidělovat práci, ačkoliv pracovní poměr 
trvá, nebo zaměstnanci zanikne způsobilost k práci z důvodu 
neabsolvování periodické prohlídky a situace je obdobná, 
stanovit postupy řešení případů, kdy je zaměstnanec 
po skončení pracovní neschopnosti uznán svým ošetřujícím 
lékařem práce schopným, ale poskytovatel pracovnělékařských 
služeb trvá na tom, že zaměstnanec nemůže ještě po určitou 
časově omezenou dobu práci vykonávat.

•	 Kategorizace prací – sjednocení podmínek pro zařazování 
prací do kategorií, vrátit se k příkladovému seznamu 
kategorizace rizik vybraných prací, stanovit pravidlo pro 
zařazování do kategorie prací v případě, kdy dochází u jednoho 
zaměstnance ke kumulaci různých činností.

Jitka Hlaváčková
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
jhlavackova@spcr.cz

Podrobnosti o projektu pracovnělékařských služeb najdete 
na internetových stránkách www.spcr.cz v rubrice Projekty.
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Huawei Technologies 
(Czech) s. r. o.
Představenstvo Svazu na svém červnovém jednání odsouhlasilo, 
aby se jeho členem stala společnost Huawei, přední světový 
dodavatel řešení v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (ICT).
Huawei zaměstnává po celém světě více jak 170 tisíc 
zaměstnanců a je důležitým partnerem pro telekomunikační 
operátory, podniky i koncové spotřebitele. ICT řešení, produkty 
a služby Huawei využívá více než 170 zemí a regionů a slouží více 
než třetině světové populace.
V Evropě společnost zaměstnává přes 10 tisíc lidí, z nichž 
1200 pracuje v oblasti výzkumu a vývoje (R&D). Huawei má 
18 výzkumných a vývojových center v osmi evropských zemích. 
V ČR působí od roku 2004, zaměstnává zde téměř 400 lidí a je 
klíčovým partnerem mobilních operátorů v oblastech mobilní 
infrastruktury, širokopásmových optických i přístupových sítí, 
inteligentních sítí nové generace i profesionálních služeb včetně 
outsourcingu provozu a síťové výstavby.

Huawei také aktivně podporuje přední české univerzity. 
V současné době společnost spustila CSR projekt Seeds for 
the Future, díky němuž se nejlepší čeští studenti ICT mohou 
zúčastnit studijního pobytu v Číně. Při příležitosti oslavy 
10 let působení na českém trhu společnost Huawei věnovala 
40 studentům technických univerzit stipendium v celkové 
hodnotě 80 tisíc USD.
Huawei Enterprise BG je dodavatelem ICT řešení a služeb pro 
podnikový sektor: od státní a veřejné správy, přes průmyslové 
podniky, bankovnictví a finančnictví, až po dopravu, energetiku, 
utility a další oblasti. Zaměřuje se na poskytování infrastruktury, 
komunikačních nástrojů, produktů pro datová centra a cloud 
computing i průmyslových aplikací. 
Od roku 2011 se Huawei Technologies (Czech) pravidelně 
umisťuje v žebříčku „Českých 100 nejlepších” firem 
sestavovaného společností Comenius.

red
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nové členské firMy



Program Evropských sociálních 
partnerů
S novou agendou pro Evropu vyhlásili šéfové institucí EU společně s Evropskými 
sociálními partnery (ESP) – BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME a ETUC – 
nový start pro sociální dialog. 

Od tzv. „procesu z Val-Duchesse“ a úplného 
počátku nadodvětvového evropského 
sociálního dialogu v roce 1985 uplynulo 
letos 30 let. Evropa se za tu dobu zásadně 
změnila, změnila se i úloha sociálních 
partnerů. Do procesů v Evropské unii 
(EU) zasáhla finanční a hospodářská krize 
a přinesla nové mechanismy a nástroje. 
Evropský sociální dialog se musí adaptovat 
na nové podmínky a sladit se s procesy 
nového ekonomického řízení a cyklem 
evropského semestru.
 Vedle klasické formy dvoukolových 
konzultací Evropské komise (EK) 
s organizacemi ESP zakotvených 
v Lisabonské smlouvě pod články 154–155 
se vytvářejí nové platformy pro konzultace 
se širším ekonomicko-sociálním záběrem. 
Dne 5. března na konferenci na vysoké 
úrovni vyhlásili prezidenti všech tří 
evropských institucí závazek k nové 
podobě sociálního dialogu a zástupci 
ESP na tripartitním sociálním summitu 
19. března deklarovali naopak svůj závazek 
k partnerství pro reformy. 
V dubnu a červnu se konaly konzultační 
workshopy k dlouhodobé nezaměstnanosti 
a mobilitě a v červenci odstartovaly dvě 
nové tematické skupiny k sociálnímu 
dialogu a úloze sociálních partnerů 
v procesu tvorby politik a legislativy. 

