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Úvodní slovo

Vážení členové Svazu, 
milí čtenáři,
nic nedokazuje důležitost propojení vědy, výzkumu a inovací s průmyslem 
více, než právě probíhající změny, které nazýváme čtvrtou průmyslovou 
revolucí. Je to právě schopnost přicházet s inovativními výrobky, službami, 
procesy a obchodními modely, která bude určovat, jak budou úspěšné 
české firmy v mezinárodní konkurenci. Již dnes je zjevné, že pouze stále 
užší spolupráce univerzit, výzkumných organizací, firem a státních 
institucí může vytvořit pro nastávající změny pevné základy, na kterých 
bude český průmysl stavět.
V červnu jsem dostal důvěru představenstva Svazu a byl jmenován 
předsedou Expertního týmu pro vědu, výzkum a inovace (VaVaI). Právě 
propojování všech relevantních aktérů a aktivní účast na definování 
vládních programů na podporu VaVaI budou prioritami expertního týmu 
pod mým vedením. Jistě se shodneme, že je třeba využít všech možností 
a forem spolupráce mezi firmami, univerzitami a výzkumnými organizacemi. 
Otázkou zůstává, v jaké podobě a za jakých podmínek má spolupráce 
fungovat, aby byla všem prospěšná. Domnívám se, že při hledání odpovědi 
se můžeme inspirovat v zemích, kde již partnerství vznikla a dlouhodobě 
přinášejí výsledky, například ve Finsku nebo Izraeli.
Jako každoročně je pro český průmysl zásadní událostí Mezinárodní 
strojírenský veletrh, který počátkem října již po 58. otevře své brány. 
Zahájí ho jako již tradičně náš Sněm a právě podpora VaVaI bude jedním 
z klíčových témat.
Velmi mne potěšilo, když jsem mezi vystavovateli našel i několik vysokých 
škol včetně VUT Brno a VŠB a řadu výzkumných institucí. Věřím, že 
setkání zástupců průmyslových firem s akademickou a výzkumnou sférou 
v rámci MSV může být počátkem spolupráce, jejímž výsledkem budou 
inovace a řešení, která dále posílí konkurenceschopnost našich firem.
V návaznosti na minulý ročník MSV, při kterém byla vyhlášena Národní 
iniciativa Průmysl 4.0, budou letos představeny konkrétní příklady, jak lze 
potenciál digitalizace efektivně využít v jejich prospěch. Siemens na letošní 
strojírenský veletrh přichází s několika praktickými aplikacemi digitálních 
řešení ve výrobě. Připravili jsme i řadu workshopů a školení, která mají 
za cíl v oblasti digitalizace nejen vzdělávat, ale také stát se impulzem nejen 
pro velké, ale hlavně pro střední a menší podniky, aby vykročily na cestu 
digitalizace.
Již loni jsme na veletrhu mohli vidět silné zastoupení čínských firem 
a letos se Čína stala dokonce partnerskou zemí MSV. Jen v roce 2015 
vyvezli čeští exportéři do Číny zboží za 46 miliard korun, řada z vás je již 
v obchodě s čínskými firmami sama aktivní. Letošní ročník MSV proto 
bude příležitostí k posílení stávajících partnerství, navázání obchodních 
kontaktů, ale i bližšímu seznámení se specifiky spolupráce s čínskými 
podniky. Zajímavé však může být i srovnání přístupu našich a čínských 
firem k otázce spolupráce s akademickou sférou a výzkumnými 
organizacemi.

Eduard Palíšek
člen představenstva SP ČR



MSV 2016: Sněm, ocenění, čínský den 
i neformální setkávání
Svaz i letos chystá řadu akcí v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Prezentovat 
se bude stánkem v Pavilonu Z, uspořádá také Česko-čínské průmyslové fórum.

Kolik z dvaatřiceti požadavků byznysu splnil za uplynulých 
dvanáct měsíců kabinet premiéra Bohuslava Sobotky 
(na snímku na str. 05 vlevo)? Jaká další témata řešil a vyřešil 
ve prospěch podnikání v České republice? Jak jeho práci 
hodnotí zaměstnavatelé? To jsou klíčové otázky, které zodpoví 
Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Tato vrcholná 
diskusní platforma průmyslníků a vlády jako každoročně zahájí 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který začne v pondělí 
3. října, tentokrát necelý týden před krajskými a senátními 
volbami. Předvolební atmosféra přirozeně ovlivní průběh 
sněmování a projednávaná témata. Očekává se i příchod 
prezidenta republiky Miloše Zemana. Klíčovým však zůstane 
předložení účtu samotné vládě.
Dá se předpokládat, že sklidí určité pozitivní reakce. Jak uvedl 
prezident SP ČR Jaroslav Hanák, který ze své pozice zahájí 
Sněm úvodním projevem, „je nesporné, že vláda plní závazek 
pozvednout význam sociálního dialogu“. Tripartita se začala 
scházet častěji a do programu se zařazují významná témata, 
vedle klasické sociální politiky i ta ekonomická.

Stále více se ukazuje rozpor názorů mezi zaměstnavateli 
a odbory ohledně rychlosti navyšování mezd zaměstnanců, 
řešení karenční doby či doplnění trhu práce o pracovníky 
ze zahraničí.

Sněm bude řešit klíčová témata
SP ČR oceňuje, že se vládě podařilo připravit a v zákonodárných 
orgánech přijmout novelu zákona o veřejných zakázkách. 
Jedním ze záměrů úpravy bylo vysoutěžení zakázky nejen dle 
nejnižší ceny, ale i dalších kvalitativních kritérií. „Pozitivní vliv 
měla současná vláda na zrychlení čerpání strukturálních fondů 
a snížení objemu jejich nevyčerpanosti,“ uvedl prezident SP ČR 
Jaroslav Hanák.
Důležitým tématem bude situace na trhu práce a s tím související 
reforma vzdělávacího systému či migrační politika. Míra 
nezaměstnanosti je již na hranici 4 % a nelze počítat s jejím 
dalším významným snížením a se získáváním zaměstnanců mezi 
lidmi vedenými v evidenci úřadů práce. Změny na trhu práce, 
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které probíhají, jsou sice nesporné, ale jejich rychlost a rozsah 
neodpovídá akutnosti potřeby. „Riziko, že průmysl nebude nadále 
dosahovat vysokých temp růstu, je velké. Již nyní některé firmy 
musí odmítat zakázky,“ řekl Jaroslav Hanák (na snímku vpravo). 
Je to však i výzva pro průmysl, aby urychlil růst produktivity 
práce a prováděl další strukturální změny. Proto je pro SP ČR 
prioritním zájmem tlačit na podporu aplikovaného výzkumu 
a posunovat se k vyšší přidané hodnotě s nesporným efektem 
i pro růst mezd. „Prosadili jsme v návrhu rozpočtu na rok 2017 
zvýšení prostředků na výzkum, vývoj a inovace. Je ale třeba 
věnovat pozornost i systému, který významně ovlivňuje to, 
s jakou efektivitou budou využity,“ prohlásil Jaroslav Hanák.
Východiskem zvýšení produktivity práce je pro mnohé firmy 
zavádění principů Průmyslu 4.0 do výroby. Podle šetření SP ČR 
takto uvažují až dvě třetiny průmyslníků. „Váhavě přistoupila 
vláda k řešení problému digitalizace ekonomiky a celé 
společnosti. Až po našem dlouhotrvajícím tlaku uznala, že jde 
o komplexní problematiku, kterou je nutné řešit napříč resorty 
a jmenovala vládního zmocněnce pro koordinaci digitalizace,“ 
uvedl Jaroslav Hanák. 
Sněm bude dále řešit legislativu, která upravuje podmínky pro 
povolování staveb a investic v ČR. „Slibovali jsme si, že dojde 
k výrazným změnám k legislativě, která upravuje podmínky 
pro povolování staveb a investic v ČR,“ uvedl šéf SP ČR. Je ale 
zřejmé, že chystaná novela nesplní tyto ambiciózní cíle. 
Výraznou překážkou pro jejich splnění je nejen složitost a rozsah 
potřebných změn, ale i setrvávání na úzkých resortních zájmech. 
Vážným rizikem byla a je výstavba klíčových staveb dopravní 
infrastruktury z hlediska platnosti zákona EIA. Premiér vyhověl 
požadavku SP ČR a zajistil jednání v Bruselu na nejvyšší úrovni. 
Na něj navazuje další požadavek, aby se posuzovalo, jak se daří 
problém řešit dle konkrétního harmonogramu, který bude 
obsahovat etapy výstavby dopravních staveb s kvantifikací 
objemu prováděných prací. „Přešlapující výstavba dopravní 
infrastruktury je naprosto zásadní věc,“ uvedl Jaroslav Hanák.
SP ČR dlouhodobě prosazuje zlepšení kvality přípravy 
legislativy. Jde o uplatnění nástroje posuzování vlivu (tzv. RIA) 
na konkurenceschopnost podnikání, jde o zamezení přijímání 
vyšších závazkům než ty, které jsou stanoveny EU, a nově princip 
digital default, který znamená, že legislativa musí být připravena 
tak, aby odpovídala principu digitalizace. 
Vláda vyhověla i požadavku SP ČR a začala řešit problém, který 
podrývá samotnou podstatu fungování tržního hospodářství – 
nekalé praktiky v oblasti insolvenčních řízení. 

Aktivity na veletrhu
SP ČR oceňuje podporu vlády a ostatních ústavních činitelů 
v ekonomické diplomacii. Pořádá podnikatelské mise, které 
je doprovázejí. Byl zvýšen počet zastupitelských úřadů, 

lépe spolupracují proexportní resorty. Vláda pokračuje 
ve vstřícné politice k Číně, která je nepochybně jednou 
z nejvýznamnějších ekonomik světa. Tato politika není 
jednoduchá, což dokazuje složitost jednání a různost názorů 
na udělení statusu tržního hospodářství této zemi. V této 
věci SP ČR aktivně jedná s členskou základnou a snaží 
se o vytvoření vyvážené pozice, která by nepoškodila zájmy 
těch, kteří upozorňují na vážná rizika. 
Význam rozvoje vztahů s Čínou podtrhuje skutečnost, 
že je letos oficiální partnerskou zemí MSV. Čeká se silná 
účast čínských vystavovatelů a je tedy přirozené, že SP ČR 
je jedním z organizátorů Česko–čínského podnikatelského fóra. 
SP ČR se představí v rámci doprovodného programu řadou 
dalších aktivit, jako organizátor či partner řady proexportních 
či inovačních setkání nebo konzultacemi CEBRE. Je hlavním 
partnerem akce Obchodní komory Švýcarsko – ČR pod názvem 
Swiss Business Breakfast.
Kromě toho bude SP ČR udělovat několik cen. Na Sněmu uvede 
do Galerie osobností průmyslu jednoho z vážených průmyslníků 
a předá cenu významné firmě za její přínos pro odvětví a region. 
Oceňovat bude i vystavovatele a jejich exponáty a inovační 
potenciál v rámci soutěže Zlatá medaile, ostatně jako již řadu let.
Vystavovatelé i návštěvníci jsou srdečně zváni na stánek SP ČR 
č. 74 v Pavilonu Z a na Průmyslový ostrov, který jej propojuje 
se stánkem členské Elektrotechnické asociace ČR a na středeční 
společenskou networkingovou akci Industry Night. Veletrh 
je přece i o neformálních setkáních. 

Milan Mostýn
ředitel Sekce komunikace SP ČR
mmostyn@spcr.cz
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Jiří Kuliš: Bez domácího průmyslu 
veletrhy nemohou existovat
Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Veletrhy Brno a.s. Jiří Kuliš 
představuje lákadla letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno, 
na němž jako obvykle budou hrát významnou roli také členské firmy Svazu.

Na jaké novinky se návštěvníci mohou těšit?
Můžeme se těšit na nejrozsáhlejší MSV 
od roku 2008, čemuž napomáhá dobrý stav 
ekonomiky, a to nejen české, a samozřejmě 
technologický rozvoj. Jeho prezentace 
je hlavním posláním veletrhu. Důležitým 
tématem zůstává Průmysl 4.0. Pozornost 
bude zaměřena na inovativní technologie 
v oblasti automatizace, robotizace, 
digitalizace a zasíťování. Druhým 
důležitým tématem bude Čína s historicky 
největší účastí v rámci „China Pavilion“ 
v halách A1 a H.

Jaké zajímavé hosty, firmy a výrobky z této 
partnerské země mohou návštěvníci 
očekávat?
Čínská strana bere účast na MSV velmi 
vážně. Jedná se o účast schválenou 
čínskou vládou. MSV se stává místem 
pro prezentaci Číny v rámci partnerství 
„16 + 1“, tj. Čína plus 16 středo-, jiho- 
a východoevropských zemí, jak je 

definováno ve strategii čínské vlády 
vůči těmto zemím. Čínské kolektivní 
účasti známe dosud jako malé expozice 
individuálních firem, které nabízejí 
převážně různé komponenty. Jak 
signalizovali zástupci čínských institucí, 
se kterými na přípravě spolupracujeme, 
měla by se tentokrát představit Čína jako 
země schopná vyrábět nejen průmyslové 
komponenty, ale i vysokorychlostní vlaky 
či technologie pro „chytrá města“. Účastnit 
se mají menší vývozci i významné velké 
státní čínské holdingy – tzv. „celebrity 
companies“.

Jak se na veletrhu projeví nedávná změna 
vlastnické struktury společnosti Veletrhy 
Brno?
Věřím, že nás město jako vlastník více 
než dosud podpoří v marketingových 
aktivitách a zahrne veletrhy 
do komunikace města. Navrhli jsme 
koncept „MSV City“ po vzoru německých 
veletržních měst – Kolína, Hannoveru, 
Düsseldorfu – kde město veletrhem 
opravdu žije. Tato tradice „veletržní 
nálady“ v 60. a 70. letech během MSV zde 
skutečně byla a chceme ji do města vrátit. 
Na běžném provozu veletrhu se ale změna 
vlastnické struktury neprojeví. 

