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Úvodní slovo

Daniel Beneš
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Vážení členové Svazu, 
milí čtenáři,
blíží se prosincová konference smluvních stran Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu COP 21. Již dlouho je zřejmé, že snaha udržet 
celosvětové oteplení pod úrovní 2° C si vyžádá kombinaci všech 
možných řešení ve všech segmentech průmyslu od energetické 
účinnosti a úspor přes neustálé inovace až po opuštění fosilních 
paliv ve výrobě elektrické energie do roku 2050. Francie jako 
hostitelská a předsednická země konference motivuje byznys, 
aby se zapojil do dialogu s předsednictvím a vládami. 
Spolu s konfederací BUSINESSEUROPE a 96 předními generálními 
řediteli jsem před klimatickým týdnem v New Yorku podpořil 
využití posílených uhlíkových nástrojů, klimatických fondů 
a obecně všech nástrojů, které akcelerují soukromé investice, 
a naopak jsem odmítl penalizování. Mělo by být jedno, kde se emise 
ušetří, pokud k tomu bude docházet nákladově nejefektivnějším 
způsobem. Technologie dekarbonizace nemůžeme v EU dělit 
na nové a staré, ale na nákladově efektivní a neefektivní. 
Obnovitelné zdroje jsou jen jedním z vícera nástrojů dekarbonizace 
a je nepravděpodobné, že by evropská ekonomika mohla zcela 
spoléhat pouze na ně, jak to požadují ti, co si přejí úplný odklon 
od uhlí, ropy a plynu do roku 2050. Model evropského systému 
obchodování s emisemi by měl být pro ostatní země inspirací, 
přičemž je nejpodstatnější, aby tyto mechanismy byly efektivní 
a odolné. To si lze v EU slibovat od právě probíhajícího procesu 
revize směrnice o emisním obchodování. 
V evropské osmadvacítce bude docházet k ozelenění evropského 
semestru tak, aby zlepšení konkurenceschopnosti nemělo 
negativní vliv na životní prostředí. S tím souvisí začínající další kolo 
jednání k přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající 
zdroje, kdy bude vznikat méně odpadu, který se ale bude ve větší 
míře recyklovat a vrátí se tak zpět do hospodářství. 
Tyto vlivy se odrážejí ve všech odvětvích. V energetice se budeme 
muset vyrovnat se zvyšujícími se nároky na uhelné zdroje, 
rozvojem obnovitelných zdrojů a decentralizací nejviditelněji. 
Bezpečnost dodávek, která byla tradičně zdarma poskytovanou 
externalitou, získává v novém prostředí větší důležitost. Jak pro 
výrobce, tak pro spotřebitele v EU bude zásadní nastavení modelu 
trhu s elektřinou. Ten si vyžádá novou metodiku pro stanovení 
přiměřených výrobních kapacit, definici standardů spolehlivosti 
a rámec pro přeshraniční účast v kapacitních mechanismech. 
Zdaleka nejlepší by bylo, navrátit se k takzvanému „energy 
only market“, který je podle mého názoru nejúčinnější, to ale 
bohužel spíš nelze předpokládat. Stejně tak jako dekarbonizace 
má i bezpečnost dodávek svou cenu, paradoxně to ale na cestě 
k dekarbonizaci budou zcela jistě fosilní paliva, která spotřebitelům 
a průmyslu v EU spolehlivé dodávky za každých podmínek zajistí.



Energetika stále dynamická a neklidná
Česká energetika v uplynulých měsících prošla několika významnými milníky, které 
ovlivní její podobu na desetiletí dopředu. Silné větry změn mohou dříve či později dorazit 
z Bruselu i Paříže. Energetické společnosti i průmysl všeobecně tak musí zůstat ve střehu.

Nejvýznamnější událostí nedávné doby pro oblast energetiky 
bylo schválení aktualizované verze Státní energetické 
koncepce (ASEK), k němuž za silného přispění Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) vláda přistoupila v květnu. Po dlouhém 
čekání má česká energetika nastavený základní směr 
na dalších 25 let. 
Obsáhlý dokument, jenž má zajistit spolehlivou, bezpečnou 
a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby 
obyvatelstva a ekonomiky, rozhodně není bezvýznamným kusem 
papíru. V energetickém zákoně se doslova píše, že je „závazný 
pro výkon státní správy“. Stát tak prostřednictvím koncepce 
přebírá odpovědnost za dlouhodobou trajektorii energetického 
sektoru. Je ovšem otázkou, jež musí klást nejen SP ČR, jestli tomu 
jeho kroky vždy odpovídají. 
Materiál stanovuje mantinely vývoje podílů jednotlivých 
zdrojů energie do roku 2020. Velký důraz klade na jaderné 
a obnovitelné zdroje, které budou postupně nahrazovat 
utlumované uhelné elektrárny. Zcela zásadní role by měla 
připadnout novým jaderným blokům, s nimiž stát počítá 
v lokalitě Temelína i Dukovan. Jejich výstavbou se zabývá 
Národní akční plán jaderné energetiky (NAPJE), klíčový 
dokument schválený v návaznosti na ASEK.

Jádro vpřed
Podle NAPJE by měly v obou elektrárnách do roku 2040 
vzniknout dva až čtyři nové reaktory, jejichž majitelem 
a provozovatelem by tak jako u stávajících bloků byla společnost 
ČEZ, případně jí kontrolovaná dcera. Jelikož současná cena 
elektřiny na trzích je příliš nízká a výhled do budoucna příliš 

nejistý na to, aby se investice v řádu stovek miliard korun nyní 
vyplatila bez zásahu státu, rozděluje akční plán další postup 
do dvou fází. V první by měly být do roku 2025 provedeny 
všechny nezbytné přípravné práce včetně získání potřebných 
povolení a uzavření smluv s dodavateli. Poté, kdy bude reálně 
potřeba rozhodnout o výstavbě nových zdrojů a vynaložení 
investičních nákladů, bude na základě tržní situace zjištěno, 
zda přetrvává potřeba výstavby nového jaderného zdroje. 
Jestliže odpověď na tuto otázku bude kladná, existují dvě 
možnosti dalšího postupu. Pokud cena elektřiny do té doby 
vystoupá natolik, aby se projekt vyplatil bez garancí, postaví 
ČEZ bloky čistě na komerční bázi. Pokud budou tržní deformace 
přetrvávat, rozhodne stát, zda poskytne garance a v jaké formě.

Prokleté limity
Třetí velevýznamnou událostí bylo říjnové usnesení vlády o další 
budoucnosti územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí 
v severních Čechách. Bez něj by totiž nebylo možné stanovit, 
jakým tempem se bude uhlí z tuzemského energetického 
mixu vytrácet. Bohužel kabinet přistoupil k tomuto vážnému 
rozhodnutí polovičatě. Korekcí limitů na lomu Bílina sice splnil 
minimální podmínky pro zajištění dostupného a bezpečného 
zdroje energie pro podniky a domácnosti pro nejbližších několik 
let, ale již plně nezohlednil dlouhodobý zájem státu a jeho 
zodpovědnost za hospodářský a sociální rozvoj země.
Problém spočívá v rozsahu doprovodných opatření přijatých 
vládou, která jsou nezbytná pro udržení energetické bezpečnosti 
z hlediska dlouhodobého horizontu a potřebné flexibility. 
Otázka budoucnosti lomu ČSA zůstala v podstatě nevyřešená 
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a není jasné, jak a kdy bude rozhodnuta. Ani zachování přístupu 
k ložisku ČSA není ve schváleném usnesení navzdory urgencím 
SP ČR nijak zajištěno, což vyvolává pochyby o jeho možném 
budoucím využití. Pokud nebude spalované uhlí podle prognóz 
ASEK nahrazováno jadernými zdroji a energetická spotřeba 
nebude klesat, vládou schválená doprovodná opatření nedávají 
záruku pro dostatečně rychlou a pružnou realizaci záložního 
řešení. „Není to zodpovědné rozhodnutí. Je totiž postaveno 
na předpokladech, které se nemusí naplnit,“ řekl k vládnímu 
usnesení o limitech viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Ďábel v detailech 
Tři zmíněné milníky sice vytyčily mantinely vývoje 
energetického sektoru, ale jeho detailní obsah se stále rodí, 
tu více tu méně hekticky. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
připravuje aktualizaci Národního akčního plánu pro obnovitelné 
zdroje energie (OZE) do roku 2020, jež by mohla ovlivnit finanční 
podporu jednotlivým segmentům i naše budoucí závazky 
v oblasti OZE před Evropskou komisí (EK). SP ČR proto usiluje 
o to, aby tento dokument odrážel skutečný potenciál tuzemské 
energetiky a aby státu i soukromému sektoru kvůli přehnaným 
očekáváním nezpůsobil víc škod než užitku. 
V pokročilejší fázi projednávání je Národní akční plán čisté 
mobility, který se snaží podpořit využívání alternativních paliv 
v dopravě. Dalším bedlivě sledovaným akčním plánem je ten 
o energetické účinnosti. Na jeho základě by měly být plněny 
závazky ČR před EK v oblasti snižování spotřeby energie. 
Prozatím však ve vykazování nutných úspor zaostáváme, 
mimo jiné kvůli nevhodně nastaveným kritériím v dotačních 
programech čerpajících prostředky z evropských fondů. I zde 
se SP ČR důrazně angažuje a nabádá státní správu k větší 
koordinaci a efektivitě při vypisování výzev.
Velké porodní bolesti provázejí novelizaci stavebního zákona, jež 
má přinést pružnější výstavbu energetické infrastruktury včetně 
obnovy stávajících liniových vedení. Datum předložení návrhu 
zákona na vládu se neustále odsouvá a není pravděpodobné, 
že k němu dojde před koncem roku. 
Od příštího roku by alespoň mnozí spotřebitelé elektřiny z řad 
průmyslu měli ušetřit za poplatky na podporu OZE. Energetický 
regulační úřad je od roku 2016 povinen stanovit tuto složku 

cen elektřiny nikoli univerzálně podle jediného kritéria, kterým 
byla dříve spotřeba elektřiny zákazníka, ale podle velikosti 
rezervovaného příkonu. To by pro průmyslové podniky mělo 
oproti předchozímu období znamenat úsporu kolem 4 mld. Kč.

Svěží vítr z Bruselu
Do mumraje aktualizací, novelizací a akčních plánů přichází 
mnoho nových signálů z Bruselu. V únoru EK představila 
ambiciózní projekt Energetické unie. Jde o vítaný krok směrem 
k větší vyváženosti mezi energetickou bezpečností, ochranou 
klimatu a konkurenceschopností kontinentu. Naplnění 
vytyčených cílů bude klíčové pro zachování Evropy jako 
průmyslové velmoci.
V nejbližší návaznosti na představený koncept EK navrhne nové 
uspořádání trhu s elektřinou a příští rok pro něj vydá legislativní 
návrh. Dále chystá úpravu pro zapojení nových zdrojů, pro 
chytré spotřebiče v domácnostech a chytré sítě, které dovedou 
reagovat na aktuální poptávku. Volá po větší integraci trhů 
a více přeshraničního obchodování a v plánu má i revizi nařízení 
k bezpečnosti dodávek plynu.
V dohledné době se EU bude muset vypořádat také s reformou 
trhu emisních povolenek (ETS) na období let 2020 – 2030. 
Loni přijatý závazný cíl pro snížení emisí oxidu uhličitého o 40 % 
ve srovnání s rokem 1990 znamená pro sektory spadající pod 
ETS, včetně energetiky, snížení emisí o 43 % a pro sektory stojící 
mimo ETS redukci emisí o 30 % ve srovnání s rokem 2005. 
Hlavním nástrojem plnění stanoveného cíle tak bude i nadále 
systém EU ETS. 
Doposud předložené materiály k reformě však vzbudily více 
otázek, než poskytly odpovědí. Nezbývá tedy než si počkat 
na další zprávy z Bruselu. A také z Paříže. Francouzská metropole 
na přelomu listopadu a prosince hostí světový klimatický 
summit. Jeho výsledky, které budou záviset na ochotě velmocí 
dohodnout se na globálním závazném a vymahatelném snižování 
emisí, by mohly s unijními cíli v klimaticko-energetické oblasti 
ještě pohnout. 

Václav Trejbal
Sekce hospodářské politiky SP ČR
vtrejbal@spcr.cz

Bližší informace k tématu a pozice SP ČR k otázkám týkajícím se energetiky najdete na internetových stránkách www.spcr.cz 
v rubrikách Tiskové zprávy a Aktivity.

Další užitečné odkazy na zdroje informací:
•	 Energetická unie, reforma obchodování s emisními povolenkami a nová podoba trhu s elektřinou na http://ec.europa.eu
•	 Klimatický summit v Paříži na http://www.cop21paris.org/
•	 Energetická účinnost na http://www.europarl.europa.eu
•	 Roční zprávy OTE o trhu s elektřinou a plynem na http://www.ote-cr.cz
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EU nabízí firmám miliardu eur 
na výzkum a vývoj v oblasti energetiky 
Program na podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizont 2020 má v energetické sekci 
vyčleněnu částku 1 miliardy eur. Ve druhém pololetí roku dobíhají poslední otevřené 
výzvy k podávání projektů programu určeného pro období 2014 – 2015. 