Partnerství pro inkluzivní 
růst a zaměstnanost
Hospodářské oživení není v mnoha 
zemích stabilní. V únoru letošního roku 
bylo v EU 23,8 milionů nezaměstnaných, 
z toho 4,85 miliónů mladých lidí, 
a stále se zavírá mnoho podniků, 
zejména malých a středních. EU stále 
ještě stojí před realizací mnoha úkolů 
k uvolnění potenciálu na podporu růstu 
a zaměstnanosti. 
V tomto kontextu představili v polovině 
července ESP svůj další společný pracovní 
program na léta 2015 – 2017, kterým reagují 
na novou realitu v Evropě a probíhající 
změny ve světě práce. Program potvrzuje 
zásadní úlohu sociálních partnerů 
v procesu provádění strukturálních reforem 
v kontextu evropského semestru a nové 
ekonomické správy Evropy. 

Ústředním bodem programu je další 
autonomní dohoda o posilování 
aktivního stárnutí a mezigeneračního 
přístupu. ESP přispějí do připravovaného 
balíčku Evropské komise k mobilitě 
a nové legislativě k legální migraci, 
naváží na Rámec akcí k rovnosti 
mužů a žen z roku 2005, připraví 
sadu doporučení k lepšímu slaďování 
pracovního, rodinného a osobního 
života a společně se budou věnovat 
i otázkám vzdělávání, zejména novým 
dovednostem pro digitální ekonomiku, 
podpoře učňovských systémů a aktivním 
politikám trhu práce. 

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

Bližší informace najdete na internetové 
stránce www.spcr.cz v rubrice 
Evropské a mezinárodní vztahy. 
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Zpráva pěti prezidentů institucí EU
Kvalitativně nový a udržitelný konvergenční proces v eurozóně je tématem společné 
zprávy šéfů nejdůležitějších unijních institucí. 

Pětice hlavních lídrů evropských institucí – Evropské rady, 
Evropského parlamentu, Evropské komise, euroskupiny 
a Evropské centrální banky – zveřejnila v červnu zprávu 
se zásadními návrhy, jak konvergenční proces v eurozóně 
zkvalitnit, učinit udržitelnějším a hlavně důvěryhodnějším. Půjde 
o postupné změny v oblastech ekonomické unie, finanční unie, 
fiskální unie a politické unie rozdělený do dvou fází. 
Zpráva nastiňuje bezprostřední kroky celého procesu a stanovuje 
společnou vizi EU. Jedno je zřejmé: ve druhé fázi konvergenčního 
procesu budou pravidla pro slaďování ekonomických struktur 
závaznější s pevnějším legislativním rámcem. 

Společné standardy, národní řešení 
Eurozóna plánuje vytvořit společné standardy při současném 
respektování specifických národních řešení. Půjde zejména 
o oblasti trhu práce, konkurenceschopnosti, podnikatelského 
prostředí a veřejné správy. Další kroky se chystají i v oblasti 
fiskálních politik. K upevnění fiskální stability by mělo sloužit 
vytvoření poradního Evropského fiskálního orgánu, který by 
koordinoval a doplňoval národní fiskální orgány, a definování 
řídících principů stabilizační funkce eurozóny.
Aby hospodářská a měnová unie fungovala, je třeba, aby také 
dobře a spravedlivě fungovaly systémy sociálního zabezpečení 
a trhu práce. Pozornost se proto zaměří na zaměstnanost 
a sociální výkonnost. Ve středu pozornosti bude zejména 
dlouhodobá nezaměstnanost. Státy eurozóny by měly zajistit 
rovnováhu mezi flexibilními úvazky a úvazky s větší pracovní 
ochranou, měly by zabránit rozdělení na „insiders“ a „outsiders“ 
na trhu práce, přesměrovat daňové zatížení práce do jiných 
oblastí a zajistit cílená opatření podporující návrat na trh práce, 
zlepšit vzdělávání a celoživotní učení.