Jak by podle vašich plánů mělo výstaviště 
vypadat za pět let?
Brněnské výstaviště je v současné 
době zainvestované, má odpovídající 
technickou a logistickou infrastrukturu. 
Do modernizace a údržby stávajících 
pavilonů, z nichž některé jsou památkově 

chráněny, vkládáme nemalé finanční 
prostředky. Asi čekáte, že řeknu, 
že budeme stavět nové pavilony 
a modernizovat další, ale to si trh nežádá. 
Předpokládáme rozvoj v okrajových 
částech výstaviště, ale ne pro veletržní 
účely. To souvisí se záměry města 
jako hlavního akcionáře a územním 
plánem. Pro nás je stěžejní, jak bude 
vypadat portfolio našich veletržních 
a kongresových projektů. 

Co pro BVV znamená spolupráce se SP ČR?
Spolupráci považuji za nesmírně důležitou, 
a to nejen z důvodu konání vrcholného 
summitu české vlády a zástupců českého 
průmyslu, tedy Sněmu SP ČR v zahajovací 
den MSV. V rámci Svazu funguje veletržní 
výbor, který podporuje funkci veletrhů 
jako platformy pro prezentaci oborů 
průmyslu na veletrzích v tuzemsku 
či zahraničí. Máme štěstí, že Česká 
republika je průmyslová země. Bez 
domácího průmyslu veletrhy nemohou 
existovat. Byl jsem nedávno na výstavišti 
v Soluni, které je velikostí srovnatelné 
s naším. Ale veletrhy jako jsou ty naše 
tam nemají, protože v Řecku prostě 
není průmysl. Z druhé strany Německo 
je veletržní Mekkou ne proto, že má 
zdatné veletržní správy a výstaviště 
je v každém větším městě, ale pro sílu 
německé ekonomiky, která stojí na malých 
a středních průmyslových firmách.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz
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Klíčový význam strojírenství 
pro ekonomiku ČR je nezpochybnitelný
Rekordy v posledních letech trhá především automobilový průmysl i jeho subdodavatelé. 
Problémem zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména v dělnických profesích. 

Je všeobecně známou a často citovanou skutečností, 
že strojírenství představovalo už od dob průmyslové revoluce 
velice významnou složku českého hospodářství a historicky 
stavělo naši zemi do čela evropských průmyslových vývojových 
trendů. V současné době se dá zjednodušeně říci, že hlavními 
složkami českého strojírenství jsou výroba motorových vozidel 
a dopravních prostředků – tedy především automobilový průmysl 
se všemi návaznými a subdodavatelskými obory – a výroba strojů 
a zařízení, která je základem nejen pro výrobu motorových 
vozidel, ale i pro řadu dalších strojírenských odvětví. Ne náhodou 
si Evropská asociace výrobců obráběcích a tvářecích strojů 
CECIMO zvolila jako své motto jednoduché, leč pravdivé tvrzení: 
„U nás výroba začíná…“
V posledních letech, kdy byly poměrně rychle překonány 
následky světové hospodářské krize, se dá říci, že v prostředí 
pokračující příznivé makroekonomické situace v Evropské 
unii i v ČR, kdy – byť nikterak závratně, ale trvale – pokračuje 
celkový ekonomický růst (pro rok 2016 očekáváme růst českého 
strojírenství o cca 3 %).
Příznivá situace trvá zejména v automobilovém průmyslu, který 
již několik let zaznamenává rekordní výsledky, ale také u jeho 

subdodavatelů, kteří jsou do značné míry zákazníky výrobců 
obráběcích a tvářecích strojů, z nichž ty nejvýznamnější jsou 
sdruženy ve Svazu strojírenské technologie (SST). Ten jako jedno 
z klíčových strojírenských zájmových sdružení, člen CECIMO, 
Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Hospodářské komory 
ČR je již tradičním partnerem akciové společnosti Veletrhy 
Brno, hlavního organizátora jednoho z nejvýznamnějších 
strojírenských veletrhů v Evropě – Mezinárodního strojírenského 
veletrhu v Brně. 
Současnou dobrou kondici českého strojírenství pak dokazuje 
také fakt, že letošní jubilejní 10. veletrh IMT – specializovaný 
veletrh obráběcích a tvářecích strojů – i 58. ročník 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně budou s největší 
pravděpodobností rekordní, co do počtu vystavovatelů 
i zakoupené výstavní plochy.

Export rozhoduje
Producenti výrobních strojů v ČR očekávají pro rok 2016 
obdobně příznivé výsledky, jakých obor dosáhl v roce 2015. 
Přestože je pro naše výrobní společnosti domácí trh a stoupající 

08     MSV Brno



trend spotřeby strojů na něm velice důležitým faktorem jejich 
dalšího rozvoje, pro ekonomickou stabilitu a další rozvojový 
potenciál většiny z nich je přece jen rozhodující růst exportu. 
Hlavními vývozními teritorii jsou už po řadu let Německo, Rusko, 
Čína, Slovensko, Polsko, Itálie, Alžírsko, Jižní Korea, Turecko, 
Indie, Maďarsko a Kazachstán.
Každý obor, i ten relativně dobře prosperující, má ovšem také 
svá slabá místa, své problémy, které je nutno řešit. Pokud řešení 
nepřicházejí včas, mohou potíže narůst do takových rozměrů, 
které ohrožují budoucí prosperitu. Pro strojírenství – a nutno 
říci, že nejen pro to české – je takovým problémem nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků, a to zejména v dělnických profesích. 
Výrobní firmy jen obtížně shánějí například obráběče, operátory 
CNC strojů, montážní a servisní techniky.
U nás se už dlouhá léta hovoří o nutnosti reformy školství, 
o důležitosti technických oborů, o výhodnosti spolupráce 
učňovských zařízení a průmyslových škol s výrobními podniky 
na půdorysu modelu duálního vzdělávání, o skloubení 
teoretických znalostí a praktických dovedností, ale – jak 
ostatně doložili hlavní řečníci i diskutující na třech ročnících 
Strojírenského fóra – výsledek se zatím jaksi v širším měřítku 
nedostavuje. Jsou sice naštěstí některé pozitivní příklady, kdy 
si velké strojírenské firmy, jako například akciová společnost 
TOS VARNSDORF, zakládají vlastní firemní průmyslové školy 
a v podstatě nečekají od nikoho a odnikud pomoc, ale je jich 
stále málo a navíc se často paradoxně setkávají s nepochopením 
ze strany krajů. Takové typy škol, které existují i v zahraničí, mají 
šanci vychovávat pracovní síly s vhodným profesním profilem, 
který trh práce skutečně potřebuje, odborníky a šikovné 
dělníky, kteří dopomohou strojírenským firmám k udržení 
konkurenceschopnosti na stále globalizovanějším trhu.

Konkurenceschopnost
Konkurenceschopnost. Další klíčové slovo současnosti. České 
strojírenství má i díky dlouhé tradici rozhodně dobré jméno 
ve světě a kvalita českých strojů je velice dobře srovnatelná 
s ostatními evropskými i špičkovými asijskými výrobci. V oboru 
obráběcích a tvářecích strojů si česká produkce udržuje výborné 
pozice především v oblasti malosériové a kusové výroby, zejména 
středních a těžkých dílů. Pro oblast automotive je jedním 
z hlavních výrobců firma Erwin Junker, brousicí stroje. Aniž 
by bylo nutno jmenovat další konkrétní značky, patří v současné 
době k největším konkurentům české produkce obráběcí 
a tvářecí stroje německé, italské, rakouské, španělské, švýcarské, 
japonské, korejské, tchajwanské a v posledních létech i čínské, 
které velice rychle dohánějí konkurenci jak v oblasti kvality, 
tak i moderních technologií.
Výrobce, který chce ve svém oboru držet krok s konkurencí, 
musí hlavní vývojové trendy nejen sledovat, ale pokud možno 

se i podílet na jejich formování. Proto je také stále větší důraz 
kladen na dostatečnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. 
Ve strojírenství dnes představuje trvalý trend především růst 
produktivity a přesnosti strojů a postupující automatizace. 
Neustále roste podíl multifunkčních a víceosých strojů. Hitem 
současnosti je Průmysl 4.0 – stále širší uplatňování digitalizace, 
dálkové diagnostiky, zvyšování podílu automatizovaných 
a robotizovaných provozů. 
Nejvyšší úrovně v tomto směru dosáhl opět automobilový 
průmysl, jeho subdodavatelé, dále pak výrobci nástrojů a forem, 
kteří samozřejmě spolupracují s poskytovateli automatizačních 
prostředků a robotů. Produkty obsažené aktuálně v portfoliu 
našich strojírenských firem jsou vesměs na proces digitalizace 
dobře připraveny – používají kompatibilní řídicí systémy 
a elektronické komponenty shodné s nabídkou konkurence. 
Jistým problémem zůstávají specifické potřeby a konkrétní 
požadavky zákazníků z hlediska využití získaných dat.

Fenomén Čína
Velice významným fenoménem světového obchodu 
se v posledních letech stala Čína. Po dosažení vrcholu v roce 
2012 došlo k významnému poklesu investic do výrobních 
technologií. Přes pokračující klesající trend zůstává tato země 
i nadále největším světovým producentem, ale i spotřebitelem 
a importérem obráběcích a tvářecích strojů. Český export 
do Číny v tomto oboru představuje nyní cca 12 % celkového 
objemu, což představuje asi 70 milionů eur. Tržní podíl našich 
strojírenských firem je zde stále velmi nízký a tento obrovský 
asijský trh tudíž představuje značný potenciál. 
Členské firmy SST i další výrobci se v hojném počtu účastní 
hlavních mezinárodních strojírenských veletrhů a výstav 
v Pekingu a v Šanghaji. S výrobou a montáží strojů přímo v Číně 
má zkušenosti například akciová společnost TOS VARNSDORF. 
Čína má v posledních letech stále rostoucí zájem o investice 
v Evropě i konkrétně v ČR a tento zájem je silně podporován 
i ze strany českých vládních i nevládních institucí. 
Čína se v letošním roce také stala partnerskou zemí 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde se chystá 
představit svou produkci nebývalý počet čínských firem. V této 
souvislosti je však nutno připomenout – a zkušenosti z ruského 
trhu to potvrzují – že je a i nadále bude vždy velmi důležité držet 
se zásady diverzifikace exportních teritorií a nikdy nevsázet 
v tomto směru všechno jen na jednu kartu.

Miroslav Šabart
prezident SST a člen představenstva SP ČR
miroslav.sabart@zdas.cz
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Anketa mezi členy Svazu:  
Čím a jak se letos na MSV Brno 
budete prezentovat?
Josef Hlavinka, výkonný ředitel Svazu sléváren ČR:
Součástí letošního strojírenského veletrhu v Brně je i slévárenský 
veletrh FONDEX 2016, kterého se pravidelně účastníme. Tento 
veletrh má vždy dvouletou periodicitu. Pevně věříme, že jsme 
nic nepodcenili a vše proběhne v pořádku. Mimo samotný 
stánek v pavilonu Z 55 jsme letos přichystali i doprovodný 
program pro odbornou veřejnost. V úterý dopoledne proběhne 
jednání Představenstva a Dozorčí rady. Ve stejný den odpoledne 
ve 13 hodin se uskuteční na našem stánku Setkání slévačů. Toto 
setkání jsme započali na minulém Fondexu a přineslo velmi 
pozitivní ohlas. Věřme, že i letos se vydaří. Po celou dobu veletrhu 
je připraveno nedaleko našeho stánku zázemí pro odborné 
přednášky. Jedná se o prostor pro cca 30 osob přímo na výstavní 
ploše pavilonu, stánek 09. Vystavovatelé zde budou průběžně 
informovat návštěvníky a zvané hosty o svých produktech 
a novinkách. Seznam společností s tématy přednášek bude 
vyvěšen v infocentru BVV a na našem stánku. Očekáváme účast 
nejen zástupců firem, ale i studentů středních či vysokých škol. 
V první polovině týdne konání veletrhu máme různá pracovní 
setkání a společné prohlídky veletrhu se zástupci státní správy 
a dále delegáty zemí Ruska a Číny. 

Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace ČR
ElA je organizátor ElectroParku, specializované expozice 
v pavilonu Z, při které se představují novinky a zajímavosti 
z elektrotechniky, automatizace či strojírenství. ElectroPark 
tak poodhaluje široké veřejnosti zákulisí (nejen) elektrotechnické 
výroby. Dále jsme pro MSV připravili již tradičně společenské 
večer INDUSTRY NIGHT, na kterém se setkají členové asociace, 
jejich partneři i hosté. Vrcholem večera je pak rockový koncert. 

Samozřejmě nesmíme zapomínat na dvě tradiční odborné 
akce, které opětovně zařazujeme na program MSV. Jedná 
se o konferenci Vize v automatizaci – Industry 4.0 s podtitulem 
„Fenomén Industry 4.0 – hrozba nebo výzva?“ (ve středu 
odpoledne v sále P1) a konferenci Energie pro budoucnost 
(energetická efektivita v průmyslové sféře), v sále P4 v úterý 
dopoledne. 

Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie
Svaz strojírenské technologie (SST) letos na MSV Brno připravuje 
bohatý doprovodný program. Stěžejní bude opět „Výukové 
centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC 
obráběcích strojů“. Soutěž je jako v minulých letech určena 
pro žáky středních technických škol a učilišť a bude probíhat 
výjimečně v pavilonu Z.
Letošní rozsah soutěže bude velmi podobný tomu loňskému. 
Žáci si budou moci opět vybrat ze tří řídicích systémů, a to buď 
HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC. Součástí „Výukového 
centra“ bude stejně jako loni i demonstrační pracoviště 
společnosti Festo, které bude sice nesoutěžní, ale svou 
atraktivitou určitě upoutá pozornost mnoha návštěvníků 
veletrhu. „Výukové centrum“ tentokrát obohatí i expozice 
Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku 
a technologii při FS ČVUT Praha, která bude součástí expozice 
SST opět po šesti letech.
SST se dále podílí na pořádání Business dne Ruské federace 
v úterý 4. října, Mezinárodní konference ÚŘEP FS ČVUT Praha, 
která se bude konat rovněž v úterý 4. října, a ve středu 5. října 
proběhne společná tisková konference SST a MPO.

red

datum název akce pořadatel

3.10. Klub manažerů roku Česká manažerská asociace

4.10. Setkání slévačů Svaz sléváren ČR

4.10. Konference Energie pro budoucnost ElA

5.10. Industry Night ElA

5.10. Konference Vize v automatizaci – Industry 4.0 ElA

5.10. Tisková konference SST
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V Číně  
se vyplatí budování

pevných vztahů 

Rostoucí zájem českých firem o spolupráci s čínskými partnery svědčí o velké přitažlivosti 
této rychle rostoucí ekonomiky. Svaz jejich kooperaci dlouhodobě podporuje.