Nový pracovní program na období 2016 – 2017 Evropská komise 
schválila 13. října. Pro část Energetika pracovního programu 
je na toto období vyčleněna částka vyšší než 1 miliarda eur. 
Pracovní program je koncipován jako klíčový nástroj na cestě 
k energetické unii, v níž tvoří výzkum a inovace jeden z pilířů.
Pracovní program klade důraz na účast průmyslu. Některá témata 
jsou specificky uzpůsobena potřebám malých a středních podniků, 
považovaných za zdroj inovací, růstu a pracovních příležitostí. 
Očekává se, že financované projekty přispějí k udržitelnosti 
energetického systému a že rozvoj technologií bude v souladu 
s principy Oběhového hospodářství – „Circular economy“. 
Pracovní program je členěn do výzev k podávání projektů. Ty jsou 
dále rozděleny na jednotlivá témata. 
Výzva Energetická účinnost zahrnuje pět částí rozdělených 
na témata – Vytápění a chlazení, Angažování spotřebitelů v oblasti 
udržitelné energie, Budovy, Průmysl, služby a výrobky a Inovativní 
financování investic do energetické účinnosti. Toto členění 
je v souladu s prioritami plánu SET. Návrhy je třeba předložit 
do příslušné uzávěrky vztažené k tématu – v roce 2016 do 21. ledna 
a 15. září, a v roce 2017 do 19. ledna, případně do 14. září. 
Výzva Nízkouhlíková konkurenceschopná energetika obsahuje 
6 základních okruhů s 36 tématy – Směrem k integrovanému 
energetickému systému EU, Technologie pro obnovitelné zdroje 
energie, Umožnění dekarbonizace při využívání fosilních paliv 
během přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, Sociální, ekonomické 
a lidské aspekty energetického systému, Podpora rozvoje 
Evropského výzkumného prostoru v oblasti energetiky a Průřezová 
témata. Uzávěrky v roce 2016 jsou 16. února, 5. dubna a 8. září, 
v roce 2017 jsou stanoveny na 5. ledna, 14. února a 7. září. 
Některá témata jsou zaměřena na rozvoj spolupráce 
s mimoevropskými zeměmi, konkrétně s Brazílií v oblasti 
pokročilých paliv z lignocelulózy, s Mexikem pro geotermální 

energii, a s Jižní Koreou při vyvíjení nové generace vysoce účinných 
procesů zachycování uhlíku.
Výzva Chytrá a udržitelná města obsahuje v energetice jediné téma 
zaměřené na tzv. Majákové projekty, s uzávěrkami 5. dubna 2016 
a 14. února 2017, další témata jsou v oblasti životního prostředí 
a jsou součástí tzv. průřezových témat (Cross-cutting Issues).
Kromě toho bude možné i nadále předkládat projekty z oblasti 
energetiky do výzev Nástroj pro malé a střední podniky 
a Zrychlená cesta k inovacím – Fast Track to Innovation Pilot 
– ta cíleně podporuje účast průmyslu formou malých konsorcií 
o 3 až 5 účastnících. 
Při úvahách o předložení návrhu projektu může být pro zájemce 
z oblasti průmyslu vodítkem nejen téma, ale i typ projektu. Základní 
typy projektů jsou tři – Výzkumné a inovační akce (Research and 
Innovation Action – RIA); Inovační akce (Innovation Actions – IA); 
a konečně Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support 
Actions – CSA). Podle typu akce se i liší možnosti financování 
nákladů projektu. Většinou je podmínkou účasti vytvoření 
konsorcia se zastoupením minimálně tří účastníků ze tří různých 
zemí EU nebo ze zemí asociovaných k programu H2020. Dalším 
důležitým vodítkem v popisu tématu jsou tzv. TRL – Technology 
Readiness Levels (stupně technologické připravenosti).
Návrhy došlé do uzávěrky jsou následně hodnoceny nezávislými 
hodnotiteli, a ty nejlepší vybrány k financování. Při hodnocení 
projektů se klade důraz na jejich kvalitu, dopad a implementaci, 
tak aby realizované projekty napomáhaly zajistit Evropě vedoucí 
postavení v technologiích.

Veronika Korittová
Technologické centrum AV ČR
korittova@tc.cz

Dokumenty k výzvám jsou k dispozici na:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.
html#h2020-work-programmes-2016 – 17 Bližší informace můžete získat u příslušných národních kontaktů programu Horizont 
2020, tedy pracovníků Technologického centra AV ČR: http://www.h2020.cz/cs/seznamy/narodni-kontakty. 
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Luboš Pavlas: 
Rozhodnutí o limitech 
nedává jistotu nikomu, 
ani Jiřetínu

Zásadní zprávou pro českou energetiku 
bylo říjnové prolomení limitů na těžbu 
hnědého uhlí. Člen představenstva Svazu 
Luboš Pavlas hovoří o tom, co tato zpráva 
pro energetické firmy znamená.

Událostmi letošního roku v energetice bylo schválení Státní 
energetické koncepce a úprava limitů těžby hnědého uhlí. 
Mohou být tuzemští energetici spokojení?
Jsem rád, že došlo ke schválení Státní energetické koncepce. 
Za důležité považuji, že došlo k aktualizaci bilancí jak na straně 
spotřeby, tak i primárních zdrojů, a že se pracuje s různými 
variantami, koridory. Nedostatek spatřuji v tom, že většina 
úvah a následných rozhodnutí není doprovázena ekonomickými 
analýzami, tj. koho a co to všechno bude stát. Bude záležet na tom, 
jak s tímto dokumentem a celým procesem budeme dále pracovat, 
zda bude skutečně aktualizován, ať již každoročně nebo při 
jakékoliv výrazné změně vstupů, a jak na výstupy zareaguje vláda. 

Limity se posunuly na Bílině, avšak budoucnost lomu ČSA zůstává 
značně nejistá. Co to znamená pro Vás jako provozovatele velkého 
zdroje, který uhlí z ČSA spotřebovává?
Rozhodnutí – nerozhodnutí vlády o limitech na lomu ČSA je 
špatnou zprávou pro všechny zúčastněné. Lidem v Horním Jiřetíně 
nedává jistotu, že uhlí pod jejich obcí se nikdy nevyužije. Vůbec 
přitom není důležité, zda právo dobývat má dnes soukromá 
společnost a kdo jsou její majitelé. Těžební společnost Severní 
energetická, která má právo těžit v dobývacím prostoru lomu ČSA, 
bude rozhodovat, zda těžbu se všemi technickými, ekonomickými 
a sociálními důsledky utlumí, nebo půjde do rizika a bude utrácet 
miliony korun na udržení schopnosti těžit dále pro případ, že by se 
některá příští vláda rozhodla uhlí za limity využít. Náš současný 
projekt oprav a ekologizace Elektrárny Chvaletice má uhlí 
zajištěno zhruba do roku 2030. V příštích pěti letech se ukáže, zda 
tuzemské teplárny dostanou dlouhodobé kontrakty na uhlí z lomu 
Bílina. Pokud ne, nebudou mít jinou uhelnou alternativu a teplo 
budou muset zajistit z jiného primárního zdroje.

Na evropské úrovni je tématem číslo jedna energetická unie. 
Co si od ní slibovat? 
Jde spíše o nový komplexní přístup k několik let běžícím 
iniciativám, resp. o legislativní plán, podle kterého se má 
podařit úspěšně splnit energeticko-klimatické cíle do roku 2030. 
Většina deklarovaných ambicí splnitelná je, protože se na nich 
právě již dlouho pracuje. Naopak za velmi ambiciózní a místy 
zbytečně nákladný aspekt považuji velmi rychle se měnící 
rámec pro realizaci energetických úspor a z určitého pohledu 
i dekarbonizační úsilí, kterému stále chybí robustní tržní nástroj.

EK se chystá reformovat trh s elektřinou do podoby, která by 
vyžadovala méně státních intervencí. Zároveň by měla růst výroba 
z OZE a jejich význam ve stále decentralizovanější síti. Jsou tyto 
požadavky slučitelné?
V obecné rovině je požadavek na oslabení státních intervencí 
a na „více trhu“ v souladu s decentralizací i nárůstem 
výroby z OZE, ovšem i zde se ďábel skrývá v detailu, resp. 
v absenci několika klíčových prvků. Rozdělování podpor OZE 
prostřednictvím aukcí je jednoznačně správným krokem 
a v řadě států postupně nabíhá. OZE by však měly být současně 
zodpovědné za způsobené odchylky, kteroužto povinnost 
dnes nemají. Zároveň je nutné umožnit zdrojům vykrývajícím 
špičkovou poptávku získat přímo z trhu vynaložené náklady a to 
i za cenu krátkodobě velmi vysoké volatility. Vysoká volatilita, 
společně s racionálním a efektivním využitím přeshraničních 
propojení, je nejlepším receptem na to, jak se vyhnout 
zavádění různých forem kapacitních mechanismů. Aby neměly 
obnovitelné zdroje negativní dopady na fungování vnitřního trhu, 
i na decentralizaci, mělo by dojít k harmonizaci jejich podpory, 
což se již děje, ale jen částečně. red
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Milena Jabůrková:  
Evropa si staví bariéry pro transfer 
dat a spolupráci s USA

Členka představenstva Svazu Milena Jabůrková komentuje rozsudek Evropského 
soudního dvora, který v říjnu zrušil platnost institutu Safe Harbor (zjednodušeného 
mechanismu přenášení dat mezi podniky v Evropě a USA).

Jaký praktický dopad má rozsudek ESD na evropský byznys?
Velmi neblahý. Znemožňuje využít mechanismu 
Safe Harbor k přenášení osobních dat jak uvnitř firmy, 
tak i v meziobchodním styku. Uvádí podniky do chaosu 
a právní nejistoty, protože i alternativní mechanismy, které 
mohou být pro takový převod použity, mohou být zneplatněny 
na stejném principu jako Safe Harbor. Někteří komentátoři 
hovoří o zneplatnění Safe Harboru jako o „střelbě do vlastní 
nohy“ – na jednu stranu Evropa podporuje malé a střední firmy 
a digitální ekonomiku, na druhou si sama staví bariéry ohledně 
transferu dat a spolupráce s USA. 
Týká se to samozřejmě i českých firem a startupů, které díky 
transatlantické spolupráci mohou získat významnou podporu 
od amerických investorů. Jedna z analýz uvádí, že v postatě 
každá evropská firma, která vyvíjí aplikace a prodává je 
na (americké) platformě Google Play nebo Apple Store, se tak 
potenciálně dostává do problémů. 
Dopad to může mít i na ochotu zahraničních firem investovat 
do Evropy.  Je to složité, pokud nemůžete přenášet data 
zaměstnanců v rámci vlastní společnosti, pokud máte pobočky 
na obou stranách Atlantiku, neboť je praxí, že v rámci korporací 
jsou lidské zdroje řízeny centrálně. 
Dochází také v podstatě k dezintegraci jednotného digitálního 
trhu, neboť jednotlivé úřady na ochranu osobních údajů 
v členských státech mohou kdykoliv mechanismy přenosu dat 
napadnout. Bylo tedy významně oslabeno postavení Evropské 
komise při vyjednávání nového mechanismu i právní jistota 
a udržitelnost nového systému. Tato situace může mít vliv 
i na dojednání TTIPu. 

Jak by mohly vláda a Evropská komise v této situaci 
firmám pomoci?
Nejen vláda, ale i Rada EU by se měly aktivně zapojit 
do vytváření mechanismu, který bude funkční a udržitelný 
a také tlačit na Evropskou komisi, aby došlo k urychlenému 
dosažení dohody s americkými partnery. Vzhledem ke změněné 
politické situaci by měla mít Evropská komise od členských států 
k vyjednávání jasný mandát.

Co se stane, pokud instituce při řešení této kauzy selžou 
anebo budou nečinné?
Dojde k lokalizaci a další fragmentaci digitálního trhu, nárůstu 
byrokracie a finančních nároků pro firmy. Dojde k prohloubení 
právního chaosu, ztížení přístupu k investicím jako pro naše 
firmy v zahraničí a také příchozí investice do EU. Bude to 
znamenat snížení inovačního potenciálu evropského prostoru.
Podle některých odhadů by zásadní pozastavení toku dat 
znamenalo ztráty pro HDP EU asi ve výši 1 procenta, pro vývoz 
EU služeb pokles asi o 6,7 procenta a pro vývoz EU výrobků 
pokles až o 11 procent.

Tereza Šamanová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
tsamanova@spcr.cz
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Podrobnosti k tématu najdete na internetových stránkách 
www.spcr.cz v rubrice Aktivity.
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Sklářské svítání již počtvrté
Sklářský průmysl se po krizi odrazil ode dna, stále více však pociťuje nedostatek 
kvalifikovaných odborníků. Navíc chybějí i nekvalifikovaní pracovníci, zaznělo 
na Sklářském svítání v Jablonci nad Nisou.

Sklářské svítání – jedna z nejvýznamnějších odborných diskusí 
v oboru sklářství a bižuterie organizovaná Svazem průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) a Muzeem skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou – přilákalo 13. října více než šest desítek zástupců 
firem a středních i vysokých škol. Akce uspořádané již počtvrté 
v atraktivních prostorách muzea se letos zúčastnili i zástupci státní 
a veřejné správy, zejména náměstek ministra průmyslu a obchodu 
Eduard Muřický, náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, 
zástupkyně MŠMT, radní Libereckého kraje či náměstek primátora 
Jablonce nad Nisou.
„Akce se koná v rámci Roku průmyslu a technického 
vzdělávání a zaměřila se na to, čím firmy a školy dokážou být 
konkurenceschopné. Součástí diskuse bylo však i definování 
problémů,“ uvedla generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová. 
„Vnímáme a snažíme se řešit problémy, na které firmy z oblasti 
sklářského, keramického a bižuterního průmyslu dlouhodobě 
poukazují. V první řadě jde o přetrvávající problémy s nedostatkem 
kvalitní kvalifikované pracovní síly, ať již na úrovni absolventů 
středních odborných škol či na úrovni odborně zaměřených 
absolventů škol vysokých. Právě do tohoto rámce zapadají aktivity 
Svazu při prosazování změn ve vzdělávacím systému či projekt 
sektorových dohod,“ uvedla Dagmar Kuchtová. 
„Velice nás těší, že můžeme spolu se SP ČR organizovat Sklářské 
svítání, které se již stalo tradiční platformou na setkávání zástupců 
škol, firem a designérů. Věříme, že na tuto tradici navážeme 
i v příštích letech,“ řekla ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou Milada Valečková (na snímku). 
Zvyšující se nedostatek pracovníků v oboru sklářství je dán 
oživením sklářského průmyslu, který se v roce 2010 odrazil ode 
dna. Jen v loňském roce se jeho produkce meziročně zvýšila 
o 7,4 procenta. Od roku 2010 také výrazně stoupl počet pracovníků 
ze 14 tisíc na více než 18,5 tisíce lidí. Výrazný byl v posledních 
letech také nárůst mezd, který ve výrobě plochých skel přesáhl 
31 tisíc korun a ve výrobě obalového skla téměř 29,5 tisíce korun. 
Jak zaznělo od řady diskutujících, v současnosti se stále výrazněji 
zvyšuje poptávka po nových pracovnících. „Firmy i v letošním 
roce předpokládají mírný nárůst tržeb,“ uvedl tajemník Asociace 
sklářského a keramického průmyslu Marek Novák. 
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický v diskusi 
poukázal na možnosti daňových odpisů pro firmy, které využívají 
stáže studentů nebo nakupují pro školy technické vybavení. 