Národní orgány pro konkurenceschopnost
Zpráva navrhuje vytvoření národních orgánů pro 
konkurenceschopnost, jejichž úkolem by bylo například 
sledovat mzdový vývoj, aby byl v souladu s produktivitou, 
a porovnávat ho v evropském i globálním měřítku. Kvalitativní 
posun zaznamená i evropský mechanismus pro prevenci 
a korekci makroekonomických nerovnováh (MIP), který 
by neměl být jen nástrojem restriktivním, ale měl by 
podněcovat reformní snahy členských států a mít pod kontrolou 
nejen nerovnováhy v jednotlivých státech eurozóny, ale 
eurozóně jako celku. 
Modernizaci se nevyhne ani evropský semestr, který by se měl 
zjednodušit, posílit a zaměřit na vytčené priority. Tedy méně 
dokumentů a více času na diskuse o společných prioritách. 
Specifická doporučení by měla členským státům ponechat 
volnost ve způsobu provádění reforem a ukázat jen hlavní směr. 
Také národní plány reforem by měly sloužit především k diskusi 
o reformních záměrech.

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

Kompletní znění Zprávy pěti prezidentů – „Dokončit 
hospodářskou a měnovou unii“ najdete na internetových 
stránkách www.spcr.cz v rubrice Evropské a mezinárodní 
aktivity.
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Priority lucemburského předsednictví
Předsednictví Rady EU od července po Lotyšsku převzalo Lucembursko – přestože jde 
z hlediska rozlohy a počtu obyvatel o další malou zemi, je to přesto jedna z nejbohatších 
zemí Evropy.

Lucembursko je členem Evropské unie již od roku 1958 
a od roku 1960 se rotujícího předsednictví ujalo již dvanáctkrát. 
Z Lucemburska pochází nynější předseda Evropské komise Jean-
Claude Juncker.
Pro nynější předsednictví (LU PRES ) si Lucembursko vytyčilo 
sedm hlavních priorit:
•	 povzbudit investice k obnovení růstu a zaměstnanosti
•	 prohloubit sociální rozměr EU
•	 vyrovnat se s migrací, sjednotit svobodu, právo a bezpečnost
•	 oživit jednotný trh a zaměřit se na jeho digitální dimenzi
•	 zasadit evropskou konkurenceschopnost do světového, 

transparentního rámce
•	 podpořit udržitelný rozvoj
•	 posílit mezinárodní přítomnost Evropské unie. 
LU PRES se tedy zaměří především na realizaci Junckerova 
plánu – na zlepšení přístupu k financím včetně posunu 
v oblasti unie kapitálových trhů, posílení průmyslové politiky, 
dokončení jednotného vnitřního trhu v oblasti služeb 
a obchodu – nejen trhu digitálního. Dále půjde o zlepšení 
správy energetické unie a úspěšné uzavření ambiciózní 
závazné dohody s globální účastí na prosincovém summitu 
OSN v Paříži. 
Cílem je i zlepšení politiky EU v oblasti oběhového 
hospodářství, posun ve vyjednávání Transatlantického 
obchodního a investičního partnerství (TTIP) a dokončení 

komplexních hospodářských a obchodních dohod (CETA), 
ukončení jednání o ochraně dat a o automatické výměně 
informací v oblasti daní, pokročení v jednáních o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
a posun jednání o vyhýbání se daňovým povinnostem 
na globální úroveň. Rozvoj konkurenceschopnosti EU musí jít 
ruku v ruce s ambiciózními environmentálními kritérii. Vysoko 
na agendě bude také migrační a azylová politika EU.

Priority evropské podnikatelské komunity 
Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE vyzývá 
LU PRES k podporování kompromisu týkajícího se Řecka, 
dalšímu zlepšování hospodářské správy EU, k naplňování cílů 
v zajišťování lepší právní úpravy, a k urychlení digitalizace. Její 
další výzvy směřují ke zlepšení jednotného trhu zboží a služeb, 
vytváření energetické unie, vytvoření rovných podmínek 
v oblasti politiky na ochranu klimatu v celosvětovém měřítku, 
k uzavření TTIP a pokročení v dalších obchodních vyjednáváních, 
k uchování sociální Evropy podporující zaměstnanost a podpoře 
vyváženého přístupu ke zdanění.

