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Valná hromada SP ČR: Digitalizace průmyslu je prioritou příštích let
Česká republika se musí intenzivně připravovat na digitalizaci průmyslu a ekonomiky a na změny celé společnosti s tím spojené. Již
nyní se v ČR řada firem připravuje na úplné digitální propojení výroby a tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci a iniciativu pod názvem
Průmysl 4.0. Vláda by však měla rozhodnout o garantovi z řad ministrů, který by za vládu zastřešil nynější trend digitalizace a byl by
hlavním partnerem byznysu.
Shodli se na tom reprezentanti dvaceti osmi svazů a asociací a více než deseti tisíc členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR
(SP ČR), kteří se dnes sešli na Valné hromadě v Brně.
Již nyní se zástupci SP ČR výrazně angažují v pracovních skupinách a na přípravě koncepce Průmyslu 4.0 pro české podmínky.
Jeho odborníci chystají v rámci koncepce analýzu stavu digitalizace v ČR a ve světě a návrhy, kam by digitalizace měla u nás
směřovat. Koncepce by měla být připravena pro jednání vlády v březnu 2016.
SP ČR pro příští rok připravuje řadu aktivit ve vztahu k Průmyslu 4.0. Patří mezi ně konference, která se uskuteční 17. února 2016 v
Obecním domě; další konference - Strojírenské fórum - proběhne 17. a 18. března 2016. SP ČR bude také organizovat „road show“
po firmách v ČR, které jsou na špici v digitalizaci. Plánuje i vzdělávací aktivity vůči učitelům technických oborů. Chce iniciativu
Průmysl 4.0 propagovat mezi veřejností jako pokračování letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání.
Tématem jednání Valné hromady SP ČR byla vedle energetiky, dopravní infrastruktury a investic také oblast pracovního trhu, což
souvisí s Průmyslem 4.0 a zvyšujícím se nedostatkem pracovníků v technických profesích. Požadavkem v této souvislosti bylo, aby
vláda předložila analýzu vývoje populace a potřebnosti imigrantů. Podle dřívějších zjištění bude ČR potřebovat vzhledem
k nepříznivé populační křivce minimálně 700 tisíc osob ze zahraničí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 28 svazů a asociací a 130
individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací,
nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření
optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské
konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.

Valná hromada dospěla k závěru, že ČR potřebuje jasnou mapu kvalifikací a oborů nezaměstnaných a přehled volných míst. „Kde
je politika vnitřní migrace, kde jsou reálné plány na zvýšení flexibility pracovníků v rámci ČR?“ zvedl téma prezident SP ČR
Jaroslav Hanák.
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