Připomněl i to, že v minulém programovacím období sklářské 
firmy využily evropské dotace v objemu jedné miliardy korun. 
Současně poukázal i na investiční pobídky. „Ministerstvo průmyslu 
a obchodu bude pokračovat v nabídce investičních pobídek, 
které v oblasti sklářského a keramického průmyslu v minulém 
období využili jak domácí, tak i zahraniční investoři. V rámci 
programů, jimiž MPO podporuje aplikovaný výzkum, chceme 
bonifikovat projekty spolupráce firem a tuzemských vysokých 
škol,“uvedl Eduard Muřický.
Zástupci firem a škol se shodli v tom, že „receptem“ 
na konkurenceschopnost jsou inovace a kvalitní pracovníci. 
„Inovace jsou cestou, která nám umožňuje předčít konkurenci. 
Je to třeba zaleštěné sklo, vypadající jako ručně zpracované,“ uvedl 
zástupce Crystalexu Nový Bor Petr Kaplánek. Současně upozornil 
na prohlubující se nedostatek pracovníků. Zástupci středních 
a vysokých škol zmínili povzbudivou zprávu, podle níž nejen že 
se zastavil propad zájmu o sklářské obory, ale zájem o studium se 
dokonce začíná zvedat. Díky tomu se otevírají i nové sklářské obory. 
K příležitosti Sklářského svítání muzeum otevřelo návštěvníkům 
své expozice zdarma. Této nabídky využilo přes sto zájemců o krásy 
českého skla a bižuterie. SP ČR připravil jako doprovodnou akci 
Sklářského svítání čtyři odborné exkurze pro žáky středních 
škol Libereckého kraje se sklářským zaměřením. Pátý ročník 
Sklářského svítání se by se měl konat příští rok na podzim 
v rámci mezinárodní konference. 

red
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Valná hromada SP ČR: Digitalizace 
průmyslu je prioritou příštích let

Zástupci Svazu na říjnové Valné hromadě v Brně schválili Programové prohlášení 
na následující období. Prioritami jsou podpora digitální ekonomiky, zavedení elektronické 
fakturace, novela insolvenčního zákona a posílení mobility pracovní síly.

Reprezentanti 28 svazů a asociací a více než deseti tisíci členských 
firem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se 20. října sešli 
na Valné hromadě v Brně. Schválili zde Programové prohlášení 
a platební řád SP ČR na příští rok. V přijatém Programovém 
prohlášení SP ČR bylo zformulováno 90 požadavků vůči vládě 
a politikům ve 13 tematických okruzích. 
Jeho součástí bylo schválení postupu pro rozvoj digitální 
ekonomiky. K tomu patří mimo jiné požadavek na politické 
zastřešení digitální agendy a na její koordinaci. SP ČR usiluje 
také o zpracování národní strategie digitalizace průmyslu se 
zohledněním principů Průmyslu 4.0. Podporuje také zavedení 
elektronické fakturace.
V rámci okruhu Legislativní proces a právní prostředí delegáti 
odhlasovali například požadavek na koncepční novelu 
insolvenčního zákona s využitím zkušeností zaměstnavatelů 
ohledně působení tzv. insolvenční mafie. V kapitole Podmínky 
pro investice požaduje SP ČR zejména úpravu zákona o veřejných 
zakázkách. V oblasti trhu práce usiluje SP ČR o to, aby stát 
připravil a přijal program pro posílení mobility domácí pracovní 
síly a také realizoval opatření na usnadnění přístupu k zaměstnání 
občanům ze třetích zemí pro pokrytí nedostatkových profesí. To se 
týká například zaměstnávání Ukrajinců.

Podpora technického vzdělávání 
V souvislosti s letošním Rokem průmyslu a technického 
vzdělávání je řada požadavků zaměřena právě na podporu 
technického vzdělávání. Týká se financování škol, posílení 
polytechnické výuky či dokončení novelizace školského 
zákona, jehož součástí je zavedení povinné státní maturitní 
zkoušky z matematiky. V návaznosti na výzkum, vývoj 
a inovace je jedním z klíčových požadavků zpracování a přijetí 
koncepce změny řízení této oblasti.
V případě energetické politiky státu usiloval SP ČR o to, aby 
vláda rozhodla o využití hnědého uhlí z lomů Bílina a ČSA 
a jednou ročně zajistila zpracování analýzy plnění ASEK. 
Kapitola Doprava zahrnuje zejména požadavek na zajištění 
podmínek pro realizaci klíčových dopravních staveb.
Programové prohlášení je zaměřeno i na podporu exportu 
a na daně, kde SP ČR podporuje spuštění elektronické 
evidence tržeb. Podle něho by se politici v oblasti životního 
prostředí měli zaměřit na dokončení věcného záměru zákona 
o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. 
Ve vztahu k fondům EU je požadováno pravidelné předkládání 
harmonogramu čerpání prostředků.

S hlavním projevem na Valné hromadě SP ČR vystoupil jeho prezident Jaroslav Hanák.
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Ohledně evropských témat SP ČR bude české politiky tlačit 
do toho, aby například vyjednali s Evropskou komisí navýšení 20 % 
limitu čerpání z fondů EU pro velké podniky.

Tématem je digitalizace 
ČR se musí intenzivně připravovat na digitalizaci průmyslu 
a ekonomiky a na změny celé společnosti s tím spojené. Již nyní 
se v ČR řada firem připravuje na úplné digitální propojení výroby 
a tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci a iniciativu pod názvem 
Průmysl 4.0. Vláda by však měla rozhodnout o garantovi z řad 
ministrů, který by za vládu zastřešil nynější trend digitalizace a byl 
by hlavním partnerem byznysu. 
Zástupci SP ČR se výrazně angažují v pracovních skupinách 
a na přípravě koncepce Průmyslu 4.0 pro české podmínky. Jeho 
odborníci chystají v rámci koncepce analýzu stavu digitalizace 
v ČR a ve světě a návrhy, kam by digitalizace měla u nás směřovat. 
Koncepce by měla být připravena pro jednání vlády v březnu 2016. 
SP ČR pro příští rok připravuje řadu aktivit ve vztahu k Průmyslu 
4.0. Patří mezi ně konference, která se uskuteční 17. února 
v Obecním domě v Praze; další konference – Strojírenské 
fórum – proběhne 17. a 18. března. SP ČR bude také organizovat 
„road show“ po firmách v ČR, které jsou na špici v digitalizaci. 
Plánuje i vzdělávací aktivity vůči učitelům technických oborů. 
Chce iniciativu Průmysl 4.0 propagovat mezi veřejností jako 
pokračování letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání. 

Firmy trápí nedostatek pracovníků 
Tématem jednání Valné hromady SP ČR byla vedle energetiky, 
dopravní infrastruktury a investic také oblast pracovního 
trhu, což souvisí s Průmyslem 4.0 a zvyšujícím se nedostatkem 
pracovníků v technických profesích. Požadavkem v této 
souvislosti bylo, aby vláda předložila analýzu vývoje populace 
a potřebnosti imigrantů. Podle dřívějších zjištění bude ČR 
potřebovat vzhledem k nepříznivé populační křivce minimálně 
700 tisíc osob ze zahraničí.

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

EDuARD PAlíŠEK  
KooPToVán Do PřEDSTAVEnSTVA SP ČR

Šéf skupiny Siemens Česká republika se chce zaměřit 
na strategii Průmysl 4.0. Své kontakty z akademické sféry 
chce využít k rozvoji spolupráce s vysokými školami.
Novým členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) se stal generální ředitel skupiny Siemens Česká 
republika Eduard Palíšek. O jeho kooptaci rozhodlo 
představenstvo SP ČR, jehož rozhodnutí v úterý schválila 
Valná hromada SP ČR v Brně.
„Jsem velice rád, že jsem dostal důvěru členské základny 
a jsem připraven pomoci českým podnikům v oblasti 
prosazování Průmyslu 4.0 i v jiných oblastech, jako je 
například vzdělávání – speciálně ve vztahu k vysokým 
školám a akademii věd, kde mám bohaté kontakty,“ 
řekl po hlasování více jak šesti desítek delegátů Valné 
hromady Eduard Palíšek. red

Bližší informace o Valné hromadě SP ČR najdete na webu 
www.spcr.cz v rubrice Tiskové zprávy. Usnesení Valné 
hromady, Programové prohlášení SP ČR a Platební řád SP ČR 
pro rok 2016 najdete v rubrice Valné hromady a sněmy.
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Diskuse v Ostravě: budoucností 
průmyslu v regionech jsou inovace
Na další diskusi uspořádané v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání se hovořilo 
o Průmyslu 4.0. Inovace mohou být „pozitivním buldozerem“ pro konkurenceschopnost 
ekonomiky, zaznělo na panelu. 

S cílem představit moderní tvář dnešního 
průmyslu a inovativnost, kterou firmy 
vnášejí i do tradičních průmyslových 
odvětví, uspořádal 15. října v multifunkční 
aule Gong v průmyslovém areálu Dolních 
Vítkovic v Ostravě Svaz průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) již šestou z řady 
panelových diskusí. Odborníci ze škol, 
vědeckých institucí i výrobní praxe na ní 
hovořili na téma „Budoucností průmyslu 
v regionech jsou inovace“.

Perspektivy rozvoje
Akce se koná v rámci celoroční kampaně 
Rok průmyslu a technického vzdělávání. 
Vzhledem k tomu, že diskusní setkání bylo 
zasazeno do Moravskoslezského kraje, 
byla řeč zejména o perspektivách rozvoje 
průmyslu v tomto tradičně průmyslovém 
regionu. Mnohé zmíněné náměty 
a zkušenosti mohou být však inspirací i pro 
firmy, školy a výzkumné instituce v celé ČR.
„Inovace považujeme za klíčové pro rozvoj 
ekonomiky,“ řekl v úvodním projevu 

viceprezident SP ČR Jan Rafaj (na snímku 
uprostřed). Připomněl, že letošní 
zářijový Sněm SP ČR na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně zvedl 
téma Průmysl 4.0 a digitální ekonomiky 
jako směr, jímž by se české firmy měly 
ubírat. Inovace tak podle něj mohou 
být „pozitivním buldozerem“ pro 
konkurenceschopnost ekonomiky. 
„Generace našich dětí v případě 
nastartování inovačních snah má šanci žít 
ve světě, v němž jí budou sloužit moderní 
technologie. Potřebujeme uvěřit tomu, že 
naše auta budou řídit iPhony a naše firmy 
budou hlídat drony,“ konstatoval Jan Rafaj.

Firmy se již připravují
„S kolegy se už delší dobu snažíme 
prosazovat spoustu věcí, které jsou dnes 
populárně souhrnně nazývány jako 
Průmysl 4.0 a když se dívám na dostupné 
materiály o této iniciativě, tak musím 
říci, že jsme v tom docela daleko,“ uvedl 
předseda představenstva a generální ředitel 

Třineckých železáren, a.s. Jan Czudek. 
„Úplně bez lidské ruky to ovšem nejde. Je 
třeba si říci, že i když budeme mít Průmysl 
4.0, tak některé problémy, které bohužel 
vznikají, dokážou řešit jenom lidé. Dokážou 
inovovat a zejména porozumět potřebám 
zákazníka. Tohle se zatím žádná mašina 
nenaučila a žádná umělá inteligence až tak 
daleko nejde,“ konstatoval.
Diskusního panelu se zúčastnili například 
rektor Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava Ivo Vondrák (na snímku 
vpravo) či majitel společnosti Vítkovice 
a prezident Národního strojírenského 
klastru Jan Světlík a řada dalších 
podnikatelů a zástupců veřejné správy.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz

Bližší informace o diskusi najdete 
na internetových stránkách www.spcr.cz 
v rubrice Tiskové zprávy.
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Panel v Brně: klíčová je podpora 
aplikovaného výzkumu
Rok průmysl a technického vzdělávání na podzim pokračoval diskusí Od myšlenky 
k byznysu – průmysl a inovace. Svaz ji uspořádal v Brně a vystoupili na ní členové jeho 
představenstva Pavel Juříček a Jiří Holoubek.