Marta Blízková 
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Evropské záležitosti
mblizkova@spcr.cz

Fedil – PODNIKATELSKý SVAZ LUCEMBURSKA Fedil byl založen již v roce 1918 jako svaz reprezentující podniky napříč odvětvími 
průmyslu, stavebnictví a služeb pro podniky. Jeho členská základna přispívá 25 % k přidané hodnotě, 30 % k zaměstnanosti 
a 8 miliard eur k exportu. Fedil je vůdčím hlasem podnikatelů v otázkách hospodářské a sociální politiky na národní, evropské 
a mezinárodní úrovni. Je členem BUSINESSEUROPE, BIAC a IOE a zapojuje se do aktivit Mezinárodní organizace práce (ILO). 
Informace o Fedil najdete na internetové stránce www.fedil.lu. Podrobnější informace k prioritám lucemburského předsednictví 
v Radě EU najdete na internetové stránce www.spcr.cz v rubrice Evropské a mezinárodní aktivity.
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Předsednictví ČR ve Visegrádské čtyřce (V4; červenec 2015 – červen 2016): Prioritami vnitřní soudržnost, energetika, evropská politika 
sousedství, politika rozšíření, podpora transformace a rozvojová pomoc, bezpečnost a obranná spolupráce, spolupráce v EU s důrazem 
na podporu principu solidarity v evropské integraci, digitální agenda a rozvoj infrastruktury, boj proti daňovým únikům a podvodům. 
Více na www.spcr.cz.

Energetický balíček Evropské komise (EK): Balíček z 15. 7. cílí na energetickou účinnost a posílení postavení spotřebitelů, přináší 
ambiciózní a cílené návrhy v oblasti obchodování s emisemi. Implementace strategie energetické unie si vyžádá zásadní transformaci 
evropské elektroenergetické soustavy včetně evropského trhu s elektřinou. Byly otevřeny veřejné konzultace k problematice uspořádání 
nového trhu s energií a předvídání rizik v oblasti zabezpečení dodávek elektřiny do 8. 10. Více na www.spcr.cz.

Hloubková analýza zaměstnanosti v EU: Analýza trhů práce a zaměstnanosti v EU 2008 – 2012 vypracovaná Evropskými sociálními 
partnery přináší doporučení pro politiky na národní a evropské úrovni a ponaučení z krizového období. V oblastech týkajících se trhu 
práce a zaměstnanosti musí sociální partneři i nadále hrát klíčovou roli. Více www.spcr.cz. 

Podle Evropského statistického úřadu Eurostat měla ČR v červnu druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, a to 4,9 %.  
O 0,2 % ji předstihlo pouze Německo. Celková míra nezaměstnanosti v EU byla v tomto období 9,6 %. Více na http://ec.europa.eu/.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI): EK přijala 22. 7. balíček doplňujících opatření, díky nimž bude možné spustit EFSI, 
hlavní pilíř investičního plánu předsedy EK Junckera, již během podzimu. Více na www.spcr.cz a http://ec.europa.eu/.

Po více než dvou a půl letech vyjednávání byla na začátku srpna uzavřena principiální dohoda mezi EU a Vietnamem o zóně volného 
obchodu. Dohoda mj. odstraní přes 99 % cel a zlepší přístup na trh veřejných zakázek. Více na www.spcr.cz a http://trade.ec.europa.eu.

Marta Blízková, Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Evropské záležitosti, mblizkova@spcr.cz
Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE, tomas.hartman@cebre.cz

Letní klubové večery – hosty ministři Pelikán a Valachová

Série tradičních klubových večerů s ministry pokračovala i v letních měsících. O aktuálních tématech přišli s předními zástupci podnikatelů 
a zaměstnavatelů hovořit nejprve v srpnu ministr spravedlnosti Robert Pelikán, v září poté nová ministryně školství Kateřina Valachová.

Vlevo viceprezident SP ČR Zbyněk Frolík, vpravo ministr spravedlnosti 
Robert Pelikán.

Zleva prezident KZPS Jan Wiesner, viceprezident SP ČR Jiří Cienciala, 
organizátorka klubových večerů Ludmila Nutilová, ministryně školství 
Kateřina Valachová a prezident SP ČR Jaroslav Hanák.
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Masarykova univerzita:  
Prostor pro inovace a spolupráci

Řadu členských subjektů Svazu rozšířila Masarykova univerzita (MU) – 
jedna z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v ČR. Na MSV Brno 
se představí v Průmyslovém ostrově.