Každý rok na Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) přijmeme 
mnoho čínských delegací, někdy si zde zástupci různých 
provincií a organizací téměř podávají dveře. Organizujeme řadu 
menších i větších business fór a s mnoha organizacemi máme 
navázané dlouhodobější vztahy. Spolupráce s Čínou vyžaduje čas 
a trpělivost, ale může se vyplatit. O tom, že naše práce má smysl, 
svědčí i setrvalý zájem našich členů a dalších firem o tyto akce. 
Nedávnou akcí na podporu spolupráce mezi českými 
a čínskými firmami byla podnikatelská mise do čínského 
Jieyangu v provincii Gungdong, kterou SP ČR uspořádal 
ve dnech 6.– 8. června. Hlavním bodem programu byla účast 
na konferenci pro malé a střední podniky. Součástí programu 
bylo také rozsáhlé businessforum. „Českým firmám může taková 
spolupráce otevřít velký trh, poskytnout reference i pro jiné 
asijské země a dodat jim impulz k dalšímu technologickému 
rozvoji, protože se často jedná o poměrně velké zakázky," 
uvedl viceprezident SP ČR František Chaloupecký, který 
podnikatelskou misi vedl.
„České firmy mohou nabídnout špičkové technologie, srovnatelné 
se zeměmi jako je Německo, zejména v oborech jako strojírenství 
– obráběcí stroje, čerpadla, technologie pro hutě a energetiku – 
a rovněž v ekologii," konstatoval. 
Nespoléháme jen na doprovody oficiálních činitelů, ale vyvíjíme 
i vlastní aktivity. Velmi dobrým příkladem je navázání spolupráce 
s čínským Jieyangem. Naše spolupráce s podnikateli z tohoto města 
začala již loni v prosinci, kdy SP ČR navštívila delegace Zhongde 
Metal Group Co. Ltd. Tato firma vybudovala v Německu několik 
zastoupení, která podporují spolupráci Jieyangu a evropských 
podniků, především pak v rámci projektu Metal Eco City Jieyang. 
Metal Eco City je projekt, který transformoval oblast silně 
zatíženou negativními dopady kovoprůmyslu na moderní 
technologicky vyspělé město, které se stalo doménou špičkových 

technologií a ekologizace průmyslu. Jedná se i o určitý vzor pro 
jiné části Číny. Právě aplikace moderních technologií a důraz 
na ekologii přináší i potenciál pro uplatnění českých firem. 
Ve městě sídlí i vývojová a inovační centra.
Prosincovou návštěvu čínské delegace v Praze následoval 
30. března letošního roku podpis memoranda o spolupráci mezi 
SP ČR a Zhongde Metal Group za účasti ministra průmyslu 
a obchodu Jana Mládka. Následně nás zástupci německého 
zastoupení z Frankfurtu pozvali na zmíněnou konferenci do Číny. 
Již nyní spolupracují tamní společnosti s Německem, ale naše 
návštěva pomohla zvýšit povědomí o tom, že naše výrobky jsou 
minimálně stejně kvalitní a mnohdy i cenově dostupnější. Navíc 
řada českých firem je již dnes silně propojená s německými. 
I tento fakt může být pro budoucí spolupráci přínosem. 
Výsledkem nedávné návštěvy Číny tak jsou konkrétní 
předjednané kontakty a další podpora záměrů a investiční 
spolupráce pro některé české firmy a také dohoda o pokračování 
spolupráce v oblasti výroby, obchodu a investic mezi SP ČR 
a Zhongde Metal Group. 
„Kromě cest, jako byla ta naše, pomáhá Svaz především 
organizací velkého množství seminářů s čínskými delegacemi. 
Každý rok nás navštíví mnoho vysokých představitelů a zástupců 
firem téměř z různých provincií. Téměř všechny tato setkání 
obsahují i pracovní část, které se účastní zájemci o spolupráci 
z české strany. Dále podporujeme výměnu informací o podnikání 
v Číně, různé odborné semináře s odborníky, zasazujeme 
se za liberalizaci vízové politiky a celkově podporujeme rozvoj 
Česko-čínských vztahů,“ dodal František Chaloupecký. 

Pavel Fára
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
pfara@spcr.cz
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Jak uspět ve východní Asii a nespálit se?
Úspěch na náročných východoasijských trzích v současnosti hledá řada českých 
společností. Situace bývá komplikovanější pro firmy, které nabízejí inovativní výrobky 
a služby a které se obávají o ztrátu know-how. 

Právě nad tématy nových projektů z oblasti nanotechnologií, 
ICT a ochrany životního prostředí se v květnu sešli podnikatelé 
a vědci v pražském Impact Hub Praha na Asia Innovation 
Forum, aby zde sdíleli své zkušenosti z těchto odvětví 
v Japonsku, Koreji, Číně a na Tchaj-wanu. Na akci se jako 
partner podílel také Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). 
Přestože nelze házet všechny obory a východoasijské země 
do jednoho pytle, účastníci Asia Innovation Fora se shodli 
na několika lekcích, které mohou být užitečné pro všechny 
začátečníky v tomto regionu.
Ve východní Asii každý snadno propadne dojmu, že spolupráce 
je domluvená v momentě, kdy se podepíše memorandum 
o porozumění a spolupráci. Je však třeba zůstat nohama pevně 
na zemi a nenechat se unést obrovským potenciálem, který 
země z východní Asie slibují. Snadno lze po prvních jednáních 
podlehnout dojmu, že odteď půjde spolupráce snadno. Většinou 
se jedná pouze o začátek, který nemá vůbec žádnou hodnotu. 
Lenka Mynářová z Nafigate Corporation potvrzuje náročné 
sjednávání partnerství: „Skutečný obchod začíná až v momentě, 
kdy váš partner zaplatí. Je vždy třeba se ptát, zda máme 
partnerovi co nabídnout. Ve východní Asii mají zájem pouze 
o celosvětově unikátní technologie, nechtějí žádný second 
hand. A touto velmi úzkou skulinou může projít jen velmi malé 
množství technologií.”
Vnímání času ve východní Asii se od našeho liší. Základní 
zákonitosti, kterými se čas řídí, jsou někdy těžko pochopitelné. 
V obchodních projektech v Evropě nebo Spojených státech 
je čas, ve kterém se tzv. „nic neděje“, relativně homogenní. 
Ve východní Asii se často nejdříve dlouho dobu vůbec nic 
neděje a poté následuje obrovská akcelerace aktivit. Attila 
Bodnár, majitel maďarské společnosti Organica, která 
ve východní a jihovýchodní Asii staví malé čističky vod 
v podobě skleníků, má s místním chápáním času vlastní 
zkušenosti. „Správné načasování je velmi důležité. Trvalo mi 
asi rok, než jsem pochopil, co vlastně tento koncept okamžiku 
znamená. Pokud se se svými partnery po úspěšné schůzce 
znovu nespojíte do 24 hodin po telefonu, mailu nebo sociálních 
sítích, propásli jste ten správný moment. Vize společného 
partnerství se poté zchladí a zpomalí, a je velmi těžké ji 
oživit. Tento princip pěkně ilustruje stolní tenis, ve kterém 
jsou ve východní Asii tak dobří. Pokusí se vám servírovat 

míč, a pokud neodpovíte, posunou se dál. Už si s vámi nikdy 
nezahrají, pokud jim neumíte vrátit servis.“
Většina podnikatelů není připravena udělat větší časový 
a finanční závazek při vstupu na východoasijské trhy. Attila 
Bodnár k otázce závazků dodává: „V našem případě mohou 
infrastrukturní projekty trvat až čtyři roky. Poté co lokální 
administrativa projekt odsouhlasí, pustíme se do navazování 
vztahů s řadou agentur, designových kanceláří a dalších 
institucí. A když se konečně po nějaké době dospěje ke stavbě, 
úředníci si nejsou jistí, zda stále ještě budeme v jejich 
zemi přítomní nebo zda pro nás jejich trh nebude příliš 
komplikovaný. Rozhodnutí pro nové a neozkoušené řešení 
představuje velké riziko. Zejména v oblasti infrastruktury 
jsou úředníci opatrní. Proto trvá velmi dlouhou dobu, než 
se prokážete jako důvěryhodný partner. Když jsme vstupovali 
například do Číny, tak jsme tam neměli ani kancelář. 
Proč by se tedy čínští partneři měli vůči nám zavazovat? 
Proto se jeden z našich zakladatelů odstěhoval do Číny. Potom 
už nikdy nejste v pozici, že když vás omrzí asijské jídlo, vrátíte 
se domů. Ne, vy zůstanete. A vaši partneři mohou na vlastní 
oči vidět, že spolupráci s nimi myslíte vážně a jste schopní 
ji dotáhnout do konce.“

Alice Rezková
Asia Innovation Forum
alice@asiainnovationforum.com

Na snímku zleva předseda TA ČR Petr Očko, analytik Výzkumného centra 
AMO Václav Kopecký a Pavel Fára ze Sekce mezinárodních vztahů SP ČR.

12     Partnerská země Čína



Čínská versus česká ekonomika
Přinášíme podrobnější pohled na srovnání konkurenceschopnosti ekonomik obou zemí 
i na to, čím se jejich odlišné hospodářské systémy mohou obohacovat.

Česká ekonomika je typickou představitelkou malé otevřené 
tržní ekonomiky. Naproti tomu čínská ekonomika začínala 
v 70. letech jako centrálně plánovaná uzavřená ekonomika 
a postupně se otevírala světu a přejímala prvky tržní ekonomiky. 
Čína je dnes podle kurzového přepočtu druhou největší 
ekonomikou světa s nominálním HDP zhruba 11 bilionů 
dolarů, zatímco nominální HDP americké ekonomiky je zhruba 
18 bilionů dolarů (dle dat Mezinárodního měnového fondu). 
Pokud bychom přepočetli nominální HDP podle parity kupní síly, 
Čína by byla dokonce největší, s nominálním HDP 19,4 biliony 
dolarů. S tempy ekonomického růstu kolem sedmi procent (byť 
v poslední době její ekonomický růst deceleruje) je však jen 
otázkou času, kdy se stane největší ekonomikou světa i podle 
kurzového přepočtu. Česká ekonomika se „krčí“ na 51. místě 
se 180 miliardami dolarů.
Co se tempa ekonomického růstu týče – u čínské ekonomiky 
nespadlo od roku 1990 pod šest procent, byť výkyvy v růstu 
samozřejmě jsou. Bylo by nepřirozené, aby transformující 
se ekonomika nezažívala periody přehřívání a následných 
korekcí. Ale „v čínském soudobém kontextu“ recese znamená, 
že růst spadne na šest až sedm procent a nikoliv pod nulu jako 
v našich končinách. 

Rychlý růst
Je třeba si uvědomit, že čínská ekonomika stále roste 
z nízkého základu. HDP Číny v přepočtu na jednoho obyvatele 
je cca 14 tisíc dolarů a země tak se tak nachází až v osmé desítce 
zemí na světě, zatímco v ČR je to asi 31 tisíc dolarů a jsme tak 
již ve třetí desítce jakožto nejlepší z postkomunistických zemí. 
Málo platné, při nízkém základu jsou tempa růstu mnohem vyšší, 

nicméně regionální rozdíly mezi vnitrozemím a pobřežními 
oblastmi Číny jsou obrovské. Dvě čínské provincie – Hongkong 
a Macau – by podle HDP „per capita“ patřily mezi „top 10“ země 
na světě. Čína má před sebou ještě dlouhou cestu, než se dostane 
mezi tzv. bohaté země. Potřebuje proto rychlý růst.
Asi nepřekvapí, že s Čínou máme negativní obchodní bilanci 
– ročně necelých 300 miliard korun. Podíl Číny na importu 
je cca deset procent, zatímco na exportu jen jedno procento. 
Dovážíme zejména stroje a dopravní prostředky a průmyslové 
spotřební zboží. V dovozu k nám se zvyšuje váha technologicky 
náročnějších strojů pro průmysl na úkor spotřebního zboží. 
Ekonomická provázanost obou zemí je ovšem vyšší, než by 
statistiky obchodní bilance napovídaly. Část našeho zboží jde 
do Číny přes EU jako reexport. Velmi často je prostředníkem 
Německo, kde se naše výrobky buď stanou součástí dalších 
celků, anebo jen dostanou německou značku. Snažíme se však 
firmám pomáhat v přímém exportu, aby příslušnou marži 
realizovaly v ČR. Nicméně budování vlastní pozice v Číně není 
snadné ani rychlé. 
Podle indexu globální konkurenceschopnosti je ČR méně 
konkurenceschopná než Čína, a to již od roku 2008. Naposledy 
se Čína umístila na 28. místě a ČR na 31. místě. Čína 
je hodnocena jako jedna z nejkonkurenceschopnějších asijských 
ekonomik. Na druhou stranu Číně v konkurenčním boji vydatně 
pomáhá zejména obrovská velikost trhu. ČR však může vyvážet 
na jednotný trh EU, který je zhruba stejně velký jako vnitřní trh 
Číny. Tady se nezdá hodnocení indexu příliš objektivní. Naopak 
ČR vyšlo lépe hodnocení technologické vyspělosti (29. místo 
oproti 74. místu). Neuspokojivé pro nás je hodnocení inovačního 
potenciálu, kde nás Čína v roce 2010 předběhla (aktuálně jsme 
na 35. místě zatímco Čína na 31. místě). 
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Technologický rozvoj
I když Čína dosud nepatří mezi technologicky nejvyspělejší země 
světa, její postupné stoupání v hodnotovém řetězci směrem 
nahoru a zvyšování technologické vyspělosti je zřetelně vidět. 
Čínská ekonomika začínala jako „levná montovna“ těžící z levné 
pracovní síly a podhodnoceného kurzu jüanu. Nyní se začíná 
přesouvat směrem k sofistikovanější výrobě s vyšší přidanou 
hodnotou. V ostatních kritériích indexu bylo hodnocení ČR 
a Číny obdobné. 
Česká republika se může v Číně a jiných zemích Asie inspirovat, 
musí však hledat hlavně své vlastní komparativní výhody 
a zdroje konkurenceschopnosti. Čínské podmínky jsou mnohdy 
nepřenositelné, nelze je často uplatnit ani jinde v Asii. Nicméně 
v oblasti výzkumu a inovací lze v mnoha zemích Asie najít 
jednotlivé vzory a modely, které do jisté míry přenositelné jsou.
Určitě se nechceme v oblastech jako je kvalita institucí, kvalita 
infrastruktury, rozvinutost finančních trhů atd. srovnávat 
s Čínou. V oblasti těchto standardů se naopak Čína otevřeně 
inspiruje v EU. Naší ambicí by mělo být posunout se v těchto 
oblastech na úroveň vyspělých západních demokracií. Stále 
je tedy před námi a zejména naší vládou řada úkolů.