Cesty k tomu, jak zkvalitnit, zrychlit 
a zlevnit zavádění inovací do průmyslové 
praxe, mapovali 5. listopadu v budově 
Vysokého učení technického v Brně 
odborníci v diskusním panelu nazvaném 
„Od myšlenky k byznysu – průmysl 
a inovace“. Svaz průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) jej uspořádal v rámci celoroční 
kampaně Rok průmyslu a technického 
vzdělávání. SP ČR zde reprezentovali 
členové jeho představenstva Pavel Juříček 
(na snímku) a Jiří Holoubek.
České firmy stále nejsou schopny využívat 
veřejnou infrastrukturu vybudovanou 
za prostředky státu na podporu 
aplikovaného výzkumu. Ročně se v ČR 
na výzkum a vývoj vynakládá asi 80 miliard 
korun, z toho zhruba 45 miliard tvoří výdaje 
soukromého sektoru. Pouze jedna miliarda 
korun přitom putuje ze soukromého 
do veřejného sektoru. „To dokazuje, 
že intenzita vztahu mezi podnikatelskou 
sférou a veřejnou výzkumnou sférou 
je jednoznačně nedostatečná,“ řekl 
v diskusi poradce místopředsedy vlády pro 
vědu, výzkum a inovace Marek Jetmar. 
Podle názoru účastníků debaty by stát 
měl lépe nastavit motivační prvky pro 
větší využití spolupráce mezi firmami 
a výzkumnými organizacemi a pro transfer 
technologií. Jedním z nástrojů by mohla 
být úprava metodiky hodnocení výzkumu 
a vývoje tak, aby výzkumné organizace byly 
hodnoceny více podle spolupráce s firmami 
i podle komercializace výsledků výzkumu 
a vývoje. Zároveň se shodli na tom, 
že negativní vliv na spolupráci s aplikační 
sférou má navýšení institucionálního 

financování na úkor omezení účelového 
financování výzkumu a vývoje. 
Zpoždění za vyspělým světem mají české 
firmy také ve využívání patentů a ochrany 
svého know how. Naopak však nejsou 
schopny ani využít cizí know how, jež může 
být volně k dispozici. „Domníváme se, 
že hlavní příčinou tohoto neuspokojivého 
stavu je nízké povědomí o těchto 
komponentech patentového systému,“ 
uvedl předseda Úřadu průmyslového 
vlastnictví Josef Kratochvíl. 
České soukromé i veřejné subjekty 
dohromady nyní ročně podávají necelé 
dvě stovky přihlášek podle smlouvy 
o patentové spolupráci. Přitom srovnatelně 
velké Rakousko je schopno do systému 
přihlásit ročně desetinásobek tohoto počtu. 
„Obdobně to vypadá s příjmy z prodeje 
patentových licencí nebo licencí za prodej 
technických řešení, kde celá ČR dohromady, 
soukromé i veřejné sektory, utrží méně než 
dvě miliardy korun ročně, z toho 1,3 miliardy 
za patent profesora Holého,“ posteskl si Josef 
Kratochvíl. Podle jeho názoru by tak české 
firmy například mohly od svých konkurentů 
nebo akademické sféry často čerpat zdarma 
know how z internetu.
Diskuse se zúčastnila i řada dalších 
profesionálů z firem, výzkumných institucí 
i státní správy. Ministerstvo školství 
reprezentovala ředitelka odboru podpory 
vysokých škol a výzkumu Jana Říhová, 
Asociaci výzkumných organizací její 
prezident Libor Kraus a Technologickou 
agenturu ČR (TA ČR) člen jejího 
představenstva Pavel Komárek. Hlavním 
partnerem Roku průmyslu a technického 

vzdělávání je Česká spořitelna, a.s., 
kterou na debatě zastupoval manažer 
strategických projektů Ladislav Dvořák. 
Z ministerstva průmyslu a obchodu se 
do diskuse zapojil Petr Porák z odboru 
implementace strukturálních fondů 
a z hostitelského Vysokého učení 
technického Brno prorektor pro studium 
Miroslav Doupovec. Dosud se v sérii 
diskusí uspořádaných v rámci Roku 
průmyslu a technického vzdělávání 
uskutečnilo v řadě měst v různých částech 
ČR šest takových diskusních panelů 
zaměřených na různá témata spojená 
s průmyslem a vzděláváním. Kampaň 
za účasti předních odborníků i politiků 
uzavře 3. prosince závěrečná konference 
v Kongresovém centru v Praze. red

Bližší informace o diskusi najdete 
na internetových stránkách  
www.spcr.cz v rubrice Tiskové zprávy.
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První ročník  
BUSINESS školy SP ČR – 29 hodin 
nabitých programem pro studenty

Svaz ji uspořádal pro vysokoškolské studenty v rámci Roku průmyslu a technického 
vzdělávání. Účastníci pracovali pod vedením mentorů na konkrétních úkolech; setkali se 
i s ministry a předními novináři.

Jedinečnou možnost setkat se tváří 
v tvář špičkám českého byznysu, politiky 
i akademického světa přinesla čtyřem 
desítkám pečlivě vybraných aktivních 
studentů vysokých škol z různých měst 
Česka BUSINESS škola. Nultý ročník 
akce, kterou Svaz průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) uspořádal ve dnech 23. až 
24. října v Park Hotelu v Průhonicích 
u Prahy v rámci své celoroční kampaně 
Rok průmyslu a technického vzdělávání, 
pomohl šířit jeho dobré jméno v prostředí 
vysokých škol.
Hlavním úkolem účastníků BUSINESS 
školy bylo ve čtyřech skupinách – 
„hnízdech“ zaměřených na různá aktuální 
témata vypracovat pod vedením zkušených 
mentorů svá doporučení pro jejich 
vyřešení ve prospěch české ekonomiky 
a rozvoje její konkurenceschopnosti. 
Jednotlivá „hnízda“ jednala o tématech 
„Studenti a inovace v průmyslové výrobě“, 
„Cesta k úspěchu v podnikání“, „Zavádění 
Průmyslu 4.0 a efekty digitalizace výroby“ 
a „Měnící se trh práce“. 

Názor studentů nás zajímá
„Čelíme stále většímu tlaku ze strany našich 
členů, kteří nemají dost kvalifikovaných 

technických pracovníků ze všech stupňů 
vzdělávání,“ uvedla ve svém úvodním 
projevu k motivaci SP ČR k zorganizování 
BUSINESS školy generální ředitelka SP ČR 
Dagmar Kuchtová (na spodním snímku). 
Připomněla, že kampaň Rok průmyslu 
a technického vzdělávání SP ČR uspořádal 
kvůli tomu, aby si veřejnost uvědomila, 
že český průmysl nejen má své dlouhodobé 
tradice, ale je také moderní a dává mladým 
lidem šanci v budoucnosti získat kvalitní 
a perspektivní zaměstnání. „Potřebujeme 
znát také váš názor, čekáme vaše vstupy 
a těšíme se na to, co se od vás dozvíme,“ 
konstatovala.

Mezi mentory, kteří se přijeli se studenty 
podělit o své bohaté profesionální i osobní 
zkušenosti, byli například viceprezidenti 
SP ČR Radek Špicar a prostřednictvím 
videokonference Zbyněk Frolík, člen 
představenstva SP ČR Petr Jonák, 
náměstek ministra průmyslu a obchodu 
Eduard Muřický či prorektor ČVUT 
Zbyněk Škvor. Studenti se podle nich se 
svými úkoly vypořádali dobře – jedna ze 
zúčastněných skupin dokonce zástupce 
ministerstva průmyslu a obchodu zaujala 
natolik, že jejím členům nabídl další 
spolupráci.
Na programu BUSINESS školy byla také 
debata s vicepremiérem pro vědu, výzkum 
a inovace Pavlem Bělobrádkem (na horním 
snímku vlevo) a ministrem průmyslu 
a obchodu Janem Mládkem (na horním 
snímku vpravo). Účastníci jim mohli 
položit dotazy na témata, která je zajímají. 
„Z dnešní debaty si odvážím výbornou 
zpětnou vazbu se šikovnými studenty 
českých vysokých škol, kteří se zajímají 
o to, jak se uplatní v byznysu a v technice,“ 
řekl Jan Mládek po skončení debaty. 
„Otázky se většinou týkaly věci a zdá se, 
že účastníci mají zájem o svět kolem sebe, 
byť se jim nedivím, že jsou z něj občas 
zmateni,“ míní.
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Na programu nejen oficiality
Po skončení oficiálního programu úvodního 
dne se všichni zúčastnění sešli při 
neformálním večírku v hotelové restauraci, 
kde mohli v menších skupinkách zhodnotit 
své zážitky ze setkání s významnými 
osobnostmi. Zábava, jíž se zúčastnili také 
někteří mentoři, pokračovala až do pozdních 
nočních hodin.
Druhý den měla BUSINESS škola 
na programu dokončení úkolů a jejich 
prezentaci. Pomoci orientovat se ve stále 
nepřehlednějším prostředí sdělovacích 
prostředků a médií obecně účastníkům 
BUSINESS školy přijeli zkušení odborníci 
– Přemysl Čech z ekonomické redakce 
České televize, který celou dvoudenní 
akci moderoval, a dále Jindřich Šídlo 
z Hospodářských novin, Jan Klesla 
z Lidových novin a Ondřej Neumann z webu 
Hlídací pes.

Přínosem jsou zkušenosti 
i kontakty
V samém závěru všichni účastníci dostali 
certifikát s potvrzením o absolvování 
této neobyčejné školy. „Všichni jsme zde 
nasbírali spoustu zkušeností a odvážíme 
si i řadu zajímavých kontaktů,“ zhodnotil 
BUSINESS školu po převzetí certifikátu 
pětadvacetiletý student Podnikatelské 
fakulty VUT v Brně Ondřej Prášek, který 
byl mluvčím „hnízda“ zaměřeného na téma 
Cesta k úspěchu v podnikání. „Potkal 
jsem se tady se 40 dalšími studenty, kteří 

se stejně jako já museli o účast zasloužit 
a kteří mají skutečný zájem něco dělat, 
pracovat na sobě a budovat v budoucnosti 
kariéru,“ dodal.
Pochval se organizátorům dostalo 
i od dalších účastníků BUSINESS 
školy. „Ještě jednou děkuji za vynikající 
organizaci – všechno bylo na vysoké 
úrovni,“ napsala na facebookový profil 
akce Ellina Bulharová, která věří, že tento 
projekt bude pokračovat i v příštím roce.
„Dalo mi obrovskou inspiraci do další 
práce, protože entusiasmus a nadšení 
těch mladých mozků jsou silně nakažlivé. 
Je to nová energie do života,“ netajil 
se při odjezdu z BUSINESS školy 
spokojeností se setkáním s „mladou 
krví“ náměstek ministra průmyslu 
a obchodu Eduard Muřický. „Důležité je, 
že si na nic nestěžovali. Chtějí být aktivní 
a překvapil mě jejich pozitivní přístup. 
Jsou tady studenti z různých oborů a ti 

humanitně zaměření vidí věci jinak, než ti 
z technických škol, a já si myslím, že to je 
správné. Nikdo nemáme absolutní pravdu 
a pohled na to, jak vidíme společnost, je 
různorodý,“ prohlásil na adresu účastníků.
Přestože jsou o úspěchu BUSINESS 
školy přesvědčeni všichni její aktéři 
– tedy pořadatelé, účastníci i hosté 
z prostředí byznysu, politiky i akademické 
sféry – nemělo by podle nich zůstat 
u jednorázového projektu. Podle názoru 
mnohých z nich by se na BUSINESS školu 
i ostatní akce uspořádané v rámci Roku 
průmyslu a technického vzdělávání mělo 
navázat i v budoucnosti.
„Myslím si, že by to po roce rozhodně 
skončit nemělo. Subjektivně mám dojem, 
že se o tomto tématu více hovoří a je více 
vidět v médiích tak, jak jsme to všichni 
společně chtěli. Ale nesmíme to nechat 
být, protože jsme jen v polovině cesty,“ 
uzavřel Eduard Muřický. red

Informace o nultém ročníku BUSINESS školy včetně fotogalerií a videa najdete na internetových stránkách www.spcr.cz  
a www.business-skola.cz; její průběh přiblíží i příspěvky publikované na Facebooku.

Rok průmyslu a technického vzdělávání     15



Iva Ritschelová: 
Modernizujeme 
všechny 
statistické 
procesy
Předsedkyně Českého statistického úřadu 
(ČSÚ) hovoří o spolupráci se Svazem, 
změnách v legislativě týkajících se oblasti 
statistiky i připravenosti ČSÚ na strategii 
Průmysl 4.0.

Můžete popsat spolupráci SP ČR s ČSÚ?
Naše instituce pojí nejenom dlouholeté dobré partnerské 
vztahy, ale i smluvní spolupráce, a to již od roku 2004. Spočívá 
v rozvoji oblastí přípravy statistických zjišťování, statistických 
klasifikací, publikační činnosti, ale i v rozvoji a zlepšování osvěty 
o možnostech využívání statistických produktů souvisejících 
s průmyslem a dopravou.
Svaz tedy může předávat ČSÚ své náměty, návrhy a připomínky 
ke zlepšování obsahu, formy, termínů a využitelnosti 
statistických zjišťování či statistických dat. Také nám poskytuje 
informace o ekonomické aktivitě svých členů a pomáhá 
tak aktualizovat obsah Registru ekonomických subjektů. V praxi 
se Svaz účastní i pravidelných metodických auditů některých 
statistik, což je pro nás velmi cenné, neboť si vážíme vysoké 
profesionální úrovně jeho členů.
Těší mě, že naše komunikace je založena na aktivní bázi a že 
ji můžeme aktuálně rozvíjet i díky úzké spolupráci s Dagmar 
Kuchtovou, generální ředitelkou Svazu, která se stala novou 
členkou České statistické rady. Svaz je pro nás zkrátka důležitým 
partnerem nejen jako uživatel dat, ale i jako zástupce širokého 
okruhu respondentů. Právě v tomto ohledu lze jistě spatřovat 
další prostor pro rozvoj naší spolupráce.

S jakými tématy a obtížemi se nyní statistici v ČR potýkají?
Není jich málo, nicméně ústředním tématem jsou administrativní 
zdroje dat a v návaznosti na ně i celkové zefektivnění statistické 
služby a omezení zátěže respondentů. Řadu let usilujeme 
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o vyšší úroveň elektronizace a možnost většího přizpůsobení 
administrativních zdrojů potřebám statistiky. Bohužel narážíme 
na neochotu vlastníků administrativních dat, zejména orgánů státní 
správy. Tato skutečnost se podepisuje mimo jiné na aktuálních 
debatách o kvalitě demografických statistik a s tím spojenou 
možností participace našeho úřadu na prognózách v rámci 
reformy důchodového systému. Ale také na limitech zlepšování 
podnikových statistik a rovněž na velmi tvrdých diskusích 
v souvislosti s přípravou Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
Další aktivity v oblasti snižování zátěže respondentů jsou však 
přímo závislé na podpoře ze strany ministerstev. Je třeba, aby si 
uvědomila, že administrativní data – pokud metodicky vyhovují 
evropské statistice – mají být pro statistické účely používána. 
Intenzivně v tomto ohledu jednáme nejenom s vlastníky dat, 
ale i s Úřadem vlády nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jak se do práce statistiků promítají změny legislativy?
Nejvýznamnější změnou v oblasti legislativního procesu, která 
se v letošním roce promítla do práce statistiků, je přijetí novely 
nařízení o evropské statistice č. 223. Tato skutečně převratným 
způsobem posílila nezávislost státních statistických systémů 
a přinesla zásadní změny týkající se přístupu národních 
statistických úřadů k administrativním zdrojům dat. Opravňuje 
úřady k rychlému a bezplatnému přístupu k těmto záznamům 
a k jejich integraci do statistik.
Bohužel, je zarážející, že tato novela zatím pohnula s tuzemskou 
státní správou jen v omezeném rozsahu a leckde nepanuje potřebná 
shoda na tom, zda již sebraná data mohou být poskytnuta pro 
tvorbu statistických informací. Stále se hledají nejrůznější právně-
formalistické obstrukce. Přitom zmiňované evropské nařízení 
i zákon o státní statistické službě jasně stanoví, že oprávnění 
přistupovat k administrativním datům jednoznačně máme. 
Kdyby se nejednalo o tak zásadní problém, s trochou nadsázky 
by bylo možné konstatovat, že v rámci EU pomalu začínáme mít 
v negativním slova smyslu výjimečnou pozici. Na tomto se tedy 
snažíme dále pracovat.