Masarykova univerzita byla zřízena v lednu 1919 jako druhá česká 
univerzita. V době svého založení měla čtyři fakulty: právnickou, 
lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. Od té doby se otevřela 
mnoha dalším oborům, má již devět fakult (k původním postupně 
přibyla ekonomicko-správní fakulta, pedagogická fakulta, fakulta 
informatiky, fakulta sociálních studií a fakulta sportovních studií) 
a více než 200 kateder, klinik a ústavů. 
V současnosti MU poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém 
spektru tradičních i moderních disciplín a je jednou z nejrychleji 
rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě. V posledních letech se 
na MU hlásí nejvíce zájemců o studium ze všech českých univerzit, 
a přitom si škola zachovává vysokou míru výběrovosti při jejich 
přijímání. Aktuálně MU v řádném studiu vzdělává 37 tisíc studentů.
Jednu z priorit MU tvoří věda a výzkum. V soutěžích o podporu 
výzkumných projektů se škola umísťuje na předních místech 
a investuje mimořádné prostředky do rozvoje výzkumných 
a výukových kapacit v novém univerzitním kampusu. Taktéž 
rozvíjí aktivity v oblasti transferu technologií a znalostí do praxe 
a podporuje vznik a zavádění inovací. 
Vedle toho je MU významným sociálním a kulturním aktérem 
v jihomoravském regionu. Patří mezi přední zaměstnavatele 
v Jihomoravském kraji a nabízí atraktivní pracovní příležitosti 
českým i zahraničním expertům. Pořádá řadu konferencí 
a oborových setkání a aktivně komunikuje se stále rostoucí 
komunitou absolventů. Tisíce lidí každoročně navštíví univerzitní 
kino Scala nebo Mendelovo muzeum, které MU provozuje. 
Projevem neustálé modernizace výzkumu, výuky i kapacit 
pro spolupráci s firmami či veřejnou správou je několik 
specializovaných výzkumných center. Také díky podpoře 
ze strukturálních fondů EU zde univerzita rozvíjí kvalitní podmínky 
pro špičkový výzkum, výchovu budoucích vědců a společné 
projekty s komerčním sektorem. Jde například o Středoevropský 

technologický institut CEITEC (vědy o živé přírodě a pokročilých 
materiálech), Centrum experimentální, systematické a ekologické 
biologie CESEB, Centrum pro výzkum toxických látek CETOCOEN, 
Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT CERIT, Centrum 
výzkumných institutů a doktorských studií CVIDOS nebo Centrum 
podpory humanitních věd CARLA. 
Spolupráci s aplikačními partnery na MU koordinuje Centrum pro 
transfer technologií, které je také kontaktním místem pro firmy. 
Cílem pracoviště je podporovat uplatnění výsledků vědy a výzkumu 
v praxi, budovat mosty mezi akademickou a soukromou sférou, 
chránit a spravovat duševní vlastnictví MU a poskytovat vědcům 
i firmám podporu a servis ve všech souvisejících oblastech. 

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

Masarykova univerzita v číslech

9 fakult; 30 patentů; 96 let tradice; 1300 studijních oborů; 
5200 zaměstnanců; 37.000 studentů; 120.000 m2 pro výuku a výzkum 
v univerzitním kampusu; 180.000 absolventů

Úspěšné technologie, vynálezy a oblasti výzkumu (výběr) 

3D skenování tváří pro jednoznačnou identifikaci osob; 
biomechanická obuv pro zdravou chůzi; biosenzory pro detekci 
toxických látek v přírodě; čtečky multimediálních učebnic pro 
moderní studium; diagnostické sady pro rychlé zjištěné leukémie; 
plazmové technologie pro úpravu vlastností materiálů; proteinové 
inženýrství pro farmaceutický a biotechnologický průmysl; výzkum 
kmenových buněk pro léčbu i transplantace

Informace o univerzitě najdete na internetových stránkách  
www.muni.cz.
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Sektorové dohody 
byly úspěšně podepsány
Celkem osm sektorových dohod ve vybraných odvětvích a třináct regionálních 
sektorových dohod pro jednotlivé kraje vstupuje do fáze realizace opatření směřujících 
k cílovému stavu, kdy budou školy opouštět dostatečně připravení absolventi 
a zaměstnavatelé uspokojí svou poptávku po technicky kvalifikovaných pracovnících. 