V indexu Doingbusiness si vedeme o poznání lépe než Čína 
(36. místo vs. 84. místo), byť za poslední léta k žádnému 
zlepšení nedošlo, spíš naopak. Ve stavebních povoleních jsme 
obsadili 127. místo a v placení daní 122. místo – to by ale bylo 
na samostatný článek.

Václav Franče 
Sekce hospodářské politiky SP ČR
vfrance@spcr.cz

ČR Čína

Počet obyvatel 10,5 mil. 1,37 mld.

Průměrný roční přírůstek 0,04 % 0,45 %

HDP/obyvatele (USD) 17.639 8.100

HDP v běžných cenách (v mld. USD) 185 11.025

Růst HDP (v %) 4,6 6,9

Inflace (v %) 0,3 1,6

Nezaměstnanost (v %) 6,5 4,2

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty SP ČR

Znalost exotických jazyků ulehčuje obchod 
i společenské styky
Specialistka společnosti Linet na nábor odborných pracovníků Jana Krblichová hovoří 
o výhodách znalosti „domorodých“ jazyků pro obchodníky ve vzdálených destinacích.

Jaká je výbava znalostí exotických jazyků u českých pracovníků, kteří působí v netradičních destinacích ve srovnání s konkurenty 
z jiných vyspělých zemí?
Naštěstí se ve většině „exotických“ zemí dá dohovořit anglicky, i když samozřejmě znalost lokálního jazyka – byť třeba omezená – 
je ohromnou výhodou. Mezi našimi zaměstnanci máme takové, kteří ovládají např. arabštinu. V našich zahraničních pobočkách 
samozřejmě působí také místní zaměstnanci, kteří pak s komunikací v dané lokalitě hodně pomáhají. 
Obecně je poměrně obtížné, naučit se exotické jazyky: často používají jinou abecedu a využití v Evropě je omezené, takže motivace 
Evropanů učit se tyto jazyky není velká.

Čím se firmy snažíte motivovat profesionály k učení se netradičním jazykům?
 Zaměstnancům, kteří projeví zájem se exotické jazyky učit – samozřejmě, pokud se znalost jazyka váže k výkonu jejich práce – 
poskytujeme maximální podporu, zařídíme jim jazykovou výuku dle individuálních potřeb a požadavků, ať z hlediska obsahového, 
časového, či formy výuky. 

Jaké jazyky považujete za perspektivní a čím se lidé k jejich studiu mohou motivovat?
 Z našeho pohledu se jako perspektivní jeví zejména čínština a arabština. Samozřejmě znalost jakéhokoli cizího jazyka 
je obrovskou výhodou pro každého zaměstnance. Často jde znalost jazyka ruku v ruce se znalostí reálií dané jazykové oblasti, 
což potom v praxi pomáhá k snadnějšímu pochopení různých specifik, ať už v obchodní, či ve společenské oblasti. 

red
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HST již 25 let rozvíjí hospodářské vztahy mezi Českou republikou 
a Švýcarskem. Jedná se o komoru smíšenou podporující obousměrný 
vzájemný obchod. 

HST sdružuje téměř 150 firem působících na českém i švýcarském trhu 
a zajištuje platformu pro setkávání, výměnu kontaktů, informací a zkušeností 
a vytváření obchodních příležitostí. 

Pro své členy komora organizuje minimálně dvě akce měsíčně. Mezi 
pořádanými eventy můžete nalézt odborné semináře, konference, ale 
i společenské, kulturní a sportovní akce. 

Komora má také mandát na zastoupení Switzerland Tourismu v České 
republice a na Slovensku, který propaguje Švýcarsko jako turistikou destinaci. 

 exportní poradenství (švýcarský trh)
 informační servis
 zajištění hospodářských analýz českého a švýcarského trhu 
 vyhledání obchodních partnerů na švýcarském a českém trhu 
 servis pro členy
 zastoupení na veletrzích 
  pořádání akcí v ČR i ve Švýcarsku ve spolupráci se státními institucemi, 
hospodářskými komorami, odbornými svazy a dalšími partnery
 networking

HST OBCHODNÍ KOMORA 
ŠVÝCARSKO – 
ČESKÁ REPUBLIKA

září (1. týden) .......... Haute Couture: Luxury Brand Management 

7.–9. září .................   Exkurze Švýcarsko: NEAT – nový Gotthardský 
tunel, CERN, návštěvnické centrum Nestlé 

11. září....................  6. česko-švýcarský golfový turnaj
Místo: Areál Botanika, Horní Bezděkov

16.–18. září  ............  Ochutnávka vín spojená s cykloturistikou na 
Moravě 

září .........................  15. číslo časopisu SWISSmag

3.–7. října ................ Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

4. října  ....................   Swiss Business Breakfast ve spolupráci 
s MPO, SP ČR, Swissmem, SEC, SERV a HSSR
Místo: Holiday Inn Brno\ 

10.–16. října ............  Švýcarský Food Festival
Místo: partnerské restaurace, kavárny a obchody
15. 10. Finále Žofín Garden, Praha 1

8.–9. listopadu ........  Iran Central European Business Summit 
Místo: Kongresové centrum, Praha

listopad  ..................   Seminář Motivace a stimuly v managementu 
ve spolupráci s IMD Club Lausanne  
Místo a datum v jednání

10.–12. listopadu ....  Gastrofest – švýcarský stánek  
Místo: České Budějovice

listopad  ..................   Konference – Budovy 4.0. ve spolupráci 
s ČNOPK a se společnostmi Abra Software, 
CBRE, KABA, Siemens
Místo a datum v jednání 

listopad  ..................   Podzimní Cooking Show
Místo: Sokolovna Průhonice 

7. prosince ..............  Vánoční večírek
Místo: Barokní refektář v Jilské, Praha

Rádi se s Vámi setkáme nejen 
na připravovaných akcích

Mezi nabízené služby patří:

www.hst.cz | MojeSvycarsko.com

CzeChInVeSt



Jsme zvyklí spolupracovat
Začátkem června zahájila svou činnost Agentura pro podnikání a inovace (API). Starat 
se bude o rozdělování evropských dotací podnikatelům. To měla dosud na starost 
agentura CzechInvest. Proč potřebujeme novou agenturu a co to znamená pro žadatele 
o dotace, jsme se zeptali generálního ředitele CzechInvestu Karla Kučery i generálního 
ředitele nové Agentury pro podnikání a inovace Lukáše Vymětala.

Pánové, vy jste vlastně donedávna byli kolegy, je to tak?
Kučera: Přesně tak, Lukáš dříve řídil jednu z divizí CzechInvestu, 
Divizi Strukturálních fondů.
Vymětal: Šéfoval mi rok a půl. Teď už nemůže (smích).

Proč tedy vznikla úplně nová agentura?
Kučera: Na počátku byl požadavek Evropské komise, aby ti, 
kteří hospodaří s prostředky pocházejícími ze zdrojů Evropské 
unie, pracovali v režimu služebního zákona. Hlavní aktivitou 
CzechInvestu už od jeho vzniku v roce 1992 bylo přitom 
zprostředkovávání investic do České republiky a tedy vytváření 
nových pracovních míst. Evropské fondy byly zařazeny do jeho 
agendy až později, teprve v roce 2004.
Vymětal: A vlastně v dost omezeném rozsahu. CzechInvest 
nikdy nerozhodoval o dotacích, ani je nevyplácel. To bylo vždy 
v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. CzechInvest, 
konkrétně tedy Divize Strukturálních fondů, přijímal žádosti 
o dotace, monitoroval celý proces od žádosti přes hodnocení, 
realizaci až po proplacení a poskytovali jsme také poradenství.

Toto všechno má nově na starosti API, rozumím tomu správně? 
Proč ale došlo k rozdělení? Nemohl jít pod služební zákon celý 
CzechInvest?
Kučera: Zvažovali jsme i tuto variantu. CzechInvest je ale 
dost specifickou institucí, jakousi „promotion agency“, 
která propaguje Česko jako ideální investiční lokalitu, jedná 
s potenciálními investory. V těchto jednáních musíme být často 
hodně flexibilní, nejsme a nikdy jsme proto nebyli klasickým 
úřadem. Zařazení pod služební zákon by pro nás znamenalo 
řadu provozních omezení, která by nám v důsledku hodně 
znesnadňovala naši práci.
Vymětal: Na stole bylo samozřejmě více variant. Uvažovalo 
se o tom, že by pod režim služebního zákona spadala pouze 
ta část CzechInvestu, která měla na starosti dotace, to ale 
Evropská komise zamítla. Jako nefunkční byla vyhodnocena 
i varianta, že by dotčená část CzechInvestu přešla přímo pod 
ministerstvo. Jako nejvhodnější se nakonec ukázal vznik nové 
agentury.

Co se změní pro podnikatele, kteří žádají nebo chtějí žádat 
o evropské dotace na své projekty?
Vymětal: Vlastně nic. Ke změně došlo, abychom splnili požadavky 
Evropské komise. Dbali jsme při tom, aby dopad na žadatele byl 
co nejmenší, a to se podařilo. Dříve sice žadatelé o prostředky 
z Operačního programu Podnikání a inovace žádali prostřednictvím 
systému eAccount, o peníze z nástupnického Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost žádají 
prostřednictvím systému MS 2014+. To je ale nový systém 
ministerstva pro místní rozvoj, který je tu už od loňského roku. Jeho 
zavedení nemá se vznikem API nic společného.
My nadále informujeme zájemce o tom, jaké prostředky 
a jakým způsobem mohou žádat. Administrujeme podání 
žádosti a vlastně celý proces dotacemi podpořeného projektu, 
pomáháme žadatelům konzultacemi a poradenstvím. 
O přidělování prostředků nadále rozhoduje ministerstvo 
průmyslu a obchodu. V provozu je stále i naše bezplatná 
Zelená informační linka 800 800 777, kam se lidé ve všední dny 
od 9 do 13 mohou obracet se svými dotazy. Sídlíme dokonce tam, 
co dosud, v Praze v Žitné ulici.

Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace skládá 
služební slib. Zdroj: ministerstvo průmyslu a obchodu
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CzechInvest má v každém kraji svou kancelář. Žadatelé o dotace 
tak mohli své záležitosti osobně projednávat přímo se zástupcem 
agentury ve svém krajském městě. Za API tedy budou nyní muset 
až do Prahy?
Vymětal: To nebudou. Jak byli zvyklí, že zástupce CzechInvestu 
najdou třeba i v Liberci, Ostravě či Plzni, tak ve všech krajských 
městech, ve stejné kanceláři, najdou teď i zástupce API.
Kučera: Navíc jsme dlouhá léta byli kolegové, zvyklí si vzájemně 
vypomáhat, a to se ze dne na den díkybohu jen těžko změní. Když 
žadateli nebude umět pomoci člověk z API, zastoupí ho člověk 
z CzechInvestu. A naopak.

Na co všechno vlastně mohou podnikatelé o prostředky 
z evropských fondů nyní žádat?
Vymětal: Nový Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost nabízí širokou škálu programů s různým 
zaměřením. Některé programy jsou zaměřené na zvýšení 
inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového 
výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání 
a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Další 
programy podporují aktivity vedoucí ke snižování energetické 
náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující 
ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj 
distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice. 

Mezi další podporované oblasti patří rozvoj informačních 
a komunikačních technologií a rozšíření vysokorychlostních 
přístupových sítí k internetu. O prostředky na tyto projekty 
mohou podnikatelé žádat už od loňského května, kdy byly 
vyhlášeny první výzvy. Zatím evidujeme bezmála 5 tisíc 
žádostí a více než sto prvních žadatelů už obdrželo rozhodnutí 
o udělení dotace.