Využívá ČSÚ při zjišťování dat dostatečně moderní technologie?
Snad to nebude znít příliš nadneseně, ale mám dokonce za to, 
že v tomto ohledu patříme do první třetiny evropských národních 
statistických úřadů. Průběžně modernizujeme všechny statistické 
procesy, počínaje sběrem dat, konče zpracováním výsledků 
a publikací údajů tak, aby se zvyšoval komfort uživatelů a snižovala 
zátěž respondentů. Respondentům například nabízíme možnost 
zaslání dat on-line. Již od roku 2005 se také v rámci sběru dat 
o cenách v terénu využívají mobilní kapesní počítače a následně 
tablety. Úřad se tak v rámci Evropy zařadil spolu s Finskem a Francií 
na přední místo tohoto způsobu zpracování dat. Nové technologie 
nám významně pomáhají zvyšovat celkovou efektivitu naší činnosti. 
I když samozřejmě ani této oblasti se nevyhýbají problémy. 

Jak se statistici připravují na strategii Průmysl 4.0?
Evropský statistický systém, jehož součástí je i ČSÚ, samozřejmě 
reaguje na budoucnost v oblasti, v níž dochází k významným 
změnám průmyslovým, ale i ekonomickým, sociálním 
a technologickým. Snahou je, aby tento systém účinně fungoval 
a sloužil uživatelům i v měnícím se datovém prostředí. V květnu 
2014 Výbor pro Evropský statistický systém přijal tzv. Vizi 
2020, která pojednává o využívání nových datových zdrojů, 
o pružnějších reakcích na požadavky uživatelů či o moderní 
komunikaci s uživateli.
ČSÚ již v současné době zpracovává řadu ukazatelů, které se 
více či méně dotýkají i mapování tzv. Průmyslu 4.0. Jde třeba 
o údaje v oblasti využívání informačních a komunikačních 
technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím 
samostatného šetření. Tyto údaje jsou dále využívány kupříkladu 
při monitorování plnění jednotlivých oblastí Digitální agendy 
pro Evropu. Kromě toho provádíme řadu dalších aktivit 
v oblasti statistického zachycení rozšíření a využívání ICT, 
s dlouhodobým cílem vytvoření komplexního obrazu o rozvoji 
digitální (informační) ekonomiky a společnosti v ČR. Údaje 
o informačních a komunikačních technologiích systematicky 
sledujeme jak z hlediska produkce moderních ICT, včetně údajů 
o investicích, zahraničním obchodu a kvalifikovaných lidských 
zdrojích, tak z pohledu využívání těchto technologií a systémů 
nejen v podnicích.
V návaznosti na probíhající transformaci průmyslu reagujeme 
rovněž přípravou nových otázek zjišťujících zavádění 
vybraných technologií v jednotlivých odvětvích. Do dotazníku 
zmíněného samostatného šetření jsme na příští rok zařadili 
oddíl, v němž se podniků dotazujeme na jejich zkušenost se 
sběrem a zpracováváním tzv. big data, velkých datových toků 
vznikajících zejména při činnosti chytrých zařízení. Probíhá 
také debata o přípravě modulů pro navazující období. Roste 
přitom zájem o data související s implementací dalších vyspělých 
technologií, které zásadně proměňují podnikové, výrobní či 
distribuční procesy.
Závěrem bych ráda připomněla publikaci ČSÚ s názvem 
Informační společnost v číslech. Letošní vydání nově obsahuje 
například informace o používání služeb cloud computingu 
v podnikatelském sektoru. Ke strategii Průmysl 4.0 pak mají 
nepřímo vztah i naše údaje o výzkumu a vývoji, které sbíráme 
i za oblast ICT, nebo statistiky v oblasti vzdělávání. Mimochodem 
právě v oblasti statistik výzkumu a vývoje se Svazem úzce 
spolupracujeme.

red

Bližší informace o Českém statistickém úřadu a jeho 
aktivitách najdete na internetových stránkách www.czso.cz.

Rozhovor     17



Hostem říjnového klubového večera byl ministr vnitra Milan 
Chovanec. Tématem diskuse byl příval uprchlíků do Evropy, 
zástupci podnikatelů také upozorňovali na potřebu pracovních 
sil z konkrétních států, se kterými už mají zkušenosti – Ukrajina, 
Mongolsko, Polsko. Hodně se mluvilo o připravované legislativě 
umožňující zrychlené přijetí pracovních sil právě z Ukrajiny. 
Zdá se, že pokud bude zatím řešen jen jeden druh specifických 
kategorií zaměstnanců, potřeby praxe to nevyřeší. Na programu 
byla i připravovaná novela azylového zákona a členové klubu 
se ptali na rozdělení kompetencí mezi ministerstvy vnitra 
a průmyslu a  dopravy v oblasti řízení problematiky IT. 

Ministra vnitra Milana Chovance (vpravo) přivítala generální ředitelka SP ČR 
Dagmar Kuchtová (vlevo).

Na Dni s TA ČR 22. října reprezentoval SP ČR jeho viceprezident 
Radek Špicar (vpravo).

Majitel společnosti LINET a viceprezident SP ČR Zbyněk Frolík (vlevo) přivítal 10. listopadu 
ve své firmě ve Slaném ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (druhý zleva). SP ČR 
zastupovala také jeho generální ředitelka Dagmar Kuchtová (druhá zprava).

Ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR Lukáš Martin přivítal 
v centrále SP ČR Jianga Shienga, enerálního ředitele partnerské 
čínské organizace CCPIT Dalian.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák (vpravo) se 13. listopadu zúčastnil  
Česko-kazachstánského fóra investičních možností ve speciálních  
ekonomických  zónách  Republiky Kazachstán.
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Podnikatelská mise na Kubu
S cílem připomenout dobré jméno českých výrobků a navázat nové obchodní kontakty 
uspořádal Svaz podnikatelskou misi na Kubu. Zástupci českých firem na ni v listopadu 
doprovodili náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla.

V návaznosti na mírné oteplení vztahů mezi USA a Kubou dochází 
ke zvýšenému zájmu o spolupráci s touto zemí i v ostatních částech 
světa. Letos v létě obnovily Kubánská republika a USA diplomatické 
styky, došlo k znovuzavedení trajektového spojení a zmírnila se 
vzájemná rétorika vyostřená v době studené války. Kubánská vláda 
sice neprovádí žádné razantní reformy, ale začíná reálněji uvažovat 
jak zemi více zapojit do světové ekonomiky, zmírnit hospodářské 
těžkosti a vylepšit zastaralou a opotřebovanou infrastrukturu. 
Nelze mluvit o nějaké kubánské verzi „přestavby“ a stále také 
přetrvává americké embargo, jehož odstranění ze strany USA 
brání tamní republikáni. I přesto, nebo právě proto, se nyní vyplatí 
investovat čas a prostředky do podpory česko-kubánských vztahů. 
Až ke skutečnému otevření dojde, bylo by již pozdě začínat 
s posilováním vztahů. Tamní vláda deklaruje, že nechce být opět 
hospodářsky závislá na jedné velké mocnosti, deklaruje snahu 
spolupracovat s širokou škálou partnerů a mimo jiné se obrací 
i na Evropu. Velké množství firem ze zemí EU zde již úspěšně působí. 
Ani české firmy nechtějí zůstat pozadu a jejich dosavadní 
snahy letos podpořila již druhá podnikatelská mise. Ve dnech 
2. – 4. listopadu proběhl program podnikatelské delegace 
u příležitosti návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu 
(MPO) Vladimíra Bärtla, který připravil Svaz průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) společně se zastupitelským úřadem ČR v Havaně a MPO. 
Podnikatelskou delegaci vedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. 
Navázali jsme tak na předchozí misi, která v polovině října 
navštívila Havanu jako doprovod náměstka ministra zahraničních 
věcí Martina Tlapy. 
Program naší mise se propojil se skupinou českých firem, které 
se účastnily letošního ročníku mezinárodního veletrhu FIHAV 
v Havaně. ČR zde letos měla oficiální stánek realizovaný s finanční 
podporou MPO. Propojení české oficiální účasti a podnikatelské 
mise tak ještě více zdůraznilo náš zájem o spolupráci s kubánskou 
stranou. Mise se účastnilo 13 zástupců 11 podniků a organizací 
a dalších asi 15 firem se účastnilo buď v rámci společného stánku, 
nebo individuálně na veletrhu.

Mezi nejvíce zastoupené obory v této delegaci patřila dopravní, 
především letecká, infrastruktura. Dále pak finanční služby, 
kde již EGAP ve spolupráci s komerčními bankami úspěšně 
zajišťuje financování některých obchodů. Zastoupeny byly i obory 
strojírenství, ochrany životního prostředí a energetiky. Mezi českými 
firmami na FIHAVu dominoval obor elektrotechniky, především 
světelné zdroje a elektroinstalační materiál.  Dále pak farmacie, 
porcelán, firmy obchodující se strojírenskými výrobky a další. 
Oceňujeme vysokou úroveň expozice a prezentace českých firem.
Členové podnikatelské mise byli přijati podle svých oborů 
na Ministerstvu dopravy Kubánské republiky a na Ministerstvu 
energetiky a těžby. Zvláštní důraz byl kladen na obor civilní 
letecké dopravy. Delegace se také představila zástupcům Kubánské 
hospodářské komory a tamním podnikům zahraničního obchodu. 
Vzhledem k centralizaci ekonomiky v rukou státu mohou mít 
tyto kontakty v budoucnu velký význam. Další jednání absolvoval 
separátně pan náměstek Vladimír Bärtl a prezident SP ČR Jaroslav 
Hanák. Součástí těchto jednání bylo také přijetí na Ministerstvu 
hospodářství. Všechna jednání byla až překvapivě věcná, 
neideologická a pragmatická.
Kuba je země s řadou problémů, mezi které z obchodního hlediska 
patří především nedostatek deviz. Mezi výhody patří bezpečnost 
a dobrá platební morálka. Pokud již stát devizy alokuje na něco, 
co potřebuje a kontrakt je potvrzen, pak zboží uhradí. Je to ale 
také země s řadou příležitostí, kde stále ještě české, potažmo 
československé výrobky mají punc kvality a spolehlivosti 
a odolnosti a minulá spolupráce nebyla ještě zcela zapomenuta. 
I přes velkou konkurenci s ostatními zeměmi je ještě čas a prostor 
navázat na původní vztahy, budovat nové a najít zde pro české firmy 
uplatnění. I proto jsou na příští rok plánovány další podnikatelské 
delegace a veletržní účasti.

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

Podnikatelská mise na Kubu
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Balkán naše firmy stále láká

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) ve spolupráci 
s ministerstvem zahraničních věcí vyšel vstříc velkému zájmu 
firem o oblast Balkánu a uspořádal ve dnech 14. – 16. října 
podnikatelskou misi do Bosny a Hercegoviny a Chorvatska. 
Ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka doprovázelo 
14 zástupců českých firem. Podnikatelskou delegaci vedl 
viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký.
Díky perfektní spolupráci zastupitelských úřadů a místních 
hospodářských komor se v krátké době povedlo připravit jak 
v Sarajevu, tak v Záhřebu kvalitní podnikatelská fóra. V obou 
případech se účastnilo několik desítek místních firem a čeští 

zástupci si tak odvezli řadu nových kontaktů. Některé firmy 
v regionu již aktivní jsou a podpořily své stávající projekty.
V delegaci byla zastoupena řada oborů, jako například elektronika 
a elektrotechnika, dopravní infrastruktura, energetika, textilní 
průmysl, zdravotnické služby, vodohospodářství a ochrana 
životního prostředí, geologické služby, právní poradenství či 
zkušebnictví a certifikace. Tyto obory se vhodně doplňují a patří 
právě k tomu nejlepšímu, co mohou české společnosti v tomto 
regionu nabídnout. Tato cesta je součástí naší soustavné snahy 
o podporu vztahů se zeměmi bývalé Jugoslávie a věříme, že 
pomohla účastníkům při podpoře a budování obchodních vztahů.

red

Vietnam má zájem o české výrobky
Zájem o české výrobky, zejména radary a letadla, projevilo ministerstvo národní obrany 
Vietnamu na schůzce se zástupci českého obranného průmyslu, jež se uskutečnila v říjnu. 

Čeští podnikatelé navštívili Vietnam 
v uplynulých dnech v rámci podnikatelské 
mise uspořádané Svazem průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) při příležitosti 
návštěvy ministra zahraničních věcí 
Lubomíra Zaorálka. 
„Vietnamská strana chce spolupracovat 
v obranném průmyslu, zajímají ji konkrétně 
radary a letadla. Velmi naléhavá bude 
v budoucích letech ochrana životního 
prostředí, kde můžeme nabídnout 
čističky odpadních vod a ekologizaci 
průmyslu. Zájem je také o zdravotnická 
zařízení a vybavení nemocnic. Velmi 
žádané jsou investice do dopravní 
infrastruktury,“uvedl po setkání 
s politickými partnery Lubomír Zaorálek.
„Navazujeme na mnohé tradice, což se týká 
i nedávného podnikatelského fóra v Praze, 
které proběhlo za přítomnosti prezidentů 
obou republik, na jehož organizaci se 
Svaz podílel. Zúčastnilo se ho více než 
250 zástupců exportérů a investorů obou 
zemí,“ řekl před stovkou vietnamských 

podnikatelů na Česko-vietnamském 
podnikatelském fóru v Ho Či Minově Městě 
viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký, 
který podnikatelskou misi vedl. „Oblastí, kde 
bychom si přáli intenzivnější oboustranně 
prospěšnou spolupráci, je celá řada. České 
firmy mají co nabídnout. Mají špičkovou 
technologickou úroveň a skvělé know-how,“ 
konstatoval. 

