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Úvodní slovo

Vážení čtenáři Spektra,

máme za sebou jeden z nejúspěšnějších Sněmů 
našeho Svazu průmyslu a dopravy ČR. Letos jsme 
jím počátkem října otevírali již 58. ročník Mezi‑
národního strojírenského veletrhu v  Brně. O  jeho 
významu svědčí skutečnost, že na  něj opět zavítal 
prezident republiky Miloš Zeman. Diskutovalo se však 
především s premiérem Bohuslavem Sobotkou a s jeho 
osmi ministry. Mezi hosty nechyběli ani guvernér ČNB, 
šéf odborů, velvyslanci, poslanci a řada dalších. Ti všichni 
přišli, aby si vyslechli pohled byznysu na klíčové problémy 
země a návrhy řešení. Atmosféru samozřejmě částečně ovliv‑
nily blížící se regionální volby. 
Vláda si z  naší strany vysloužila určité poděkování, především 
za nastavenou spolupráci. Nepamatuji si za více jak 20 let ve vede‑
ní různých podnikatelských svazů, že by byla tak dobrá. I díky tomu 
se zvýšila váha tripartity, nám zaměstnavatelům se daří na ni zařa‑
zovat a  řešit důležitá ekonomická témata. Dobré je, že se účastníme 
porady ekonomických ministrů.
Ne vše je ale v pořádku, na Sněmu jsem zvedl především téma infrastruktury. 
Musíme se stydět za Českou republiku, jaké máme povolovací řízení. Je až nedů‑
stojné, aby 12, 14 let trvala příprava staveb, když v okolních zemích, jako je Němec‑
ko, to trvá maximálně 6, 7 let. Máme 10 připravených velkých staveb, ale nemáme 
vykoupené pozemky. Podnikatele a občany nezajímá, kolik staveb je zahájeno, nýbrž 
kolik jich bylo dokončeno. Mám také obavy z toho, co bude s předloženou novelou sta‑
vebního zákona a jaká bude její podoba, až vyjde z poslanecké sněmovny. Upřímně bych 
však poděkoval vládě a krajům za tři až čtyři miliardy pro silnice II. a III. třídy. 
Těžkým problémem je situace na trhu práce, stále dramatičtěji na nás doléhá nedostatek 
pracovníků. Potřebujeme nejméně 141 tisíc lidí, zejména z  technických oborů. Nezaměst‑
nanost u nás je tak nízká, že nepokrývá potřebu průmyslu a ekonomiky. Proto jsem apeloval 
na premiéra a jeho vládu, aby daleko více otevřela dveře cizincům, zejména Ukrajincům. Jistě se 
dá zlepšit i spolupráce firem s úřady práce. 
Vzdělávací systém stále ještě neodpovídá potřebě trhu práce a tomu, že jsme neprůmyslovější země 
EU s moderními provozy, které potřebují schopné pracovníky. Veřejnost, politiky a zákonodárce jsme 
na to upozornili Rokem průmyslu a technického vzdělání. Skvělá akce s patronátem premiéra a tří 
ministrů přinesla povinné maturity v některých oborech, povinné přijímací zkoušky na odborné školy, 
zlepšení polytechnické výchovy. Do škol se nám vrátí i „dílny“. Oceňuji snahy o reformu vysokých škol. 
Přesto vyzývám vládu, vraťme se v roce 2017 a 2018 k podpoře technického vzdělání, využijme prostředky 
EU, národní prostředky a použijme je na rozvoj technického vzdělání. 
Naši konkurenceschopnost nezvedneme ani bez digitalizace Česka. Teprve po dlouhém tlaku na vládu se nám 
podařilo, že byl jmenován koordinátor, který zpracoval akční plán. Ve srovnání s  jinými evropskými zeměmi 
a našimi potřebami je to stále málo. Potřebujeme i fungující e ‑government, je to cesta, jak zastavit nárůst počtu 
úředníků ve státní správě.
Další oporou naší konkurenceschopnosti by měl být výzkum, vývoj a inovace. Oceňuji proto navýšení částky na tuto oblast 
ministerstvem financí o 3,6 miliard korun. Podstatné bude, zda tyto prostředky půjdou zejména na aplikovaný výzkum. 
Zmínil bych ještě český export. Je velmi úspěšný, byť se nám nepovedla jeho diverzifikace a export do zemí EU předsta‑
vuje až 84 %. Chci proto věřit tomu, že exportéry bude kvalitně podporovat EGAP, ČEB, ČMRZB. Těším se však na to, že se 
v letošní statistice objeví magická hranice 4 biliony korun.
Chtěl bych připomenout výzvu vládě, abychom si dali společný strategický cíl, že v co nejkratší možné době se ze současného 
31. místa nejkonkurenceschopnější země světa dostaneme do první dvacítky. Tahle země tam patřila, a pokud se o to přičiní‑
me, bude zase patřit.
Na závěr mi dovolte poblahopřát za celý náš Svaz i za mě osobně Zbyňkovi Frolíkovi za uvedení do Galerie osobností průmyslu 
a společnosti Agrostroj Pelhřimov a jeho majiteli Lubomíru Stokláskovi za obdržení medaile Svazu Za rozvoj průmyslu a regionu. 
To jsou ti zástupci byznysu, kteří nás táhnou do zmíněné dvacítky. 

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR



Sněm a aktivity Svazu na MSV v Brně 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se na letošním 58. Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně prezentoval Sněmem a řadou doprovodných akcí. Jeho představitelé 
byli v jeho celém průběhu vidět a slyšet. 

Letošní Sněm v Rotundě Pavilonu A brněnského výstaviště 
byl specifický hned z několika důvodů. Nehledě na řadu 
připomínek k práci vlády ze strany prezidenta SP ČR Jaroslava 
Hanáka a členů představenstva, byla kritika vůči ní pár dnů 
před krajskými a senátními volbami přece jen umírněnější. 
Vláda si dokonce vyslechla pochvalná slova ohledně poskytnutí 
prostředků na výzkum a vývoj a společně s kraji na opravy silnic 
II. a III. třídy či za rozvoj sociálního dialogu. „Nepamatuji si 
za více jak dvacet let ve vedení různých podnikatelských svazů, 
že by spolupráce byla tak dobrá,“ zhodnotil Jaroslav Hanák 
celostátní tripartitu.
Politici se snažili nejen věcně odpovídat na dotazy, ale pokoušeli 
se i o prezentaci úspěchů. Vicepremiér Andrej Babiš si dokonce 
odskočil do vedlejšího salonku, aby na tiskové konferenci 
odprezentoval výrazný přebytek státního rozpočtu. 
Kritiku vláda sklidila za stav dopravní infrastruktury. Nikdo 
už ani nezmiňoval problém D1 a mnohahodinové zdržení v den 
konání Sněmu 3. října na tahu Praha ‑Brno.
Klíčovým problémem zvednutým na Sněmu byl trh práce 
a nedostatek pracovníků. Právě toto téma se rok co rok vrací 
na jednání, každoročně se přítomní podnikatelé dovídají 
spíše o dílčích, nedostatečně dynamických změnách, které 
je neuspokojují. „V první řadě je třeba nezvyšovat sociální 
dávky, odstranit institut tzv. nekolidujícího zaměstnání, 
zvýšit mobilitu pracovního trhu a cíleně a ve velkém lákat 

kvalifikované zahraniční pracovníky,“ shrnul na Sněmu 
požadavky zaměstnavatelů viceprezident SP ČR Jan Rafaj. 
Aktuálně jde o otevírání dveří pro Ukrajince, v této záležitosti 
se SP ČR angažuje. Nehledě na to, Jaroslav Hanák znovu apeloval 
na premiéra a jeho vládu, aby výrazněji trh práce otevřela 
cizím pracovníkům. Právě tato výzva se mediálně stala jedním 
z nejviditelnějších závěrů letošního Sněmu. 
Předmětem rokování a dotazů byla i budoucnost vzdělávacího 
systému. Díky tlaku SP ČR, částečně i za přispění, v projevech 
několikrát zmíněného, loňského Roku průmyslu a technického 
vzdělávání, učinila vláda řadu kroků. Změny jsou však podle 
zaměstnavatelů pomalé a neodpovídají akutnosti situace. 
Další téma nastolil viceprezident SP ČR Daniel Beneš. Týkalo 
se naplňování Státní energetické koncepce, a to zejména 
v oblasti chytrých sítí, čisté elektromobility a jaderné energetiky. 
Členka představenstva SP ČR Milena Jabůrková se věnovala 
digitální agendě, kdy ocenila vládu za jmenování koordinátora 
pro digitální agendu v osobě státního tajemníka Tomáše Prouzy. 
Považuje to však teprve za jeden z kroků lepší koordinace, která 
by se měla projevit například v rozvoji e ‑governmentu.
Letošní Sněm byl bohatý na témata a vedle přítomnosti téměř 
čtyř set podnikatelů zaujal i strukturou vystupujících hostů. 
Na sněmování se aktivně podílel premiér Bohuslav Sobotka, 
dva vicepremiéři a dalších sedm ministrů. Na závěr shromáždění 
zavítal prezident republiky Miloš Zeman, jako hlava státu již 

Premiér Sobotka a ministr Mládek si v doprovodu členů představenstva 
SP ČR před zahájením Sněmu prohlíží nový model ŠKODA KODIAQ.

Představenstvo SP ČR bylo připraveno na diskusi s politiky.
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podruhé v historii Sněmu. Vedle toho se ho zúčastnila řada 
osobností, včetně guvernéra ČNB, poslanců, velvyslanců 
či předsedy ČMKOS. 
Projevy hlavních řečníků i následnou tiskovou konferenci 
přenášela živě Česká televize. Sněm měl však ještě jedno 
specifikum, jímž bylo využití sociálních sítí v jeho průběhu, 
které v takové míře dosud nikdy nebyly použity. Pozitivní roli 
v propagaci témat a vyjádření sehrál twitter, do komentování 
rozesílaných krátkých zpráv se zapojili nejen členové 
představenstva, ale i vlády, včetně premiéra. Na sítích 
se dokonce odehrávala názorová bitva s šéfem odborů Josefem 
Středulou.
Jako již tradičně Sněm oceňoval ty nejlepší. Zbyněk Frolík byl 
uveden do Galerie osobností průmyslu a Agrostroj Pelhřimov 
a jeho majitel Lubomír Stoklásek získali Ocenění za přínos pro 
rozvoj průmyslu a regionu. Obdrželi skleněnou trofej v podobě 
Wichterleho kontaktní čočky, kterou navrhla a zhotovila 
studentka Kamila Ďuráčová z Vyšší odborné školy sklářské 
a Střední školy v Novém Boru.
Sněm byl vrcholnou akcí SP ČR na letošním 58. Mezinárodním 
strojírenském veletrhu. Témata Sněmu byla všudypřítomná 

v průběhu týdne, a to i mediálně, například ve Veletržních 
novinách HN. Proběhla řada neformálních setkání, třeba 
u „sklenky vína“ po skočení Sněmu. Stánek SP ČR navštívil premiér 
a řada i zahraničních hostů. Prezident Jaroslav Hanák uděloval 
na galavečeru Zlaté medaile nejlepším vystavovatelům. SP ČR byl 
spolupořadatelem úspěšného Česko ‑čínského podnikatelského 
fóra za účasti zástupců 150 čínských firem. Organizoval zasedání 
Fóra průmyslu a vysokých škol za účasti rektorů technických 
univerzit a členové představenstva vystupovali na řadě akcí, 
včetně Swiss Business Breakfast, Business dne Ruské federace, 
strojírenské exportní konference či akcí k Průmyslu 4.0. SP ČR 
byl viditelným partnerem a odborným garantem třídenní 
diskusní šňůry Nadace Depositum Bonum pod názvem Česká 
škola 21. století. Zástupci SP ČR se zúčastnili odborných akcí 
odvětvových svazů a byli i součástí networkingového setkání 
Industry Night, na němž se o zábavu postarala firemní rocková 
kapela ELKO Band. I o tom byl letošní veletrh.