Sektorová dohoda je dokument, jehož podpisem jednotliví 
partneři vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů 
a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření 
vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Představuje 
otevřenou listinu, k níž se mohou v průběhu realizace připojovat 
další partneři. 
Výhodou je, že může pružně reagovat a řešit aktuální problémy 
v dané oblasti či regionu. Sektorová dohoda je právně 
nevymahatelným dokumentem a představuje morální závazek 
představitelů relevantních partnerů pro řešení vybraného 
problému.
Nadstavbu k sektorovým a regionálním sektorovým dohodám 
tvoří Národní dohoda, která je signována vrcholnými 
představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců a nyní čeká 
na podpis ze strany partnerů ze státní správy.
V rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního 
dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v partnerství s Českomoravskou 
konfederací odborových svazů (ČMKOS) proběhl na všech 
úrovních sociální dialog s příslušnými aktéry (zástupci 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, vzdělavateli a reprezentanty 
státní a krajské samosprávy) za účelem dosažení shody 
při výběru prioritního tématu v oblasti zaměstnanosti 

a odstraňování disproporcí na trhu práce, ať již v kraji 
či v daném sektoru. 
Záměrem partnerů je udržet konkurenceschopnou a produktivní 
ekonomiku a využít veškerého potenciálu lidských zdrojů. 
Po dosažení shody všech zúčastněných partnerů byly zpracovány, 
vyjednány a uzavřeny sektorové a regionální sektorové dohody, 
vymezující prostředky pro naplnění potřeb, role a závazky 
jednotlivých klíčových hráčů na trhu práce a harmonogram 
vytýčených aktivit vedoucích k naplnění stanovených cílů. 
Sektorové dohody jsou významným příspěvkem k naplňování 
cílů Roku průmyslu a technického vzdělávání, vyhlášeného 
Svazem pro rok 2015.
Národní dohoda
Národní dohoda je politicko-společenská úmluva klíčových 
představitelů zaměstnavatelů, zaměstnanců a veřejné správy. 
Zaměřuje se na systémová a efektivní řešení vybraných 
závažných problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů na národní 
úrovni. Strategickým cílem Národní dohody je pomocí 
navržených opatření vytvořit právně-ekonomické podmínky 
systému, motivující aktéry celoživotního učení k jeho rozvoji, 
všeobecné podpoře a aktivní spolupráci.
Obsahově vychází Národní dohoda z požadavků shrnutých 
v deklaracích sektorových rad, jež sdružují reprezentanty 
zaměstnavatelů, profesních organizací, odborů, vzdělavatelů 
a další odborníky na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví. 
V oblasti RLZ bylo identifikováno osm průřezových klíčových 
témat vyžadujících systémové řešení a k nim byly definovány 
dílčí cíle: 
1. Podpora technického vzdělávání – změnit vztah mladé 

generace k matematice, přírodním vědám, k technice, 
technickým oborům a řemeslům.

2. Kariérové poradenství – zajistit funkční systém kariérového 
poradenství jak na úrovni počátečního vzdělávání, tak 
na úrovni zajišťované a poskytované ze strany veřejných 
služeb zaměstnanosti s ohledem na trendy a aktuální 
požadavky trhu práce. 
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3. Zvýšení kvality a rozsahu odborné přípravy na pracovišti: 
praxe, stáže, mobilita – v učebních i maturitních oborech 
rozšířit spolupráci mezi školami a zaměstnavateli pomocí 
praxí, stáží a mobilit pro žáky, učitele i zaměstnance firem 
a podniků.

4. Další profesní vzdělávání – rekvalifikace – rozvíjet systém 
dalšího vzdělávání dospělých prostřednictvím rekvalifikací 
jako jednoho z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. 

5. Národní soustava povolání / Národní soustava kvalifikací 
– pokračovat v rozvoji systémů NSP a NSK a udržovat 
je v aktuální podobě (s přímou účastí zaměstnavatelů 
prostřednictvím sítě sektorových rad) a všestranně 
podporovat využívání NSP a NSK zejména provazováním 
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, s dalšími právními předpisy. Nastavit 
a implementovat systém zajišťování kvality procesů dle 
zákona č. 179/2006 Sb. a systém zajišťování kvality dalšího 
vzdělávání.

6. Centra celoživotního učení nosných oborů včetně 
nízkokapacitních oborů s nadregionálním významem – 
zajistit vznik a další rozvoj Center celoživotního učení, 
zohledňujících potřeby zaměstnavatelů při zvážení 
regionálních a národních potřeb, přičemž Centra 
celoživotního učení budou rozvíjena přednostně u již 
existujících infrastruktur odborných škol.

7. Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů – vybudovat funkční 
průřezový poradní a expertní orgán, zabývající se politikou 
rozvoje lidských zdrojů jako jedním ze základních pilířů 
ekonomiky.

Řízená ekonomická migrace – modernizovat legislativu 
upravující přijímání kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, 
zlepšit vnímání ekonomické migrace veřejností.