V Hanoji byla na programu mise také 
slavnostní recepce – setkání ke státnímu 
svátku ČR a k 65. výročí navázání 
diplomatických styků obou zemí uspořádané 
Velvyslanectvím ČR v Hanoji. I při této 
příležitosti se čeští podnikatelé setkali 
s mnoha partnery z vietnamské strany, kteří 
mají v ČR své podnikatelské aktivity. Mnozí 
z nich absolvovali vysoké školy v Česku 
a nyní využívají znalost českého jazyka 
i tehdy navázaných kontaktů s českým 
podnikatelským prostředím.
Podnikatelská mise z Vietnamu pokračovala 
do Malajsie. Zúčastnily se jí dvě desítky 
zástupců českých firem a společností; další 
podnikatelé z ČR se připojili k některému ze 
čtveřice podnikatelských fór. Jejich dějišti 
byly kromě Hanoje a Ho Či Minova Města 
také malajské Kota Kinabalu a Kuala Lumpur.
V Hanoji se fóra navíc zúčastnili zástupci 
dalších 22 firem, kteří do Vietnamu odjeli 
na tamější právě probíhající mezinárodní 
strojírenský veletrh. 

red
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Když se učitelé stydí přiznat, 
že jsou učitelé ...
Konference Česká škola 21. století hledala cesty, jak vrátit učitelskému povolání prestiž. 
Cílem výuky nemá být odříkání frází a vzorečků, ale přivést děti k touze nacházet vlastní 
řešení problémů, míní odborníci.

„Řekněte mi, které dítě se do školy těší?“ Touto otázkou zahájil 
člen správní rady Nadace Depositum Bonum a člen představenstva 
České spořitelny Daniel Heler  5. listopadu již 3. ročník konference 
Nadace Depositum Bonum Česká škola 21. století. Přestože mezi 
více než stovkou účastníků bylo mnoho zástupců učitelů, žádný 
z nich neoponoval. „Ve chvíli, kdy se pedagogové mají problém 
uživit a stydí se přiznat, že jsou kantoři, musíme se zamyslet nad 
prestiží učitelského povolání,“ vyzval Daniel Heler.
Nad tématy jak „posunout“ vzdělávací proces tak, aby nejen 
více motivoval děti i učitele, ale také lépe vyhovoval současným 
trendům na trhu práce a potřebám firem, debatovali zástupci 
pedagogů, firem, ministerstev i obcí. Mezi diskutujícími byli 
například šéf společnosti Meopta Vítězslav Moťka, Pavel Roman 
ze společnosti Robert Bosch či Jaroslav Fidrmuc, náměstek 
ministryně školství.
Diskutující se shodli, že zásadní roli v celém systému zastávají 
učitelé. Cílem výuky nesmí být schopnost zpaměti odříkat fráze 
a vzorečky, ale vést děti k zájmu o okolní svět a probudit v nich 
touhu nacházet vlastní řešení. S takovou badatelskou výukou je 
potřeba začít už v mateřských školkách.
„My víme, co bychom chtěli učit a víme, co by děti měly umět. 
Ale kdo to bude dělat? Máme problém sehnat kvalitní pedagogy, 
kteří by byli z pedagogických fakult připraveni děti vést a kvalitně 
učit,“ upozornil Věslav Michalík, starosta obce Dolní Břežany, 
která je zřizovatelem oceňované základní a mateřské školky.

Pomáhat můžou i firmy
Právě podpora motivovanosti učitelů i žáků prostřednictvím 
zkvalitňování výuky je jedním z cílů Nadace Depositum Bonum, 
kterou Česká spořitelna založila v roce 2012. Nadace se zaměřuje 
na rozvoj kvalitní výuky technických oborů.

Jednou z cest, jak to udělat, je pomoci učitelům lépe učit. Nadace 
proto například založila 21 regionálních center pro učitele 
fyziky, ve kterých se pedagogové mohou scházet a vzájemně si 
vyměňovat zkušenosti a sbírat inspiraci pro výuku. V centrech 
jsou také zdarma k zapůjčení pomůcky. Zásadní přitom je, že se 
do podpory regionálních center zapojují i firmy. Například firma 
Meopta dodala učitelům vyřazené optické součástky z výroby. 
„Měsíčně vyrábíme statisíce optických elementů a máme výměty, 
které se nedají využít na high-tech výrobu. Byla by škoda to 
sešrotovat, tak je rádi poskytujeme dětem a kantorům, aby to 
mohli dále využít,“ uvedl Vítězslav Moťka z Meopty.
„Optické sklo je pro učitele normálně fakticky nedostupné. 
Kupuje se v optice v cenách kolem desítek či stovek korun za kus 
jako brýlová skla. Jsme za to velmi vděčni. Vím o žácích, kteří 
s čočkami z Meopty postavili dalekohled a s projektem se dokonce 
umístili na 11. místě ve fyzikální soutěži s mezinárodní účastí,“ 
přiblížila Irena Dvořáková, učitelka fyziky na ZŠ Červený vrch 
v Praze, jak mohou firmy významně přispět ke zlepšení výuky.
Toho, co by pedagogové mohli v hodinách využít, je přitom 
spousta. Železné piliny, plastové trubky na pokusy 
s elektrostatikou, dřevěné destičky na stavbu elektrických 
obvodů, elektrikářské lišty či polystyren – z toho všeho učitelé 
dětem dokáží připravit zajímavé pokusy, aby jim fyziku ukázali 
v zábavné a hlavně praktické podobě.
 
František Bouc
ředitel odboru externí komunikace ČS a.s.
fbouc@csas.cz

Bližší informace o konferenci Česká škola 21. století 
a projektu Elixír do škol najdete na internetových stránkách 
www.nadacedb.cz.
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Aktuality z oblasti digitální agendy
Letošní podzim je ve znamení boje firem za modernější evropskou legislativu v oblasti 
ochrany osobních údajů, která by měla umožnit rozvoj automatizovaného zpracování 
velkých dat a tím i další vývojové fáze digitální ekonomiky. 

V plném proudu jednání o konečné podobě nového evropského 
nařízení o ochraně dat však všem udělal čáru přes rozpočet 
Soudní dvůr EU, který svým rozsudkem v kauze Schrems 6. října 
zrušil institut tzv. Safe Harboru – bezpečného přístavu pro 
transatlantický přenos osobních dat, čímž významně omezil 
datové toky mezi EU a USA a naopak ohrozil rozvoj digitální 
ekonomiky. 
Problematika ochrany dat souvisí i s dalším tématem, jímž se 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v těchto dnech intenzivně 
zabývá: je jím reakce na celosvětové hnutí nazývané v parafrázi 
na německou spolkovou digitální strategii Průmysl 4.0. 

Ochrana dat je prioritou
Nezajistíme-li spolehlivou ochranu údajů, s nimiž se nakládá 
v rámci automatizované práce s daty, a nebude-li mít tato 
ochrana dostatečně pevný, ale na druhé straně i pružný – future-
proof – právní rámec, můžeme na úspěšnou 4. průmyslovou 
revoluci a s ní spojené zvyšování globální konkurenceschopnosti 
nejen v ČR, ale i ve zbytku Evropy zapomenout.
Zbystřit by nyní měly firmy, které při svém podnikání nakládají 
s osobními daty, a bít na poplach by měly začít ty z nich, které 

vyvíjí jakoukoli formu obchodního styku s USA. Poslední dění 
v oblasti regulace ochrany dat v EU je na pováženou a pod vlivem 
kauzy Snowden a některých dalších událostí souvisejících 
s únikem dat v posledních letech začínají jak Evropská komise 
(EK) ve svých návrzích, tak i Soudní dvůr EU ve své judikatuře 
přitvrzovat v regulaci, která má být v jejich podání prevencí 
obdobných negativních jevů do budoucna. 
Svaz na EK, ale i na ostatní strany probíhajících jednání 
v trialogu (tj. Radu EU, resp. Stálé zastoupení ČR při EU 
a Evropský parlament, resp. probyznysově smýšlející české 
europoslance), systematický tlak směřující k přijetí takové 
verze nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů, 
která napomůže lepšímu uchopení oblasti ochrany osobních 
dat v digitálním prostředí a na jedné straně zajistí spolehlivou 
ochranu citlivých dat, na straně druhé i umožní bezproblémovou 
práci s nimi. 
Žádáme proto, aby nařízení umožnilo využití a zpracování 
velkých dat včetně jejich mezinárodního transferu, zachovalo 
jasné rozdělení povinností a odpovědnosti mezi správci 
a zpracovateli údajů a vytvořilo takový sankční systém, který 
bude motivovat ke zvyšování úrovně ochrany soukromí. 
Do konce letošního roku by tak měla spatřit světlo světa 
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výsledná podoba nařízení, která bude výběrem „the best of“ 
dosavadních návrhů EK, Rady EU a Evropského parlamentu (EP) 
a napomůže jak lepší ochraně osobních dat v EU, tak i dalšímu 
rozvoji digitální ekonomiky. Těšíme se na ni. 
Výše byl naznačen problém zvaný „zrušení Safe Harboru“. Ačkoli 
mezi českými firmami není povědomí o dalekosáhlých dopadech 
zmíněného rozsudku Soudního dvora EU příliš rozšířeno, je 
třeba zdůraznit, že jde o významnou komplikaci pro přenos 
osobních dat mezi EU a USA: Soudní dvůr totiž na základě 
stížnosti Rakušana Maxmiliana Schremse proti rozhodnutí 
irského dozorového orgánu (místně příslušného pro evropskou 
centrálu Facebooku) judikoval, že USA nezajišťují evropským 
občanům stejnou míru ochrany osobních údajů jako EU 
a prohlásil rozhodnutí o bezpečném přístavu pro transatlantický 
přenos dat za neplatné. Tím prakticky vrhl všechny firmy, které 
podnikají mezi EU a Amerikou, v obrovskou právní nejistotu 
a nastolil právní vakuum, ve kterém jsou možná krom zoufalého 
čekání na dohodu EK a americké vlády o novém, posíleném 
Safe Harboru 2.0, de facto pouze tři legální řešení pro přenos 
osobních údajů přes Atlantik: využití setu tzv. standardních 
smluvních doložek (Standard Contractual Clauses) pro smlouvy 
s americkými partnery, které jsou ovšem natolik složité a právně 
komplikované, že si řada firem jejich vyjednání ve výsledku 
rozmyslí; druhou možností je vyjednání tzv. závazných 
vnitrofiremních pravidel (Binding Corporate Rules), jejichž obsah 
podléhá schválení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ); 
poslední možností je individuální udělení souhlasu ÚOOÚ 
s jediným individuálním přenosem dat. 

Řešení jsou nákladná 
Všechna tři řešení jsou velmi právně komplikovaná, dlouhodobá 
a tím i nákladná. Navíc se právníci shodují, že při dalším 
napadení u Soudního dvora by žádné z nich neobstálo – 
nejdůležitější totiž je přijetí opatření o posílení ochrany dat 
na americké straně. Shrnuto a sečteno: tím, že Soudní dvůr EU 
bez náhrady a s okamžitou platností zrušil Safe Harbor, způsobil 
významné komplikace jak dotčeným firmám, tak i rozvíjející se 
digitální ekonomice EU a postavil tak celou unii do nepříjemné 
situace, kdy musí vysvětlovat Američanům, že vše, na co dosud 
v oblasti evropských dodávek a služeb spoléhali, je rázem kvůli 
blokacím v oblasti ochrany dat ohroženo. 
SP ČR ani zde není nečinný: okamžitě po vyhlášení rozsudku 
Soudního dvora jeho zástupci reagovali stanoviskem na webu, 
navštívili eurokomisařku Věru Jourovou, do jejíhož portfolia 
téma ochrany dat spadá, upozornili na závažnost situace 
premiéra Bohuslava Sobotku a požádali o jeho intervenci 
směrem k předsedovi EK Jeanu-Claudu Junckerovi. Na počátku 
listopadu SP ČR také o vážnosti situace informoval všechny 
ministry a požádal je o aktivní přístup při jejich jednáních s EK 

a ÚOOÚ – zablokování transatlantického přenosu dat se totiž 
týká bez výjimky všech resortů od vnitra a spravedlnosti přes 
školství, zaměstnanost a zdravotnictví až po kulturu. Budeme 
tedy jen doufat, že EK při jednáních s americkou stranou projeví 
dostatek diplomatických schopností a firmám situaci ulehčí tím, 
že s Američany uzavře novou dohodu co nejdříve. 

Průmysl 4.0 nás zajímá
V neposlední řadě bychom rádi zmínili, že SP ČR je krom oblasti 
ochrany osobních údajů aktivní i při řešení důsledků hnutí, jež je 
nazýváno 4. průmyslovou revolucí, a při tvorbě národní strategie 
pro Průmysl 4.0: od samého počátku se účastníme jednání 
odborného týmu, který vytvořil Národní iniciativu Průmysl 4.0 
představenou ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem 
na MSV 2015 v Brně, a pracujeme nyní na Akčním plánu pro 
Průmysl 4.0, který by měl světlo světa spatřit v prvním čtvrtletí 
příštího roku. Cílem je navrhnout materiál, který vznikne 
ve vzájemné spolupráci zástupců průmyslu a akademického 
sektoru, a teprve poté bude dán všanc představitelům 
státní správy, kteří by na jednotlivých ministerstvech měli 
implementaci plánu prakticky realizovat. Cílem je shrnout 
dosavadní průběh 4. průmyslové revoluce v ČR, pojmenovat 
její kladné momenty i rizika a navrhnout vládě, jak by měla 
jejích příležitostí využít v oblastech restrukturalizace průmyslu, 
podpory investic, změny ve struktuře vzdělanosti a na trhu 
práce, efektivity využívání energetických zdrojů a v neposlední 
řadě při tvorbě nové legislativy tak, aby ČR na tomto 
celospolečenském hnutí ve výsledku profitovala co do zvýšení 
své konkurenceschopnosti. 