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

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák některé kroky vlády ocenil, 
jiné naopak kritizoval.

Sněmu se zúčastnili představitelé Vlády ČR a další významní hosté.

Do Galerie osobností průmyslu byl uveden Zbyněk Frolík a Ocenění za rozvoj 
průmyslu a regionu převzal Lubomír Stoklásek za Agrostroj Pelhřimov.

Viceprezident SP ČR Jan Rafaj vznesl 
směrem k vládě konkrétní dotazy k situaci 
na trhu práce.
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SP ČR organizoval Česko čínské fórum o obchodní 
a investiční spolupráci pro více než 120 čínských firem.

Jaroslav Hanák na fóru prezentoval ČR jako vhodný 
výchozí bod pro další byznys v Evropě.

První večer patřil oficiálnímu zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu 
a udělování Zlatých medailí nejlepším exponátům.

Sněm opět navštívil prezident Miloš Zeman, který 
prohlásil, že s většinou požadavků zaměstnavatelů 
souhlasí.

Viceprezident SP ČR Daniel Beneš se vyjádřil ke Státní 
energetické koncepci.

Ministr financí Andrej Babiš s prezidentem republiky 
Milošem Zemanem byli na Sněmu v dobrém 
rozpoložení.
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Česká manažerská asociace zorganizovala setkání Klubu 
Manažerů roku.

Svaz strojírenské technologie uspořádal pro studenty soutěž v CNC programování. O dobrou zábavu se na akci INDUSTRY Night i letos 
postarala skvělá kapela ELKO Band.

Na Fóru průmyslu a vysokých škol se řešilo technické 
vzdělávání.

Doprovodný program na veletrhu měl i Svaz sléváren. Premiér Bohuslav Sobotka si zaujatě prohlížel expozici 
Elektrotechnické asociace ČR a jejich Electroparku.
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Novinky v digitální agendě 
z pohledu SP ČR 
Digitální agenda je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) prioritní oblastí, kde 
se aktivně angažuje a kde se mu daří prosazovat své záměry. V říjnu vláda vyhověla 
požadavkům Svazu připravit kvalitní Národní plán rozvoje sítí nové generace. 
Podařilo se mu prosadit i řadu dalších opatření. 

Významným úspěchem SP ČR je prosazení revize všech vládních 
strategických materiálů s dopadem na digitální agendu. Letos 
v květnu po dlouhých jednáních byl na jeho popud jmenován 
koordinátorem pro digitální agendu Tomáš Prouza (rozhovor 
s ním je na str. 10). SP ČR inicioval kroky vlády v oblasti ochrany 
osobních údajů a také vznik Platformy odborné veřejnosti pro 
rozvoj vysokorychlostních sítí. Vedle toho napomáhá tomu, aby 
byly splněny podmínky pro zahájení nové fáze výstavby rychlých 
internetových sítí. Napomohl i rychlému vyřešení patové 
situace v oblasti pravidel přenosu osobních dat mezi EU a USA. 
V neposlední řadě je jedním z hlavních subjektů, který se mnoha 
aktivitami na různých úrovních podílí na zavádění Průmyslu 4.0 
v České republice. Mimochodem, při své letošní návštěvě Prahy 
si německá kancléřka Angela Merkelová vyčlenila čas na debatu 
ohledně zavádění Průmyslu 4.0, jíž se zúčastnili i zástupci SP ČR. 
V dynamicky se rozvíjející oblasti digitální agendy existuje však 
řada novinek, které si zaslouží pozornost.

Evropské nařízení o ochraně osobních 
údajů míří do legislativy

V květnu 2016 bylo publikováno obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, kterým Evropská unie vymezila své směřování 
v oblasti ochrany osobních údajů v nadcházejícím období. 
Po několikerých mezinárodních skandálech kvůli úniku 
osobních dat se Evropská unie vydala z pohledu SP ČR velmi 
protekcionistickou cestou. Ta na jedné straně lahodí sluchu 
ochránců osobnostních práv, na straně druhé straně může 
blokovat práci s osobními daty ve firmách či omezovat rozvoj 
digitálních inovací založených na práci daty (např. práce 
v cloudových systémech, zpracování a uchování tzv. velkých 
dat). SP ČR je proto v této oblasti aktivní. U nás mobilizoval 
vládu svou výzvou, podepsanou dvaceti podnikatelskými 
reprezentacemi, na jejímž základě vláda zřídila konzultační 
skupinu se zastoupením odborné veřejnosti. Připraven byl 
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dotazník pro firmy, jehož cílem je zjistit míru jejich připravenosti 
na novinky vyplývající z nařízení. Na evropské úrovni se náš Svaz 
stal hybatelem vytvoření aliance středoevropských států, která 
usiluje o vyvážený a business ‑friendly přístup k implementaci 
nařízení. Pozice SP ČR vychází z toho, že osobní data musí být 
v bezpečí, ale nesmí být blokovány digitální inovace založené 
na práci s daty, což je veřejný zájem.

Privacy Shield – nový mechanismus 
pro bezpečný transatlantický přenos 
osobních údajů 

Ne všechny firmy, které rozvíjí byznys s USA, jsou si vědomy 
toho, že pro jakýkoliv přenos osobních údajů přes Atlantik 
existuje povinnost využívat chráněných mechanismů daných 
rozhodnutím Evropské komise. Tím byl až do října loňského 
roku tzv. Safe Harbor. Po jeho náhlém zrušení rozhodnutím 
Evropského soudního dvora se podařilo s Američany rychle 
vyjednat novou dohodu pod názvem Privacy Shield. Ta platí 
na evropské i americké straně oficiálně od srpna 2016. V zájmu 
všech firem je, aby se o svých povinnostech při transatlantickém 
přenosu osobních údajů v obchodním styku řádně informovaly 
a držely se svých povinností. V opačném případě jim hrozí 
vysoké až likvidační pokuty. V procesu vyjednávání o Privacy 
Shield byli zástupci SP ČR mimořádně aktivní. Současně Svaz 
sleduje způsob jeho implementace a pro firmy připravuje 
ve spolupráci s Evropskou komisí osvětovou a informační 
kampaň. Celý text Prováděcího rozhodnutí Komise, kterým 
se dohoda zavádí do práva EU, naleznete v Úředním věstníku 
č. L207/1 a č. 2016/1250.

SP ČR je aktivní v oblasti Průmysl 4.0 
V srpnu letošního roku vláda schválila Iniciativu Průmysl 
4.0, na které se SP ČR aktivně podílel a téma Průmyslu 4.0 
se v několika opatřeních promítlo i v Akčním plánu pro rozvoj 
digitálního trhu. Tím strategická práce vlády z našeho pohledu 
v této oblasti nekončí. SP ČR totiž chce, aby byla mnohem 
ambicióznější. Požaduje, aby byly stanoveny jasně termínované 
a kontrolovatelné úkoly pro jednotlivé resorty a aby došlo 
k synergii veškerých dalších resortních iniciativ. Ministerstvo 
práce a ministerstvo školství na nich již započaly pracovat.
Potřebných efektů se však podle SP ČR dosáhne pouze v tom 
případě, že plnění úkolů bude kontrolováno z jednoho místa 
od koordinátora digitální agendy ČR. Dále Svaz vychází z toho, 
že je třeba hlídat, aby se obsah Akčního plánu i Iniciativy 
promítal také do dlouhodobých vládních strategií. SP ČR také 
navrhuje utvořit národní koordinační orgán pro diskuzi k „4.0 
agendě“, jímž by měla být perspektivní Aliance Společnost 4.0.

SP ČR se do všech těchto aktivit vlády aktivně zapojuje. Stěžejní 
pro něj však nadále zůstává dění ve firmách samotných. 
V Pracovní skupině pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách 
pod vedením člena představenstva Jiřího Holoubka vzniknul 
Evaluační model pro sebehodnocení digitální zralosti firem. 
Vytváří se expertní zázemí pro kvalifikovanou spolupráci 
s vládou i šíření osvěty ve firmách. Téma Průmysl 4.0 zástupci 
SP ČR propagují v rámci promyšlené komunikační strategie. 
Její součástí je série regionálních akcí s cílem propagace best 
practices v českých firmách. Další informace lze najít na www.
firma4.cz.

Pro výstavbu internetových sítí  
stále nejsou v ČR podmínky

Svaz průmyslu a dopravy ČR se společně s Hospodářskou 
komorou ČR prostřednictvím „Platformy odborné veřejnosti 
pro podporu výstavby vysokorychlostních internetových sítí“ 
zapojil aktivně do jednání s ministerstvem průmyslu a Českým 
telekomunikačním úřadem o obsahu Národního plánu rozvoje 
sítí nové generace. Jeho zpracování a schválení Evropskou komisí 
je hlavní podmínkou pro uvolnění prostředků z operačního 
programu OP PIK na výstavbu internetových sítí. Vláda návrh 
Plánu schválila na svém zasedání 5. října, čímž otevřela cestu 
k zahájení čerpání prostředků z OP PIK na výstavbu rychlého 
internetu. 
Vláda má však zpoždění při schvalování odstraňování 
legislativních bariér výstavby sítí. Přijetí zákona o opatřeních 
ke snížení nákladů výstavby vysokorychlostních internetových sítí 
ve vládě dlouho svými požadavky blokovalo ministerstvo vnitra.
SP ČR v alianci odborné veřejnosti tvořené velkými i malými 
operátory a energetiky proto svou intervencí u premiéra podpořil 
rychlé schválení zákona. Doporučil přitom zcela odhlédnout 
od požadavků ministerstva vnitra jako od návrhů nesystémových 
a neekonomických. Tato iniciativa byznysu se setkala 
s úspěchem a vláda návrh schválila taktéž na svém zasedání 
dne 5. října. Legislativní opatření na podporu výstavby rychlého 
internetu nyní směřuje do Parlamentu ČR. SP ČR i zde bude při 
tom, protože rychlý internet nezávisí ani tak na výši vyplacených 
eurodotací, jako spíše na tom, aby bylo pro výstavbu vytvořeno 
odpovídající právní prostředí.