A co CzechInvest? Neztratil s evropskými dotacemi jednu 
z možností, jak přilákat investory do Česka?
Kučera: Evropské dotace jsou pouze jedním z mnoha nástrojů, 
jak investory motivovat, aby investovali v Česku. Jsou 
tu investiční pobídky, které má CzechInvest nadále na starosti, 
mnohé z investic ale na finanční podporu ani nespoléhají. 
CzechInvest navíc nedojednává nové investice pro sebe, 
ale pro prospěch celé České republiky, aby se mohly rozvíjet 
jednotlivé kraje, aby vznikala nová pracovní místa. Pak přeci 
není důležité, kdo podporu zprostředkuje, zda CzechInvest nebo 
API. S API nicméně stále zůstáváme v úzkém propojení, nejenom 
v regionech. Máme totiž společný cíl – rozvíjet podnikatelské 
prostředí v Česku.
Vymětal: Když je potřeba, zajdeme za sebou akorát za roh, z Žitné 
do Štěpánské ulice.

red

KAREL KuČERA

generální ředitel, CzechInvest
•	 Karel Kučera byl generálním ředitelem CzechInvestu 

jmenován ministrem průmyslu a obchodu v říjnu 2014
•	 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu 

mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
•	 má pracovní zkušenosti z několika nadnárodních 

společností, mimo jiné Deutsche Post či Accenture, 
ale také například z České televize

LuKáŠ VyMěTAL

generální ředitel, Agentura pro podnikání a inovace
•	 v letech 2008 – 2016 byl ředitelem Divize Strukturální 

fondy agentury CzechInvest
•	 předtím pracoval ve společnosti Technoexport, 

v Kanceláři předsedy vlády a v letech 2002 – 2006 byl 
členem Rady a Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

•	 vystudoval filosofii a andragogiku

Zdroj foto: CzechInvest
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partner

podnikání
vašeho

rozvojpro

Centrála Praha 
TEL.: 296 342 500 
E-MAIL: info@czechinvest.org

Jihočeský kraj 
TEL.: 387 962 413 – 6 
E-MAIL: ceskebudejovice@czechinvest.org

Jihomoravský kraj  
TEL.: 543 422 780 – 6 
E-MAIL: brno@czechinvest.org

Karlovarský kraj 
TEL.: 353 227 919, 353 227 921 
E-MAIL: karlovyvary@czechinvest.org

Královéhradecký kraj 
TEL.: 495 817 711 
E-MAIL: hradeckralove@czechinvest.org

Liberecký kraj 
TEL.: 482 313 225, 482 710 065 
E-MAIL: liberec@czechinvest.org 

Moravskoslezský kraj 
TEL.: 595 198 481, 595 198 483 – 4 
E-MAIL: ostrava@czechinvest.org 

Olomoucký kraj 
TEL.: 587 332 186, 587 332 188 
E-MAIL: olomouc@czechinvest.org

Pardubický kraj 
TEL.: 466 616 705, 466 616 147 
E-MAIL: pardubice@czechinvest.org 

Plzeňský kraj 
TEL.: 378 056 630 – 3 
E-MAIL: plzen@czechinvest.org 

Středočeský kraj a Praha 
TEL.: 296 342 480, 296 342 542 
E-MAIL: praha@czechinvest.org

Ústecký kraj 
TEL.: 475 200 960 
E-MAIL: ustinadlabem@czechinvest.org

Kraj Vysočina 
TEL.: 567 155 198, 567 300 064 
E-MAIL: jihlava@czechinvest.org 

Zlínský kraj 
TEL.: 573 776 260 
E-MAIL: zlin@czechinvest.org 

S čím vám pomůžeme? 

Jsme tu pro vás v každém kraji!

--  informujeme o možnostech podpory pro podnikatele

--  poskytujeme poradenství k projektům

--  zprostředkujeme dotace a pobídky z národních i evropských fondů 

--  pomáháme při realizaci investičních projektů

--  pomáháme zahraničním investorům, kteří již působí v České republice

--  spravujeme databáze podnikatelských nemovitostí a brownfieldů

--  spravujeme databázi českých dodavatelských firem

--  zajišťujeme podporu při reinvesticích

CzeChInVeSt



Patentová práva v Číně
Význam patentové ochrany v Číně roste. Připravit by se měly před vstupem na trh také 
české firmy. Jaký je současný stav a jaké změny se zde plánují v následujících letech?

Před vstupem na čínský trh je nezbytné se vybavit dostatkem 
informací o průmyslovém vlastnictví, a to nejen o konkrétních 
výlučných právech, ale stejně tak i o systému zajištění takových 
práv a jejich prosazování. Jinak o nepříjemná překvapení nemusí 
být nouze. 
O tom, že i česká podnikatelská sféra již objevila čínský trh 
z pohledu průmyslových práv, svědčí následující tabulka, 
která ukazuje sumárně počty přihlášek vynálezů, užitných 
vzorů a designů v Číně. Množství přihlášek od českých 
subjektů za posledních pět let však značně zaostává například 
za Rakouskem, jehož růst byl téměř o 100 %. Pro srovnání 
uvádíme také počty německých a amerických přihlašovatelů.

2010 2011 2012 2013 2014

CZ 68 72 154 74 92

AT 550 697 759 951 1062

DE 11297 13096 14552 15925 16026

US 28636 32023 33556 34421 38997

Zdroj: ÚPV

Určitý hrubý pohled na význam průmyslových práv ukazují 
statistiky znázorňující počty patentových přihlášek národních 
přihlašovatelů na vynálezy v roce 2014. Česká republika opět 
velmi zaostává se svými 910 přihláškami za Rakouskem, 
u kterého nalezneme číslo 4058. Vliv Číny se neustále zvětšuje. 
Oproti Američanům s počtem 285.096, podali Číňané 801.135 
patentových přihlášek. Čísla jsou ovšem ovlivněna regionálními 
smlouvami a podobně.
Současný systém, pokud jde o prosazování patentových práv 
v Číně, rozhodně nelze považovat za optimální. Často je tak 
například velmi obtížné zajistit důkazy svědčící o porušování 
patentu a způsobených škodách. A i když se to podaří, pak 
jsou ve sporech přiznané náhrady škod ve sporech příliš nízké 
na to, aby majitelům patentů způsobené ztráty kompenzovaly. 
Státní úřad pro duševní vlastnictví – SIPO v současné době proto 

konzultuje změny patentového zákona. Návrh obsahuje řadu 
konkrétních opatření pro zajišťování důkazů a navíc podstatně 
zvyšuje zákonné náhrady škod a pokuty za porušení patentu. 
Ke konečnému schválení reformy patentového zákona může 
dojít během dvou let, aby tak byl dodržen osmiletý cyklus 
modernizace patentového práva v Číně.
Záměrem návrhu je zefektivnění prosazování patentových práv 
obecně, posílení ochrany průmyslových vzorů, podpora realizace 
a využívání patentů či rozšíření pravomocí patentové přezkumné 
komory. Významnou změnu představuje také návrh na zavedení 
definice nepřímého porušování práv, tj. podněcování třetí osoby 
k porušování patentu osobou, která si je dobře vědoma existence 
patentu. 
Podle současné úpravy se vynálezy, které vznikly převážně 
za využití materiálních a technických podmínek zaměstnavatele, 
považují za vynálezy patřící zaměstnavateli, pokud se nedohodl 
se zaměstnancem jinak. Navrhovaná úprava naopak přiznává 
vlastnictví vynálezu vynálezci, pokud opět vzájemná dohoda 
nestanovuje jinak. 
Návrh změn, pokud dojde k jeho přijetí, bude pro majitele 
patentů pozitivní, neboť snižuje důkazní břemeno a usnadňuje 
získání větší náhrady škody, zejména při úmyslném porušení 
patentu. Významně také zvyšuje hodnotu patentů na designy 
možností chránit jejich části a prodloužením jejich doby 
platnosti. Většina těchto změn přímo či nepřímo posiluje 
ochranu patentových práv v Číně a nastoluje tak přátelštější 
právní systém. Dlužno dodat, že některé z navrhovaných opatření 
se již v současnosti v Číně aplikují a navrhovaná reforma jim 
dodává pouze zákonnou oporu.
O ochraně průmyslových práv obecně budou pracovníci Úřadu 
průmyslového vlastnictví poskytovat informace na MSV v Brně.

Jan Proksch
Sekce hospodářské politiky SP ČR
jproksch@spcr.cz
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partner

podnikání
vašeho

rozvojpro

Centrála Praha 
TEL.: 296 342 500 
E-MAIL: info@czechinvest.org

Jihočeský kraj 
TEL.: 387 962 413 – 6 
E-MAIL: ceskebudejovice@czechinvest.org

Jihomoravský kraj  
TEL.: 543 422 780 – 6 
E-MAIL: brno@czechinvest.org

Karlovarský kraj 
TEL.: 353 227 919, 353 227 921 
E-MAIL: karlovyvary@czechinvest.org

Královéhradecký kraj 
TEL.: 495 817 711 
E-MAIL: hradeckralove@czechinvest.org

Liberecký kraj 
TEL.: 482 313 225, 482 710 065 
E-MAIL: liberec@czechinvest.org 

Moravskoslezský kraj 
TEL.: 595 198 481, 595 198 483 – 4 
E-MAIL: ostrava@czechinvest.org 

Olomoucký kraj 
TEL.: 587 332 186, 587 332 188 
E-MAIL: olomouc@czechinvest.org

Pardubický kraj 
TEL.: 466 616 705, 466 616 147 
E-MAIL: pardubice@czechinvest.org 

Plzeňský kraj 
TEL.: 378 056 630 – 3 
E-MAIL: plzen@czechinvest.org 

Středočeský kraj a Praha 
TEL.: 296 342 480, 296 342 542 
E-MAIL: praha@czechinvest.org

Ústecký kraj 
TEL.: 475 200 960 
E-MAIL: ustinadlabem@czechinvest.org

Kraj Vysočina 
TEL.: 567 155 198, 567 300 064 
E-MAIL: jihlava@czechinvest.org 

Zlínský kraj 
TEL.: 573 776 260 
E-MAIL: zlin@czechinvest.org 

S čím vám pomůžeme? 

Jsme tu pro vás v každém kraji!

--  informujeme o možnostech podpory pro podnikatele

--  poskytujeme poradenství k projektům

--  zprostředkujeme dotace a pobídky z národních i evropských fondů 

--  pomáháme při realizaci investičních projektů

--  pomáháme zahraničním investorům, kteří již působí v České republice

--  spravujeme databáze podnikatelských nemovitostí a brownfieldů

--  spravujeme databázi českých dodavatelských firem

--  zajišťujeme podporu při reinvesticích
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Petr Očko: Chceme konkrétní výsledky 
výzkumu i vývoje
Technologická agentura ČR (TA ČR) se zaměřuje nejen na podporu projektů ve výzkumu 
a vývoji v ČR, ale také na mezinárodní spolupráci a export výsledků. Jakou formou tak 
činí, představuje v rozhovoru její předseda Petr Očko.

Nedávno byla ukončena další soutěž 
programu DELTA zaměřená mezinárodní 
spolupráci. Jak tento program hodnotíte?
Cílem programu DELTA je zvýšit množství 
konkrétních výsledků aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje 
v oblastech, v nichž existuje shoda 
se zahraničním partnerem. Prostřednictvím 
tohoto programu se českým firmám 
a výzkumným institucím nabízí možnost 
navázat spolupráci s asijskými partnery 
a podílet se na společných projektech. 
Výsledky, které program DELTA přináší, 
jsou více než potěšitelné. Například 
vybrané projekty spolupráce s Čínou 
jsou ve velké míře zaměřené na aplikace 
technologií vyvinutých v ČR ve spolupráci 
výzkumných institucí s průmyslovými 
podniky v rámci projektů TA ČR. Jedná 
se o špičkové technologie z oblastí 
pokročilých IT aplikací, robotiky 

a mechatroniky, energetiky, 3D tisku 
a tkaní, biotechnologií či diagnostiky 
virových chorob rostlin a technologií 
s velkým dopadem na ochranu životního 
prostředí. 
Program má za sebou již několik 
výzev, které byly zatím vždy zaměřeny 
na východoasijské země. V případě 
evropských zemí se spolupráce částečně 
řeší prostřednictvím projektů v rámci 
komunitárních programů, zejména 
Horizont 2020. Ukazuje se, že i zde 
je velká mezera a registrujeme značný 
zájem zejména o bilaterální spolupráci 
v aplikovaném výzkumu například 
s Německem, kde díky podobné struktuře 
ekonomiky existuje obrovský potenciál 
spolupráce v mnoha sektorech. 

Příští rok by měla být vyhlášena výzva 
zaměřená na Japonsko. Kde vidíte oblasti 
vzájemné spolupráce firem a výzkumných 
organizací obou zemí?
Japonsko patří k technologicky 
nejvyspělejším zemím světa a je pro 
Evropu a Českou republiku potenciálně 
velice významným partnerem z hlediska 
výzkumu, vývoje a inovací. Česko-
japonská spolupráce se velmi dobře 
rozvíjí například v oblasti informačních 
technologií, perspektivní je také spolupráce 
v oblasti robotiky či environmentálních 
technologiích. Na japonském trhu 
registrujeme vedle tradičních oblastí zájem 
také o oblast nanotechnologií a další.

Svaz s TA ČR a EGAP realizují projekt 
Podpora exportu výsledků výzkumu 
a vývoje. Mohl byste jej představit?
Osobně považuji tento projekt za velmi 
důležitý, protože směřuje k významnému 
cíli: ke zvýšení potenciálu uplatnění 
výsledků projektů agentury v praxi 
a to zejména na zahraničních trzích. 
Tato iniciativa vznikla v rámci interního 
projektu TA ČR. Pracovní skupina složená 
ze zástupců státní a soukromé sféry 
vybírá výzkumné projekty a pomáhá 
s vyhledáváním vzájemných kontaktů v ČR 
i v zahraničí. Projekty musí splňovat tři 
podmínky: musí být podpořeny státem, 
být úspěšně ukončeny a mít komerční 
potenciál pro úspěch na zahraničním trhu. 

TA ČR se pravidelně účastní Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně. Co letos 
připravujete?
Na letošním ročníku se bude TA ČR 
prezentovat v rámci celodenního 
programu v úterý 4. října. V dopolední 
části věnované odborné veřejnosti bude 
probíhat konference na téma SmartLife, 
která představí nové digitální trendy 
a technologie v oblastech od Smart Factory 
přes Smart Goverment, Smart Society 
až po Smart Cities.
Odpolední program bude v rámci semináře 
a konzultací s odborníky věnován 
primárně žadatelům o veřejnou podporu 
aplikovaného výzkumu a jejím příjemcům. 