Osm sektorových dohod jako pomoc 
vybraným odvětvím

•	 Sektorová dohoda pro kybernetickou bezpečnost zajistí 
odborníky pro snížení rizik kybernetických hrozeb 
a v souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti 
platným od 1. ledna 2015 naplní i závazky vůči EU v této 
oblasti. Součástí dohody jsou návrhy opatření, jako například 
zahájení dialogu s klíčovými subjekty, zástupci ministerstev, 
IT asociací a zaměstnavateli (veřejný a privátní sektor), 
vytvoření a ověření modelu vzdělávání na třech stupních 
znalostí/kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti 
v návaznosti na metodiku a systém NSK a NSP, propojení 
celoživotního učení, včetně terciárního vzdělávání 
s požadavky trhu práce, zapojení univerzit cestou úprav nebo 
definicí nových studijních programů, zapojení veřejných 

a soukromých vzdělávacích institucí a zákonem dotčených 
subjektů do vzdělávacího a adaptačního procesu pro 
absolventy a další osoby. 

•	 Sektorová dohoda pro stavebnictví se soustředí 
na transpozici evropské směrnice EPBD II 2010/31/EU 
a na téma implementace nových výrobků a technologií 
do celoživotního vzdělávání řídících, výkonných a kontrolních 
pracovníků ve stavebnictví – výstavba nízkoenergeticky 
náročných budov. 

•	 Sektorová dohoda pro energetiku si dala za úkol zařazení 
nových technologií do vzdělávacího procesu (legislativa, 
programy, pedagogové, učební texty, systém kvalifikací). 
Cílem dohody je vyřešit nedostatek odborníků a specialistů 
pro stávající, ale hlavně nové technologie v oboru.

•	  Sektorová dohoda pro zemědělství zlepší uplatnitelnost 
absolventů zemědělských oborů. Zemědělství je významnou 
součástí národního hospodářství. Dohoda se proto věnuje 
obsahu a organizaci odborné přípravy žáků zemědělských 
oborů v připravovaných Centrech odborného vzdělávání 
v zemědělství. K tomu chtějí její reprezentanti vytvořit 
prostor pro dohodu a participaci všech zúčastněných, 
zajistit požadavky na kvalitu vyučování, účast na zkouškách, 
monitorování potřeb pracovního trhu, aktivní podíl na náboru 
žáků do odborných škol, a tím i do Center odborného 
vzdělávání a mnoho dalších kroků. 

•	 Sektorová dohoda pro chemii se zaměřuje na dorost pro 
chemický průmysl. Zástupci oblasti chemie si kladou za cíl 
dosáhnout konsenzu mezi klíčovými aktéry nad obsahem 
aktivačního programu k zajištění dorostu pro chemický 
průmysl a příbuzné obory. Proto v sektorové dohodě 
vyhodnotí dosavadní postupy a výsledky s využitím SWOT 
analýzy a zasadí se o další prohlubování spolupráce mezi 
podniky a školami v regionech, spolupráce s krajskými 
úřady, rozšíření dobrých zkušeností, zejména z Ústeckého 
a Pardubického kraje. 

•	 Sektorová dohoda pro cestovní ruch zvýší zaměstnanost 
a kvalitu odborné kvalifikace pracovníků v oboru cestovního 
ruchu v návaznosti na hotelnictví a gastronomii. Cestovní 
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ruch je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které 
citlivě reaguje na všechny změny, jež ve světě probíhají. 
Za posledních dvacet let se výrazně změnil cestovní ruch 
jako takový, změnili se i cestující občané, jejich požadavky 
a nároky. Díky internetu se zcela proměnila cesta informace 
o nabídce poskytovatele cestovní a související služby vůči 
potencionálnímu klientovi a na druhé straně forma a způsob, 
jakým potencionální klient cestovní kanceláře vybere, 
objedná a zaplatí svůj zájezd a související služby. 

•	 Sektorová dohoda pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický 
průmysl si definovala jako problematickou oblast spolupráci 
podniků se středními odbornými školami při získávání 
studentů. Textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl 
včetně průmyslové údržby textilních výrobků prošel složitým 
obdobím transformace a restrukturalizace, v němž ztratil 
významnou část výrobních kapacit, výkonů a zejména 
pracovníků. To se promítlo v zájmu žáků základních škol 
o odborné vzdělání v těchto oborech a došlo k výrazné 
redukci kapacit odborných učilišť a středních odborných škol. 

Proto se aktéři dohody soustředí na uzavírání dohod mezi 
textilními a oděvními firmami, odbornými školami a kraji, 
v jejichž rámci by školy mohly pružně reagovat na poptávku 
firem po odborných zaměstnancích. 