Tereza Šamanová
Sekce hospodářské politiky SP ČR
tsamanova@spcr.cz
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Tomáš Prouza:  
V digitální oblasti vidím pět priorit
Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je oblast digitalizace jednou z priorit, její součástí bylo 
prosadit kvalitnější spolupráci na vládní úrovni a jmenování koordinátora digitální 
agendy. V květnu jím byl jmenován Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské 
záležitosti. Vzhledem k řadě aktuálních témat v oblasti digitalizace mu časopis SPektrum 
položil několik otázek.

Vláda vás letos jmenovala koordinátorem pro digitální agendu 
ČR, jste i tajemníkem pro evropské záležitosti a v poslední době 
jste intenzivně zapojen do jednání o Brexitu. Jaké jsou vaše 
priority v digitální agendě? A jak se vám vůbec daří všechny tyto 
náročné agendy skloubit? 
Jako digitální koordinátor mám pět priorit – e ‑government, 
e ‑skills, e ‑commerce, e ‑bezpečnost a e ‑výzvy v podobě trendů, 
jako jsou služby sdílené ekonomiky. Každá z těchto priorit má 
přesah do evropské agendy. Ostatně vytvoření jednotného 
digitálního trhu je jednou z priorit současné Evropské komise. 
Digitál a Evropa jdou ruku v ruce. Co se týče Brexitu, to je 
samozřejmě především politická záležitost. Ale i Brexit, o němž 
se začne jednat teprve ve chvíli, kdy britská premiérka oznámí 
záměr své země opustit EU, souvisí s digitálem. Je to totiž právě 
Británie, která je velkým spojencem ČR, mimo jiné v oblasti 
digitální agendy. Své funkce neodděluji, jedná se o provázané 
role, které spolu souvisí. Náročné to je, ale zároveň je to 
nesmírně zajímavé. 

Svaz dlouhodobě kritizuje přístup vlády k digitální agendě, která 
je podle našeho názoru roztříštěná a vládě chybí vize o dalším 
směřování ČR v digitální oblasti. Jak hodláte ze své funkce 
digitálního koordinátora napomoci řešení této situace? 
Mým cílem je dostat resorty, hospodářské a sociální partnery 
a ICT byznys k jednomu stolu. A u něj se potkávat pravidelně. 
Jak už název mé funkce naznačuje, je to koordinace, která je 
naprosto klíčová k tomu, abychom v ČR mohli pohnout s digitální 
ekonomikou tím správným směrem. Mám pravidelné schůzky 
se zástupci všech stran – jak se státní správou, tak s byznysem. 
A myslím, že prvním dílem, na kterém se ukazuje, že spolupráce 
funguje, je Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který jsme 
řešili se všemi hráči digitální agendy.

Další z vašich priorit v pozici digitálního koordinátora je 
meziresortní spolupráce v oblasti ochrany dat. V ní budou 
od roku 2018 platit nová evropská pravidla pro práci s osobními 

údaji, což firmám přinese nové administrativní povinnosti 
a s nimi spojené finanční nároky. Svaz v létě inicioval výzvu 
adresovanou vládě k řešení situace v oblasti implementace 
evropských pravidel do českého právního řádu, neboť 
na novinky se musíme připravit. Co v této situaci poradit našim 
firmám?
Založili jsme pracovní skupinu, v níž jsou vedle resortů 
zahrnuti i zástupci soukromého sektoru, na které nedávno 
přijaté nařízení nejvíce dopadne. Tato skupina zprostředkovává 
diskusi zástupců firem s gestory oblasti ochrany osobních 
údajů, tedy Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro ochranu 
osobních údajů. Cílem je najít nejlepší způsob úpravy českého 
právního řádu v souvislosti s přijatým nařízením o ochraně 
osobních údajů.

Mezi vaše priority patří i zavedení povinného hodnocení dopadů 
veškeré nové právní regulace na digitální prostředí. Jaké kroky 
v této oblasti vláda plánuje?
Digitální ekonomika je dynamické odvětví a myslím si, 
že si nemůžeme dovolit brzdit jeho rozvoj zastaralým právním 
rámcem. Proto je jedním z mých úkolů soustředit se i na příznivé 
legislativní prostředí. V současné době pracujeme na rozšíření 
členské základy Komise pro hodnocení dopadů regulace. 
A v návaznosti na to budeme také zpracovávat metodiku pro 
tvorbu legislativních předpisů a pro hodnocení dopadů regulace 
z pohledu digitální agendy. Od této metodiky si slibujeme 
zkvalitnění normotvorby a sjednocení základních principů pro 
tvorbu předpisů spadajících do oblasti digitální agendy. 

ČR v mezinárodním srovnání pokulhává za evropskými státy 
v oblasti e ‑governmentu. V DESI indexu Evropské komise 
jsme v rozvoji digitálních veřejných služeb na chvostu EU 
osmadvacítky. Přitom v parametrech internetového pokrytí 
a využívání digitálních technologií podnikateli i běžnou 
populací jsme v Evropě nadprůměrní. Na posilování ICT 
vybavení veřejné správy i na projekty digitalizace státní správy 
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byl dříve vyčleněn značný objem evropských prostředků, 
stejně tak je tomu v letech 2014 – 2020. Co je podle vás příčinou 
tohoto stavu? A jaké plánujete podniknout kroky pro zlepšení 
celkové situace? 
Jsem přesvědčen, že kamenem úrazu v českém e ‑governmentu 
je především nedostatek propagace. To není moc hezké 
slovo, ale ve výsledku nejlépe vystihuje to, v čem děláme 
chybu. Česky řečeno – neumíme se pochválit. Již dnes tady 
máme spoustu služeb, které usnadňují lidem kontakt s úřady 
a nehoní je na jejich pobočky. Například pro výpis z trestního 
rejstříku můžete použít CzechPOINT a elektronicky se pak 
k němu dostanete přes CzechPOINT@home. To, co už tady 
máme, výstižně shrnuje Iniciativa 202020 na svém webu, kde 
najdete existující i plánované služby pro plnou elektronizaci 
státní správy. Právě na půdorysu této iniciativy, kterou jsme 
spustili s premiérem, ministrem vnitra, prezidentem ICT 

Unie a hejtmanem Vysočiny, chceme ČR dostat z hloubky 
mezinárodních žebříčků e ‑governmentu.

Součástí Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu je 
i problematika otevřených dat, Ministerstvo vnitra ČR připravuje 
jejich nový katalog vyhlášený nařízením vlády. Kdy se občané 
a podnikatelé dočkají veřejného a bezplatného přístupu 
ke státem zaručeným informacím o aktuálním obsahu českých 
právních předpisů?
Ministerstvo vnitra v tuto chvíli navrhlo po konzultacích 
s resorty osm konkrétních datových sad, které představují první 
krok k postupnému otevírání dat v ČR. Mojí rolí bude pomáhat 
ministerstvu vnitra vyvíjet tlak na jednotlivé resorty, aby data 
postupně otevíraly. Zároveň mám na starosti propagaci celého 
tématu. 

red

KDO JE TOMÁŠ PROUZA

V květnu 2016 byl vládou jmenován koordinátorem digitální agendy ČR, od února 2014 působí jako 
státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR. V letech 2004 až 2007 byl náměstkem 
ministra financí ČR . Od února 2007 do svého jmenování státním tajemníkem působil ve Světové 
bance, do října 2012 v Praze jako expert pro oblast finančních služeb a také i jako seniorní expert 
v americkém Washingtonu, D.C.

Věra Jourová:  
Dohoda přináší pokrok v ochraně 
osobních údajů a právní jistotu pro firmy
Eurokomisařka za ČR představuje změny, které přinesla nová transatlantická dohoda 
EU–US Privacy Shield, jejíž vyjednávání za stranu EU vedla. Firmy může zajímat i nová 
platforma pro řešení přeshraničních spotřebitelských sporů.

Účinnosti již nabyla dohoda pro transatlantický přenos osobních 
údajů, jejíž vyjednávání jste za evropskou stranu vedla. Jaké 
novinky z ní vyplývají pro české firmy?
Nová dohoda o přenosu osobních dat mezi EU a USA je účinná 
od 12. července. Dohodu jsme nazvali Privacy Shield, tedy 
v překladu ochranný štít. Pro Evropany znamená pokrok 

v ochraně jejich osobních údajů a pro podniky znamená větší 
právní jistotu. Dohoda zavádí nový systém a my nyní pracujeme 
na tom, aby se firmy na obou stranách Atlantiku s tímto 
systémem na ochranu soukromí seznámily. Do tohoto systému 
na přenos osobních dat se nyní postupně registrují americké 
soukromé společnosti. Spolupráce českých firem s jejich 
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americkými protějšky však často má více podob, než byste 
čekali, jde například o personalistiku nebo cloudová úložiště.
Díky seznamu „Privacy Shield list“ si evropské podniky mohou 
snadno zkontrolovat, zda jejich partnerské společnosti mají 
potřebné osvědčení. Evropské firmy musí zajistit, aby společnosti 
na druhé straně Atlantiku, kterým předávají údaje, splňovaly 
stejně vysokou úroveň ochrany osobních údajů, na jakou mají 
nárok obyvatelé EU. Pro občany jsme vytvořili stručnou příručku 
s popisem dostupných možností zjednání nápravy, pokud 
se někdo domnívá, že došlo k porušení pravidel. V příručce jsou 
veškeré základní informace a posloužit může i firmám.

Podle našich informací řada českých firem bohužel dosud 
nevyužívala mechanismy pro chráněný přenos dat do USA. 
Proč by měly začít uvažovat o změně této praxe?  
Zaregistrovalo se a osvědčení již získalo 196 amerických 
společností včetně nejvýznamnějších subjektů. Doporučuji, 
aby se zaregistrovalo co nejvíce podniků, neboť jim to přinese 
jen výhody. Další postupy, které zabezpečí ochranu přenosu 
osobních údajů jako například smluvní doložky, jsou poměrně 
nákladné a je otázka kdo si tyto náklady může dovolit. Pro malé 
a střední podniky a začínající podniky je evropsko ‑americká 
dohoda velkým přínosem, poněvadž díky ní mohou snadno 
rozvíjet své podnikání a poskytovat nové služby. Při použití 
režimu, který nový systém podle dohody poskytuje, se firmy 
mohou spolehnout, že přenosy osobních dat směrem do USA 
probíhají za náležitých zákonných podmínek. 

Jaké další novinky v oblasti vaší působnosti by mohly zajímat 
české firmy?
Na začátku tohoto roku jsme spustili evropskou online 
platformu pro řešení přeshraničních spotřebitelských sporů. 
Tato internetová stránka nabízí formulář umožňující zklamaným 
zákazníkům podat stížnost vůči zahraničním subjektům a dojít 
tak k mimosoudnímu řešení sporu. Je to inovace v řešení sporů 
mezi zákazníkem a poskytovatelem služby, šetří se čas a peníze 
jednotlivcům i podnikům. Při řešení problémů smírnou cestou 
vznikají podnikům nižší náklady a mohou si zachovat lepší 
vztahy se zákazníky.