Jan Proksch
Sekce hospodářské politiky SP ČR
jproksch@spcr.cz

Podrobnosti o TA ČR a jejích aktivitách najdete na internetových stránkách www.tacr.cz.
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Novým předsedou 
Expertního týmu VaVaI 
se stal Eduard Palíšek

Představenstvo Svazu 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 
v květnu jmenovalo předsedou 
Expertního týmu pro výzkum, 
vývoj a inovace (VaVaI) svého 
člena, generálního ředitele 
společnosti Siemens ČR 
Eduarda Palíška. 
„Kvalitní vědeckou a výzkumnou 
základnu vnímám jako klíč 
k posílení inovační aktivity 

českých firem. Ta je zásadní pro zajištění jejich dlouhodobé 
konkurenceschopnosti i v období nadcházející čtvrté průmyslové 
revoluce. Je proto potřeba zajistit ještě užší a efektivnější 
spolupráci všech aktérů – akademické, průmyslové a vládní sféry. 
Věřím, že díky svým bohatým kontaktům na předních českých 
univerzitách a v Akademii věd i členství v Radě pro výzkum, vývoj 
a inovace jsem schopen tomu napomoci,“ uvedl Eduard Palíšek. 
Na červencovém jednání expertního týmu představil i své další 
priority. Patří mezi ně propojení výzkumné a aplikační sféry, 
například formou tematicky zaměřených workshopů, nebo 
podpora spolupráce firem s univerzitami v podobě studentských 
praxí a stáží pro pedagogy a výzkumné pracovníky. Expertní tým 
bude rovněž usilovat o zajištění kvalitního nastavení hodnocení 
výzkumných organizací v rámci nové „Metodiky 2017+“ nebo 
o úpravu pravidel daňových odpočtů pro firmy tak, aby motivovaly 
k vyšším investicím do výzkumu a vývoje. Intenzivněji se také 
zapojí do přípravy vládních programů podpory VaVaI a bude 
se zasazovat o snížení jejich administrativní zátěže pro firmy. 
„Je pro mě podstatné, aby se Expertní tým zaměřil na témata, 
která jsou pro členskou základnu důležitá. Proto priority týmu 
vycházejí z dotazníkového šetření mezi členy Svazu,“ dodal 
Eduard Palíšek.
Jednotlivá témata budou rozpracovávána v rámci celkem osmi 
pracovních skupin Expertního týmu VaVaI: Konkurenceschopnost, 
Strategické dokumenty, Hodnocení a financování, Zákon 
o VaVaI, Daňové odpočty a veřejná podpora, Programy podpory, 
Průmyslová práva a Statistika. K aktivnímu zapojení do činnosti 
pracovních skupin jsou zváni všichni členové Svazu. 

red

Přihlášky a dotazy směřujte na adresu jproksch@spcr.cz.
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Bližší informace najdete na internetových stránkách www.csas.cz, www.erstecorporatebanking.cz a www.nadacedb.cz.

Spořitelna zve na zemětřesení 
i lavinu do Brna
Na říjnovém MSV Brno nebude chybět ani Česká spořitelna, její korporátní banka 
Erste Corporate Banking či Nadace Depositum Bonum.

Strhnout lavinu, ocitnout se v epicentru zemětřesení, anebo 
stát se na chvíli hvězdou televizní předpovědi počasí. To vše 
můžete zažít, jestliže přijmete pozvání České spořitelny a její 
korporátní banky Erste Corporate Banking (ErCB) na tradiční 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.
ErCB připravilo pro své klienty ve dnech 3. až 5. října 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu překvapení. 
Namísto tradičního „stánku“ na výstavišti letos přivítá hosty 
netradičně v bývalém pavilonu D – aktuálně v zábavním 
vědeckém centrum VIDA!. To nabízí také možnosti „osahat si“ 
přes 170 interaktivních exponátů, které vám pomohou lépe 
chápat svět kolem nás.
Mezi hosty budou kromě průmyslníků a obchodníků i děti. 
Ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum pozvala spořitelna 
žáky základních škol na unikátní vzdělávací program 
v centru VIDA!. Podle reakce škol se výlet do Brna stane 
počátkem října součástí rozvrhu třech tisíc žáků z celé 
republiky. Kapacita centra VIDA! byla vyčerpána za několik 
dní po zveřejnění pozvánky.
Vlastní program připravila ErCB na úterý 4. října, kdy pozve 
obchodní partnery na sérii workshopů. Během nich si budou 
moci nejen vyzkoušet expozici vědecko-zábavního centra, 
ale také degustovat kvalitní moravská vína, a v neposlední 
řadě se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti byznysu. 
Chybět nebude například premiérové představení unikátního 
korporátního internetového bankovnictví Business 360 
či představení nových obchodních modelů v oblasti 
oběhového hospodářství a provozního financování.
Česká spořitelna a ErCB tak opět dokazují, že i přes svoji 
dlouhou tradici dokáží neustále překvapovat a být inovativní. 
Loni oslavila spořitelna 190 let svého působení na trhu a řadí 
se tak mezi nejtradičnější tuzemské společnosti. Výsad, které 
má tato banka na domácím bankovním trhu, je však mnohem 
více. Skutečnost, že má díky 621 pobočkám rozmístěným 
po celé zemi nejrozsáhlejší distribuční síť mezi bankami 

v Česku, nebo že je i díky 1589 bankomatům a platbomatům 
nejdostupnější bankou v zemi, překvapí málokoho. Stejně 
jako fakt, že díky největší klientské bázi zahrnující více než 
4,7 milionu klientů obhospodařuje nejvíce bankovních účtů 
v zemi.
Pro mnohé ale může být překvapivé zjištění, že Česká 
spořitelna je jedinou univerzální domácí bankou, 
která poskytuje služby korporátního bankovnictví pod 
samostatnou značkou. Od podzimu 2012 nabízí spořitelna 
korporátní bankovnictví pod značkou Erste Corporate 
Banking (ErCB).
V mnoha segmentech (např. komunální financování, 
financování zemědělství, aj.) se ErCB stala lídrem trhu. 
K dalšímu posílení pozice na trhu začala ErCB vytvářet také 
specializované balíčky služeb pro konkrétní průmyslové 
sektory, například balíčky pro financování zemědělců 
(Top Agro). 
Úspěšnou synergii mezi Českou spořitelnou a ErCB dokládá 
i podpora inovací, které jsou klíčové pro posilování 
konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. Spořitelna 
navázala spolupráci s největšími tuzemskými univerzitami 
a podporuje spolupráci firemního a veřejného sektoru 
v oblasti inovací. ErCB připravila k podpoře inovačních 
aktivit firem napříč průmyslovou sférou program Top 
Inovace, který patří k vůbec nejúspěšnějším.
Více o sobě a své nabídce ErCB představí v brněnském 
centru VIDA!. Zájemci o návštěvu programu ErCB se mohou 
registrovat u Judity Naňkové na e-mailu jnankova@csas.cz .

František Bouc
projektový manažer ČS a.s.
fbouc@csas.cz
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Ministr Babiš představil změny v daňové oblasti
Ministerstvo financí ČR (MF) za účasti ministra financí 
Andreje Babiše (na snímku vpravo) představilo Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) a jeho členským firmám na konci června 
jednotlivé kroky, které by měly vést k usnadnění plnění 
daňových povinností. Představená opatření a záměry jsou 
v souladu s dlouhodobými požadavky SP ČR a jeho členů. Podle 
březnového průzkumu SP ČR v oblasti daní, členské firmy 
upozorňovaly na jejich vysokou časovou náročnost. 

Generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová (na snímku 
vlevo) vnímá setkání jako další krok ke zlepšení spolupráce 
a snahu MF o vnímání zkušeností a požadavků těch, co musí 
plnit řadu daňových povinností. „Přítomnost hlavních aktérů 
z MF a Finanční správy ČR na setkání s členy SP ČR bereme 
i jako deklaraci závazku dotáhnout změny dokonce tak, 
aby byly reálné a opravdu pozitivní,“ uvedla.
Ministr financí Andrej Babiš uvedl, že zadal jasný 
harmonogram s konkrétními úkoly a termíny. Návrh nového 
zákona o dani z příjmů či samovyměření má být připraven 
do září 2017. MF bude kromě systémových změn reagovat 
rovněž na konkrétní podněty z praxe i připravovat průběžně 
drobnější pozitivní úpravy pro podnikatelské subjekty.
Co se týká boje proti daňovým únikům a zvýšené zátěže, 
zejména kolem DPH, na základě požadavku SP ČR 
a členských firem se budou MF a Finanční správa ČR snažit 
o určitou míru vstřícnosti. Kontroly by měly být postupně 
stále cílenější a u poctivých plátců méně časté, k čemuž 
se připravuje sofistikovanější analytický systém finanční 
správy. 

red

Viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký (vpravo) vedl podnikatelskou 
misi do Izraele. Vlevo premiér hostitelské země Benjamin Netanjahu.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák (vlevo) vedl podnikatelskou 
misi, která doprovodila premiéra Bohuslava Sobotku (třetí zleva) 
do Rakouska.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák (vlevo) reprezentoval zaměstnavatele 
na letních jednáních tripartity.
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Priority slovenského předsednictví
Náš východní soused bude podporovat hospodářsky silnou i globálně angažovanou 
Evropu, moderní trh zaměřený zejména na energetickou unii a digitalizaci i udržitelnou 
migrační a azylovou politiku.

Předsednictví Rady EU od července po Nizozemsku převzalo 
Slovensko, člen eurozóny a regionální Visegradské čtyřky 
(V4), a to poprvé po 12 letech svého členství v Evropské 
unii. Slovensko si uvědomuje, že jeho předsednictví nebude 
„business as usual“. V EU se nyní současně naakumulovalo 
více výzev, které je potřeba aktuálně řešit a které se týkají 
bankovní unie, migrační krize a Brexitu. Zájmem předsednictví 
ale není působit jen jako krizový management po referendu 
ve Velké Británii. Bude se současně snažit o prosazení 
pozitivní agendy a udržitelných řešení ve všech oblastech, 
kde je možná shoda. 
Určujícím rámcem pro priority Slovenska v Radě EU 
je osmnáctiměsíční program předsednické „trojky“ – program 
pro tři po sobě jdoucí předsednické země (spolu s předchozím 
Nizozemskem a následující Maltou) na období leden 2016 
– červen 2017 a strategická agenda Evropské rady (ER) 
a Evropského parlamentu (EP). Předseda Evropské komise (EK) 
Jean-Claude Juncker při návštěvě Bratislavy vyjádřil uspokojení, 
že priority předsednictví jsou v harmonii s programem EK. 
Předsednictví bude sledovat čtyři priority, jimiž jsou: 
hospodářsky silná Evropa; moderní evropský trh (se zaměřením 
zejména na energetickou unii a digitální vnitřní trh); udržitelná 
migrační a azylová politika a globálně angažovaná Evropa. 
Přitom se bude snažit dosáhnout konkrétních výsledků, 
překonávat fragmentaci EU, a to nejen lepším propojením 
členských zemí na vnitřním trhu, ale i politicky, a odstraňovat 
odcizení EU od občanů. Slovensko chce vystupovat jako čestný 
zprostředkovatel. Jak bude nakonec úspěšné, bude záviset 
na tom, jak se mu povede heterogenitu EU překonat.
I kdyby byla běžná agenda důsledky Brexitu překryta, 
neznamenalo by to pro slovenskou reprezentaci v žádném 
případě ústup z priorit, ale příležitost využít pragmaticky nově 
otevřeného prostoru k novému uvažování o lepší EU a lepším 
uspořádání Evropy. Už na 16. září svolává do Bratislavy 
po plánovaném projevu předsedy EK Junckera o stavu Unie 
v EP neformální zasedání ER k efektivnímu nastavení procesu 
změny EU. 

Kromě toho, že summit může přinést odpovědi na otázky 
nového ustavení rovnováhy mezi institucemi EU a národními 
vládami, bude prvním summitem EU s posvěcením EK 
konajícím se od přijetí Smlouvy z Nice mimo Brusel. Mohl by 
se tak stát i návratem k tradici summitů zavedené v roce 1979 
a nastoupením nové, lepší cesty EU.

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

Podrobnosti najdete na internetových stránkách 
www.spcr.cz v rubrice Evropské a mezinárodní vztahy.

Představujeme partnerskou zaměstnavatelskou organizaci 
předsednické země:

REPuBLIKoVá unIE ZAMěSTnAVATELů (RÚZ)

Nejvýznamnější a nejreprezentativnější organizace 
zastupující zájmy svých členů a zaměstnavatelů 
na Slovensku. Chrání jejich podnikatelská práva 
a svobody, snaží se zlepšovat podnikatelské prostředí 
a zajišťovat rovnost příležitostí pro všechny. Zaměřuje 
se na hospodářskou politiku a podnikatelské prostředí, 
školství a vzdělávání, práci a sociální politiku, životní 
prostředí, vědu, výzkum a vzdělávání. 
RÚZ je členem tripartity – Hospodářské a sociální rady 
Slovenské republiky, aktivně se zapojuje do celého 
legislativního procesu ve všech jeho fázích a předkládá 
vlastní návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí. 
Zástupci RÚZ jsou zapojeni v rámci EU do činnosti 
mezinárodních organizací zaměstnavatelů – BusinessEurope, 
BIAC a Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE).
RÚZ tvoří 23 svazů a 16 individuálních členů, kteří 
zaměstnávají 220 tisíc zaměstnanců a sdružují cca 1300 
podnikatelských subjektů ze všech odvětvích hospodářství 
od průmyslu, stavebnictví a energetiky přes obchod, služby, 
cestovní ruch, banky a pojišťovny až po IT, zdravotnictví 
a drobné živnosti. Bližší informace najdete na internetové 
stránce www.ruzsr.sk.
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Nová globální strategie EU 
bez Velké Británie
Je třeba zaměřit se na podporu míru a stabilizaci od nás směrem na východ a jih, 
důvěryhodný proces rozšiřování o země západního Balkánu a sousedskou politiku, 
integrovaný přístup vůči násilným konfliktům a globální správu pro 21. století.

Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica 
Mogherini zveřejnila na konci července dlouho očekávanou 
globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU pod 
titulem „Sdílená vize, společné akce: silnější Evropa“.
Strategie přichází s ročním zpožděním. Měla být na světě 
už na loňské červnové Evropské radě. Mezitím dokument 
předběhly dílčí sektorové strategie, od migrace přes vnitřní 
bezpečnost až po rozvojovou agendu. Lze ji tedy nyní považovat 
za určité zastřešení stávajících iniciativ, i když se od ní původně 
očekávaly větší ambice a měla být naopak vodítkem pro dílčí 
sektorové dokumenty. 
Otálení a samotný málo transparentní proces přispěly k tomu, 
že se členské státy neměly možnost se strategií ztotožnit. 
Byla jim prezentována až na letošním červnovém summitu, 
a to už ve světle negativního výsledku referenda ve Velké 
Británii. Úsloví „pozdě, ale přece“ v tomto případě nemusí platit 
a je také možné, že nás čeká z gruntu nová diskuse o tom, jak 
bude vypadat bezpečnost v Evropě.
Federica Mogherini po referendu ve Velké Británii pozměnila 
úvod ke své strategii. Nezměnila však přesvědčení, že právě nyní, 
kdy je samotný důvod existence EU zpochybňován, potřebují 
naši občané a svět Evropskou unii silnější více než kdy jindy. 
A o to víc je to pravda po britském referendu. Bude se muset 
přehodnotit, jak Unie pracuje, ale perfektně se ví, že i nadále 
se musí pracovat pro naše principy, zájmy a priority. 
Federica Mogherini ve svém úvodu ke strategii zdůrazňuje: 
„Hospodářsky jsme součástí světové G3. Téměř pro každou 
zemi na světě jsme prvním obchodním partnerem a prvním 
zahraničním investorem. Společně investujeme do rozvojové 

spolupráce více než zbytek světa dohromady. Přesto je také 
jasné, že tento potenciál ještě plně nevyužíváme. Velká většina 
našich občanů je přesvědčena, že musíme kolektivně převzít 
odpovědnost za naši roli ve světě. Naši partneři od Evropské 
unie očekávají, že bude hrát větší roli, a to i v oblasti globální 
bezpečnosti. Jen pokud budeme postupovat společně, budou 
potřeby našich občanů zajištěny a naše partnerství budou 
fungovat. A to je cílem nové globální strategie EU.“
Obsah globální strategie vychází ze sdílených zájmů a zásad 
a obsahuje závazek ochrany míru a bezpečnosti v našich zemích 
a domovech, který bezprostředně odvisí od míru za vnějšími 
hranicemi. Dále strategie definuje priority v oblasti vnějších 
akcí EU. Jde především o bezpečnost Unie, která začíná u nás 
doma, o zajištění bezpečnosti, demokracie a prosperity. 
Je potřeba se zaměřit na podporu míru a stabilizaci od nás 
směrem na východ a jih, důvěryhodný proces rozšiřování o země 
západního Balkánu, na Turecko a sousedskou politiku. Další 
prioritou je integrovaný přístup vůči násilným konfliktům, 
dobrovolné formy regionálního uspořádání a globální správa pro 
21. století založená na mezinárodním právu a jeho prosazování.
Strategie přináší také návod jak přejít od vize akci. K tomu 
je zapotřebí uceleně a koordinovaně mobilizovat a koordinovat 
všechny naše jedinečné sítě, naši ekonomickou váhu a všechny 
nástroje, které máme k dispozici. Pro naplnění těchto cílů 
ale musíme společně investovat do důvěryhodné, vnímavé 
a pohotově reagující mobilizované Evropy.

Vladimíra Drbalová 
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
vdrbalova@spcr.cz
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Veřejné zakázky nově
Přinášíme přehled hlavních změn nové legislativy týkající se zadávání veřejných zakázek, 
která začne platit od října a má zjednodušit a zefektivnit proces zadávání zakázek.

Od 1. října začne platit nová právní úprava zadávání 
veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). Tato úprava 
je transpozicí tří evropských zadávacích směrnic. V rámci 
legislativního procesu ovšem došlo k některým změnám, 
které mohou mít v praxi negativní dopad. Řadu nejasností 
snad odstraní metodika, kterou připravuje ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR). Současně se zákonem začnou platit 
i nové prováděcí předpisy, které upravují náležitosti profilu 
zadavatele, uveřejňování formulářů, rozsah dokumentace 
pro stavební práce, paušální náklady řízení u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a finanční limity.

Hlavní změny 
Zásadní novinkou je sloučení úpravy do jednoho zákona, 
což zpočátku může způsobovat problémy v orientaci. 
Zákon zavádí novou zásadu přiměřenosti, tedy povinnost 
zadavatele nastavit všechny zadávací podmínky tak, aby byly 
přiměřené účelu, který je jimi sledován.
Dochází ke změně terminologie – nepoužívá se pojem sektorový 
a dotovaný zadavatel, ale rozlišuje se jen veřejný zadavatel 
a jiná osoba při výkonu relevantní činnosti, kterou vykonává 
na základě zvláštního nebo výhradního práva. Pojem účastník 
zadávacího řízení slučuje dřívějšího uchazeče a zájemce, zavádí 
se pojem poddodavatel místo subdodavatel.
Nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ale jsou 
to údaje nebo doklady, které uchazeč podal písemně zadavateli 
na základě zadávací dokumentace. Rozlišuje se způsobilost 
(dnešní základní a profesní kvalifikační předpoklady) 
a kvalifikace (dnešní ekonomické a technické předpoklady). 
Zadavatel musí po uchazeči požadovat prokázání základní 
způsobilosti, tj. 
•	 bezúhonnost (nejen členů představenstva, ale i dalších 

osob určených zadavatelem), 
•	 neexistenci splatného nedoplatku v evidenci daní,
•	 neexistenci splatného nedoplatku na pojistném (sociální, 

zdravotní pojištění),
•	 že uchazeč není v likvidaci. 
U základní kvalifikace je možný tzv. self-cleaning, tedy 
možnost dodavatele prokázat, že zákonem vyjmenovaná 
pochybení napravil, a není tedy důvod ho vyloučit. 
Ale je na zadavateli, zda nápravu považuje za dostatečnou. 

Pokud jde o profesní kvalifikaci je zadavatel povinen 
požadovat jen výpis z obchodního rejstříku, vše ostatní 
(živnost, členství v profesní komoře aj.) je dobrovolné. 
Rovněž požadavky na prokázání ekonomických a technických 
předpokladů jsou na vůli zadavatele.
Vedle druhu zakázky se nově rozlišuje režim veřejné zakázky 
– nadlimitní, podlimitní (limity určuje směrnice), pro veřejné 
zakázky malého rozsahu (dva miliony korun, resp. šest 
milionů korun pro stavební práce) a zjednodušený. 
Byl rozšířen okruh výjimek a zavedeny nové druhy řízení:
•	 Řízení o inovačním partnerství – dlouhodobá spolupráce 

pro vývoj plnění, která dosud na trhu nejsou.
•	 Zjednodušený režim – pro zadávání sociálních, kulturních 

a jiných zvláštních služeb (právních, administrativních, 
bezpečnostních).

Co se týká průběhu zadávacího řízení, tak nejvýznamnějšími 
novinkami jsou:
•	 Zrušení předběžného oznámení – není povinnost 

zveřejňovat, zadavatel může využít, pokud chce zkrátit 
lhůtu pro podání nabídek.

•	 Účastník prokazuje způsobilost a kvalifikaci prostými 
kopiemi nebo čestným prohlášením nebo výpisem z SKD.

•	 Není pevně stanoveno pořadí kroků v zadávacím 
řízení, lze nejprve hodnotit nabídku a pak teprve 
splnění podmínek účasti. Pouze u vybraného účastníka 
se posuzuje nabídka do všech podrobností.

•	 Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je uchazeč vázán 
nabídkou) – zadavatel je povinen ji stanovit jen v případě, 
že požaduje po uchazečích složení jistoty.

•	 Vyloučení účastníka je nově možné kdykoli v průběhu 
zadávacího řízení, ale jen ze zákonných důvodů.

•	 Novým kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost, 
tj. nejvýhodnější poměr nákladů a kvality. Může 
se hodnotit i organizace, kvalifikace a zkušenosti 
relevantních osob i environmentální a sociální hledisko, 
případně jen kvalita. Hodnotící komise je nepovinná, 
ale musí být zpráva o hodnocení nabídek.

Zadavatel provede výběr dodavatele a vyzve ho 
k předložení úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci 
a identifikačních údajů skutečných majitelů. Zadavatel 
může požadovat předložení údajů o majetkové struktuře 
účastníka nebo poddodavatele už v nabídce, od vybraného 
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uchazeče to vyžadovat musí před uzavřením smlouvy. 
Postup, jak zjišťovat a ověřovat skutečné majitele, by měl 
vysvětlit připravovaný metodický pokyn. Beze změny zůstává 
povinnost zadavatele oznámit výběr ostatním účastníkům 
a uzavřít smlouvu. Zveřejňuje se zpráva zadavatele, smlouva 
na profilu zadavatele (pokud se nezveřejňuje v registru 
smluv) a výše skutečně uhrazené ceny (veřejný zadavatel).
Zrušení zadávacího řízení je povinné, pokud nezbyl žádný 
účastník. Zadavatel může zadávací řízení zrušit, pokud 
odpadly důvody pro pokračování (podstatná změna 
okolností), zadavatel neobdržel dotaci, nabídka byla 
ekonomicky nepřijatelná, zbyl jen jeden účastník, nebo jde 
o dobrovolného zadavatele.
Změny závazků ze smluv bez nového zadávacího řízení jsou 
možné jen u nepodstatných změn. Podstatnou změnou není 
změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž 
hodnota je menší než 10 % ceny původních dodávek nebo 
služeb (u stavebních prací je to 15 %) a jež nedosahuje limitu 
pro nadlimitní veřejnou zakázku. Jednotlivé změny se sčítají.
Tzv. vícepráce je možno provést za podmínek stanovených 
zákonem jen pokud hodnota dodatečných stavebních 
prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku (sčítají se jednotlivé změny). Nahrazení 
dodavatele jiným je možné u vyhrazených změn (musí být 
uvedeny v zadávací dokumentaci), při právním nástupnictví 
a problému s referencemi.

Vedle obecných důvodů ukončení smlouvy podle občanského 
zákoníku lze od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět, jestliže 
v plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla 
pro změny nebo dodatečně je zjištěno, že dodavatel měl být 
vyloučen.

Námitky a přezkumné řízení
Nově lze námitky proti zadávací dokumentaci podat jen 
do skončení lhůty pro podání nabídek. I nadále platí, 
že pokud se nedá námitka, nelze navrhovat přezkum úkonu.
Zadavatel do 15 dnů od doručení námitkám vyhoví nebo 
je odmítne a poučí o možnosti zahájit řízení u ÚOHS. 
Součástí rozhodnutí musí být odůvodnění. Odůvodnění 
je nepřezkoumatelné. Novinkou je fikce odmítnutí, pokud 
zadavatel ve lhůtě o námitce nerozhodne. Lhůta pro podání 
návrhu na ÚOHS je 25 dnů ode dne odeslání námitek.
Je stanovena šedesátidenní blokační lhůta ode dne zahájení 
řízení o přezkoumání úkonu zadavatele, kdy nesmí zadavatel 
uzavřít smlouvu na předmětnou zakázku.
Nově je zaveden poplatek za podání podnětu k ÚOHS ve výši 
10.000 korun.

Jitka Hlaváčková
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
jhlavackova@spcr.cz

Svaz opět uspořádal největší proexportní akci roku
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v červnu opět v Praze 
uspořádal dvoudenní konzultace představitelů firem 
s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří 
agentury CzechTrade, které jsou tradičně největší proexportní 
akcí roku v zemi. Setkání SP ČR spolupořádá od roku 2002 
a pravidelně se jich účastní na 400 zástupců firem.
Letos se v rámci konzultací odehrálo 2,5 tisíce individuálních 
schůzek. Největší zájem firmy měly o informace o možnostech 
exportu do Ruska, Číny, Saúdské Arábie, Srbska, Německa 
či USA. V souvislosti s obavami z vystoupení Velké Británie 
z Evropské unie se zástupci firem letos začali více zajímat 
právě o tuto zemi a na přední příčky zájmu se po několika 
letech opět dostala Ukrajina. 
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Jak získáme nové dovednosti?
Mezi vyspělými zeměmi patří ČR a Slovensku nepříjemné prvenství. Podle studie 
OECD Employment Outlook 2016 je zde nejvíce pracovních míst ohrožených nástupem 
automatizace. 

Procentuální podíl zaměstnanců na pracovních místech v celé 
ekonomice, jejichž současná pracovní místa jsou ohrožena 
nástupem robotů a počítačem řízených systémů (tedy 
nezadržitelnému trendu, který bývá označován jako Průmysl 4.0) 
zobrazuje přiložený graf. Modře jsou označena pracovní místa, 
která patrně zcela zaniknou, šedě místa, jejichž náplň se zásadně 
změní – protože významnou část činností převezmou stroje. 
U nás a na Slovensku tedy autoři studie očekávají, že přes 10 % 
pracovních míst zanikne zcela a dalších 35 % se významně změní. 
Pojmenovat příčiny tohoto stavu je poměrně snadné – obě země 
patří mezi nejprůmyslovější země světa, ale z celého spektra 
průmyslových činností zde převažují méně kvalifikované 
montážní a výrobní činnosti. Tedy oblasti, které se budou 
automatizovat relativně snadno. Pro zaměstnavatele mohou 
„modré“ pozice představovat i dobrou zprávu – v současné 
nouzi o pracovníky všech kvalifikačních úrovní to znamená, 
že by se mohli na trhu práce objevit volní lidé. Bohužel jejich 

dovednosti nebudou již použitelné a důležitá bude jejich ochota 
změnit kvalifikaci. Stejná výzva pak čeká na zaměstnance 
na „šedých“ pozicích – bez snahy osvojit si nové dovednosti 
přestanou být užiteční. 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se touto problematikou 
soustavně zabývá. Zaměstnavatelé se zapojí do projektu 
ministerstva práce s názvem KOMPAS, který pomůže předvídat, 
která pracovní místa budou zanikat a kdy a v jakém počtu 
k tomu dojde. Ale z těchto odhadů nebude možné jednoduše 
poznat změny v pozicích, které nezanikají, jen se u nich mění 
obsah práce a tedy i nároky na dovednosti. V pracovních 
skupinách SP ČR se diskutuje, jakými mechanismy bude možné 
s předstihem identifikovat nové dovednosti. To bude důležité 
nejen pro zaměstnavatele, aby včas začali připravovat své lidi 
na nové technologie a novou organizaci práce. Zásadní by tyto 
informace měly být pro úřady práce, aby jejich rekvalifikační 
programy nepřipravovaly na staré nepotřebné činnosti, 
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ale naopak s předstihem připravovali lidi s novými kvalifikacemi. 
Jakmile budeme mít nové dovednosti definovány, budeme moci 
využít pružný systém profesních kvalifikací NSK a v sektorových 
radách tak předat definovat požadavky vzdělavatelům. 
Nesmíme ovšem zapomenout na výuku na školách. 
Je nepochybné, že změny v organizaci práce a potřebných 
dovednostech se budou zrychlovat. Stolní telefon nám 
sloužil klidně 20 let, tlačítkový mobil jsme měnili po 5 letech 
a chytré telefony měníme téměř každý rok. Podobně s rostoucí 
sofistikovaností strojů a výrobních zařízení se zrychlí i tempo 
jejich morálního zastarávání. A stejně jako telefony vyžadují nové 
generace strojů mnoho nových dovedností pro jejich efektivní 
využití. Systém odborného vzdělávání se bude muset tomuto 
tempu přizpůsobit. Na jedné straně budou školy muset zlepšit 
spolupráci s firmami, protože stát nebude schopen zaplatit 
nejmodernější zařízení všem školám. Rovněž pedagogové 
se budou muset u firem učit, kam se technika posunula. Bude 
se také muset změnit obsah výuky. Důraz se musí klást na široký 
vzdělanostní základ v oboru, který umožní absolventům 
doplňovat si nové dovednosti v průběhu pracovního života. 