•	 Sektorová dohoda pro sociální služby si klade za cíl 
optimalizovat lidské zdroje v sociálních službách, tedy 
ve spolupráci s poskytovateli, zřizovateli, donátory a gestory 
nastavit proces, na jehož konci bude vytvořen permanentní 
systém pro řízení lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb 
a také budou existovat personální standardy s dopadem 
do kvantity, kvality i financování sociálních služeb. Základem 
pro správné fungování sociálních služeb je stanovení 
personálních standardů. 

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

Bližší informace o sektorových dohodách najdete 
na internetových stránkách www.socialnidialog.cz  
a www.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:



Blíží se Firma roku – jubilejní klání 
českých podnikatelů
Podnikatelé a firmy budou již podesáté soupeřit v celostátním klání o titul z tradičních 
podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2015 a Česká spořitelna Živnostník 
roku 2015, jejichž partnerem je také Svaz.

Stejně jako v minulých letech je mezi podnikateli o obě soutěže 
velký zájem. Do jejich letošního jubilejního desátého ročníku 
se opět přihlásilo více než 6.600 firem a živnostníků. Prvním 
krokem k vítězství je úspěch v krajském kole. 
Jedinečnost obou soutěží spočívá právě v tom, že se ti nejlepší 
podnikatelé hledají ve všech čtrnácti regionech ČR. Krajského 
kola se vždy účastní 10 nejlepších firem a 10 nejlepších 
živnostníků daného kraje. Krajský vítěz pak v celostátním 
kole reprezentuje nejen sám sebe, ale i celý region. V kategorii 
živnostníků rozhoduje o pořadí v kraji porota na základě 
podnikatelských příběhů. U firem je důležitý především tzv. 
finanční „skoring“, který hodnotí finanční stabilitu společností.
„Soutěže jsou cestou a příležitostí pro podnikatele z celé České 
republiky. Nejenže každý rok přinášejí stovky příběhů, ale mají 
tu moc vytáhnout projekt z garáže na světové výsluní,“ říká Petr 
Lutonský, ředitel soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna 
Živnostník roku.
Již tradičně startují regionální kola v Královéhradeckém kraji, 
a to 16. září. Poslední krajské kolo se pak uskuteční 22. října, 
kdy se jméno vítěze dozvědí hlavní město Praha a Středočeský 
kraj. Pro letošní ročník organizátoři připravili hned dvě zajímavé 
novinky. Především větší prostor pro samotné podnikatele, kteří 
budou mít možnost představit se porotě osobně formou krátkého 
rozhovoru s moderátorem. Dále přinese většina krajských 
kol diskuze s odborníky na nejrůznější témata, které mohou 
podnikatelům pomoci v jejich dalším působení. Od čerpání 
dotací EU unie po prosazení se v džungli moderních médií. Pro ty 

nejúspěšnější bude vyvrcholením celého ročníku finálový večer 
na pražském Žofíně, který se uskuteční 9. prosince a bude živě 
přenášen Českou televizí.
Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku 
představily v minulosti nejednoho zajímavého podnikatele 
a někteří jejich účastníci to dotáhli skutečně vysoko. Důvody jsou 
prosté. Díky zájmu médií je zvyšováno a podporováno postavení 
soutěžících na trhu. Setkání v rámci soutěží umožňuje snadněji 
navázat nové obchodní kontakty a podělit se o své zkušenosti 
s ostatními. Vítězové krajských a celostátních kol tak mají cestu 
k úspěchu otevřenou, čehož v minulosti vždy dobře využili 
a zájem o jejich firmy raketově vzrostl. Od minulého roku může 
titul Firma roku používat sklárna AJETO a titulem Živnostník 
roku se může pyšnit fyzioterapeutka Emílie Vallová. 
„Vítězství potvrdilo i to, že kolektiv našich zaměstnanců je velice 
schopný, pracovitý, zručný a flexibilní, a že umíme k těmto věcem 
přidat i jakousi další nadstavbu. Ukázalo se tím také to, že naše 
společnost má v sobě neskutečný potenciál. Jsem moc rád, že se 
tímto oceněním potvrdila i správnost cesty, kterou se společnost 
vydala s mým nástupem na pozici ředitele společnosti,“ uvedl 
Jaroslav Turnhöfer (na snímku třetí zprava), ředitel společnosti 
AJETO spol. s.r.o., Czech Glass Craft

red

Informace o soutěžích naleznete na internetových stránkách 
www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz.
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