Pouze 38 procent zákazníků má podle průzkumů důvěru při 
nákupech přes internet z jiné země EU. Platforma přispěje 
k větší důvěře obyvatel i při nakupování na internetu. Pokud 
zákazníci pociťují důvěru, znamená to i více příležitostí pro 
firmy. Také se právě jedná o dvou návrzích právní úpravy, které 
se týkají smluvního práva, pracovně tyto návrhy nazýváme 
„digitální smlouvy“. Naším cílem je odstranit překážky, které 
v rámci EU vznikají kvůli odlišnostem ve smluvním právu 
ve dvou klíčových odvětvích: prodeji, jímž se poskytuje 
tzv. digitální obsah, a prodeji zboží on ‑line. V EU budou firmy 
moci prodávat přes hranice na základě jediného souboru 
jednoduchých a srozumitelných pravidel. 
Díky těmto novým zjednodušujícím pravidlům by celkový 
počet zákazníků nakupujících po internetu z jiných zemí EU 
mohl výrazně stoupnout. Českým podnikům, hlavně malým 
a středním, by to mohlo přinést nová odbytiště. Internet 
odstranil z jednotného digitálního trhu technologické 
překážky. Pomocí návrhů o digitálních smlouvách chceme 
odstranit i překážky právní. Mým cílem je, aby ministři 
spravedlnosti dosáhli dohody o této právní úpravě do konce 
tohoto roku. 

Tereza Šamanová
Sekce hospodářské politiky SP ČR
tsamanova@spcr.cz

Bližší informace najdete na těchto odkazech:

•	 internetové stránky systému na ochranu soukromí: 
https://www.privacyshield.gov/list

•	 příručka pro občany k systému na ochranu soukromí: 
http://ec.europa.eu/justice/data ‑protection/document/
citizens ‑guide_en.pdf

•	 nová internetová stránka pro řešení sporů on ‑line 
je na této adrese: http://ec.europa.eu/odr

KDO JE VĚRA JOUROVÁ

Česká politička, podnikatelka a právnička, od listopadu 2014 komisařka pro spravedlnost, ochranu 
spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Evropské komisi. Od ledna 2014 zastávala v Sobotkově vládě 
deset měsíců post ministryně pro místní rozvoj. Dříve na tomto resortu působila v roli náměstkyně.
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Regionální kanceláře
agentury CzechInvest

+

+
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+

+

+
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Akvizice klientů prostřednictvím 
služeb a nabídky programů

Služby

konzultace záměru podnikatele a nabídka možností 

podpory podnikání ze strukturálních fondů EU a dalších 

mezinárodních, národních či regionálních programů

pomoc začínajícím podnikatelům

poradenství v oblasti exportu

Klienti

zástupci obcí a krajů

velké, malé a střední podniky

zahraniční investoři

začínající podnikatelé, start-upy 

inovativní podniky

+

+

+

+

+

Asistence při harmonizaci
podnikatelského prostředí

Činnosti

podpora při budování podnikatelské infrastruktury

podpora při budování sociální infrastruktury

podpora kvalifi kované pracovní síly a lokálního trhu práce

podpora zájmu o investice

zástupci obcí a krajů

regionální rozvojové agentury

základní, střední a vysoké školy, univerzity

inovační infrastruktura a další instituce v regionu

Partneři

www.czechinvest.org

Regionální kanceláře
+420 296 342 495
barbora.hanusova@czechinvest.org
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Akce v regionech

Vzdělávací kurzy s názvem Investment academy: 
Jak získat investora do vašeho kraje jsou určeny 
pro zástupce obcí a krajů, kteří se věnují rozvoji 
podnikatelského prostředí.

Vzdělávací kurzy Investment Academy

Během seminářů zaměřených na brownfieldy 
prezentujeme upravené průmyslové lokality 
a objekty a seznamujeme účastníky s možnostmi 
dotační podpory.

Seminář informuje účastníky o možnostech 
ochrany technických řešení, designu i označení 
a o průběhu správního řízení. Součástí 
seminářů jsou také informace o službách Úřadu 
průmyslového vlastnictví včetně praktických 
ukázek vyhledávání v databázích.

Ve spolupráci s personálními agenturami 
organizujeme setkávání personalistů 
významných firem a institucí v regionu, kde 
diskutujeme trendy v oboru HR. Tento typ akcí 
generuje zajímavé podněty a vede ke sdílení 
aktuálních problémů v oblasti lidských zdrojů.

Organizujeme kulaté stoly s podnikateli ke 
konkrétním otázkám v regionu. Cílem akcí je 
definovat bariéry podnikání a nalézt řešení, 
která povedou k jejich odstranění.

Kulaté stoly s podnikateli

03

Regenerace brownfieldů02

01

Prostřednictvím exkurzí do provozů propojujeme 
významné firmy v regionech s místními 
základními či středními školami. Akce mají za cíl 
podpořit studium technických oborů a zvýšit tak 
počty kvalifikované pracovní síly v regionu. 

Exkurze pro školy

Setkání personalistů HR Point

05

Jak využívat práva průmyslového 
a duševního vlastnictví pro rozvoj 
společnosti

06

04

Jihočeský kraj
Telefon: 296 342 943 
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org 

Jihomoravský kraj
Telefon: 296 342 937 
E-mail: brno@czechinvest.org

Karlovarský kraj
Telefon: 296 342 961 
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org

Královéhradecký kraj
Telefon: 296 342 949 
E-mail: hradeckralove@czechinvest.org 

Liberecký kraj
Telefon: 296 342 971 
E-mail: liberec@czechinvest.org

Moravskoslezský kraj
Telefon: 296 342 976 
E-mail: ostrava@czechinvest.org 

Olomoucký kraj
Telefon: 296 342 982 
E-mail: olomouc@czechinvest.org

Pardubický kraj
Telefon: 296 342 934 
E-mail: pardubice@czechinvest.org

Plzeňský kraj
Telefon: 296 342 965 
E-mail: plzen@czechinvest.org 

Středočeský kraj a Praha
Telefon: 296 342 536 
E-mail: praha@czechinvest.org 

Ústecký kraj
Telefon: 296 342 990
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org 

Vysočina
Telefon: 296 342 993 
E-mail: jihlava@czechinvest.org

Zlínský kraj
Telefon: 296 342 954 
E-mail: zlin@czechinvest.org

7 000 účastníků na našich odborných

seminářích v roce 2015

30 000 zrealizovaných konzultací nejen 

pro podnikatelské subjekty v roce 2015

14 000 nových pracovních míst bylo 

v roce 2015 vytvořeno s naší pomocí

více než 830 podnikatelských objektů 

v Databázi nemovitostí

Pomůžeme vašemu podnikání
v každém regionu

Akce v regionech
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www.czechinvest.org

Aft ercare
+420 296 342 405
afc@czechinvest.org

Kdo jsme
Prostřednictvím oddělení A� ercare vám CzechInvest nabízí 

své služby i po úspěšném ukončení vašeho investičního 

záměru. Naším posláním je být aktivně podporujícím 

partnerem pro investory z domova i ze světa. Jsme zde 

pro vás, odhodlaní poradit a pomoci s překonáváním 

každodenních podnikatelských překážek, jsme připraveni 

podpořit váš budoucí rozvoj a vaše nové plány.

poradenství v oblasti veřejné podpory a evropských 

strukturálních fondů

pomoc při výběru dodavatelů

pomoc s výběrem vhodné lokality pro vaši investici

podpora při řešení HR záležitostí včetně vízové

problematiky

AFTERCARE – staráme se o vás

+

+

+

+

Jak můžeme pomoci



Dita Charanzová:  
Dohoda CETA je pro nás přínosem
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Evropskou unii (EU) a Kanadou sepsaná 
na 1598 stránkách, zkráceně CETA, vyvolává mezi příznivci značná očekávání. Může zvýšit 
výměnu zboží o pětinu, ušetřit firmám náklady, zpřístupnit kanadský trh veřejných zakázek 
v hodnotě 132 miliard eur. CETA má však i silné odpůrce. Situace je složitější o to, že dočasně 
vstoupila v platnost, aniž by byla ratifikována Evropským parlament (EP) a parlamenty 
zemí EU. Oficiálně ji stvrdí summit svolaný na konec října do Bruselu. Časopis SPektrum 
položil proto několik otázek europoslankyni Ditě Charanzové, člence výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů EP.

Jaká je situace ohledně dohody CETA? Může byznys očekávat 
její prozatímní uplatňování v roce 2017?
Dohoda je dojednána a obě strany se shodly na jejím znění. 
Nicméně zbývá ji ratifikovat, a to jak na úrovni EU, tak i každým 
členským státem. Co se týká prozatímního uplatňování částí 
dohody, kde má EU přenesenou pravomoc, uvítala bych, aby 
k němu došlo co nejdříve, nejlépe už v roce 2017. Naše frakce v EP 
prosazuje co nejrychlejší projednání a hlasování o dohodě na půdě 
EP ještě do konce tohoto roku. Doufám, že většina kolegů poslanců 
to vidí obdobně, nevidím důvod, proč rozhodnutí odkládat.

Vyjednávání o dohodě bylo zahájeno za českého předsednictví 
a očekávalo se, že bude uzavřeno do roku 2011.  
Co podle vás CETA přináší?
Ano, jednání byla zahájena za českého předsednictví v roce 2009 
a v té době se zdálo reálné uzavřít dohodu do dvou až tří let. Byla 
jsem u toho, když se v Bruselu vyjednával náš mandát pro CETA 
a pamatuji si, jaká nedůvěra tenkrát panovala ve schopnost 
Komise vyjednat například zapojení provincií či zlepšení přístupu 
na trh s veřejnými zakázkami. Tyhle obavy se nenaplnily 
a výsledný text CETA považuji za velký úspěch a důkaz toho, že je 
Evropská komise schopna dojednat ambiciózní dohodu o volném 
obchodu. Faktem je, že se v průběhu jednání objevila témata, 

kde obě strany hledaly kompromis déle, než se původně čekalo. 
Mám na mysli právě účast ve veřejných zakázkách v kanadských 
provinciích, otázku dodržování pravidel geografického 
označování potravin nebo nastavení tarifních a netarifních 
podmínek pro automobilový průmysl. V neposlední řadě, 
zejména pod silným tlakem na paralelně dojednávanou dohodu 
TTIP, byly upraveny pasáže týkající se řešení investičních sporů.