Tento základ musí obsahovat i oblasti, které ještě v tuto chvíli 
praxe nevyužívá, ale je zřejmé, že se to v budoucnu stane. Jako 
příklad můžeme uvést 3D tisk ve stavebnictví. Technologie 
je ve stadiu experimentů, ale během několika let bude běžnou 
praxí. Proto by už dnešní absolventi měli ze škol odcházet 
se znalostí fyzikálních i technických principů aditivních 
technologií a se zkušeností práce na malých 3D tiskárnách. 
Takových příkladů by šlo popsat mnoho. Je tedy nutné navrhnout 
systémové řešení, které udělá vzdělávací systém pružný, aby 
na nové požadavky praxe reagoval během jednoho či dvou let. 
Výše uvedené změny vzdělávacího systému budou náročné 
a přinesou velký tlak na kvalitu a flexibilitu pedagogů. 
Je ovšem třeba se touto cestou vydat, neboť jen kvalifikovaní 
lidé přitáhnou do naší země investice na sofistikovanější části 
průmyslu, jako je výzkum, vývoj a testování. Až se to podaří, 
posune se ČR v žebříčku ohrožení automatizací na lichotivější 
místa.
Jaromír Janoš
výkonný ředitel TREXIMA s.r.o.
janos@trexima.cz

Pozorovatelem Svazu poradenská společnost EY 
Česká republika
Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) schválilo 
přidělení statusu pozorovatele společnosti EY Česká republika 
(dříve Ernst & Young), české pobočky jedné z největších globálních 
poradenských firem. EY se specializuje na odborné poradenství 
v širokém spektru segmentů od auditu přes daňové, právní, 
finanční, transakční poradenství až po podnikové poradenství 
a řízení rizik. Své služby poskytuje také řadě výrobních podniků. 
V poradenství se dnes EY řadí mezi špičku v ČR i celosvětově. Česká 
pobočka globální společnosti funguje již od roku 1991. Kanceláře EY 
čítající přes 900 zaměstnanců jsou v Praze, Brně i Ostravě. EY v ČR 
je také součástí regionu EMEIA, tj. Evropy, Blízkého východu, Indie 
a Afriky, s jejichž odborníky úzce spolupracuje. 
V oblasti podnikového poradenství se specialisté EY zaměřují 
na návrhy a realizace změn vedoucích k zefektivnění podnikání 
jejich klientů. Mezi důležitá odvětví poradenství patří sektor výroby. 
Českým i zahraničním výrobním firmám pomáhá EY optimalizovat 
řízení společnosti, produkce i dodavatelských řetězců a vhodně 
nastavit produkt tak, aby uspěl u českých i globálních zákazníků. 
EY aktivně působí v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0, přičemž 
se zejména v Německu, ČR a na Slovensku zaměřuje na zpracování 
dat z výrobních systémů, prediktivní datové analýzy, definování 
nových obchodních modelů a rozvojových strategií. V rámci SP ČR 

je EY členem expertního týmu pro digitální ekonomiku „Průmysl 
4.0“, v němž se podílí především na definování standardů digitální 
vyspělosti českých výrobních společností.

red

Bližší informace o společnosti poskytne partner oddělení 
podnikového poradenství společnosti EY Petr Knap 
(na snímku) na e-mailu petr.knap@cz.ey.com.
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Monitorování kvality zkoušek 
z profesních kvalifikací zahájeno
Metodika přípravy profesní zkoušky a její vlastní průběh jsou na vysoké úrovni a mohou 
být inspirací pro další vzdělávací subjekty, hodnotí odborníci první zkušenosti projektu 
k monitorování kvality zkoušek a nastavení jejich standardů.

Projekt věnující se nastavení mechanismů spolupráce 
a komunikace zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců 
s autorizovanými osobami (zkoušejícími) za účelem zvýšení 
kvality zkoušek z profesních kvalifikací byl zahájen. Nyní 
nastala fáze realizace monitorovacích návštěv u autorizovaných 
osob (zkoušejících vybrané profesní kvalifikace), které probíhají 
po dohodě autorizované osoby a pracovníka projektu. Ten pak 
následně vytipuje vhodného experta monitorovací zkoušky – 
odborníka z firemní praxe v daném oboru. 
Účelem monitorovacích návštěv není formální kontrola 
realizace zkoušek, ale odborné posouzení toho, zda zkouška 
probíhá v souladu s hodnoticím standardem profesní 
kvalifikace a zda je standard nastaven tak, aby umožnil ověřit 
úroveň znalostí a dovedností uchazeče o profesní kvalifikaci. 
Principem realizace monitorovací návštěvy je rovnoprávný 
vztah autorizované osoby a experta monitorovací návštěvy 
bez jakýchkoliv sankčních dopadů vůči autorizované osobě.
Monitorovací návštěva zahrnuje jak část, kdy expert 
v roli nezúčastněného pozorovatele sleduje průběh 
zkoušky a zaznamenává svá pozorování, tak část diskuse 
s autorizovanou osobou, kde je prostor pro náměty na případné 
úpravy standardu. 
Do současné doby již proběhlo osm monitorovacích návštěv 
z plánovaných 60 a jsou shromažďovány poznatky z těchto 
monitorovacích návštěv. Navštívené zkoušky se týkaly těchto 
profesních kvalifikací: bourání masa, truhlář nábytkář, 
chemický technik mistr, personalista, omítkář, zedník, montér 
zdicích systémů, lakýrník a natěrač. 

Postřehy z praxe 
Dvou autorizovaných osob jsme se zeptali na jejich zkušenost 
z první monitorovací návštěvy, na klady a zápory, přínosnost 
debaty s praktikem. 

PaedDr. Ivana Nechvátalová, vedoucí oddělení projektů 
a vzdělávání dospělých, SOŠ technická Praha 4, Zelený 
pruh: „Setkání bylo velmi přínosné a konstruktivní. Odhalili 
jsme nějaké nejasnosti a určitě je dáme do pořádku v rámci 
zkvalitnění realizace profesních zkoušek. Máme zájem dělat 
tuto práci co nejlépe, jsme státní vzdělávací instituce, takže 
to je náš prvořadý záměr – kvalitně vzdělávat. Naší zpětnou 
vazbou je skutečnost, že většina absolventů z profesních 
zkoušek se na naší škole přihlásí k vykonání závěrečných 
zkoušek s výučním listem a projdou tak písemnou a praktickou 
částí a ústním zkoušením před komisí. Jejich výsledky v rámci 
jednotného zadání závěrečných zkoušek s výučním listem 
jsou vynikající a mnozí z nich mají vyznamenání a předčí 
ve výsledku i naše žáky po tříletém studiu v daném oboru.“ 

Mgr. Jaroslav Bezchleba, ABS WYDA, Žďár nad Sázavou: 
„Prozatím v naší společnosti proběhla jedna návštěva zástupce 
realizačního týmu projektu MOZKAO. Jednalo se o profesní 
zkoušku Personalista. Komunikace s expertem byla velmi 
efektivní. Její průběh hodnotíme vysoce pozitivně. Expert 
se vyjádřil ke všem částem zkoušky. Potěšilo nás, že expert 
hodnotil připravenost a průběh zkoušky velmi pozitivně. Ocenil 
kvalitu připravených podkladů a úzkou vazbu na hodnoticí 
standard profesní kvalifikace. Hlavním přínosem pro naši 
společnost byla skutečnost, že nezávislý expert potvrdil, 
že metodika přípravy profesní zkoušky a její vlastní průběh 
v naší společnosti jsou na vysoké úrovní a mohou být inspirací 
pro další vzdělávací subjekty.“ 

Jarmila Modrá
externí spolupracovnice SP ČR
jmodra@spcr.cz

Bližší informace najdete na internetových stránkách 
www.spcr.cz v rubrice Projekty.
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Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 
se zaměřilo na podporu podnikání a zaměstnanost
Na programu byly prezentace i workshopy za účasti zástupců ministerstev, Svazu, 
představitelů regionálních institucí, firem, výzkumných institucí, škol i zahraničních hostů.

Druhý ročník Podnikatelského fóra 
Ústeckého kraje ve dnech 13. – 14. června 
v Ústí nad Labem hostil 200 odborníků ze 
tří zemí. Ústecký kraj spolu s Hospodářskou 
a sociální radou Ústeckého kraje opět 
uspořádal tuto akci mezinárodního 
významu s cílem prezentovat region 
a podnítit jeho další rozvoj. Oficiální záštitu 
udělil předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
a zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KK 
Jiří Cienciala.
Partnerem akce byl také Svaz průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). Jeho činnosti 
na celostátní i regionální úrovni představila 
ve své prezentaci jeho generální ředitelka 
Dagmar Kuchtová (na snímku). „Podařilo 
se nám prosadit řadu opatření, například 
povinné přijímací zkoušky do maturitních 
oborů či daňové úlevy pro zaměstnance, 
kteří vzdělávají žáky. Kromě iniciativy 
v oblasti legislativy pořádáme řadu 
akcí přímo v regionech, kde se snažíme 
motivovat ke studiu technických oborů 
žáky a studenty základních a středních škol 
a propojovat firmy se školami,“ uvedla.

Cílem dvoudenní akce bylo představit 
region jako místo vhodné pro život, 
podnikání i zahraniční investice. Zároveň 
se jeho účastníci věnovali možnostem 
dalšího rozvoje spolupráce s místními 
firmami, řešení rozvoje vysokého školství, 
propojování výzkumných organizací a firem 
i diskusi o smysluplném využití starých 
průmyslových areálů. Nové programy 
na podporu podnikání v regionu zde 
představil ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek.
Hovořilo se také o využití potenciálu 
tradičně průmyslových oblastí v Ústeckém, 
Moravskoslezském a Karlovarském kraji 
a podpoře ze strany EU. Na programu fóra 
byly prezentace i workshopy za účasti 
zástupců ministerstev, představitelů 
regionálních institucí, firem, výzkumných 
institucí, škol, ale také zahraničních hostů.
„S podnikáním jde ruku v ruce podpora 
vzdělání. Žádný podnik se neobejde bez 
kvalifikovaných lidí. Podporujeme tedy nejen 
střední školy, ale také řemesla. V letošním 
roce Ústecký kraj vyhlásil poprvé i dotační 
program pro začínající podnikatele, na který 
uvolnil z rozpočtu kraje čtyři miliony 
korun,“ řekl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-
ÚK a zástupkyně zmocněnce vlády 
pro MSK, ÚK a KVK zhodnotila rozvoj 
podnikatelského prostředí v Ústeckém 
kraji za uplynulý rok: „V kraji se povedlo 
zrealizovat mnoho dobrého, v některých 
oblastech jsou jasně patrné příležitosti pro 
další rozvoj. Zmínit mohu význam nových 
zahraničních investic, jež byly zacíleny 
do našeho regionu, a které v loňském roce 
přesáhly částku 7 miliard korun a vytvářejí 
1500 nových pracovních míst, zahájení 

realizace investice jihokorejské společnosti 
Nexen v průmyslové zóně Triangle 
či novou investici společnosti Unipetrol 
do výstavby nejmodernější polyetylénové 
jednotky v hodnotě 8,5 miliardy korun. 
Velký potenciál má i nový dotační program 
Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřený 
na podporu regenerace a podnikatelského 
využití brownfieldů, a dotační program 
Ústeckého kraje zaměřený na podporu 
začínajících podnikatelů.“
Odpolední program prvního dne fóra byl 
věnován čtyřem specificky zaměřeným 
workshopům na téma „Rozvoj malého 
a středního podnikání“, „Výzkum, vývoj 
a inovace“, „Využití brownfieldů pro průmysl 
a podnikání“ a „Kvalifikovaná pracovní síla“.
Druhý den podnikatelského fóra byl 
věnován přípravě Strategie hospodářské 
restrukturalizace Moravskoslezského, 
Ústeckého a Karlovarského kraje, kterou 
v loňském roce zadala vláda ČR. Hosté fóra, 
včetně zahraničních, se věnovali diskusím 
o konkrétních rozvojových opatřeních 
a krocích, které realizaci hospodářské 
restrukturalizace v dlouhodobém horizontu 
podmiňují.
Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se 
stalo tradicí a organizátoři již nyní plánují 
navazující jednání a realizaci navržených 
opatření, jejichž úspěšnost zhodnotí další 
ročník.

red

Bližší informace o akci a jejich 
partnerech najdete na internetové 
stránce www.forumusteckykraj.cz.
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JEDEME V TOM SPOLU
 ŠKODA CZECH TEAM

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce
ŠKODA CZECH TEAM: 3,6–4,9 l/100 km, 79–114 g/kmZobrazené modely jsou pouze ilustrativní.

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

Automatická klimatizace 
Climatronic, protože vítězové 
zachovávají chladnou hlavu.

Infotainment Swing, protože 
i šampioni se chtějí bavit.

Kola z lehké slitiny, protože 
talent Vás může dostat mezi 
špičku, ale obutí mezi vítěze.

Volant potažený kvalitní kůží – 
a svůj výkon budete mít pevně 
ve svých rukou.

Jsme generálním partnerem 
Českého olympijského týmu 

1992–2018.

skodaczechteam.cz /skodacz /skodacz /skodacz

Nezmeškejte akční nabídku modelů ŠKODA, které u Vás zabodují výbavou s výhodou až 85 400 Kč 
nebo třeba pětiletou zárukou v ceně vozu a předplaceným servisem se zvýhodněním 50 %. 
Seznamte se s akční nabídkou Czech Team a všemi ostatními výhodami přímo u nás.

Akční nabídka ŠKODA Czech Team, se kterou budete za vodou

Ondřej Synek
mistr světa a olympijský medailista

/skodacr