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

O digitální ekonomice hovořil na Valné hromadě SP ČR člen jeho 
představenstva Jiří Holoubek.
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Jednotný trh zboží a služeb
Nový balíček opatření hledá cesty, jak adaptovat jednotný trh EU na nové ekonomické 
procesy, které jsou komplexní, globální a digitální. Cílem je zajistit, aby měli prospěch 
spotřebitelé i podniky.

Evropská komise zveřejnila 28. října balíček opatření na zvýšení 
výkonnosti jednotného trhu EU „Zlepšení jednotného trhu: Více 
příležitostí pro lidi a podniky“ (KOM(2015) 550). Navazuje jím 
na předchozí Akty pro jednotný trh z roku 2011 a 2012. Jednotný 
trh musí být revidován a modernizován tak, aby se zlepšilo 
fungování trhu zboží a služeb a současně zaručila ochrana lidí. 
Nová strategie však vidí fungování jednotného trhu daleko 
komplexněji, jako předpoklad pro realizaci dalších strategií EU – 
dokončování hospodářské a měnové unie, digitální ekonomiku, 
oběhové hospodářství, mobilitu, obchod a investice, kapitálové trhy, 
v zájmu růstu, zaměstnanosti a posílení postavení EU ve světě.
Nová strategie hledá cesty jak adaptovat jednotný trh EU 
na nové ekonomické procesy, které jsou stále více komplexní, 
globální a digitální. Zvyšující se úloha globálních řetězců, 
nových obchodních modelů a sdílené ekonomiky představuje 

nové příležitosti, ale také odhaluje nové překážky fungování 
jednotného trhu.
Nová strategie se proto zaměřuje na cílené akce ve třech oblastech: 
vytváření příležitostí pro spotřebitele, odborníky a podniky, 
podněcování a umožňování modernizací a inovací, které Evropa 
potřebuje a zaručení praktické realizace tak, aby z ní měli prospěch 
spotřebitelé a podniky ve svém každodenním životě.

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

EK v příštím roce otočí kormidlo k sociální Evropě

Zaměří se i na další aktuální výzvy jako jsou řízení migrace a ochrana hranic, strategie 
jednotného digitálního trhu, kosmická agenda pro Evropu a kroky k udržitelné evropské 
budoucnosti.

Evropská komise (EK) zveřejnila 27. října pracovní program 
legislativních a nelegislativních návrhů nazvaný „No time for 
business as usual“ obsahující 23 návrhů oscilujících kolem 
desítky priorit svého předsedy Jean-Clauda Junckera. 
EK bude i v roce 2016 pokračovat v tom, co si předsevzala 
– „soustředit se na ty velké věci“. Hodlá zkvalitnit a zrychlit 
procesy, zejména u priorit cílených na růst a zaměstnanost. 
Žádné legislativní návrhy nesmí dlouho otálet na jednacím 
stole nebo uváznout v legislativní mašinerii. Ke stažení je 
navrženo 20 návrhů a u 40 existujících legislativních pravidel 
bude v rámci programu REFIT prověřena jejich účelnost.
Návrhy roku 2016 navazují a dále prohlubují iniciativy z roku 
letošního, zaměří se ale i na další aktuální výzvy: jimiž jsou 
lepší řízení migrace a ochranu hranic, implementaci strategie 
jednotného digitálního trhu, implementaci strategie pro 
jednotný trh, kosmickou agendu pro Evropu, implementaci 

balíčku k oběhovému hospodářství, nové kroky k udržitelné 
evropské budoucnosti, legislativní zakotvení energetické 
unie, agendu pro nové dovednosti a nový start pro pracující 
rodiče, akční plán pro DPH a balíček v oblasti daně z příjmů 
právnických osob.

Program EK z perspektivy byznysu
Sdělení samotné vyznívá velmi pozitivně, ale přiložené návrhy 
v mnohém jeho proklamacím odporují. Mezi oblastmi, kde 
EK navrhuje společný postup v zájmu dosažení ambiciózních 
politických cílů, jako jsou vysoké environmentální, sociální 
a pracovní standardy, chybí konkurenceschopnost jako 
předpoklad udržení těchto standardů. 
EK také deklaruje úsilí o „spravedlivý vnitřní trh se silnou 
průmyslovou základnou“, ale ve sdělení není žádná reference 

Podrobnosti najdete na webu www.spcr.cz v rubrice 
Evropské a mezinárodní vztahy.
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k průmyslu v Evropě. Chybí také opatření související 
s implementací Aktu pro malé a střední podniky. EK ale slibuje 
podporu evropským podnikům, udržitelný přístup k financím, 
nové dovednosti, podporu začínajících podniků (start-ups) 
a podnikání.

Junckerův Pilíř sociálních práv
Z pracovního programu 2016 je zcela evidentní, že EK chce 
vystupňovat své akce na posílení „Sociální Evropy“. Jasně 
deklaruje svůj cíl hledat mezery v sociální legislativě. Přichází 
také s návrhy na revizi legislativních aktů, které prokazatelně 
plní svůj účel, a to může procesy zkomplikovat a odvrátit 
pozornost od důležitějších úkolů. Ačkoliv EK deklaruje 
podporu výhradně návrhům, kde je shoda a naděje na rychlé 
přijetí, přichází s návrhem na „cílenou“ revizi kontroverzní 
směrnice o vysílání pracovníků, jejíž znovuotevření přinese 
podnikům i pracovníkům další nejistotu. EK by se měla poučit 

z minulých zkušeností a zaměřit se jen na takové sociální 
iniciativy, které různé aktéry rozhodovacího procesu nebo 
sociální partnery spíše spojí, než rozdělí. U „pilíře sociálních 
práv“ představeného již ve Zprávě pěti předsedů lze pozitivně 
hodnotit návrat k flexikuritě a agendě pro nové dovednosti. 
Balíček legislativních a nelegislativních návrhů pro zvýšení 
účasti rodičů na trhu práce bude nutné podrobně analyzovat 
podle konkrétních návrhů. 

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

Nová obchodní 
a investiční strategie z perspektivy byznysu

Evropská komise zveřejnila 14. října novou strategii „Obchod pro všechny: Cesta 
k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015) 497) s novým směrováním 
politiky EU odrážející potřebu odpovědnější obchodní politiky. 

Z hlediska podnikatelů a zaměstnavatelů lze tento nový 
postoj k úloze obchodní a investiční politiky EU, komplexní 
přístup a provázanost s dalšími politikami EU obecně přivítat. 
Obchodní politika je představena jako zdroj růstu a pracovních 
příležitostí v kombinaci se strukturálními reformami, snižováním 
administrativní zátěže, investiční politikou a přístupem 
k financím. Důraz je kladen na podporu malých a středních 
podniků a jejich specifické potřeby, což povede k jejich žádoucí 
internacionalizaci a zvýšení jejich podílu na třetích trzích. 
Strategie přistupuje vyváženě k dalšímu vývoji mnohostranného 
obchodního systému v rámci Světové obchodní organizace 
(WTO) a podpoře bilaterálních dohod, které nyní pokrývají 
třetinu obchodu EU se třetími zeměmi. 
Obchodní politika musí být pojata v celé své šíři, aby si 
Evropa zajistila své místo v hodnotovém řetězci. Je třeba 
podpořit obchod se službami, odstranit překážky v digitálním 
obchodování, podpořit mobilitu kvalifikovaných pracovníků, 
přístup k surovinám a překonání regulatorní roztříštěnosti. 
Propojení politik v těchto oblastech by mělo přispět 
k odpovědnému řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců. 

Obavy byznysu
Nová strategie nutí podnikatelskou sféru k důkladnější analýze 
některých kapitol a navrhovaných opatření. Zejména se 
jedná o návrhy, které v rámci deklarované transparentnosti, 
odpovědného řízení hodnotových řetězců, zachování evropských 
regulatorních, pracovních a environmentálních standardů, 
vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, lepší 
ochrany práv spotřebitelů a respektování lidských práv 
mohou vést k dalším zásahům do podnikových práv. Byznys 
také nepodporuje představu Komise o universálním modelu 
investičního soudu.

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

Podrobnosti najdete na webové stránce www.spcr.cz 
v rubrice Evropské a mezinárodní vztahy.

Bližší informace najdete na internetových stránkách  
www.spcr.cz v rubrice Evropské a mezinárodní vztahy.
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Kaleidoskop EU

Eurokomisařka Věra Jourová v Praze: V rámci své návštěvy se 2. listopadu sešla se zástupci vlády, státní správy a sociálních 
partnerů, aby jim představila nový pracovní program Evropské komise na rok 2016. V rámci svého portfolia se zaměří zejména 
na spotřebitelskou politiku, zlepšení situace rodičů v přístupu na trh práce a prosazení směrnice o kvótách pro „podzastoupené“ 
pohlaví ve správních a dozorčích radách podniků kótovaných na burze, přičemž bude dbát na to, aby byznys nebyl zatížen další 
regulací. Současně přislíbila vyvinutí maximálního úsilí k vyřešení situace kolem institutu Safe Harbor. Podrobnosti na www.spcr.cz 
v rubrice Evropské a mezinárodní vztahy.

Konec roamingu v EU: Evropský parlament schválil na konci října zákaz poplatků za roaming v rámci celé EU, a to od 15. června 2017. 
Od 30. dubna 2016 se navíc výrazně sníží příplatky za volání, SMS i data v zahraniční. Podrobnosti na www.europarl.europa.eu.

EU splní emisní cíle 2020: Evropská agentura pro životní prostředí vydala na konci října studii s názvem „Trends and projections 
in Europe 2015“, podle které se EU podaří dosáhnout cíle v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Oproti původně 
navrhovaným 20 % se podle studie dokonce podaří dosáhnout snížení o 24 %. Podrobnosti na www.eubusiness.com.

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

Šetření SP ČR a ČNB za 3. čtvrtletí 

Svaz opět zveřejnil prezentaci výsledků unikátního šetření mezi nefinančními podniky, 
které dlouhodobě provádí ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB).

Pravidelné kvartální šetření obsahuje například informace 
týkající se očekávání vývoje cen, zakázek, mezd, 
zaměstnanosti, investic, ale i hodnocení podnikatelského 
prostředí, dostupnosti úvěrů či platební morálky. Výsledky 
šetření najdete na internetových stránkách www.spcr.cz 
v rubrice Ankety a šetření, stejně jako aktuální komentář 
k vývoji průmyslu či základní makroekonomický přehled 
vývoje ekonomiky s komentáři.
Z šetření mimo jiné vyplývá, že podnikatelé stále hodnotí 
podnikatelské prostředí v ČR spíše negativně. Přes nepatrná 
zlepšení u většiny ukazatelů nevidí zlepšení – důvodem je 
nastavení podmínek pro podnikání ze strany státu. Firmy 
nejhůře hodnotí přetrvávající byrokracii a úroveň legislativy. 
Případná dílčí zlepšení jsou v jejich očích zastíněna novými 
problémy.
Firmy dále negativně hodnotí pomalé zlepšování dopravní 
infrastruktury a složitost přípravy koordinovaného 
povolovacího řízení. 
 red
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Ministryně školství K. Valachová ve ŠKODA AUTO 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
Kateřina Valachová (vlevo) navštívila 
21. října v doprovodu předsedy Poslanecké 
sněmovny Jana Hamáčka a náměstka 
hejtmana středočeského kraje Karla 
Horčičky vzdělávací instituce ŠKODA AUTO. 
Ministryni na půdě ŠKODA AUTO Vysoké 
školy (ŠAVŠ) a Středního odborného 
učiliště strojírenského ŠKODA AUTO 
(SOUs) přivítal Bohdan Wojnar (vpravo), 
člen představenstva ŠKODA AUTO 
zodpovědný za oblast lidských zdrojů a člen 
představenstva Svazu průmyslu ČR (SP ČR) 
spolu se zástupci vedení obou škol. 
Po krátké prohlídce ŠAVŠ se návštěva 
přesunula do SOUs, kde se uskutečnila 
diskuse na témata „Průmysl 4.0“, 
financování školství, implementace výsledků 
projektu POSPOLU do české vzdělávací 
legislativy s důrazem na praxe a propojování 
firem a škol. Po diskuzi následovala 
prohlídka učiliště – zejména brusírny, 
mechatronické učebny a CNC obráběčů. 

Žáci se pochlubili výsledkem své práce – 
studentským vozem ŠKODA CITIJET. 
V závěru se hosté podívali na budoucnost 
technického vzdělávání prostřednictvím 
moderních výukových pomůcek Roboguide 
a zSpace. Ministryně Kateřina Valachová 
vyzdvihla angažovanost ŠKODA AUTO 
a zdůraznila svou podporu technickému 
vzdělávání v ČR. 
Bohdan Wojnar v rozhovoru s Kateřinou 
Valachovou připomněl témata, na kterých 
by dle SP ČR mělo její ministerstvo 
intenzivně pracovat. Jedná se zejména 
o oblast technického vzdělávání, 
důslednou práci s výsledky projektu 
POSPOLU, uplatnění osvobození příjmů 
vysokoškolských studentů od odvodů 
při vykonávání povinné praxe či změny 
ve financování regionálního školství. 
„Paní ministryně vnímá témata, která 
oslovujeme, jako velmi důležitá a vyjádřila 
se jasně v tom smyslu, že na oslovených 
bodech bude se svým týmem pracovat. 

To je bezpochyby velmi důležitý signál. 
U dlouhodobých projektů a systémových 
změn je totiž zásadní kontinuita 
a důsledné dokončování zahájených 
kroků,“ uvedl Bohdan Wojnar.

red
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Rok průmyslu  
a technického vzdělávání 2015

Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete…
•  moderní průmysl potřebuje jazykově vybavené techniky i další profese

•  znalost odborného cizího jazyka je předpokladem dobrého uplatnění

•  kvalitní jazyková výuka není oddělena od reality výrobní praxe

•  učte se více jazyků, angličtina nemusí stačit

www.rokprumyslu.eu

 Vyhlašovatel:	 Generální	partner:		 Partneři:

z člEnSkých FirEm



Národní dohodu podepsali všichni strategičtí partneři
Dohoda se stává společným zadáním pro vrcholové zástupce zaměstnavatelů, 
zaměstnanců, státní správy a samosprávy, kteří mají pravomoci.