SP ČR si od CETA slibuje nárůst obchodu s Kanadou především 
díky otevření kanadského trhu. Kde vidíte její největší přednosti? 
Které sektory průmyslu z ní budou těžit nejvíce?
Nové příležitosti v Kanadě vidím pro odvětví, jako jsou 
farmaceutický průmysl nebo zdravotnická technika, těžební 
zařízení, strojírenství pro dopravní infrastrukturu a další obory. 
Díky odstranění 100 % cel na průmyslové výrobky se dále upevní 
exportní pozice českých tradičních komodit, jako jsou výrobky 
strojírenského, hutnického či chemického průmyslu. Příležitost to 
ale může být i pro naše pivovary, díky uznání značky „české pivo“ 
se jim otevírají další možnosti odbytu. Obecně lze říci, že oba 
hlavní severoamerické trhy jsou v posledních letech z hlediska 
českého exportu dynamické a dohoda to může dále umocnit.  
 red
Celý rozhovor je na www.spcr.cz v rubrice Pro média – Rozhovory.

KDO JE DITA CHARANZOVÁ

Poslankyně Evropského parlamentu (nestr. za ANO 2011), bývalá vysoká státní úřednice, 
diplomatka a podnikatelka. Absolvovala VŠE v Praze a zde i doktorandské studium na Fakultě 
mezinárodních vztahů. Mnoho let působila v diplomatických službách ČR, kdy se podílela 
na přípravách přístupu ČR do EU. V květnu 2014 byla zvolena poslankyní EP. V roce 2015 se stala 
členkou správní rady Aspen Institute Prague.
Další informace jsou k dispozici na www.charanzova.cz.
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Petr Knap: 
Slibný rozvoj 
čtvrté průmyslové 
revoluce brzdí 
nedostatek 
kvalifikovaného 
personálu

České výrobní společnosti si již dnes velmi dobře uvědomují potenciál Průmyslu 4.0. 
Více než polovina z nich plánuje v příštích třech letech investovat do nástrojů 
Průmyslu 4.0 a třetina změnit svůj aktuální byznys model. Výzvou pro management 
výrobních společností je nyní především nedostatek kvalifikovaného personálu. 
Z krátkodobého hlediska je pak pro nástup čtvrté průmyslové revoluce klíčové vyjasnění 
právního rámce a správně nastavená standardizace, říká Petr Knap – vedoucí partner 
podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní 
Evropě. EY Česká republika se nedávno ve Svazu stala Pozorovatelem. 

Velmi oceňujeme, že jste se stali pozorovateli ve Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). Co si od spolupráce slibujete?
Chceme jako pozorovatelé otestovat vzájemnou výhodnost 
případného budoucího členství v SP ČR. Velká část našich 
současných i potenciálních klientů jsou výrobní společnosti, 
a tak logicky chceme být součástí této komunity. Naše 
expertní týmy mají odborným skupinám v rámci SP ČR určitě 
co nabídnout, a to zejména v oblastech energetické regulace, 
odpadového hospodářství nebo trendů digitalizace a automatizace 
ve výrobních procesech. V letošním roce také SP ČR poskytl 
záštitu prestižní soutěži EY Podnikatel roku, jejíž sedmnáctý 
ročník byl zahájen 1. září.

SP ČR se také intenzivně zabývá oblastí digitalizace, v čem se 
tento zájem s vámi překrývá?
Oblast digitalizace a automatizace je pro nás jedním z hlavních 
témat. Naši klienti jsou konfrontováni s rychlým vývojem v oblasti 
zpracování dat, automatizace a robotizace. Již před rokem jsme 

se jako jediná poradenská společnost zapojili do pracovních 
skupin při MPO rozpracovávajících problematiku tzv. Průmyslu 
4.0 a v současné době jsme aktivní v expertním týmu pro digitální 
ekonomiku – Průmysl 4.0. Jsme přesvědčeni, že se české výrobní 
podniky potřebují v této oblasti rychle rozvíjet. Od pochopení, jak 
se mění očekávání jejich zákazníků, přes definování směru rozvoje 
až po prioritizaci pilotních projektů a reálné otestování přínosů 
digitalizace a automatizace v různých firemních procesech.  
S klienty již pracujeme na inovativních řešeních. Například 
definujeme přínosy a roli aditivní výroby (3D tisku). Pro naše 
klienty zpracováváme obrovské objemy dat generované výrobními 
zařízeními a dosahujeme snížení energetické náročnosti výroby 
nebo zkracování výrobních časů. Mezi klíčové oblasti s velkou 
přidanou hodnotou pro klienty počítáme také segmentaci 
výrobních zařízení ve spojení s aplikací modelu pro nastavení 
preventivní údržby. Tyto modely využívající neuronových sítí jsme 
úspěšně použili v zahraničí a nyní hledáme i české výrobní firmy, 
které by se chtěly zapojit do otestování těchto přístupů v našich 
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podmínkách. Pro první zájemce jsme rozhodnuti poskytnout tyto 
služby za velmi zajímavých finančních podmínek. 

Nedávno jste publikovali šetření pod názvem EY Digital Deal 
Economy Study zaměřené na pohled firem na nástup digitálních 
technologií včetně kapitálové náročnosti. Co byste poradili 
našim firmám v souvislosti s kapitálovou náročností digitální 
transformace?
Dle studie již většina světových firem zohledňuje digitální 
transformaci v plánech alokace kapitálu. Digitální 
transformace není pouze otázkou IT, nejedná se ani 
o jednorázovou investici. Je třeba mít dlouhodobou 
kapitálovou strategii, která jde s podnikovou strategií 
začleňování moderních technologií ruku v ruce. 

Do jakých pracovních skupin Svazu se hodláte zapojit a jak by 
měla Vaše spolupráce se SP ČR prakticky probíhat?
V tuto chvíli již aktivně pracujeme v Expertním týmu pro digitální 
ekonomiku v pracovní skupině Průmysl 4.0. Tam podporujeme 
vytvoření modelu zralosti a domlouváme schůzky s konkrétními 
podniky, kde se zapojíme do úvodní analýzy současné situace. 
Vyjádřili jsme zájem o účasti v Expertních týmech pro energetiku 
a klimatickou změnu, zejména pak v oblasti odpadů, energetiky 

klimatické změny a obnovitelných zdrojů. Ve všech těchto 
oborech poskytujeme odborné poradenské služby, ať již při řešení 
aktuálních témat nebo v případě legislativních opatření.

Na konci srpna jste zveřejnili výsledky průzkumu o čtvrté 
průmyslové revoluci, který jste provedli mezi 64 významnými 
českými výrobními společnostmi. K čemu jste dospěli?
Z našeho unikátního průzkumu vyplývá, že české výrobní 
společnosti vnímají potenciál Průmyslu 4.0 pozitivně, ale reálnou 
zkušenost s čtvrtou průmyslovou revolucí má zatím jen zhruba 
třetina z nich. To se ale zřejmě brzy změní, protože téměř 60 % 
firem plánuje v příštích třech letech investovat do konkrétních 
technologií a nástrojů Průmyslu 4.0 a více než třetina chce 
dokonce kvůli Průmyslu 4.0 výrazně změnit svůj aktuální byznys 
model. Otázkou je, jak se popasují s nedostatkem kvalifikovaného 
personálu a celkovou výší investičních výdajů, které podniky 
považují za největší překážky implementace Průmyslu 4.0. 

red

Výsledky průzkumu EY Česká republika k tématu Průmysl 
4.0 najdete na internetových stránkách www.ey.com/cz 
v rubrice Tiskové zprávy.
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AKCE

ChciPráci.cz je největší pracovní portál, protože je tu 99 % inzerátů z celé ČR. 

Proto na něm hledá nejvíce kandidátů. 

www.chcipraci.cz  /  obchod@advertisingone.cz  /  +420 735 795 069

Můžete najít kohokoli, pokud opravdu chcete.

Představujeme ChciPráci.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR uzavřel dohodu o spolupráci se 
společností Advertising ONE, a. s., která zastupuje pracovní portál 
ChciPráci.cz.

Partnerství je postavené na poskytování statistických dat pro Svaz a 
také na využívání inzertních služeb pro členy Svazu s 30% 
slevou oproti běžným cenám. 

Aktuálně je možné služby portálu vyzkoušet v rámci akční nabídky 
299 Kč na pozici inzerovanou po dobu 14 dní, pro členy Svazu je 
pak zvýhodněná cena na 209 Kč.

Pro uplatnění zvýhodněných podmínek budete potřebovat originál-
ní slevové kódy. Tyto kódy Vám byly portálem ChciPráci.cz rozeslány 
přímo do vašich e-mailových schránek. Nemáte svůj kód? Kontaktuj-
te Advertising ONE, a. s., na obchod@advertisingone.cz.
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Novela zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob
Nová legislativa přináší zásadní změny legislativy týkající se firem.  
Právnické osoby budou odpovídat za veškeré trestné činy s výjimkou některých 
zákonem vyloučených, novinkou je i doplnění liberačního ustanovení.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „zákon 
o TOPO“) dozná do konce roku změn provedených dvěma 
novelizacemi. První je součástí zákona souvisejícího s přijetím 
nového zákona o zadávání veřejných zakázek a nabývá účinnosti 
1. října. Jde v podstatě pouze o přizpůsobení terminologie 
(vypuštění zmínek o koncesním řízení). Druhá novela nabývá 
účinnosti od prosince a do oblasti trestní odpovědnosti 
právnických osob přinese zásadní změny.
Půjde zejména o obrácení výčtu trestných činů ze stávajícího 
pozitivního na negativní. Dosavadní zákon tedy obsahuje výčet 
trestných činů z trestního zákoníku, za které může být právnická 
osoba odpovědná. Nově ovšem naopak bude právnická osoba 
zásadně odpovídat za veškeré trestné činy uvedené v trestním 
zákoníku s výjimkou těch výslovně vyloučených v zákoně 
o TOPO. Ve vztahu ke zdánlivě „nevinným“ povinnostem jako 
je zakládání účetních závěrek společností do obchodního 
rejstříku tak lze za určitých okolností uvažovat o trestném činu 
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, obdobně pirátský 
software na počítacích zaměstnanců může za určitých okolností 
právnickou osobu dovést až k odpovědnosti za spáchání 
trestného činu porušení autorského práva.
Další změny se týkají vymezení přičitatelnosti, tj. okolností, 
za nichž trestné jednání určité fyzické osoby (tzv. přičitatelná 
osoba) může mít za následek trestněprávní odpovědnost 
právnické osoby. Jde reálně o podstatnou změnu, protože 
jednání „jejím jménem“ bylo v praxi vykládáno jako naplněné 
např. v případě, že přičitatelná osoba používala hlavičkové 
papíry dané právnické osoby nebo její vizitky. Dále se upřesňuje, 
že přičitatelnou osobou mají být pouze osoby v určitém vyšším 
postavení v rámci organizační struktury právnické osoby.
Poslední zásadní změnou je doplnění liberačního ustanovení 
v podobě nového paragrafu, který umožňuje právnické osobě 
zprostit se trestní odpovědnosti, „pokud vynaložila veškeré 
úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 

protiprávního činu“ zabránila. V této souvislosti je důležité 
připomenout jednu ze zásadních zásad trestního práva, že pokud 
je to pro pachatele příznivější, posuzuje se trestnost činu podle 
pozdějšího zákona. Liberační ustanovení tak budou muset 
policisté, státní zástupci i soudy vzít v potaz už i v trestních 
řízeních zahájených před účinností novely.
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se od počátku legislativního 
procesu novely snažil prosazovat myšlenku, že namísto zásadního 
rozšiřování trestní odpovědnosti firem na více trestných činů 
je potřeba nejprve řešit nedostatky stávající úpravy např. 
co do lepšího řešení kolizí trestního řízení vůči přičitatelným 
fyzickým osobám a právnické osobě (PO) nebo kolizí postavení 
právnické osoby a jejích reprezentantů jako osob v potenciálně 
protichůdných rolích (obviněná PO v. PO jako poškozený, statutár 
PO předvolaný v řízení proti PO jako svědek). 
Proti novele se postavili i renomovaní zástupci právnické veřejnosti 
v čele s prof. Jiřím Jelínkem, vedoucím katedry trestního práva 
na Právnické fakultě UK, ale ani to nepomohlo. Zejména liberační 
ustanovení představuje ve vztahu k seriózním a zodpovědným 
společnostem určitě krok správným směrem, zmíněné praktické 
problémy však novela žádným způsobem neřeší a naopak má 
potenciál je přenést na daleko větší okruh trestních řízení.
Efektivní rozšíření výčtu trestných činů, za které může 
právnická osoba trestně odpovídat, ze současných cca 85 na více 
než 200 v kombinaci s doplněným liberačním ustanovením 
způsobí zřejmě největší změny v tzv. compliance programech 
jednotlivých firem či nutnost jejich zavedení tam, kde je dosud 
nemají. Společnosti musejí znovu provést analýzu veškerých 
svých činností a zamyslet se nad tím, kterých trestných činů 
z onoho nyní skutečně širokého výčtu se mohou dopustit 
zejména jejich zaměstnanci včetně vedoucích (a tedy které 
trestné činy by mohly jejich společnosti být přičteny) a s jakou 
pravděpodobností, rozšířit/zavést konkrétní postupy v rámci 
svého podnikání, které mají potenciál riziko spáchání daného 
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trestného činu snížit na minimum popř. ho co nejdříve odhalit, 
včetně zavedení reálně fungujících kontrolních mechanismů 
a dokumentace dokládající, jak jsou procesy nastaveny a jak 
fungují. Aby šlo o pravidla, která budou pokud možno všichni 
ve společnosti skutečně chápat a dodržovat, je dále potřeba při 
jejich vytváření nebo ještě spíše při jejich zavádění a komunikaci 
v rámci společnosti myslet na to, jaké konkrétní skupině osob 
jsou konkrétní sdělení a dokumenty adresovány a jasně dát 
najevo, že v rámci společnosti platí nastavená pravidla pro 
všechny včetně vedení.
Názory právní teorie na sporné body úpravy zákona o TOPO jsou 
mnohdy protichůdné, bohužel judikatura vyšších soudů nebo 
Ústavního soudu ke sporným bodům zákona o TOPO dosud chybí. 
Na rozdíl od britské nebo americké úpravy, k nimž exekutivy 
daného státu vydaly vodítka pro nastavení vnitropodnikových 
opatření a procesů, jejichž uvedení do praxe je považováno 

za splňující požadavek náležité péče, postoj ministerstva 
spravedlnosti k publikaci obdobných „výkladových pravidel“ 
byl v době přijetí zákona o TOPO jednoznačně odmítavý. Podle 
dostupných informací Nejvyšší státní zastupitelství připravuje 
alespoň pro státní zástupce materiál, který jim má pomoci 
při aplikaci nového liberačního ustanovení, tedy i výkladu 
„vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno spravedlivě 
požadovat, k zabránění spáchání protiprávního činu“, tedy 
sousloví s klíčovým významem pro compliance programy firem. 
Lze jen doufat, že půjde o rozumná vodítka, která pomohou 
snížit obavy seriózních právnických osob z důsledků zásadního 
rozšíření výčtu trestných činů přičitatelných právnické osobě. 

Renata Zbranková
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
rzbrankova@spcr.cz

Režim Ukrajina 

Svaz ve spolupráci s českým konzulátem ve Lvově pomáhá firmám  
zkrátit dobu na vydávání zaměstnanecké karty.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v červenci prosadil 
společně s dalšími zaměstnavatelskými reprezentacemi 
a za notného přispění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
rozšíření možnosti zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. 
Vedle Projektu Ukrajina zaměřeného na vysoce kvalifikované 
pracovníky z Ukrajiny byl také spuštěn Režim Ukrajina, jenž 
umožňuje zaměstnávání nízko ‑ a středně kvalifikovaných 
pracovníků z Ukrajiny.
Jelikož Ministerstvo zahraničních věcí ČR posílilo své personální 
kapacity na Generálním konzulátu ve Lvově, mohl zde být 
režim od 1. srpna zahájen. Jeho cílem je zrychlit vydávání 
zaměstnaneckých karet pro ukrajinské občany se středním 
a nízkým vzděláním, kteří mají zájem pracovat na území ČR. 
Tito uchazeči se již nemusí hlásit přes portál VisaPoint, jelikož 
zaměstnanec Generálního konzulátu ve Lvově kontaktuje 
uchazeče přímo a dohodne si termín osobního pohovoru.
Principem režimu je, že si nejprve česká firma najde na Ukrajině 
vhodného kandidáta na neobsazené pracovní místo, a poté 

může požádat SP ČR o administrativní pomoc při vyřizování 
žádostí. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR spolu s ostatními dotčenými 
resorty se dohodli na měsíční kvótě (kvóta je daná kapacitní 
možností úřadu), a to tak, že od října bude měsíčně vyřizovat 
maximálně 320 žádostí podaných u zaměstnavatelských 
reprezentací.
Věříme, že tento režim pomůže firmám k alespoň částečnému 
uspokojení nedostatku těchto zaměstnanců a již nebude 
ohrožena stabilita některých podniků.

Tereza Hejlová
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
thejlova@spcr.cz

Bližší informace najdete na webu www.spcr.cz  
v záložce Režim Ukrajina.
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Podpora zahraničního obchodu 
a lobbing v EU 
Podpora exportu je jednou z nejdůležitějších aktivit činnosti Svazu. Také v letošním 
roce v jejím rámci uspořádal řadu zahraničních misí doprovázejících vrcholné politiky 
i incomingových akcí pro zahraniční firmy, které mají zájem o spolupráci s těmi českými. 

Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) je již více než 25 let pevnou 
součástí českého podnikatelského prostředí, po celou tuto dobu 
prosazuje snahu o zkvalitňování podnikatelského prostředí 
a stejně tak o silnou podporu exportu, který je pro prosperitu ČR 
zcela zásadní. 
Také letos proběhla řada významných proexportních akcí 
doma i v zahraničí. Uspořádali jsme osm podnikatelských misí 
a do konce roku to budou ještě cesty do Švédska, Portugalska, 
Myanmaru a Kazachstánu, kam směřuje energetická mise 
s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem jako předvoj 
české účasti na Expu 2017 v Astaně. 
Realizovali jsme také řadu proexportně zaměřených seminářů 
se zahraničními delegacemi z celého světa, namátkou jmenujme 
Čínu, Mexiko, Thajsko, Tchai ‑wan, Pákistán, Malajsii, či USA. 
Jedno z velkých fór bylo zaměřeno na Myanmar a setkalo se zde 
více jak 70 firem z obou stran.
Z letošních misí můžeme zmínit například cestu do Egypta 
a Ománu s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem, které 
se zúčastnilo 23 podnikatelů a během níž se mimo jiné podařilo 
dojednat setkání zainteresovaných firem s egyptským ministrem 
pro vojenskou výrobu (na snímku viceprezident SP ČR Stanislav 
Kázecký, který misi vedl).
Z dalších velmi úspěšných projektů jmenujme například misi 
s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem do Íránu s více 
než 60 účastníky. Během cest dochází k navazování nových vztahů 

i slavnostnímu stvrzování dojednaných kontraktů – v tomto 
případě to byla například dodávka 250 traktorů od firmy ZETOR. 
S předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou jsme navštívili Izrael, 
kde se čtyřicítka českých firem ucházela především o spolupráci 
v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Dodejme, že se nám 
povedlo významně posílit spolupráci s úřadem vlády a prosadit 
i oborově specifické cesty do evropských zemí. Dobrým příkladem 
je úspěšná podnikatelská mise do německé spolkové země 
Bavorsko, která byla zaměřena na letecký a kosmický průmysl. 
Z aktivit na domácí půdě uveďme pak pro příklad sérii odborných 
seminářů „Budovaní obchodních týmů v zahraničí“, pořádaných 
ve spolupráci s firmou CATRO. Největší a účastníky nejvíce 
ceněnou domácí akcí jsou individuální konzultace ekonomických 
diplomatů a vedoucích kanceláří CzechTrade s firmami. Letos 
se jich zúčastnilo 167 zástupců zahraniční sítě státu a 310 firem, 
mezi nimiž proběhlo 2222 unikátních schůzek. 
Důležitá rozhodnutí, která ovlivňují ČR, však mnohdy padají 
zejména na úrovni EU. Proto SP ČR věnuje této problematice 
soustavnou pozornost. Úspěchem je mnohdy už to, když 
se povede, aby nová regulace z Bruselu byla transponována 
do národní legislativy čistě, nešla nad její dikci a uchovala si její 
flexibilitu – tedy jde o tzv. minimalizaci negativních dopadů. 
Dobrým příkladem je transpozice směrnice o podávání zpráv 
z nefinančních oblastí a o politice diverzity. Ve spolupráci 
s podniky jsme vyvinuli maximální úsilí a pomohli jsme jim 
vyrovnat se s novými podmínkami.
Za těmito službami se skrývá množství soustavné práce 
v evropských strukturách i doma. Pracovníci Sekce 
mezinárodních vztahů SP ČR i naše zástupkyně při 
BusinessEurope sledují a připomínkují řadu dokumentů a témat 
týkajících se nových regulací, smluv o volném obchodu, zásahů 
do obchodní politiky, či exportního financování a snaží se docílit 
maximum možného pro zlepšení podmínek pro podnikání, nebo 
pro případnou minimalizaci možných negativních dopadů. 

Pavel Fára
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
pfara@spcr.cz
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Realizace energetické unie 
nabírá obrátky
Evropská komise navrhuje, aby ČR do roku 2030  
snížila emise oproti stavu z roku 2005 o 14 procent. 
Opatření se týká například vytápění domácností, 
odpadového hospodářství, zemědělství či dopravy.