Národní dohoda v oblasti rozvoje lidských zdrojů je již 
podepsána všemi strategickými partnery. Jsou ministryně práce 
a sociálních věcí Michaela Marksová, ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka, 
předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek a předseda Svazu 
měst a obcí František Lukl. Za zaměstnavatele svůj podpis 
připojili prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav 
Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, 
prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR Jan Wiesner a prezident Agrární komory ČR Miroslav 
Toman. Za zaměstnance pak Národní dohodu signoval předseda 
Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula 
a předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumír Dufek. 
Podpis všech partnerů Národní dohody znamená shodu všech 
aktérů na způsobu řešení vybraných průřezových problémů 
na trhu práce a především jejich vůli realizovat v této oblasti 
konkrétní opatření systémového, legislativního a finančního 
charakteru. Cílem je zejména nalezení efektivního řešení 
dlouhodobých problémů v rozvoji lidských zdrojů a na trhu 
práce – tedy problémy, které jsou pro odvětví národní ekonomiky 
společné a průřezově je lze řešit pouze systémově. 
Přílohou Národní dohody jsou Zdůvodnění výběru klíčových 
oblastí, vycházející obsahově z názorů a podnětů sektorových 
rad sdružujících zástupce zaměstnavatelů a Návrh opatření 
Národní dohody rozepisující konkrétní úkoly u jednotlivých 

klíčových témat. Zpracování materiálů vychází ze stanoveného 
cíle v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro ČR, především 
z pohledu zaměstnavatelů a jejich sociálních partnerů. Realizací 
stanovených opatření by mělo být dosaženo cílového stavu, 
kdy bude na trhu práce k dispozici dostatek lidí s potřebnou 
a požadovanou kvalifikací, tj. s odpovídajícími kompetencemi, 
kvalitně připravených a v potřebných počtech a struktuře.
Národní dohoda je v souladu s národními strategickými 
dokumenty včetně Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, 
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 
2012 až 2020 či Akčního plánu Vlády na podporu hospodářského 
růstu a zaměstnanosti. Soustředí se na osm klíčových témat 
v oblastech počátečního i dalšího vzdělávání a externích lidských 
zdrojů: podpora technického vzdělávání; kariérové poradenství; 
zvýšení kvality a rozsahu odborné přípravy na pracovišti; další 
profesní vzdělávání – rekvalifikace; využití Národní soustavy 
povolání a Národní soustavy kvalifikací; centra celoživotního 
učení nosných oborů včetně nízkokapacitních oborů 
s nadregionálním významem; Poradní sbor pro rozvoj lidských 
zdrojů a řízená ekonomická migrace. 
Návrh opatření Národní dohody, který zahrnuje definovaná 
opatření a úkoly k jednotlivým oblastem, bude projednán 
s relevantními partnery a doplněn o termíny realizace, čímž se 
zaručuje, že se dohoda nestane jen dalším z řady nerealizovaných 
dokumentů, ale představuje jedinečný nástroj k nápravě 
neuspokojivé situace na trhu práce.  red

Pražská konference symbolickou tečkou 
za sektorovými dohodami

Sektorové dohody představují shodu aktérů trhu práce v řešení problémů v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů, přičemž partnery dohod se stali sociální partneři – zaměstnavatelé 
a zaměstnanci, vzdělávací instituce a zástupci krajských samospráv a státní správy. 

V Praze se v říjnu uskutečnila poslední z řady závěrečných 
konferencí projektu sektorových dohod, na níž byly představeny 
dosažené výsledky projektu. Během 1,5 roku bylo připraveno 
a podepsáno celkem 8 sektorových dohod pro vybraná odvětví 
s celorepublikovým dosahem, 13 regionálních sektorových dohod 

a 1 Národní dohoda, která se zaměřuje na systémová a efektivní 
řešení závažných problémů na národní úrovni. 
Zástupkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) Jitka Hejduková účastníky konference informovala, že 
trh práce a systém vzdělávání je jednou z hlavních priorit SP ČR. 
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„Sektorové dohody jsou také významným příspěvkem k Roku 
průmyslu a technického vzdělávání, vyhlášenému pro rok 
2015,“ uvedla. 
Výstupy projektu shrnula jeho hlavní manažerka Jarmila Modrá. 
Představila Národní dohodu a její témata a opatření pro realizaci 
stanovených cílů. Bohumil Mužík u úseku Projektová kancelář 
SP ČR přednesl informace k sektorovým dohodám připraveným 
pro odvětví chemie, energetiky, stavebnictví, zemědělství, 
cestovního ruchu, kybernetické bezpečnosti, textilního, oděvního 
a kožedělného průmyslu a sociálních služeb. Ke konkrétním 
opatřením obsaženým v dohodách patří např. změny legislativního 
prostředí, vytvoření podmínek rozvoje sektoru, nebo definice 
opatření vedoucích ke změně přístupu státních orgánů včetně 
dohody nad možnostmi jejich řešení v rámci fungování sektoru. 
Smyslem regionálních sektorových dohod je především přispět 
ke snížení nepoměru poptávky a nabídky pracovní síly. V každém 
kraji mimo hl. město Prahu byla vybrána odvětví, v nichž 
zaměstnavatele nejvíce pálí nedostatek technicky kvalifikovaných 
zaměstnanců, např. chemický průmysl, elektrotechnika, 
zpracovatelský průmysl, ale také třeba černá řemesla nebo sklářství. 
Opatření Sektorové dohody pro chemii se zaměřují na dorost 
pro chemický průmysl. Jsou orientovaná do oblastí podpory 
odborného školství, propagace chemie na základních školách, 

popularizace chemie formou prvotního seznámení v předškolních 
třídách mateřských škol a projeví se ve zvýšení zájmu o studium 
chemie a v konečném důsledku i stability a ekonomické 
prestiže chemie. Sektorová dohoda pro stavebnictví se soustředí 
na implementaci 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 zahrnutí nových 
technologií do vzdělávacího procesu. Úkolem Sektorové dohody 
pro zemědělství je zlepšit uplatnitelnost absolventů zemědělských 
oborů, proto se aktéři zaměří na obsah a organizaci odborné 
přípravy žáků v připravovaných Centrech odborného vzdělávání 
v zemědělství. Sektorová dohoda pro textilní, oděvní, kožedělný 
a obuvnický průmysl si definovala jako problematickou oblast 
spolupráci podniků se středními školami při získávání studentů. 

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

Burza práce a vzdělání – příležitost k setkání 
s regionálními zaměstnavateli 

V olomouckém kraji měla v uplynulých dnech široká veřejnost 
možnost setkat se s regionálními zaměstnavateli. Příležitost 
k bezprostřednímu setkání poskytly Burzy práce a vzdělání, 
které se postupně konaly v Přerově, Olomouci a Šumperku. 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je jedním z iniciátorů 
a organizátorů burz, které svým dílem podpořily kampaň Rok 
průmyslu a technického vzdělávání.
Smyslem burz je bezprostřední setkání a kontakt zástupců 
úspěšných regionálních zaměstnavatelů s veřejností – rodiči, 
žáky, studenty, výchovnými poradci a všemi, kteří se o trh práce 
nějak zajímají. Přínosem této interaktivní, bezprostřední a snad 
i zábavné formy setkání by měla být osvěta o situaci na trhu 
práce. Návštěvníci se dozvědí, jaké profese jsou nedostatkové 
a tudíž žádané, jaké vzdělání a kvalifikace jsou perspektivní, jací 
zaměstnavatelé působí v regionu a jakou perspektivu nabízejí 
svým zaměstnancům. 
Mezi členskými firmami SP ČR, které se prezentovaly napříč 
burzami, se objevily mj. Mubea-HZP, Koyo Bearings ČR, Siemens, 

Pars nova, Papcel, Panav, Klein automotive, Honeywell, Pramet 
Tools, Epcos, Unex, SHM a další úspěšní zaměstnavatelé. Burza 
poukázala na přínosy důležitého partnerství mezi zaměstnavateli 
a odbornými středními školami, které se zde na pozvání firem 
rovněž prezentovaly.
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Kniha Masters of Innovation 
Nová kniha přední mezinárodní poradenské společnosti A.T. Kearney mapuje zkušenosti 
s inovacemi nasbírané při organizování soutěže Best Innovator. Svaz je jedním z partnerů 
této soutěže.

A.T. Kearney, mezinárodní poradenská společnost působící 
také v ČR, vydala knihu „Masters of Innovation – Building 
the Perpetually Innovative Company“. Kniha byla napsána 
poradci společnosti A.T. Kearney na základě zkušeností, které 
nasbírali během organizace soutěže Best Innovator a mapuje 
proces inovací včetně jejich uvádění do praxe. 
Dobře nastavený inovační proces je klíčový pro úspěch firem 
napříč odvětvími. Soutěž Best Innovator, kterou organizuje 
společnost A.T. Kearney ve 20 zemích, hodnotí firmy právě 
podle toho, jak dokáží systematicky generovat nápady, 
pracovat s nimi, vybírat z nich jen ty nejlepší a přenášet 
je do praxe. 

Během třinácti let existence soutěže byly hodnoceny 
ve spolupráci s odborníky stovky firem. Nejúspěšnější z nich 
jsou představeny v knize Masters of Innovation. Kniha přináší 
příběhy světových leaderů v inovacích, jako jsou Ferrari, 
Volkswagen nebo Henkel.  ČR reprezentují dvě společnosti – 
ČKD Group a Linet.
Kniha Masters of Innovation byla pokřtěna na Britském 
velvyslanectví v Praze. Křtu se ujala Její Excelence paní Jan 
Thompson, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska v ČR, za spolupráce zástupců pražské 
kanceláře A.T. Kearney a partnerů soutěže Best Innovator, 
mezi které patří také Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).
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fórum

Svět na rozcestí

Fly or Goodbye
Holger Lietz
stíhací pilot a vrcholový manažer se zkušenostmi 
z obou světů – armády i byznysu

Svět na rozcestí – Éra podnikatelů
Ivan Baťka
Generální ředitel, Fosfa a.s.

6D – Digitální revoluce
Pavel Kysilka
Předseda představenstva, 
Česká spořitelna, a.s

DÁLE VYSTOUPÍ:

Milan Zelený, Globální profesor, Fordham University New York
Leon Jakimič, prezident a zakladatel společnosti, LASVIT
Jiří Šedivý, Armádní generál (v záloze), Generals s.r.o.
Jaroslav Sýkora, sociolog, odborník na dlouhodobou izolaci posádek 
při letech do vesmíru 

... a další významné osobnosti

Mediální partneři: Mediální partneři: 

SoutěŽ



Asociace strojních inženýrů oslavila čtvrtstoletí existence

Výročí 25 let od svého založení si 14. října 
na Strojní fakultě ČVUT Praha připomněli 
členové Asociace strojních inženýrů 
ČR (A.S.I.). Oslava se uskutečnila také 
k 150. výročí založení Spolku inženýrů 
a architektů, na jehož tradice A.S.I. navazuje.
Kromě členů výboru A.S.I. v čele s jejím 
prezidentem Danielem Hanusem se 
setkání se zúčastnilo na pět desítek hostů, 
nechyběl mezi nimi děkan Strojní fakulty 
ČVUT Michael Valášek či bývalý ministr 
průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Svaz 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), jehož je 
A.S.I. členským subjektem, reprezentoval 
poradce prezidenta Boris Dlouhý.
A.S.I. je dobrovolné stavovské sdružení 
strojních inženýrů, kteří pracují 
ve strojnických oborech. Její členové se 
sdružují v klubech při strojních fakultách, 

výzkumných ústavech a v podnicích. 
V příštím období hodlají členové A.S.I. 
podporovat věcný dialog mezi průmyslem 
a vysokými školami o charakteru výuky 
strojních inženýrů. 
A.S.I. hodlá využívat své postavení 
na strojních fakultách a ve vybraných 
strojírenských závodech. Bude aktivněji 
přispívat k propagaci strojírenských oborů 
mezi veřejností, mezi rodiči a mládeží. 
Připraví soutěž o nejlepší techniky z oboru 
a jejich prezentaci ve společnosti. Zaměří se 
na dobudování vlastní struktury a získání 
střední a mladší generace inženýrů 
do svých řad. 
Svojí činností se asociace hlásí 
k myšlenkám a akcím vyhlašovaným 
SP ČR v rámci kampaně Rok průmyslu 
a technického vzdělávání. red

Konference AVO: 25 let výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Asociace výzkumných organizací (AVO) – členský subjekt Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR), který zastupuje neakademické výzkumné organizace a inovační firmy, si stěžuje 
na to, že v příštím roce půjde ze státního rozpočtu na aplikovaný výzkum málo peněz.

Zatímco ještě před dvěma lety mířilo na podporu spolupráce 
soukromého sektoru a výzkumu zhruba pět miliard korun, letos je 
to polovina. 
Podpora má postupně klesnout na třetinu, uvedl 12. listopadu 
na výroční konferenci asociace „25 let výzkumu, vývoje a inovací 
v ČR“ v Praze prezident AVO Libor Kraus (na snímku vlevo). Více 
peněz by mohl aplikovaný výzkum získat například z evropských 
fondů v rámci programu OP PIK ministerstva průmyslu a obchodu.
„Největší problém je, že to, co se dřív podporovalo jako spolupráce 
firem a výzkumných organizací, ať už to jsou kolaborativní 

projekty z ministerstva průmyslu, Technologické agentury ČR 
nebo podpora mezinárodní spolupráce z ministerstva školství, 
tak se všechno postupně zastavuje,“ řekl Libor Kraus. Firmy si 
na aplikovaný výzkum podle Krause samy vydělávají, jde ale 
o podporu výzkumných organizací jako jinde ve světě.
Na konferenci se diskutovalo také hodnocení výzkumu. 
Podle viceprezidenta SP ČR Zbyňka Frolíka (na snímku druhý 
zleva) se situace v ČR nezlepší, dokud se výzkumníkům více 
vyplatí psát články než pracovat na konkrétních výzkumných 
problémech. red

Informace o A.S.I. najdete na jejích 
internetových stránkách www.asicr.cz.

Na oslavě vystoupil také bývalý ministr průmyslu 
a obchodu Miroslav Grégr.
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