Zatímco loňský rok byl v energetice bohatý na události 
na domácí půdě (prolomení limitů, schválení akčních plánů pro 
jádro, obnovitelné zdroje, čistá mobilita, chytré sítě, aktualizace 
státní energetické koncepce), letošek se nese ve znamení 
překotného vývoje na evropské scéně. Evropská komise (EK) 
vydala několik legislativních návrhů a koncepčních dokumentů 
týkajících se prakticky všech sfér energetického byznysu, jejichž 
výsledná podoba ovlivní směřování sektoru na desetiletí dopředu 
a jež by měly přispět k naplnění projektu energetické unie.
Strategie pro vznik energetické unie vychází z klimaticko‑
‑energetického rámce do roku 2030, který před evropskou 
osmadvacítku stanovil tři základní cíle: snížit emise skleníkových 
plynů (oproti roku 1990), dosáhnout 27 % podílu obnovitelných 
zdrojů energie na konečné spotřebě a nejméně 27 % zvýšení 
energetické účinnosti. 
EK předpokládá zásadní proměnu energetického systému EU 
tak, aby firmy i domácnosti měly přístup k bezpečným dodávkám 
udržitelné energie za dostupné ceny. K realizaci tohoto záměru 
bude muset EU upravit prakticky celý svůj právní rámec, a to 
v poměrně rychlém tempu a navíc současně. Ne náhodou proto 
místopředseda EK Maroš Šefčovič nazval letošek „rokem dodávky“ 
potřebných legislativních návrhů. A zatím drží slušné tempo.
V únoru EK představila „zimní balíček“, který obsahoval 
i návrh nařízení o bezpečnosti dodávek plynu, návrh nařízení 
o mezivládních dohodách v energetice, sdělení ke strategii pro 
zkapalněný plyn a sdělení k evropské strategii pro vytápění 
a chlazení. Posláním balíčku je přijít s opatřeními na posílení 
odolnosti EU vůči narušení dodávek zemního plynu. Jde 
například o snižování poptávky v rámci úspor, zvýšení domácí 
výroby energie včetně obnovitelných zdrojů, další rozvoj řádně 
fungujícího a plně integrovaného vnitřního trhu s energií 
a diverzifikaci zdrojů energie, dodavatelů a tranzitních tras. 
Návrhy počítají i se zvýšením transparentnosti na trhu 
a vytvářením větší solidarity. Tu si Brusel představuje tak, 
že by v případě zásobovacích krizí státy s dostatečnými zásobami 

plynu vypomáhaly sousedům, kteří nejsou schopni zajistit 
dodávky ani pro domácnosti a další citlivé skupiny spotřebitelů. 
Realizace této myšlenky v praxi přinese nezměrné množství 
problémů a úskalí právního, regulatorního i praktického 
charakteru. Při dalším jednání bude proto třeba postupovat 
s velkou obezřetností.
V červenci poté dorazil další soubor navrhovaných regulí. 
V „letním balíčku“ figurují sdělení k evropské strategii pro 
nízkoemisní mobilitu, návrh metodiky pro započítávání emisí 
skleníkových plynů v agrárním sektoru a zejména návrh nařízení 
o tzv. sdíleném úsilí o redukci emisí v sektorech neúčastnících 
se systému celoevropského obchodování s emisními 
povolenkami (EU ETS).
EK navržené nařízení o sdíleném úsilí, které se týká například 
vytápění domácností, odpadového hospodářství, zemědělství 
či dopravy, stanovuje závazný emisní cíl pro ČR do roku 2030 
redukci o 14 % oproti stavu z roku 2005.
„Zveřejněný závazek pro sektory mimo systém EU ETS 
představuje významné zpřísnění oproti našemu cíli pro rok 
2020. Pro jeho naplnění bude třeba vynaložit značné finanční 
prostředky z veřejných i soukromých zdrojů a přijmout 
dalekosáhlá opatření na mnoha úrovních státní správy. Přesto 
je i takto ambiciózní cíl žádoucí, jelikož se týká emitentů, 
kteří dosud v příspěvku k boji se změnami klimatu zaostávali 
za průmyslem či energetikou,“ řekl k návrhu viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Daniel Beneš. 
Připomněl, že zatímco podniky a provozy nakupující emisní 
povolenky v uplynulé dekádě snížily emise skleníkových 
plynů o více než pětinu, u sektorů mimo systém EU ETS byl 
zaznamenán mnohem nižší pokles. Tyto sektory se přitom 
na tuzemských emisích podílí z poloviny. 

Václav Trejbal
Sekce hospodářské politiky SP ČR
vtrejbal@spcr.cz
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Nové zásady pro globální investice

G20 pod čínským předsednictvím zveřejnila zásady pro investiční politiky  
a strategii pro mezinárodní obchod.

Ministři obchodu zemí G20 zveřejnili po svém červencovém 
zasedání v Šanghaji zásady pro globální investice jako základ pro 
investiční politiky. Zásady by i přes svou nezávaznost měly přinést 
větší předvídatelnost, právní jistotu pro byznys, silnou ochranu 
investorů a investic včetně přístupu k efektivním mechanismům 
prevence sporů a jejich řešení a vynucovacích postupů.
BIAC bude spolupracovat s OECD a členskými vládami 
na utváření transparentního prostředí otevřeného globálním 
investicím. Zásady by měly sloužit jako vodítko jak pro vlády, 
tak pro byznys, a napomoci tomu, aby ve světové ekonomice, 
kde začínají dominovat globální hodnotové řetězce, byla tvorba 
národních a mezinárodních investičních politik koherentní a aby 
obchod a investice byly více propojeny a vedly k hospodářskému 
a sociálnímu rozvoji.
V rámci G20, které bude po Číně předsedat Německo (2017) 
a následně Argentina, se bude agendě multilaterálního obchodu 
a investic věnovat nově utvořená Pracovní skupina G20 pro 
obchod a investice. Zásady G20 vycházejí z Rámce OECD 
pro politiky v oblasti investic (PFI), jsou s ním úzce spojené 
a zaměřují se na 9 klíčových prvků: zabránit protekcionismu, 
zajistit nediskriminaci, chránit investory, dělat politiky 
transparentně, snažit se o soudržnost politik za účelem 
udržitelného a inkluzivního růstu, uznat právo vlády na regulaci, 
snažit se o účinnou a účelnou podporu politik a jejich zajištění, 
dodržovat nejlepší praxe odpovědného podnikání a správy 
společností a pokračovat v mezinárodním dialogu o investicích.
Současně s vodítky zveřejnila G20 Strategii růstu globálního 
obchodu, která se zaměřuje na posílení obchodu v kontextu 
cílů udržitelného rozvoje. G20 ve strategii podtrhuje vůdčí 
roli Světové obchodní organizace (WTO) ve správě globálního 
obchodu a podporuje další posilování její úlohy. Strategie 
doplňuje prohlášení ministrů obchodu G20 ze Šanghaje 

a zdůrazňuje snižování protekcionismu, usnadnění obchodu, 
dodržování závazků v rámci WTO a dalších obchodních 
dohod, vodítka pro politiky týkající se globálních investic 
a podporu inkluzivních globálních hodnotových řetězců. 
Strategie se zaměřuje na další snižování nákladů v rámci 
globálních hodnotových řetězců a plnou implementaci 
Dohody WTO o usnadnění obchodu, „spřažení“ obchodních 
a investičních politik, podporu obchodu se službami, posílení 
financování obchodu, vytvoření indikátoru výhledu světového 
obchodu, podporu rozvoje elektronického obchodu a integraci 
udržitelného rozvoje do obchodních politik. 

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

Skupina G20 je fórem 19 zemí a Evropské unie, které 
reprezentují rozvinuté a rychle se rozvíjející ekonomiky, 
jejichž velikost nebo strategický význam jim dává konkrétní 
klíčovou roli ve světové ekonomice. G20 koordinuje politiky 
na národních úrovních ve snaze učinit z globalizace hladší, 
harmoničtější a udržitelnější proces.
Skupinu G20 tvoří: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, 
Evropská unie, Francie, Kanada, Německo, Indie, Indonésie, 
Itálie, Japonsko, Korejská republika, Mexiko, Rusko, Saúdská 
Arábie, Jižní Afrika, Spojené státy americké, Turecko 
a Velká Británie. 

Bližší informace a dokumenty v plném znění najdete 
na webu www.spcr.cz v rubrice OECD.
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Novinky v programu Horizont 2020 
Zájemcům z oblasti průmyslu program nabízí řadu témat řešících naléhavou problematiku. 
Jsou koncipována třeba na základě požadavků odborných platforem a mají přispívat 
k posílení konkurenceschopnosti Evropy.

Již třetím rokem probíhá sedmiletý program Horizont 2020 
(H2020), největší evropský nástroj podporující výzkum, vývoj 
a inovace. Program pro období 2014–2020 se realizuje na základě 
výzev k podávání projektů zveřejňovaných formou vyhlášení 
dvouletého pracovního programu, kde jednotlivá témata mají 
uzávěrku, do níž je třeba projekt předložit. Stávající pracovní 
program pro období 2016 – 2017 byl aktualizován v červenci.
Jednou z oblastí programu je energetika chápaná zde jako 
společenská výzva. Příkladem úspěšného projektu vybraného 
k financování je FLEXTURBINE – projekt zaměřený na oblast 
nízkouhlíkové energetiky. Významným úspěchem je skutečnost, 
že tento projekt koordinuje subjekt z ČR – firma Doosan Škoda 
Power s.r.o. V oblasti energetiky v H2020 je to první projekt 
s koordinátorem z ČR. Do projektu FLEXTURBINE je zapojeno 
celkem 22 subjektů ze 7 evropských zemí, čímž se naplňuje 
požadavek evropské přidané hodnoty. Projektu se dále účastní 
Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické 
v Praze a firma COMTES FHT a.s., jde tedy i o ukázku spolupráce 
průmyslu a univerzit.  Kromě témat přesně zacílených na určitou 
problematiku se v Horizontu 2020 nabízí i méně tematicky 

omezený nástroj, zaměřený na inovační malé a střední podniky – 
SME Instrument. Je typem projektu menšího rozsahu, který 
umožňuje firmě dokončit vývoj inovačního řešení a připravit 
si marketingovou strategii pro vstup na evropský trh. Příkladem 
je projekt z oboru informačních technologií Incomaker. Návrh 
projektu předložila česká firma Netcampainer.com s.r.o., která 
je jeho jediným řešitelem. Pro první etapu – ověření konceptu 
a vypracování studie proveditelnosti – získala grant ve výši 
50.000 eur a má šanci získat 0,5 až 2,5 milionu eur pro druhou 
etapu, ve které se provádí konečné ověření technických parametrů 
a zpracování finálního podnikatelského plánu pro investory.
V případě zájmu o tento program, zaměřeného kromě 
jiného na posilování inovačního potenciálu a posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, se obracejte na pracovníky 
Technologického centra AV ČR.

red

Bližší informace najdete na odkazech www.flexturbine.eu, 
https://ec.europa.eu a www.h2020.cz.

Evropský prostor     21

Novým členem Svazu společnost CertiCon a.s.
Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) schválilo přijetí nového člena – společnosti CerticCon a.s., která 
se dlouhodobě zaměřuje na oblast analýzy, návrhu, tvorby a testování software. Vedle toho se zabývá návrhy, verifikací 
a testováním integrovaných obvodů a výzkumnou činnosti zejména v oblasti systémů na podporu rozhodování a řízení.
CertiCon a.s. nabízí komplexní služby v oblasti zakázkového návrhu, vývoje, diagnostiky a verifikace softwaru, 
návrhy, verifikaci a testování analogových a digitálních integrovaných obvodů pro náročné aplikace v informačních 
technologiích, lékařské elektronice, telekomunikační technice a zařízeních pro průmyslové řízení a rozhodování. 
V centru její pozornosti jsou i moderní mobilní aplikace. Společnost se zaměřuje na oblasti, ve kterých je potřeba 
pro realizaci řešení vysoká odbornost, znalost technologií a procesů a je také nutno využívat potenciál vlastního 
aplikovaného výzkumu. 
Sektorově (tedy z hlediska odvětví hlavních zakázek a klientů) se CertiCon zaměřuje hlavně na lékařskou techniku, 
automobilový průmysl a životně kritické aplikace v komunikacích a dopravě. Přesto se nedá říci, že by se společnost 
zaměřovala na nějaké konkrétní specifické průmyslové odvětví, ale soustřeďuje se majoritně na větší korporátní 
zákazníky, momentálně především ty zahraniční, kteří hledají řešení s vysokým stupněm přidané hodnoty, založené 
na moderních technologiích a využívající současné poznatky vědy a výzkumu. red

Bližší informace o společnosti poskytne předseda představenstva společnosti,  
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. (na snímku) na e ‑mailu info@certiconglobal.com. 
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Zrušení karenční doby odmítáme
Důvody odmítavého postoje zaměstnavatelů vůči zrušení karenční doby jsou zejména 
obavy z růstu pracovní neschopnosti, nutnosti zvýšení přesčasové práce pro udržení 
výrobní kapacity a zvýšení nákladů. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) mezi svými členskými 
firmami uskutečnil šetření týkající se karenční doby a benefitů 
související se zajištěním zaměstnanců v době nemoci. 
Z šetření jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé jsou proti zrušení 
karenční doby.
Výrazná většina zaměstnavatelů odmítá zrušení karenční 
doby ve všech třech indikovaných variantách. V případě první 
varianty (náhrada mzdy ve výši 60 % a snížení sazby pojistného) 
se změnou nesouhlasí 73 % firem, naopak s ní souhlasí jen 
27 % firem. V případě přijetí druhé varianty (náhrada mzdy 
ve snížené výši 30 %/25 %) se změnou nesouhlasí 76 % firem 
a souhlasí 24 % firem. Se třetí variantou (stanovení limitního 
počtu případů dočasné pracovní neschopnosti u jednoho 
zaměstnance) souhlasí 79 % firem a nesouhlasí 21 % firem.
Důvody odmítavého stanoviska zaměstnavatelů jsou očekávaný 
růst dočasné pracovní neschopnosti, zvýšení přesčasové 
práce zaměstnanců nezbytné pro udržení výrobní kapacity 
a zvýšení celkových nákladů firem. Dalším aspektem je nárůst 
administrativy, ke kterému by došlo u prvních dvou variant 
z důvodu sledování různé výše náhrady mzdy (např. první tři 
dny ve výši 30 %, čtvrtý a další den ve výši 60 %) nebo sledování 
překročení limitu pro uznání nemoci s náhradou od prvého dne 
(např. při nemoci dvakrát za rok). 
Přes dvě třetiny zaměstnavatelů odmítají zachování karenční 
doby výměnou za posílení kteréhokoli z diskutovaných 
benefitů (např. dovolená nad rámec zákona, sick days). Podíl 
nesouhlasících zaměstnavatelů je však nižší ve srovnání 
s razantním nesouhlasem se zrušením karenční doby. Je to 
ovlivněno tím, že dotazníkového šetření se účastnily firmy, 
které 5. týden dovolené, případně i sick days, poskytují již nyní. 
Někteří pravděpodobně považují překlopení benefitu ve standard 
jako alternativu ke zrušení karenční doby. Je nutné vzít rovněž 
v potaz, že u malých zaměstnavatelů nebo např. v sektoru 

zemědělství se tyto benefity objevují minimálně nebo vůbec. 
Příznivější byly reakce na zvýšení nemocenské při dlouhodobější 
pracovní neschopnosti (cca 54 % respondentů se vyjádřilo kladně, 
45 % negativně). 
Z šetření dále vyplynulo, že řešení krátkodobé pracovní 
neschopnosti má být ponecháno na firmách vzhledem k již 
v současnosti využívaným firemním benefitům. Mezi firmami 
jsou i dnes takové, které vedle tradičních benefitů (sick days, 
dovolená navíc, práce z domova) poskytují náhradu mzdy za prvé 
tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Je to díky tomu, 
že mají dobře nastavené systémy spolupráce s ošetřujícími lékaři, 
takže nedochází ke zneužívání a dočasná pracovní neschopnost 
je tedy nízká. 
Některé firmy nabízejí i benefit sloužící zřejmě k zamezení 
zneužívání systému – odměnu za minimální absenci (36 % 
firem z průmyslu a stavebnictví). Takovýto benefit se nám však 
jako pojistka proti očekávanému nárůstů dočasné pracovní 
neschopnosti v případě zrušení karenční doby jeví jako 
diskutabilní.
SP ČR proto odmítá zrušení karenční doby a řešení krátkodobé 
pracovní neschopnosti v podobě různých benefitů poskytovaných 
zaměstnancům chce ponechat na firmách. Doporučuje zabývat 
se řešením dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Ondřej Gbelec
Sekce komunikace SP ČR
ogbelec@spcr.cz

Podrobné výsledky šetření jsou ke stažení na webu 
www.spcr.cz v rubrice Projekty.
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Generální 
ředitelka SP ČR 
navštívila firmy 
v Libereckém kraji
Tradiční sklářská legenda i významný 
dodavatel světových automobilek – takový 
byl program Dagmar Kuchtové při jejím 
zářijovém výjezdu do členských firem 
v Libereckém kraji. 

Na okraji města, v místní průmyslové zóně Liberec ‑jih, odkud 
je nádherný výhled na ještědský vysílač, od roku 2001 funguje 
výrobní závod společnosti DENSO Manufacturing Czech s. r. o. Jde 
o předního evropského výrobce klimatizačních jednotek a dalších 
součástí pro vozy světových značek a samozřejmě i pro domácí 
Škodu Auto. Hlavními zákazníky jsou německé automobilky. 
Dceřiná firma nadnárodní japonské DENSO Corporation zaměstnává 
2400 lidí a její roční obrat ve fiskálním roce 2015 činil 13 miliard 
korun. Vyrábí nejen klimatizační jednotky, ale i topná tělesa, 
výparníky, chladiče, kondenzátory, ventilátory a řemenice. Nejde 
o pouhou „montovnu“. Liberečtí inženýři realizují vlastní cyklus 
vývoje produktu od práce konstrukčního designového centra přes 
zhotovení prototypu až po testování a přípravu pro sériovou výrobu. 
Příkladem ilustrujícím pozici českých inženýrů v rámci koncernu 
je probíhající výměna na pozici prezidenta společnosti. Nastupující 
Shinichiro Yamaji střídá Karla Balatku, jenž odchází řídit vývoj 
do evropské centrály DENSA v Mnichově. 
Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Dagmar 
Kuchtová se zde seznámila s mimořádně úspěšnou cestou závodu 
i s jeho rozvojovými záměry. Zakázky rostou a nový prezident 
hodlá pokračovat v rozšiřování výrobních kapacit. Přesto vnímá 
citelná omezení z hlediska lidských zdrojů. Ačkoliv DENSO vyplácí 
vysoce nadprůměrné mzdy, kvalitních kvalifikovaných pracovníků 
se jí stále nedostává. Jen v říjnu bude poptávat další stovku 
zaměstnanců. 
V této souvislosti nemohla Dagmar Kuchtová nezmínit neustávající 
tlak SP ČR na stát ohledně zpružnění a odblokování tuzemského 
trhu práce. V libereckém DENSU kritickou situaci s nedostatkem 
personálu řeší bezmála deset let „dovozem“ zahraničních 
pracovníků z příhraničních oblastí Polska. Také tyto kapacity 

se však již ukazují jako nedostatečné a DENSO proto vítá aktivity 
SP ČR jako „projekt Ukrajina“. 
Z hlediska vzdělanostní struktury zaměstnanců potvrdili vrcholní 
manažeři v DENSU výsledky nedávných průzkumů SP ČR mezi 
jeho členskou základnou – rovněž zde poptávají především 
vysokoškolsky vzdělané techniky, poněkud v menší míře 
středoškolsky vzdělané THP pracovníky a teprve jako třetí v pořadí 
je pro ně důležité získávat pracovníky nižších kvalifikačních 
úrovní pro ryze dělnické profese. Právě důraz na to, mít spokojené 
a po všech stránkách dobře zabezpečené zaměstnance, stojí 
také za výrazným angažmá DENSA v otázkách dalšího rozvoje 
libereckého regionu, včetně zlepšování životního prostředí 
a kvalitní dopravní i vzdělávací infrastruktury.
Výjezd do Libereckého kraje se nemohl obejít bez návštěvy 
sklářské firmy – zvolena byla prestižní značka PRECIOSA. 
Navrhují, vyrábějí a vyvážejí jak majestátní svítidla a šperky 
s originálním křišťálovým původem, tak i korálky, skleněné tyče, 
lustrové díly či laboratorní sklo. Holding sdružuje sedm sklářských 
divizí, zaměstnává přes 4000 lidí a exportuje do bezmála 
150 zemí světa. V regionu má 16 výrobních závodů a působí 
v deseti městech. Právě proto se i v PRECIOSE zaměřují na dění 
v regionu a podporují jeho rozvoj. Například stipendijní program 
Libereckého kraje se rozrostl právě díky podpoře PRECIOSY, 
která bude nejméně do roku 2020 podporovat budoucí sklářské 
technology na SUPŠ sklářské v Železném Brodě. Také PRECIOSU 
trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly s tím, že v rámci 
oboru se současně obvykle snoubí požadavky na technické 
znalosti, řemeslnou zručnost i umělecké cítění, takže získání 
vhodných pracovníků je o to složitější, připomněl předseda 
představenstva PRECIOSY Ludvík Karl.  red

Regiony 23

REGIONY



24     Projekty

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

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

Automatická klimatizace
Climatronic Vám připraví klima 
na míru.

S koly z lehké slitiny budete 
kilometry ukrajovat elegantně.

Infotainment Swing se 
Vám postará o zábavu, ale i 
důležité informace.

S volantem potaženým kůží, 
budete mít každou cestu pevně 
ve svých rukou.

skodaczechteam.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia a Rapid s 5 roky pohody v základní výbavě. Ke každému vozu nyní 
dostanete pětiletou záruku přímo v ceně. Navíc vám přidáme zvýhodnění 50 % na službu předplacený servis, díky které máte 
zdarma pravidelné prohlídky, včetně výměny motorového oleje, filtrů nebo zapalovacích svíček. Seznamte se s pohodovou 
nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na vašich cestách po celých pět let.

Vozy ŠKODA s prodlouženou zárukou a slevou na servis

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ


