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→ Úvodník

Evropská ekonomika v hodině  
mezi psem a vlkem

Makroekonomové v Evropě i za oceánem 
si už delší dobu lámou hlavu nad tím, jak co 
nejexaktněji a nejvýstižněji popsat současnou 
světovou hospodářskou situaci a následně 
z této deskripce vytěžit co nejpřesnější pro-
gnózu. Zdá se, že prognostická „dohlednost“ 
je momentálně asi taková, jako ve chvíli, kdy 
se už tak trochu stmívá, ale ještě není úplně 
tma, která bývá nazývána „hodinou mezi 
psem a vlkem“.

Aby se totiž začalo skutečně a jednoznačně 
blýskat na lepší časy, bylo nutno primárně pře-
konat následky globální finanční a ekonomic-
ké krize. Vzápětí ale přišli odborníci s předpo-
vědí nové krizové vlny kopírující pomyslný tvar 
písmene W, jejímž spouštěcím mechanismem 
se může stát tzv. krize dluhová, spojená s váž-
nými problémy některých světových měn. Jiní 
experti zase tvrdí, že tentokrát půjde „jen“ 
o běžný projev tzv. krize cyklické. Optimistič-
těji vyznívá názor, že vlastně vůbec nepůjde 
o krizi v pravém slova smyslu, ale že státní 
deficity v celé řadě zemí způsobí jen dočasné 
zpomalení příslušných ekonomik, respektive 
zhoršení výkonnosti některých odvětví či jed-
notlivých hospodářských ukazatelů.

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii, věhlas-
ný americký ekonom Joseph Stiglitz, přichází 
s určitými konkrétními návrhy, jak neduhy 
současného systému léčit. Požaduje předně, 
aby banky byly vráceny svému původnímu 
účelu, kterým je shromažďování úspor a ná-
sledné financování životaschopných projektů 
produktivní sféry. Dále považuje za nezbytné 
oddělení seriózního investičního bankovnic-
tví od rizikového bankovnictví spekulativního 
a poměrně tvrdě prosazuje zákaz obchodo-
vání s neprůhlednými a často jen virtuálními 
bankovními deriváty. Zároveň vyjadřuje obavy 
z toho, aby úsporná opatření zaváděná vláda-
mi v řadě států nevedla k neúnosnému zvy-
šování nezaměstnanosti, a tím ke snižování 
koupěschopnosti. Tyto zásahy kola ekonomiky 
nepochybně brzdí. Navrhuje naopak hledat 
účinné stimuly, jak za pomoci diverzifikova-
ných nástrojů, často i odlišných pro různé sfé-
ry hospodářství, zvýšit výkonnost jednotlivých 
ekonomik, a to i za cenu rasantnějších zásahů 
ze strany státu.

Chceme-li se v rámci našich úvah pohybovat 
v nám blízkém terénu oboru obráběcích a tvá-
řecích strojů, bude nás zajímat především 
stav průmyslu, konkrétně pak strojírenství. 
Z výsledků pravidelného šetření prováděného 
Svazem průmyslu a dopravy České republiky 

vyplývají poměrně jednoznačné závěry: vládní 
škrty a tlak na úspory, omezení investic a pocit 
nejistoty vedl jednoznačně ke snížení domácí 
poptávky. Snížila se rovněž dostupnost úvěrů, 
žádné zlepšení nelze pozorovat ani v oblasti 
legislativy, vymahatelnosti práva, dopravní 
infrastruktury, hodnocení míry korupce nebo 
boje proti nezaměstnanosti. Všechny tyto as-
pekty nepochybně ovlivňují kvalitu podnika-
telského prostředí u nás.

Potěšitelné je, že řada firem zaměřených na 
export dokázala poměrně pružně na tuto si-
tuaci reagovat přesměrováním svých obchod-
ních aktivit z trhu Evropské unie směrem na 
dynamicky se rozvíjející trhy Asie a Latinské 
Ameriky. Tento krok, spolu s další snahou po 
snižování nákladů, zvyšování produktivity, po-
silování marketingových aktivit a investicemi 
do inovací se může stát účinným nástrojem 
k překonání krizových jevů v rámci jednotli-
vých odvětví.

V rámci českého průmyslu existují odvět-
ví, kterým se v roce 2011 mimořádně dařilo 
a mají v roce 2012 výborně našlápnuto. V této 
souvislosti se hovoří především o průmyslu 
automobilovém, kde se předpokládá až 3% 
nárůst. Na opačném konci tohoto pomyslného 
spektra úspěšnosti se naopak nalézá průmysl 
stavební.

Svaz strojírenské technologie se může po-
chlubit velmi dobrými výsledky roku 2011. 
Stačí uvést, že obor dosáhl 20% růstu ve srov-
nání s rokem 2010, a to stále ještě nebylo do-
saženo „návratu“ na úroveň roku 2008. Výro-
ba v podnicích sdružených v SST je v převážné 
míře orientovaná na vývoz (85 %). Hlavním 
„protikrizovým“ opatřením těchto firem byla 
tudíž snaha nahradit výpadek poptávky ze 
zemí Evropské unie vývozem na zajímavé trhy 
„východu“. Čísla hovoří sama za sebe: relativní 
podíl vývozů do Německa se v 1. pololetí roku 
2011 snížil téměř o 5 % (ze 30 % na 25 %), a to 
především ve prospěch Číny, trhů Ruské fede-
race a tzv. postsovětských států. Ke konci roku 
2011 se však ukázalo, že export do Německa 
objemově nejen neklesl, ale naopak se o 500 
miliónů Kč zvýšil, takže náš soused zůstává 
v oboru obráběcích a tvářecích strojů i nadá-
le nejvýznamnějším obchodním partnerem. 
Tendence hledání nových trhů přesto nadále 
trvá – SST například připravuje velice zajíma-
vé projekty spolupráce s Kazachstánem a Ta-
tarstánem. V rámci Evropské asociace výrob-
ců obráběcích strojů CECIMO je tato strategie 
hodně diskutována a nutno říci, že schopnost 
navázat na dřívější „kontakty na východ“ nám 

v dobrém závidějí i leckteré státy západní Ev-
ropy.

Obecně se dá říci, že z hlediska zakázek se 
rok 2012 jeví jako velmi nadějný. V oboru ob-
ráběcích a tvářecích strojů je takto mírně op-
timistický odhad snadnější než u jiných oborů 
vzhledem k dlouhým výrobním cyklům poptá-
vaných strojů a strojních zařízení.

V rubrice Statistika sektoru přinášíme 
podrobné statistické výsledky roku 2011 
a přehlednou informaci o světové produkci 
a spotřebě obráběcích strojů. Výběr komen-
tovaných statistik poskytovaných asocia-
cí CECIMO v rámci pravidelného Toolboxu 
naleznete v rubrice CECIMO. V rámci této 
rubriky také pokračuje seriál, v němž před-
stavujeme jednotlivé národní svazy sdruže-
né v CECIMO. Dnes přichází na řadu jeden 
z největších a nejvýznamnějších – německá 
VDW. „Svazový portrét“ je doplněn zprávou 
o nejnovější iniciativě CECIMO nazvané Blue 
Competence, jejíž idea se zrodila právě v Ně-
mecku. Obsáhlý článek věnovaný této inici-
ativě naleznete pak v sekci Věda a výzkum.

Počátkem roku 2012 jsme v řadách čle-
nů SST přivítali dvě nové firmy – společnost 
s ručením omezeným LAPP KABEL a akciovou 
společnost Slovácké strojírny. První z nich se 
představí v rozhovoru s ředitelem firmy ing. 
Michalem Wdowyczynem.

Po aktualitách ze Svazu průmyslu a dopravy 
a zprávách ze dvou významných mezinárod-
ních veletrhů, které proběhly v závěru loň-
ského roku, se alespoň na stránkách časopisu 
přeneseme do Indie, Tatarstánu a Číny, tedy 
na dynamické trhy současnosti, které opráv-
něně přitahují zájem zahraničních investorů 
a obchodníků.

Již zmíněná sekce Věda a výzkum se ve 
dvou materiálech ohlíží za loňským veletrhem 
EMO Hannover 2011 a Technologická plat-
forma strojírenská výrobní technika hodnotí 
kvalitu a úspěšnost projektů VaV navržených 
v roce 2011.

Závěrečná sekce Vzdělávání shrnuje obsa-
hové zaměření a očekávaný přínos tří projektů 
financovaných z Evropského sociálního fondu, 
jejichž schválení umožní SST učinit další důleži-
té kroky v realizaci podpory rozvoje středního 
a učňovského školství v technických oborech.

A na závěr nezbývá, než popřát všem čte-
nářům příjemné chvíle nad stránkami nového 
čísla časopisu a hlavně potěšení z každoroční-
ho zázraku jara.

Blanka Markovičová
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→ StatiStika SektorU www.sst.cz

Výsledky oboru obráběcích 
a tvářecích strojů v ČR za rok 2011
Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů – Česká republika za rok 2011
Porovnání výsledků oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice za rok 2011

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů 
za Českou republiku v roce 2011

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů 
v roce 2011 z České republiky dosáhl hodnoty 
12 741,579 mil. Kč. Tento výsledek nám jas-
ně potvrdil růst oboru obráběcích a tvářecích 
strojů. Z hlediska celkového vývozu činil ná-
růst 20,1 %. U obráběcích strojů vývoz dosáhl 
hodnoty 11 878,277 mil. Kč a oproti roku 2010 
vzrostl o 21,1 %; u tvářecích strojů dosáhl vývoz 
v roce 2011 863,302 mil. Kč a růst činil 8,1 %. 

Z hlediska nomenklatury bylo dosaženo nej-
vyššího nárůstu u skupiny HS 8457 Obráběcí 
centra o 86,8 %, dále pak HS 8456 Fyzikálně-
-chemické stroje o 51,4 % a HS 8460 Stroje 
pro broušení, ostření, honování a lapování 
o 46,6 %. Propad byl zaznamenán jen u těch-
to skupin: HS 8463 Ostatní tvářecí stroje 
o 39,4 %, HS 8459 Stroje pro vrtání, vyvrtá-
vání, frézování a řezaní závitů o 26,4 % a u HS 
8458 Soustruhy o 10,3 %.

Název skupin HS:
8456 – Fyzikálně-chemické stroje; 8457 – Obráběcí centra, jednoúčelové stroje a linky; 8458 – Soustruhy; 8459 – Stroje pro vrtání, vyvrtávání, 
frézování a řezání závitů; 8460 – Stroje pro broušení, ostření, honování, lapování; 8461 – Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubá-
renské stroje a pily; 8462 – Tvářecí stroje; 8463 – Ostatní tvářecí stroje.
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→ StatiStika SektorU
Vývoz obráběcích a tvářecích strojů z České republiky dle teritorií za rok 2011

Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do České republiky v letech 2009, 2010 a 2011
Dovoz obráběcích a tvářecích strojů za rok 2011 do České republiky dosáhl hodnoty 8 465,375 mil. Kč, což je v meziročním srovnání nárůst 

o 60,5 %. K objemově nejvyššímu nárůstu došlo u skupin HS 8456 (136 %), HS 8458 (94,1 %), HS 8460 (70,4 %) a HS 8457 (63,1 %). I u ostatních 
skupin došlo k nárůstu, nejnižší byl u skupiny HS 8459 ( 18,2 %). 

Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do České republiky 
dle teritorií za rok 2011

Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů za Českou 
republiku za období 2009, 2010 a 2011 – shrnutí
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 www.sst.cz
Vývozy a dovozy obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku podle celní nomenklatury za období 2009, 2010 a 2011
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→ StatiStika SektorU
Přehled světové produkce a spotřeby obráběcích a tvářecích strojů v mil.USD

2011 Produkce (v milionech 
USD)

2010 Produkce (v milionech 
USD)

2011 Obrat 2010 Obrat Spotřeba 

Země Celkem % OS % TS Celkem % OS % TS Export Import Export Import 2011 2010 Změna

1. Argentina 32,3 50% 50% 29,0 55% 45% 10,4 189,6 11,0 128,3 211,5 146,3 45%

2. Austrálie 100,9 86% 14% 113,6 86% 14% 78,0 144,0 87,7 195,1 167,0 220,9 -24%

3. Rakousko 1 001,8 54% 46% 844,0 54% 46% 820,3 450,6 743,6 345,9 632,2 446,3 42%

4. Belgie 375,6 20% 80% 298,0 20% 80% 870,9 797,2 642,3 597,3 301,9 252,9 19%

5. Brazílie 873,4 81% 19% 837,4 81% 19% 107,8 1 224,4 100,4 1 124,3 1 990,0 1 861,3 7%

6. Kanada c639.3 60% 40% c546.8 60% 40% c266.2 c770.5 c264.6 c566.5 1 143,6 848,8 35%

7. Čína 27 680,0 69% 31% 20 910,0 74% 26% 2 380,0 13 070,0 1 850,0 9 420,0 38 370,0 28 480,0 35%

8. Česká repub-
lika 446,0 80% 20% 372,0 79% 21% 473,0 318,0 441,0 199,0 291,0 130,0 124%

9. Dánsko u76.5 40% 60% 72,8 40% 60% 96,0 62,6 91,4 59,6 43,1 41,1 5%

10. Finsko 166,9 20% 80% 135,1 20% 80% 139,1 100,2 112,6 86,1 128,0 108,6 18%

11. Francie 930,7 61% 39% 662,2 61% 39% 747,1 998,9 513,8 701,9 1 182,5 850,2 39%

12. Německo 13 494,7 74% 26% 9 488,8 71% 29% 9 460,2 2 921,5 6 721,0 1 909,7 6 956,0 4 677,5 49%

13. Indie 576,0 87% 13% 512,0 88% 12% 28,0 1 804,0 22,0 1 285,0 2 352,0 1 775,0 33%

14. Itálie 6 232,6 49% 51% 5 017,9 50% 50% 4 451,9 1 182,5 3 260,5 915,1 2 963,3 2 672,5 11%

15. Japonsko 18 353,1 89% 11% 11 971,4 88% 12% 11 380,6 648,0 7 517,2 435,6 7 620,5 4 889,8 56%

16. Korea 5 641,0 69% 31% 4 498,0 69% 31% 2 301,0 1 791,0 1 678,0 1 444,0 5 131,0 4 264,0 20%

17. Mexiko c122.4 58% 42% c165.5 58% 42% c30.6 c1,269.1 c41.4 c936.3 1 360,9 1 060,4 28%

18. Holandsko 400,7 20% 80% 317,8 20% 80% 484,1 411,8 401,3 340,4 328,3 256,9 28%

19. Portugalsko 73,7 21% 79% 66,2 22% 78% 50,1 80,7 43,7 92,7 104,3 115,2 -9%

20. Rumunsko 42,5 71% 29% 42,5 71% 29% u85.2 285,7 85,2 285,7 243,0 243,0 0%

21. Rusko 263,0 41% 59% 219,0 41% 59% 64,0 1 118,0 60,0 1 006,0 1 317,0 1 165,0 13%

22. Španělsko 1 053,3 64% 36% 836,9 62% 38% 918,9 317,2 641,2 277,7 451,5 473,4 -5%

23. Švédsko 218,4 38% 62% 207,9 38% 62% 179,5 333,9 213,2 264,9 372,8 259,6 44%

24. Švýcarsko 3 462,7 84% 16% 2 395,2 84% 16% 2 955,1 733,1 2 058,7 514,0 1 240,7 850,5 46%

25. Taiwan 5 000,0 80% 20% 3 877,0 80% 20% 4 000,0 800,0 2 960,0 706,0 1 800,0 1 623,0 11%

26. Turecko 668,0 25% 75% 555,0 26% 74% 413,0 1 030,0 380,8 690,7 1 285,0 864,9 49%

27. Velká Bri-
tánie 658,0 72% 28% 507,2 73% 27% 818,5 722,2 629,7 544,6 561,7 422,1 33%

28. USA 4 161,1 73% 27% 3 340,1 69% 31% 1 874,0 4 324,8 1 559,6 2 532,9 6 611,9 4 313,4 53%

Celkem 92 744,7 68 839,3

c = circa; hrubý odhad podle fragmentárních údajů.
OS = obráběcí stroje
TS = tvářecí stroje
Pramen: Gardner Publications, Inc.
Cincinnati, Ohio, USA
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Výběr komentovaných 
statistik CECIMO

Evropské hospodářství vstoupilo do roku 2012 zatíženo řadou problémů. 
Kromě strukturálních výzev, jako je slabá mezinárodní konkurenceschop-
nost, nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo stárnutí populace, je tře-
ba zmínit chabou solventnost zemí EU, která představuje nejčastěji disku-
tovaný problém. Ten sice není nový, ale nyní se znovu objevil jako následek 
poklesu hrubého domácího produktu a rostoucí fiskální stimulace, jež byla 
odpovědí států na krizi let 2008 – 2009. Navzdory určitému zpomalení klíčo-
vých indikátorů trhu se však evropské hospodářství jako celek zdá být vůči 
současným turbulencím poměrně odolné

Extrémně nízká cena peněz na světových 
trzích podporovaná centrálními bankami 
má za cíl stimulovat s obtížemi se potýkající 
ekonomiku. Na rozdíl od ostatních vedou-
cích ekonomik světa, eurozóna až donedávna 
nepropojovala tuto politiku s poskytováním 
peněžních injekcí hráčům na trhu. Teprve až 
koncem roku 2011 nalila Evropská centrální 
banka do bankovní soustavy významné ob-
jemy Euro. Tlak na růst cen v poslední době 
výrazně oslabil vzhledem k oprávněným oba-
vám ze snížení poptávky. To vytvořilo větší 
prostor pro Evropskou centrální banku ke 
zlevnění úvěrů, aniž by to následně mělo do-
pad na růst inflace.

Peníze mají samozřejmě hlavní slovo v otáz-
ce investování do výroby, zejména u velkých 
projektů, kde jsou využívány obráběcí stroje. 
Poslední statistika zakázek ukazuje, že objed-
návky průmyslových celků nadále rostou, na-
vzdory lehkému poklesu průmyslové výroby. 
Celosvětový objem zakázek obráběcích strojů 
ve 3. čtvrtletí 2011 vykazoval známky oslabe-
ní, ale zprávy z asijských zemí hovoří o pozitiv-
ním obratu, co se týče nových zakázek.

Evropský průmysl obráběcích strojů je vý-
razně proexportně orientován, což se odrá-
ží na velkých objemech vývozu. Export do 
Asie a Ameriky roste v souladu s rostoucí 

průmyslovou aktivitou. Vnitroevropské vý-
vozy rovněž akcelerují, protože zákazníci 
z klíčových odvětví využívajících obráběcí 
stroje zvyšují svou aktivitu. Tento jev rov-
něž reflektují vysoké hodnoty dovozů, ze-
jména z Asie.

Rostoucí tržní podíl obráběcích strojů do-
vážených do Evropy z Asie do jisté míry pro-
fituje z jejich nižších cen. Tato výhoda ale 
může být limitována oslabením Eura. Tím, 
jak slábne společná měna, stává se import 
méně atraktivním, protože při zahraniční 
směně je potřebné větší množství Eur. Ze 
stejných důvodů se pak vývoz z Eurozóny 
stává ziskovějším.

Podle nejnovější předpovědi Mezinárodní-
ho měnového fondu bude výkonnost světové 
ekonomiky podstatně horší, než bylo předpo-
kládáno ještě před 3 měsíci. Celosvětový růst 
je nyní předpovídán pro rok 2012 o 3,25 %, 
tj. o 0,75 % méně, než byla předpověď ze září 
2011.

Jak uvádí MMF v posledním výhledu světo-
vé ekonomiky, očekává se, že ekonomika eu-
rozóny vstoupí v roce 2012 do mírné recese. 
Podstatné snížení (o 1,5 %) oproti výhledu ze 
září 2011 je důsledkem zadlužení vlád, dopa-
du omezení pákového financování bank na 
reálnou ekonomiku a dodatečných opatření 

k fiskální konsolidaci, jež byla oznámena vlá-
dami eurozóny. 

Podle MMF situace eurozóny způsobuje 
slabší výhled i u ostatních světových ekono-
mik. V USA se v roce 2012 projeví rostoucí 
přelévání problémů z Evropy horší dynamikou 
domácí poptávky. 

Přesto nastupuje tendence k dalšímu uta-
hování šroubů finančních podmínek a fiskál-
ní politiky, jakož i zesílení nechuti riskovat, 
což vede ke zpomalení aktivity oproti tempu 
v druhé polovině roku 2011.

Během let 2012–2013 je očekáván růst 
v rozvojových a nově nastupujících ekonomi-
kách v průměru o 5,75 % – což je podstatné 
zpomalení ve srovnání s 6,75 % růstu, zazna-
menaného v letech 2010–2011 a asi o 0,5 % 
méně než MMF předpovídal v září 2011. To 
odráží zhoršení vnějšího prostředí, jakož 
i zpomalení domácí poptávky v klíčových na-
stupujících ekonomikách.

Navzdory opravě výhledu směrem ke zpo-
malení, je pro Asii je predikován pro období 
let 2012–2013 růst v průměru o 7,5 %. Oče-
kává se, že ekonomická aktivita na Střed-
ním východě a v Severní Africe bude v roce 
2012–2013 intenzivnější, hnána zejména oži-
vením v Libyi a pokračující silnou výkonností 
ostatních exportérů ropy. Většina ropu dová-
žejících zemí v tomto regionu bude však čelit 
zpomalení růstu, způsobenému zdlouhavým 
procesem politické konsolidace a nepřízni-
vými vnějšími podmínkami. Dopad globální-
ho zpomalení na Subsaharskou Afriku bude 
podle aktualizované předpovědi omezen na 
několik zemí, zejména na Jižní Afriku, přičemž 
růst regionálního výstupu se očekává v roce 
2012 kolem 5,5 %. Největší zpomalující účinek 
přelévání problémů se čeká ve Střední a Vý-
chodní Evropě v důsledku silného obchodní-
ho a finančního propojením s ekonomikami 
eurozóny. Dopad na ostatní regiony se čeká 
relativně mírný, protože makroekonomická 
politika bude kompenzovat účinky oslabení 
poptávky v rozvinutých ekonomikách a ros-
toucí globální averzi k riskantním operacím. 

Zdroj: CECIMO Statistical Toolbox,  
únor 2012

Nové zaKázKy v oblasTi iNvEsTičNích cElKů 
a spoTřEbNího zboží

V listopadu 2011 ve srovnání s říjnem 2011 index nových průmys-
lových objednávek zemí eurozóny poklesl o 1,3 %, po růstu o 1,5 % 
v říjnu. V EU 27 nové objednávky klesly v listopadu 2011 o 1,4 %, po 
říjnovém růstu o 0,2 %. Speciálně nové objednávky investičního zboží 
klesly o 2,1 % v eurozóně a o 2,5 % v EU 27.

V listopadu 2011 ve srovnání s listopadem 2010 se nové objednávky 
zboží dlouhodobé spotřeby propadly o 4,2 % v eurozóně a o 6 % v EU 
27. Investiční zboží kleslo o 3,9 %, respektive o 2,4 %. 
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pMi iNdEx
Začátkem roku 2012 vykazoval globální PMI vysoký růst již sedmý 

měsíc po sobě. PMI hlásí růst objednávek, zatímco růst zásob zpomalil, 
což je pozitivní kombinace. Trend růstu výkonů je však stále ještě slabý, 
i když se v dohledné době očekává jeho povzbuzení a následné oživení 
globálních dodavatelských řetězců. 

Výroba eurozóny začala rok 2012 nečekaně dobře, naznačujíc, že re-
gion se může vyhnout opětovnému pádu do recese. Třebaže výrobci 
hlásí v lednu jen nepatrný nárůst výroby, známky zlepšení představují 
výraznou změnu proti obavě z poměrně prudkého pádu, jež panovala 
v závěru minulého roku.

Vzestup ukazatele nových nákupů akcií velkoobchodu ukazuje rov-
něž na růst výroby v nadcházejících měsících.

Zpráva Markit Economics ale říká, že existují pochyby, zda nové ob-
jednávky již znamenají onen očekávaný návrat k růstu, protože společ-
nosti zřejmě nebudou ještě ochotny rozšiřovat svou kapacitu a nabírat 
zaměstnance, dokud se neobjeví známky výrazně silnější poptávky. 

zahraNičNí obchod
Údaje o exportu zemí CECIMO za období leden – září 2011 ukazují na velmi rychlé zotavení. Růst prodejů do obou Amerik o 46 % odráží skokové 

zvýšení americké ekonomiky a rostoucí poptávku po pokročilých výrobních řešeních. Dodávky v rámci Evropy též rostou, stimulovány rostoucí 
aktivitou výrobců. Asie zůstává pro Evropu nejdůležitějším zámořským odbytištěm, neboť na ni připadá 30 % celkového exportu. Asie je též 
klíčovým zahraničním dodavatelem obráběcích strojů do Evropy. Markantní růst dovozu z této oblasti během uplynulého roku o 70 % znamenal 
zvýšení podílu celkového dovozu do zemí CECIMO na 30 %. Celkový nárůst tržního podílu se realizoval na úkor evropských dodavatelů, jejichž 
podíl se snížil ze 68 % na 64 %.

Napjatá situace kolem vysoce zadlužených zemí eurozóny a obecně problém státních dluhů v Evropě posouvají peněžní toky mimo Evropu. Kle-
sající směnné kursy eura odrážejí tento trend. V lednu 2012 v průměru poprvé stačilo na koupi jednoho eura méně než 100 jenů, což je nejméně 
v jeho historii. Měna se stala levnější i ve vztaku k dolaru, přičemž podle Bloombergovy zprávy to naznačuje, že trh očekává další pád k 1,27 USD 
za euro. Švýcarský frank, střežený Švýcarskou národní bankou, kolísá kolem fixní úrovně 1,2 franku za euro.

průMyslová výroba
Sezónně upravené hodnoty průmyslové výroby se v prosinci oproti 

listopadu 2011 snížily v eurozóně o 1,1 % a v EU 27 o 0,6 %. V listopadu 
v obou těchto oblastech výroba zůstávala stabilní. V prosinci 2011 ve 
srovnání s prosincem 2010 se průmyslová výroba snížila o 2,0 % v eu-
rozóně a o 0,9 % v EU 27. Výroba investičního zboží si vedla mnohem 
lépe, než tomu bylo u spotřebních výrobků, což znamená pouze mírné 
omezení investiční aktivity společností. 
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Představujeme:
Německý svaz výrobců 
obráběcích strojů Verein Deutscher 
Werzeugmaschinenfabriken e.V. – VDW vdw@vdw.de

„Poptávka po německých obráběcích stro-
jích je celosvětová. Německé výrobky se vy-
značují inovativností a progresivní techno-
logií. Společnosti, které je vyrábějí, působí 
v globálním měřítku a nabízejí zákazníkům 
originální produkty, technologická řešení 
a perfektní servis. Výkonnost německého prů-
myslu obráběcích strojů je klíčovým faktorem 
trvale ovlivňujícím pověst značky „Made in 
Germany“. Úspěch německých výrobců se opí-
rá o vysoce kvalifikované pracovní síly, rozvi-
nutou infrastrukturu podporující výrobu, hus-
tou síť schopných a zodpovědných prodejců, 
okruh náročných zákazníků, s nimiž firmy při 
vývoji nových konstrukcí spolupracují a tato 
nová řešení odlaďují, a v neposlední řadě 
ovšem i o vysoce sofistikovanou výzkumnou 
základnu, jež zabezpečuje, aby do konstrukce 
obráběcích strojů byl implementován aktuální 
stav výzkumu v této oblasti.

VDW a jeho členové dlouhodobě pracují na 
udržení a posílení vedoucí pozice tohoto sektoru 
v mezinárodním měřítku. Členové svazu profi-
tují z jeho pevného postavení, jež spoluvytvářejí 
a které reprezentují. Zároveň se podílejí na bo-
hatých aktivitách, které jim svaz nabízí. Všechny 
tyto skutečnosti pak představují zpětný stimul 
pro sektor obráběcích strojů jako celek.“

Těmito slovy charakterizuje Německý svaz 
výrobců obráběcích strojů jeho předseda, pan 
Martin Kapp, který v současné době vykonává 
rovněž funkci prezidenta Evropské asociace 
průmyslu obráběcích strojů CECIMO. I tato 
skutečnost svým způsobem dokládá význam 
tohoto oboru v Německu.

Mezi hlavní úkoly svazu patří podpora 
členských subjektů ve všech relevantních ob-
lastech, od transferu znalostí až po organiza-
ci mezinárodních obchodních veletrhů nebo 
zastupování jejich zájmů ve vztahu k veřej-
ným činitelům a veřejnosti.

Jako vedoucí průmyslová asociace v sektoru 
kovovýroby nabízí VDW svým cca 120 členským 
společnostem balíček komplexních služeb. 
Spolu se Sektorovou asociací obráběcích stro-
jů a výrobních systémů, která je členem VDMA 

(Německá strojírenská federace), reprezentuje 
VDW zájmy tohoto průmyslového odvětví vůči 
zákonodárcům, úřadům, velkým zahraničním 
i tuzemským zákazníkům a veřejnosti.

Trvalý transfer a výměnu aktuálních poznat-
ků z oboru a osvědčených zkušeností (best 
practice) zajišťují stálé výbory a tematické 
pracovní skupiny. Součástí servisu pro členy 
jsou pravidelné informace o aktuálních tech-
nologických, ekonomických a právních doku-
mentech relevantních pro obor.

German Machine Tool Imports
Top 20 Customer Countries

1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 
2009 2010 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2009 2010 2010 2011 2010 2011 2009 2010 2010 2011 2010 2011 

1   Switzerland 563 609 416 633 +8 +52 30,7 31,8 444 452 301 497 +2 +65 119 156 115 136 +32 +18 
2   Japan 204 229 146 263 +12 +81 11,6 13,2 182 203 128 234 +12 +83 23 26 18 29 +16 +63 
3   Italy 245 169 118 152 -31 +29 8,5 7,6 190 111 80 99 -42 +24 55 58 38 53 +5 +39 
4   USA 92 103 71 94 +12 +33 5,2 4,7 61 65 40 68 +7 +69 31 38 30 26 +24 -15 
5   Czech Republic 152 129 89 92 -15 +3 6,5 4,6 113 92 64 57 -19 -10 39 37 26 35 -5 +36 
6   Austria 100 110 81 86 +11 +6 5,6 4,3 70 85 63 62 +20 -2 29 26 17 24 -12 +37 
7   Rep. of Korea 52 60 41 85 +15 +106 3,0 4,3 39 53 35 80 +35 +127 13 7 6 5 -44 -18 
8   China 61 74 54 82 +21 +53 3,7 4,1 46 56 42 65 +23 +55 15 17 12 18 +14 +44 
9   Taiwan 72 54 35 68 -24 +95 2,7 3,4 67 47 30 61 -30 +102 4 7 5 7 +64 +50 

10   Netherlands 58 44 29 53 -23 +85 2,2 2,7 44 34 22 43 -23 +94 13 10 7 10 -24 +56 
11   France 61 57 35 52 -7 +46 2,9 2,6 42 41 25 36 -3 +45 19 15 10 15 -17 +50 
12   Poland 67 45 30 44 -33 +46 2,2 2,2 33 11 8 13 -66 +60 34 33 22 31 -2 +41 
13   Turkey 33 30 20 39 -7 +92 1,5 2,0 27 26 17 35 -3 +100 6 4 3 4 -27 +44 
14   Spain 101 42 31 39 -58 +25 2,1 2,0 92 36 27 33 -61 +22 9 6 4 6 -27 +40 
15   United Kingdom 55 47 31 29 -15 -5 2,4 1,5 40 39 26 24 -2 -8 15 8 5 5 -48 +6 
16   Slovakia 16 23 13 25 +40 +91 1,1 1,3 10 14 8 13 +32 +65 6 9 5 12 +55 +132 
17   Slovenia 13 13 9 16 -4 +75 0,6 0,8 2 5 4 7 +174 +59 11 8 5 9 -33 +89 
18   Brazil 12 16 10 12 +31 +24 0,8 0,6 7 2 2 7 -73 +336 5 14 8 6 +174 -33 
19   Sweden 19 17 11 11 -12 +5 0,8 0,6 12 8 5 5 -35 -5 7 9 6 6 +27 +14 
20   Hungary 8 10 7 11 +25 +56 0,5 0,5 1 1 1 1 -20 +80 7 9 6 10 +33 +54 

  Others 137 103 71 103 -25 +46 5,2 5,2 91 62 43 59 -32 +38 46 41 28 44 -11 +59 
  Total 2.121 1.983 1.348 1.992 -7 +48 100,0 100,0 1.615 1.442 972 1.501 -11 +54 506 540 377 491 +7 +30 

Statistical definition of machine tools:
Metal working machine tools: Due to official statistics this is the industry sector 28.41 resp. regarding foreign trade
the codes 8456-8463 (metal working machine tools) and  8466 93/94 (parts and accessories for metal working machine tools).

Sources: Federal Statistical Office, VDMA, VDW
VDW, German Machine Tool Builders' Association, 28.11.2011

Mill. EUR 

Parts, accessoriesMachine tools total (incl. parts, accessories)

%-Change 

Machine tools

Mill. EUR %-Change Mill. EUR %-Change %-Share 
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V poslední době, v souvislosti s otázkou 

udržení konkurenceschopnosti, je kladen mi-
mořádný důraz na podporu vědy a výzkumu. 
V těsné kooperaci s Vědeckou společností pro 
strojní inženýrství (WGP) iniciuje VDW projek-
ty aplikovaného výzkumu zaměřené na kon-
krétní potřeby praxe. 

vdW Má za sEboU bohaToU 
hisTorii a sTojí za To si ji 
připoMENoUT.

7. prosince 1891 se na pozvání Ernsta 
Schiesse, strojního nástrojaře z Düsseldorfu, 
sešlo v Hannoveru 11 průmyslníků. Usilovali 

o založení organizace, jež by si mohla klást zá-
važnější a dlouhodobější úkoly, než jen orga-
nizovat dosavadní příležitostná setkání. Chtěli 
vytvořit takovou asociaci, která by byla užiteč-
ná svým členům, propojovala jejich společné 
zájmy a reprezentovala je směrem k úřadům 
a politické garnituře. Tak se zrodila Unie němec-
kých výrobců obráběcích strojů (vereinerung 
deutscher Werkzeugmaschinen-Fabrikanten). 

28. března 1898 byla tato organizace, čítající 
tehdy kolem 30 členů, přejmenována na verein 
deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (vdW). 

Během 1. světové války VDW rychle rostla. 
Na jaře 1917 měla již 245 členů a rychle zís-

kávala na důležitosti jako významný reprezen-
tant průmyslu. Počínaje účastí na lipském ve-
letrhu v roce 1920 se VDW začíná angažovat 
v oblasti výstavnictví. První pokusy o napojení 
na univerzity a technologická kolegia rovněž 
spadají do začátku 20. století. 

Po krizových letech Výmarské republiky a Tře-
tí říše přinesla rekonstrukce Německa po roce 
1945 nové výzvy pro oblast strojírenské výroby, 
a tedy i pro rozvoj aktivit VDW. Jako zakláda-
jící člen Evropského výboru pro spolupráci ve 
sféře průmyslu obráběcích strojů (CECIMO) se 
VDW podílel na organizaci prestižních veletr-
hů a výstav, které se brzy těšily hojné meziná-
rodní účasti, budoval vazby na zahraniční trhy 
a zabezpečoval pro domácí průmysl obráběcích 
strojů možnost uplatnění německé strojírenské 
produkce na světových trzích. od roku 1977 je 
vdW asociací cEciMo pověřen organizací ve-
letrhu EMo hannover, který je pro tento obor 
nejvýznamnějším veletrhem v globálním mě-
řítku, a počínaje rokem 1980 organizuje VDW 
též mezinárodní veletrh METAV v Düsseldorfu. 
Dále od roku 2008 je ze strany VDW podporo-
ván také veletrh AMB ve Stuttgartu. 

Ve srovnání s rokem 1891, kdy bylo VDW za-
loženo a kdy dominantním předmětem jeho 
zájmu bylo ovlivňování podmínek pro dodáv-
ky strojů a strojních zařízení a prosazování 
protekcionistických tarifů, funguje nyní svaz 
ve světě rychlých změn, globálního trhu, sítí 
a digitální komunikace. V tomto smyslu bude 
budoucí vývoj VDW zaměřen na poskytování 
nepostradatelných služeb pro své členy a eko-
nomické partnery v oblastech, na které je kla-
den mimořádný důraz a jejichž rozvoj výraz-
ně ovlivňuje konkurenceschopnost německé 
strojírenské produkce.

Největší výhoda členství ve vdW spočí-
vá ve zprostředkování nejnovějších trendů 
v oboru, know-how, slibných obchodních 
kontaktů a dalšího servisu, který může za-
bezpečit pouze zázemí silné organizace.

VDW je otevřenou organizací, která nabízí 
členství všem firmám registrovaným na úze-
mí Spolkové republiky Německo a vyrábějícím 
nebo prodávajícím obráběcí stroje či pro ně 
určené řídicí systémy a software.

Německý průmysl obráběcích strojů, kte-
rý zaměstnává kolem 64 000 pracovníků 
a v roce 2010 měl roční obrat 9,9 mld. euro, 
patří spíše mezi menší průmyslová odvětví. 
přesto hraje, vzhledem ke svým specifickým 
charakteristikám, v celosvětovém měřítku 
nezastupitelnou roli.

Každodenní život si jednoduše bez průmy-
slu obráběcích strojů lze jen těžko představit. 
Obtížně bychom hledali výrobek, který lze vy-
robit bez nich. Všechny průmyslově vyráběné 
produkty jsou přímo nebo nepřímo vyráběny 
za pomoci obráběcích strojů. Důležitým indi-
kátorem konkurenceschopnosti německé eko-
nomiky je tedy úspěšnost tohoto odvětví, jako 
základního faktoru ekonomického rozvoje a vý-
znamného hnacího motoru pokroku a inovací. 

rovněž v mezinárodním srovnání, jak po-
kud jde o výrobu tak i o export, patřil ně-

German Machine Tool Industry - Key Figures

2007 2008 2009 2010 1-3Q 10 1-3Q 11* 2009 2010 1-3Q 11*

Production total 12.624 14.178 10.177 9.881 6.586 8.970 -28 -3 +36
    Metal working machines 9.441 10.715 7.767 7.166 4.684 6.530 -28 -8 +39
        Metal cutting 7.089 8.214 5.642 5.079 3.244 4.730 -31 -10 +46
        Metal forming 2.352 2.501 2.125 2.086 1.440 1.800 -15 -2 +25
  Parts, accessories 2.328 2.537 1.623 1.851 1.290 1.690 -36 +14 +31
  Installation, repair, maintenance 855 925 788 865 611 750 -15 +10 +23

Order Intake* 16.000 13.730 6.230 11.500 7.170 12.510 -55 +85 +74
  Domestic 6.730 5.610 2.170 3.790 2.480 4.240 -61 +75 +71
  Foreign 9.270 8.120 4.060 7.710 4.690 8.270 -50 +90 +76

(excluding installation, repair, maint.)***
Production 11.769 13.253 9.390 9.016 5.974 8.220 -29 -4 +38
- Exports 7.759 8.206 6.033 6.087 4.149 5.605 -26 +1 +35
+ Imports 3.341 3.712 2.121 1.983 1.348 1.992 -43 -7 +48
= Domestic consumption 7.351 8.758 5.477 4.912 3.173 4.607 -37 -10 +45

Export quota 65,9 61,9 64,3 67,5 69,5 68,2
Import quota 45,4 42,4 38,7 40,4 42,5 43,2

Employment**** Average of the year 66.369 70.839 69.614 64.108 64.102 65.247 -1,7 -7,9 +1,8
September 64.027 66.865 +4,4

Capacity utilization (%) Average of the year 93,6 94,7 72,6 75,4 75,4 93,8
October 85,9 95,5

Order backlog (months) Average of the year 7,5 8,7 6,2 7,1 7,1 9,3
October 7,7 9,5

* Production 3Q 2011 is estimated
** Projection based on associations' statistics
*** For better comparability of production and trade figures
**** Estimated since 2007

Sources: Federal Statistical Office, Ifo-Institute, VDMA, VDW
VDW, German Machine Tool Builders' Association, 28.11.2011

Mill. EUR %-Change

German Machine Tool Exports
Top 20 Customer Countries

1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 
2009 2010 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2009 2010 2010 2011 2010 2011 2009 2010 2010 2011 2010 2011 

1   China 1.300 1.716 1.141 1.636 +32 +43 28,2 29,2 1.223 1.566 1.028 1.516 +28 +47 77 150 113 120 +94 +6 
2   USA 421 437 296 485 +4 +64 7,2 8,7 330 319 217 398 -4 +83 91 118 78 87 +31 +11 
3   Switzerland 279 267 181 273 -4 +51 4,4 4,9 198 156 101 167 -21 +64 82 111 80 107 +36 +34 
4   Russian Fed. 367 340 220 269 -7 +22 5,6 4,8 317 298 190 232 -6 +22 51 42 30 38 -17 +24 
5   France 239 208 127 245 -13 +93 3,4 4,4 188 156 92 199 -17 +116 50 52 35 45 +3 +31 
6   Italy 293 263 206 206 -10 -0 4,3 3,7 253 215 170 170 -15 -0 40 49 36 36 +22 -0 
7   India 220 217 159 195 -1 +23 3,6 3,5 206 194 144 171 -6 +19 14 23 15 23 +62 +54 
8   Austria 313 204 143 187 -35 +31 3,3 3,3 263 149 106 143 -44 +35 50 55 37 44 +11 +19 
9   Rep. of Korea 167 183 143 154 +10 +8 3,0 2,7 153 166 132 139 +8 +5 13 17 11 15 +25 +39 

10   Poland 172 174 110 150 +1 +36 2,9 2,7 148 146 92 126 -2 +37 24 28 19 24 +18 +27 
11   Czech Republic 114 141 99 148 +24 +50 2,3 2,6 88 108 76 112 +22 +47 26 33 22 36 +29 +62 
12   Turkey 107 150 94 128 +40 +37 2,5 2,3 98 129 83 112 +32 +35 9 21 11 16 +123 +49 
13   Brazil 119 144 105 127 +21 +22 2,4 2,3 98 118 87 100 +21 +15 21 26 18 28 +23 +57 
14   United Kingdom 145 162 111 105 +12 -6 2,7 1,9 118 126 86 85 +6 -0 27 36 26 20 +34 -24 
15   Sweden 173 73 48 89 -58 +84 1,2 1,6 157 58 38 74 -63 +96 16 14 10 15 -11 +42 
16   Japan 118 94 51 88 -20 +73 1,6 1,6 98 78 40 77 -20 +94 20 16 12 12 -20 +0 
17   Mexico 153 94 73 86 -39 +19 1,5 1,5 142 75 60 70 -47 +17 11 19 13 16 +77 +26 
18   Netherlands 97 103 72 84 +5 +16 1,7 1,5 68 80 55 62 +17 +13 29 23 17 22 -21 +28 
19   Slovakia 56 67 41 72 +19 +77 1,1 1,3 44 51 28 55 +15 +94 13 17 12 17 +33 +38 
20   Spain 116 78 57 61 -32 +5 1,3 1,1 99 62 46 47 -37 +1 17 16 11 14 -5 +25 

  Others 1.063 972 672 815 -9 +21 16,0 14,5 922 825 566 705 -10 +25 142 147 106 110 +4 +4 
  Total 6.033 6.087 4.149 5.605 +1 +35 100,0 100,0 5.212 5.075 3.437 4.758 -3 +38 821 1.012 713 846 +23 +19 

Statistical definition of machine tools:
Metal working machine tools: Due to official statistics this is the industry sector 28.41 resp. regarding foreign trade
the codes 8456-8463 (metal working machine tools) and  8466 93/94 (parts and accessories for metal working machine tools).

Sources: Federal Statistical Office, VDMA, VDW
VDW, German Machine Tool Builders' Association, 28.11.2011

Mill. EUR 
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%-Change 

Machine tools

Mill. EUR %-Change Mill. EUR %-Change %-Share 



/13/

 www.sst.cz
mecký průmysl obráběcích strojů po dlouhá 
desetiletí mezi špičku. jeho 16 procentní po-
díl na světovém trhu v roce 2010 jej řadí na 
třetí místo za čínu a japonsko. přibližně 68 % 
produkce, tj. výrobky v hodnotě asi 6,1 mld. 
Euro, je určeno na export.

Konkurenceschopnost průmyslu je v nepo-
slední řadě určována mírou životaschopnos-
ti středně velkých podniků. Pro srovnání lze 
uvést, že jen 4 % výrobců zaměstnává více než 
1 000 lidí a asi 58 % společností má méně než 
250 pracovníků. 

V důsledku každodenní záplavy informací 
zaznamenávají odborní pracovníci VDW stále 
větší poptávku po konkrétní pomoci a pora-
denství v problematice firemního rozhodo-
vání. Proto jsou členům pravidelně předávány 
aktuální, pečlivě vypracované informační ma-
teriály z oblasti ekonomiky, technologie, vý-
zkumu, práva a daňových předpisů. Všechny 
informační materiály o průmyslu obráběcích 
strojů, které VDW zpracovává, jsou veřejně 
přístupné. Cílovými skupinami jsou primár-
ně vedoucí pracovníci, kteří přijímají závaž-
ná rozhodnutí ve firmách v oblasti průmyslu 
obráběcích strojů, nebo působí v médiích, 
výzkumných a vzdělávacích institucích, jakož 
i v odborových organizacích. Kromě toho vy-
víjí svaz rozsáhlé aktivity při náboru nových 
vysoce kvalifikovaných pracovníků, a to na 
základě trvalé spolupráce s technickými fakul-
tami a středními školami. 

Pokud jde o průzkum trhu nebo strategic-
ké plánování firem, poskytuje VDW svým 
členům ekonomické a statistické informace, 
které představují nepostradatelný základ pro 
tento typ rozhodování. 

Důležitými prvky v rámci informačních toků 
jsou též reprezentativní, aktuální a velmi detail-
ní statistiky. Ty jsou exkluzivně k dispozici pouze 
členským firmám a tvoří důležitou základnu pro 
vyhodnocení výsledků průzkumu trhu.

Významnou součástí řízení podniku a ak-
tuálního rozhodování v souladu s oborovými 
trendy jsou krátkodobé a dlouhodobé obo-
rové prognózy. Pracovníci VDW zpracovávají 
a distribuují komplexní informace o pozici 
oboru obráběcích strojů v mezinárodním kon-
textu. K dispozici jsou detailní a uživatelsky 
orientované průzkumy trhu mnoha evrop-
ských i mimoevropských zemí, které v éře glo-
balizace hrají mimořádnou úlohu. Speciální 
pozornost je věnována klíčovým zákazníkům – 
automobilovému průmyslu a jeho dodavate-
lům. V týdenní periodicitě jsou zveřejňovány 
relevantní informace týkající se investičních 
záměrů, změn v podnikové struktuře nebo 
vlastnických vztazích, aktuálních fúzí, koope-
rací, zakládání joint - venture atd. 

Jednotlivým segmentům tradičních i nově 
vznikajících a překotně se rozvíjejících trhů jsou 
věnovány teritoriální studie, hloubkové studie 
tržního potenciálu, prodejních kanálů a konku-
renční situace, které VDW rovněž nabízí svým 
členům. Od závěrů těchto aktuálních studií se 
odvíjí i posilování podpory zákaznického servi-
su ve strategických obchodních oblastech.

Mezinárodní úspěch německé výroby ob-
ráběcích strojů je založen na inovační ka-
pacitě výrobců a jejich technologické efek-
tivnosti. Každoročně je 6 % obratu tohoto 
průmyslu investováno do výzkumu a vývoje, 

což je v rámci průmyslu obráběcích strojů 
kdekoli na světě hodně nadprůměrné číslo. 

Technologie doslova determinuje každo-
denní aktivitu výrobních společností a týká se 
jak výrobků, tak i obchodních procesů. Aspek-

German Machine Tool Exports
by Machinery Groups

1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q
2008 2009 2010 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Laser-, ion beam-, ultrasonic machines 631,8 333,9 448,3 307,7 446,2 -47 +34 +45 5,5 7,4 8,0

EDM machines 63,3 44,6 54,4 35,7 66,3 -30 +22 +86 0,7 0,9 1,2

Machining centers 1.301,5 944,1 811,4 500,6 802,7 -27 -14 +60 15,6 13,3 14,3

Transfer machines, unit construction machines 119,6 149,4 78,1 42,9 140,9 +25 -48 +229 2,5 1,3 2,5

Lathes 844,8 595,6 585,1 398,6 574,2 -30 -2 +44 9,9 9,6 10,2

Drilling machines 57,7 51,6 57,5 41,8 43,2 -11 +11 +3 0,9 0,9 0,8

Boring machines, boring-milling machines 145,0 128,2 155,8 113,1 116,8 -12 +22 +3 2,1 2,6 2,1

Milling machines 396,2 285,2 327,9 218,4 284,4 -28 +15 +30 4,7 5,4 5,1

Grinding, honing, lapping machines 824,0 586,8 638,0 402,0 595,4 -29 +9 +48 9,7 10,5 10,6

Gear cutting machines 548,4 527,9 475,6 339,1 337,5 -4 -10 -0 8,8 7,8 6,0

Sawing, cutting-off machines 168,3 89,3 87,2 57,1 75,9 -47 -2 +33 1,5 1,4 1,4

Other metal cutting machine tools 96,2 71,8 64,5 43,0 36,6 -25 -10 -15 1,2 1,1 0,7

Metal cutting machine tools 5.196,8 3.808,4 3.783,7 2.499,9 3.520,1 -27 -1 +41 63,1 62,2 62,8

Forging machines and hammers (incl. presses) 135,7 167,6 237,3 181,6 103,7 +24 +42 -43 2,8 3,9 1,9

Bending, folding, straightening machin. (incl. presses) 396,0 302,0 271,7 191,0 288,0 -24 -10 +51 5,0 4,5 5,1

Shearing, punching, notching machin. (incl. presses) 360,4 271,5 262,5 181,7 237,4 -25 -3 +31 4,5 4,3 4,2

Other presses 416,6 337,1 231,4 186,4 339,3 -19 -31 +82 5,6 3,8 6,1

Wire working machines* 171,0 -  -  - - -  -  -  - - -

Other metal forming machine tools 336,6 325,2 288,5 196,0 269,9 -3 -11 +38 5,4 4,7 4,8

Metal forming machine tools 1.816,2 1.403,4 1.291,4 936,7 1.238,3 -23 -8 +32 23,3 21,2 22,1

Metal cutting + forming machine tools 7.013,0 5.211,8 5.075,1 3.436,7 4.758,4 -26 -3 +38 86,4 83,4 84,9

Parts and accessories 1.193,3 821,4 1.012,0 712,8 846,1 -31 +23 +19 13,6 16,6 15,1

Total metal working machine tools (incl. parts) 8.206,3 6.033,2 6.087,1 4.149,4 5.604,5 -26 +1 +35 100 100 100

* excl. wire drawing machines, incl. thread rolling mills; since 2009 not published due to nondisclosure

Statistical definition of machine tools:
Metal working machine tools: Due to official statistics this is the industry sector 28.41 resp. regarding foreign trade
the codes 8456-8463 (metal working machine tools) and  8466 93/94 (parts and accessories for metal working machine tools).

Sources: Federal Statistical Office, VDMA, VDW
VDW, German Machine Tool Builders' Association, 28.11.2011

%-ShareMill. EUR %-Change

German Machine Tool Imports
by Machinery Groups

1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q
2008 2009 2010 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Laser-, ion beam-, ultrasonic machines 463,5 186,4 233,7 158,3 262,6 -60 +25 +66 8,8 11,8 13,2

EDM machines 85,7 42,3 42,3 29,5 49,6 -51 +0 +68 2,0 2,1 2,5

Machining centers 443,8 216,6 183,1 119,2 224,8 -51 -15 +89 10,2 9,2 11,3

Transfer machines, unit construction machines 71,7 34,0 29,1 20,8 32,5 -53 -15 +56 1,6 1,5 1,6

Lathes 658,5 342,5 304,8 196,2 350,4 -48 -11 +79 16,2 15,4 17,6

Drilling machines 28,5 16,1 14,1 9,9 16,7 -43 -12 +69 0,8 0,7 0,8

Boring machines, boring-milling machines 93,8 109,4 39,7 26,9 31,8 +17 -64 +18 5,2 2,0 1,6

Milling machines 114,4 96,0 53,6 39,0 46,9 -16 -44 +20 4,5 2,7 2,4

Grinding, honing, lapping machines 368,6 210,5 181,2 120,4 176,6 -43 -14 +47 9,9 9,1 8,9

Gear cutting machines 103,5 47,8 38,2 23,9 32,3 -54 -20 +35 2,3 1,9 1,6

Sawing, cutting-off machines 47,7 31,1 28,1 19,5 24,7 -35 -10 +26 1,5 1,4 1,2

Other metal cutting machine tools 16,1 14,8 7,1 5,3 6,2 -8 -52 +16 0,7 0,4 0,3

Metal cutting machine tools 2.495,9 1.347,5 1.154,9 768,8 1.254,9 -46 -14 +63 63,5 58,2 63,0

Forging machines and hammers (incl. presses) 39,8 26,4 31,4 25,8 20,3 -34 +19 -21 1,2 1,6 1,0

Bending, folding, straightening machin. (incl. presses) 179,5 110,1 99,4 70,4 89,2 -39 -10 +27 5,2 5,0 4,5

Shearing, punching, notching machin. (incl. presses) 110,6 55,4 85,3 54,2 62,4 -50 +54 +15 2,6 4,3 3,1

Other presses 66,3 37,3 31,2 19,6 37,6 -44 -16 +92 1,8 1,6 1,9

Wire working machines* 22,7 17,0 15,6 14,0 12,3 -25 -8 -12 0,8 0,8 0,6

Other metal forming machine tools 49,1 21,6 24,7 18,9 23,9 -56 +15 +27 1,0 1,2 1,2

Metal forming machine tools 468,1 267,7 287,5 203,0 245,8 -43 +7 +21 12,6 14,5 12,3

Metal cutting + forming machine tools 2.964,0 1.615,2 1.442,4 971,8 1.500,6 -46 -11 +54 76,2 72,7 75,3

Parts and accessories 748,1 505,6 540,4 376,6 491,3 -32 +7 +30 23,8 27,3 24,7

Total metal working machine tools (incl. parts) 3.712,1 2.120,9 1.982,8 1.348,4 1.991,9 -43 -7 +48 100 100 100

*  excl. wire drawing machines, incl. thread rolling mills

Statistical definition of machine tools:
Metal working machine tools: Due to official statistics this is the industry sector 28.41 resp. regarding foreign trade
the codes 8456-8463 (metal working machine tools) and  8466 93/94 (parts and accessories for metal working machine tools).

Sources: Federal Statistical Office, VDMA, VDW
VDW, German Machine Tool Builders' Association, 28.11.2011

%-ShareMill. EUR %-Change
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ty jako jsou normy a regulace, řídicí systémy, 
patenty a požadavky ochrany životního pro-
středí a další hrají důležitou úlohu ve vývoji 
a konstrukci obráběcích strojů. Proto vlastníci 
a techničtí ředitelé podniků musí být trvale 
informováni o nekonečném proudu nových 
regulativů.

VDW pomáhá svým členům v hledání co 
nejschůdnější cesty napříč byrokratickou 
džunglí. Pravidelně je informuje o aktuálním 
vývoji, reprezentuje členy na mezistátních 
jednáních o technických standardech a regu-
lativech v oblasti péče o zdraví a bezpečnost, 
razí jim cestu na mezinárodní trhy, pokud 
jsou na nich ustaveny netarifní obchodní ba-
riéry ve formě regulací. 

VDW reprezentuje odvětví v procesu tvor-
by zákonů a nařízení týkajících se ochrany ži-
votního prostředí. V tomto kontextu se vdW 
podílí na tvorbě nařízení a technických regu-
lativů na základě německého práva v oblasti 
péče o zdroje vody (Wasserhaushaltsgesetz) 
a též formuluje specifické pozice při tvorbě 
nařízení týkajících se nakládání s elektronic-
kým odpadem (Elektronikschrottverordnung). 
Ze strany členů je oceňováno poradenství 
a praktická asistence při realizaci legislativ-
ních požadavků.

VDW v součinnosti s Německou strojíren-
skou federací (VDMA) intenzivně podporuje 
kvalitní spolupráci s elektronickým průmys-

lem, vyrábějícím elektrické a elektronické vý-
robky aplikované v obráběcích strojích a dal-
ších strojírenských produktech.

blUE coMpETENcE 
V roce 2010 se VDW chopilo iniciativy 

v problematice udržitelného rozvoje a založilo 
značku a iniciativu blue competence®. V čer-
venci 2011 iniciativu převzala VDMA a od té 
doby je k dispozici všem členům Německé 
strojírenské federace.

Od roku 1980 nabízí VDW svým členům ne-
přetržitý a komplexní systém monitorování 
patentů ve formě „patentové služby vdW“, 
který byl v roce 2010 zásadním způsobem 
modernizován do té podoby, že ke každému 
patentu jsou on line dostupné různé informa-
ce včetně plného textu a postupu (software 
PatentReader VDW).

vdW má dlouhou tradici ve vývoji nových 
technologií. Účastní se koncipování národ-
ních i evropských programů výzkumu a na-
bízí informace o pokračujících podpůrných 
programech, tendrech a projektech. 

Úzké vazby pracovníků VDW na sféru výzku-
mu a vývoje umožňují rovněž menším firmám 
zajistit si přístup ke studiím a projektům. Člen-
ské firmy dále dostávají k dispozici přehledy 
o možnostech čerpání nejrůznějších forem fi-
nanční podpory. Pokud si firma vybere vhod-
ný projekt, poskytují jí pracovníci VDW odbor-
ný servis v průběhu celého projektu počínaje 

administrativními kroky při podávání žádostí, 
přes vyhledání vhodných partnerů až k uzaví-
rání smluv s relevantními institucemi posky-
tujícími příslušné finanční subvence. 

Již od roku 1922 VDW iniciuje a částečně 
i financuje výzkumné projekty na komerční 
bázi. V roce 1999 byla agenda podpory spo-
lečných výzkumných projektů převedena na 
výzkumnou asociaci pro obráběcí stroje 
a strojírenskou technologii (Forschungsve-
reinigung Werkzeugmaschinen und Ferti-
gungstechnik e.V. – FWF), jež spadala pod 
Německou federaci průmyslových výzkum-
ných asociací „Otto von Güricke“ (Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsve-
reinigungen – AiF). Koncem roku 2010 byla 
tato výzkumná asociace zreorganizována 
a přejmenována na výzkumný institut vdW 
(VDW Forschungsinstitut).

U schválených výzkumných projektů je 
projektová náplň definována z průmyslové 
praxe a následně rozvíjena na půdě adekvát-
ně zvolených výzkumných institucí. Po celou 
dobu trvání je projekt profesionálně dozoro-
ván pracovní skupinou složenou z odborníků 
z průmyslu. Financování je zajištěno z vlast-
ních zdrojů VDW-Výzkumného institutu a na 
základě doplňkové finanční podpory Němec-
kého federálního ministerstva ekonomiky 
a technologie prostřednictvím AiF.

VDW se angažuje při formulování národ-
ních a evropských výzkumných programů, 
poskytuje poradenství svým členským společ-
nostem s využitím běžných finančních zdro-
jů, hlavně 7. Rámcového programu Evropské 
unie a finančního programu „Výzkum pro zít-
řejší výrobu“, podporovaného Německým mi-
nisterstvem školství a výzkumu (BMBF).

vdW – výzKUMNý iNsTiTUT
vdW – výzkumný institut je nezávislá sou-

část VDW, zodpovědná za průmyslový vý-
zkum. Zabývá se technickými a technologický-
mi tématy relevantními pro obor obráběcích 
strojů a iniciuje kolektivní výzkumné projekty. 
VDW – výzkumný institut sehrává důležitou 
úlohu při transferu technologií mezi výzkum-
nými institucemi a členskými podniky. 

Stěžejní úlohou VDW – Výzkumného Insti-
tutu je podpora, financování a administrace 
průmyslového výzkumu a vývoje na poli obrá-
běcích strojů a výrobního inženýrství s cílem 
zvýšit konkurenceschopnost členských spo-
lečností. Témata jsou vybírána členskými spo-
lečnostmi VDW – Výzkumného Institutu, kte-
ré jsou organizovány v pracovních skupinách 
zřizovaných ad hoc ke každému jednotlivému 
projektu. Výzkumná práce je realizována ve 
spolupráci s výzkumnými institucemi a uni-
verzitami. 

NěMEcKá FEdEracE 
průMyslových výzKUMNých 
asociací (aiF) 

hlavním cílem fungování tohoto nezisko-
vého sdružení je podpora aplikovaného vý-
zkumu a vývoje (r&d) ve prospěch malých 

Expozice Blue Competence na EMO Hannover 2011
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a středně velkých podniků (sME). Federace je 
organizována odvětvově a podporuje efektivní 
využití a rozvoj programů R&D s cílem zvýšení 
konkurenceschopnosti SME. Za tímto účelem 
vytvořila AiF unikátní infrastrukturu průmys-
lových inovací pokrývající ve formě sítě přes 
100 průmyslových výzkumných asociací na-
vázaných na přibližně 50 000 středních a ma-
lých podniků a cca 800 výzkumných institucí. 
V rámci této struktury existují dva úřady AiF 
se sídlem v Kolíně nad Rýnem a Berlíně. Jejich 
úkolem je reagovat na praktické potřeby ino-
vací a po příslušných odborných konzultacích 
vyhledávat podpůrné projekty R&D na národ-
ní, a v rostoucí míře i mezinárodní úrovni. Od 
svého založení v roce 1954 je AiF uznávaným 
partnerem federální vlády Spolkové republiky 
Německo, fungujícím jako most mezi průmys-
lem a vědou. VDW vytvořil a průběžně aktua-
lizuje bohatou tematickou databázi R&D, kam 
mají jeho členské společnosti přímý přístup, 
a tak mohou být stále on line informovány. 

Německá akademická společnost pro vý-
robní inženýrství (WGp) je společným zaříze-
ním předních německých institucí zabývajících 
se výrobní technologií. Sdružuje 32 profesorů 
a přes 1 000 vědců, pracujících v oblasti vý-
robních technologií po celém Německu. WGP 
byla zřízena v roce 1987 jako nástupce Hoch-
schulgruppe Fertigungstechnik (Akademická 
skupina pro výrobní technologii), jež se těšila 
dlouhé tradici už od roku 1937. 

WGF propojuje vědecké, sociální a politic-
ké zájmy, týkající se výzkumu a vzdělávání 
v oblasti výrobních technologií v Německu.

VDW a jeho Výzkumná asociace pro obrá-
běcí stroje a výrobní technologii (FWF) úzce 
spolupracuje s WGP a jejími členy. Navrhují 
společně budoucí vývojové a výzkumné pro-
jekty v oboru výrobních technologií. 

Nové zákony, pravidla a regulativy jsou 
pro rozvoj průmyslu vysoce relevantní, a to 
i v mezinárodním měřítku. často je nutné 
se kvalifikovaně rozhodnout, co je skutečně 
důležité.

Záplava zákonů, pravidel a regulativů stále 
rychleji narůstá. Je již téměř nemožné udržet 
si přehled a tato problematika může často být 
zvládnuta pouze ad hoc a tudíž nesystematic-
ky. Na druhé straně, počet relevantních me-
zinárodních regulativů a pravidel pro průmysl 
se rok od roku zvyšuje. 

VDW nabízí svým členům výběrové infor-
mace a služby v oblasti aktuálních právních 
a daňových předpisů, jako jsou dodavatelská 
a prodejní pravidla, podmínky oprav a montá-
ží, otázky závazků a výrobkových garancí, ser-
visu a teleservisu, testování zařízení, auditů 
a další navazující problematiky. Tyto zásadní 
otázky se tak stávají pro členské společnosti 
transparentnějšími a firmy navíc získávají jis-
totu, že jsou vždy up-to-date.

Hromadná výroba standardizovaného zbo-
ží a snaha po komplexním zajištění servisu 
způsobuje, že roste potřeba aplikace „Všeo-
becných požadavků a smluvních podmínek“, 
které vždy představují integrální složku smluv, 

vyžadovanou jak ve Spolkové republice Ně-
mecko, tak ze strany zahraničních smluvních 
partnerů. 

Asistenční služby VDW pak spočívají v tom, 
že kromě Všeobecných požadavků a smluv-
ních podmínek pro obchodování vnitrostátní 
(dodávka, montáž, opravy) poskytuje také 
související požadavky a smluvní podmínky 
pro obchodování v cizině (dodávka, montáž, 
opravárenství) – a to v různých jazykových 
verzích. Nabídky jsou rozšířeny na spektrum 
standardních smluv zabývajících se takovými 
oblastmi, jako je opravárenství, poprodejní 
a jiné služby.

Příval nových zákonů, regulativů, příkazů 
a rozsudků trvale sílí a výsledkem je, že do-
konce i právní experti si jen velmi obtížně udr-
žují aspoň všeobecný přehled. Ačkoli se ně-
mecký občanský zákoník stal již před více jak 
sto lety základem německého soukromého 
práva, nesčetné speciální zákony, regulace 
a příkazy musí být harmonizovány s evrop-
skou legislativou a stále narůstající počet 
soudních rozhodnutí také dokládá vysokou 
důležitost znalosti právních postupů pro prů-
myslové podniky. 

právní a daňový výbor vdW se musí za-
bývat četnými právními a daňovými tématy, 
jakož i dalšími, k obchodním praktikám se 
vztahujícími otázkami. Vedle zpráv nabízí do-
datečné informace, zákony, soudní rozhod-
nutí a pokyny o důležitých tématech. Rovněž 
navrhuje a vypracovává praktické návrhy po-
stupů.

Tematické publikace vdW nabízejí svým 
členům a veřejnosti tok specifických průmy-
slových informací o vývojových tendencích 
v průmyslu. Tyto informace jsou publikovány 
na různých médiích, od CD-ROM, přes filmy 
a audio spoty. Podstatná část informací je do-
stupná ke stažení v digitální podobě.

od roku 1917 je ve formě „červené knihy“ 
pravidelně uveřejňován referenční seznam 
dodavatelů obráběcích strojů, specialistů 
působících v oboru zpracování kovů a výrob-
ních technologiích. seznam obsahuje detail-
ní výrobní programy cca 270 firem Německé 
asociace výrobců obráběcích strojů a sekto-
rové asociace obráběcích strojů a výrobních 
systémů v rámci vdMa, představujících  90 % 
celkového obratu oboru v celém Německu.

červená kniha je základním instrumentem 
a nenahraditelným kompendiem pro pro-
fesionály z oblasti kovovýroby a výrobních 
technologií z celého světa. Zákazník v ní může 
najít přes 400 typů strojů a více než 4 000 vý-
robků, všechny seřazeny podle technických 
detailů. Červená kniha zajišťuje přesný a de-
tailní přehled celé nabídky. Informace je mož-
no vyhledávat podle produktů nebo podle 
výrobních společností. Vzhledem k tomu, že 
více než 60 % německé produkce obráběcích 
strojů je vyváženo, je text Červené knihy k dis-
pozici v pěti jazycích a doplněn CD-ROMem.

VDW poskytuje svým členům pomoc při 
vyhledávání vhodných obchodních zástupců 
po celém světě. Pro tento účel byla sestavena 
databáze asi 6 000 adres ve více než 130 ze-
mích. Podporuje rovněž své členy při vstupu 
na světové trhy – organizuje společnou účast 
na veletrzích a technologických sympoziích, 
na nichž se německý průmysl obráběcích stro-
jů může prezentovat svou vysoce kvalitní pro-
dukcí a nejmodernějšími technologiemi. 

„a Fair by vdW“  
jE zNáMKa KvaliTy 

EMo (Exposition Mondiale de la Machi-
ne outil) je největším světovým veletrhem 
kovozpracujícího průmyslu. VDW jej pořádá 
z pověření CECIMO, Evropské asociace vý-
robců obráběcích strojů se sídlem v Bruselu. 
Jedná se o nejdůležitější přehlídku inovací ve 
zpracování kovů a nenahraditelné prezentač-
ní fórum pro celý sektor výrobních technologií 
v celosvětovém měřítku. 

VDW organizuje také veletrh METav 
v düsseldorfu, který je zaměřen na výrobní 
technologie a automatizaci. Od roku 2008 
VDW podporuje Mezinárodní výstavu zpra-
cování kovů aMb ve stuttgartu. Tento vele-
trh, který je renomovaný a dobře zavedený, se 
zaměřuje na průmysl obrábění a řezání kovů. 
Od roku 2011 VDW rovněž podporuje ble-
chexpo, Mezinárodní veletrh pro zpracování 
kovových tabulí ve stuttgartu, který je v sou-
časné době největším veletrhem pro průmysl 
zpracování plechů v Evropě.

vdW pomáhá rozšiřovat aktivity svých čle-
nů v zahraničí o symposia a obchodní setkání 
zaměřená na mimoevropské trhy s vysokým 
tempem růstu a dosud nevyužitým potenciá-

dr.-ing. Wilfried schäfer (49) byl 1. dubna 2008 zvolen výkonným 
ředitelem Německého svazu výrobců obráběcích strojů VDW a Sek-
torové asociace pro obráběcí stroje a výrobní systémy v rámci VDMA. 
Obě organizace sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.

Po dokončení studia oboru strojní inženýrství na Technické univer-
zitě Severního Porýní Westfálska v Cáchách, která je považována za 
jednu z nejprestižnějších technických univerzit v Německu, strávil 
Dr. Schäfer pět let v Laboratoři pro obráběcí stroje a stavební inženýr-
ství, kde také dosáhl doktorského titulu. V létech 1992–2001 byl zod-
povědný za vedení Divize technologického výzkumu VDW, kde získal 

neocenitelné zkušenosti v oboru obráběcích strojů. Posledních sedm let stál v čele sektoru 
asociací tiskárenských a papírenských technologií a bezpečnostních systémů v rámci Ně-
mecké inženýrské asociace VDMA, která zahrnuje síť cca 3000 strojírenských společností 
a disponuje více než 400 průmyslových expertů.
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Evropský průmysl obráběcích 
strojů se prostřednictvím iniciativy 
Blue competence zaměřuje na 
ekologické aspekty průmyslové výroby

Průmysl obráběcích strojů je prvním strojí-
renským sektorem, který zahájil široce poja-
tou kampaň udržitelného rozvoje v celoev-
ropském měřítku. iniciativa blue competence 
byla slavnostně vyhlášena v průběhu tiskové 
konference, kterou uspořádala Evropská 
asociace výrobců obráběcích strojů cEciMo 
dne 17. února 2012 v bruselu.

Výrobci obráběcích strojů, kteří se podílejí 
na iniciativě blue competence obráběcích 
strojů, se přistoupením k této iniciativě zava-
zují optimalizovat spotřebu energií a dalších 
zdrojů k zajištění kvalitnější a současně eko-
logičtější produkce vlastního sektoru i návaz-
ných průmyslových oborů. 

Prezident CECIMO, pan Martin Kapp, prohlá-
sil: „Tato významná iniciativa akcentuje ochotu 
evropských výrobců obráběcích strojů učinit 
rozhodný krok směrem k perspektivě takové vý-
roby, jež bude vstřícnější k životnímu prostředí. 
Výrobní technologie a zařízení, dodávaná prů-
myslem obráběcích strojů, jsou klíčovými fakto-
ry, které podmiňují ve všech výrobních oborech 
realizaci procesů efektivně využívajících zdroje. 
V současnosti dali naši výrobci závazný příslib 
spojit své úsilí o environmentální přístup k vý-
robkům, výrobním procesům a obchodním po-
stupům s principy udržitelného rozvoje“. 

iniciativa blue competence – obráběcí 
stroje je zaměřena k jasnému cíli, kterým je 
radikální změna ve způsobu myšlení při vý-
robě obráběcích strojů i v dalších návazných 
oborech. Zásadním principem je doporučení, 
aby průmysl ve zvýšené míře budoval svou 
konkurenceschopnost mimo jiné také na eko-
logickém chování. To v žádném případě ne-
znamená posun směrem od tradičních prvků 
konkurenceschopnosti, jakými jsou přesnost, 
rychlost, spolehlivost, vhodný poměr mezi 

kvalitou a cenou a celá škála servisních služeb 
pro klienta, nýbrž přidává k nim potenciál no-
vého aktuálního principu „udržitelnosti“ jako 
jakousi přidanou hodnotu.

Výrobci, kteří začínají pracovat podle prin-
cipů iniciativy blue competence obráběcích 
strojů, souhlasí s dodržováním dohodnutých 
ekologických, ekonomických a sociálních 
hod not a principů, přičemž budou ve svých 
výrobních podnicích a obchodních postu-
pech uplatňovat dlouhodobě udržitelné po-
stupy s cílem dosažení tzv. „zelené výroby“. 
Tato iniciativa je plně v souladu s rozvojovou 
politikou a současnými i budoucími priorita-
mi EU.

Generální ředitel CECIMO pan Filip Geerts 
k tomu říká: „iniciativa blue competence – 
obráběcí stroje se týká konkurenceschopnos-
ti, životního prostředí a kvality života. Zdů-
razňuje přínos průmyslu obráběcích strojů 
a dalších výrobních oborů ke zkvalitnění hos-
podářského i sociálního života v Evropě, jakož 
i pro ochranu životního prostředí. CECIMO 
očekává, že iniciativa výrazně ovlivní obchod-
ní a výrobní postupy ve výrobním sektoru, že 
bude stimulovat technické inovace a zvýší po-
vědomí o úloze průmyslu pro trvale udržitelný 
rozvoj. iniciativa blue competence – obrábě-
cí stroje je názorným příkladem spolupráce 
průmyslu při řešení globálních výzev, kterým 
dnes Evropa a vlastně celý svět čelí“. 

iniciativu blue competence – obrábě-
cí stroje spustilo CECIMO v polovině února 
2012. Je adresována průmyslovým podnikům 
vyrábějícím stroje nebo strojní subsystémy 
určené pro návaznou výrobu souvisejících 
produktů na území Evropy.

Představitelé průmyslových podniků se do-
hodli na společných principech a postupech, 
které budou zúčastněné společnosti dodržo-
vat s cílem snížení čerpání zdrojů a spotřeby 
energií, na nástrojích zajišťujících zlepšování 
řídicích systémů v oblasti nakládání s odpady 
a jejich recyklace, jakož i na zavedení principů 
udržitelného rozvoje ve výrobě.

Iniciativa Blue Competence se původně zro-
dila v Německu a doposud byla koordinována 
Německou strojírenskou federací VDMA pod 
heslem „Vytváříme lepší svět“. CECIMO nyní 
dodává Iniciativě Blue Competence – obrábě-
cí stroje celoevropský rozměr tím, že začíná 
spolupracovat s členskými národními asocia-
cemi.

CECIMO sdružuje 15 národních asociací 
výrobců obráběcích strojů, které představují 
potenciál cca 1500 předních evropských prů-
myslových podniků, 80 % z nich jsou firmy ka-
tegorie SME. Tyto podniky vyrábějí 97 % celko-
vé produkce obráběcích strojů v Evropě a více 
než jednu třetinu produkce světové. CECIMO 
je současně i největším exportérem s více než 
50% podílem na světovém exportu obrábě-
cích strojů – tři čtvrtiny produkce společností 
CECIMO je vyváženo, z toho více jak polovina 
na mimoevropské trhy. Firmy CECIMO v sou-
časné době zaměstnávají téměř 150 000 
pracovníků a jejich obrat dosáhl v roce 2011 
hodnoty 20,7 miliardy EUR. Obráběcí stroje, 
jako klíčový strojírenský sektor, jsou páteří ce-
lého výrobního průmyslu v Evropě a zásadní 
hybnou silou výrobních procesů, které jsou 
přátelské k životnímu prostředí, energeticky 
úsporné a zdrojově efektivní. To všechno jsou 
více než dostatečné důvody k tomu, aby se 
iniciativa blue competence – obráběcí stro-
je stala významným krokem na cestě k trvalé 
udržitelnosti průmyslové výroby v Evropě.

Tato iniciativa má za cíl sdružovat takové vý-
robce obráběcích strojů, kteří se rozhodnou 
sdílet své zkušenosti a know-how s cílem stát 
se globálními technologickými leadery v ob-
lasti trvale udržitelného rozvoje a udržet si 
tuto pozici dlouhodobě. Zavazují se podporo-
vat rozvoj udržitelné produkce a vývoj výrob-
ních procesů postupnými implementačními 
kroky v těchto oblastech: energie, suroviny, 
emise, odpad a řízení recyklace, čistá výroba 
a náklady životního cyklu stroje. 

Iniciativa Blue Competence je iniciativou 
dobrovolnou, jež je otevřena účasti společ-
ností z celé Evropy. Management firem, který 
souhlasí s principy trvale udržitelného roz-
voje obsaženými v chartě Blue Competence, 
může o členství v iniciativě blue competen-
ce zažádat již nyní. Více informací naleznete 
v obsáhlém článku ing. Jiřího Vrhela v sekci 
Věda a výzkum tohoto čísla našeho časopisu, 
eventuálně přímým dotazem na Svazu strojí-
renské technologie. Ředitel SST Ing. Petr Ze-
mánek je členem Řídicího výboru Blue Com-
petence při CECIMO. BM

lem pro německý průmysl obráběcích strojů. 
Tím vytváří příležitosti k navazování kontak-
tů s prestižními zákazníky z dotyčných zemí 
a účinně přispívá k realizaci úspěšných akvizic.

Volba příslušného trhu vždy zahrnuje okruh 
zákazníků, kteří by mohli pro členy VDW při-
cházet v úvahu. V poslední době se jedná 
hlavně o oblast automobilového průmyslu 
a jeho subdodavatelů, a pak všeobecně o sek-

tor strojírenství. Ty jsou doplněny, v závislos-
ti na zemi a regionu, konečnými uživateli ze 
sektorů jako jsou elektrická a elektronická za-
řízení, těžký průmysl, medicínské technologie 
a letectví.

jako mluvčí německého průmyslu obrá-
běcích strojů nabízí vdW médiím rozsáh-
lé informace o průmyslu v Německu, jeho 
pozici na světovém trhu, o mezinárodní 

konkurenci a o mnoha aktivitách asociace. 
Kromě statistik, makro i mikroekonomických 
úvah a studií, posledních aktualit z oboru, 
PR materiálů nebo výsledků marketingových 
průzkumů zveřejňuje VDW také zdrojové 
materiály vhodné pro vypracování veletrž-
ních reportingů. 

Na základě podkladů VDW zpracovala 
Blanka Markovičová.
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Společnost 
LAPP KABEL s.r.o.
  je  součástí celosvětově působící  skupiny lapp,  jejímž majitelem  je  rodina 
lapp a která čítá více než 2800 zaměstnanců. skupinu tvoří 40 distribučních 
a 15 výrobních firem. Centrála laPP GRouP se nachází ve stuttgartu. svůj 
počátek datuje do  roku 1959, kdy  zakladatel  společnosti oskar  lapp začal 
jako první na světě průmyslově vyrábět ovládací kabel a uvedl ho na trh pod 
názvem ÖlFleX®. Během svého více než padesátiletého působení na vyspě-
lých průmyslových trzích se stala značka ÖlFleX® synonymem nejvyšší kva-
lity vysoce flexibilních ovládacích kabelů, stejně jako skupina lapp synony-
mem špičkového výrobce a dodavatele průmyslových kabelů a kabelového 
příslušenství vůbec.

Přestože v současné době působí skupina 
Lapp v celosvětovém měřítku, zachovává si 
přednosti rodinné firmy. Když v roce 1987 Os-

kar Lapp zemřel na srdeční příhodu, pokračo-
vala a dodnes pokračuje společnost ve svých 
aktivitách pod vedením jeho manželky Ursuly 
Idy Lapp a dvou synů Andrease a Siegberta 
v duchu zásad, které zakladatel zavedl.

Ve svém produktovém portfoliu má skupina 
Lapp více než 40 000 výrobků, které reprezen-
tuje 8 úspěšných značek – ÖLFLEX® ovládací 
kabely, UNITRONIC® datové kabely a kompo-
nenty pro automatizaci, SKINTOP® kabelové 
vývodky, EPIC® průmyslové konektory, SIL-
VYN® systémy ochranných hadic pro kabely, 
ETHERLINE® průmyslový ethernet, HITRO-
NIC® optické kabely a FLEXIMARK® označova-
cí systémy. Tyto produkty nacházejí uplatnění 
u zákazníků v mnoha průmyslových oborech. 
Mezi ty nejvýznamnější patří výrobci obrábě-
cích strojů a manipulační techniky, výrobci 
elektrických rozvaděčů, automobilový průmy-
sl apod. Důležitými rozvojovými odvětvími je 
energetická oblast, Mobility a Life Sciences. 
V účetním roce 2010 činil celkový obrat sku-
piny 633 mil. EUR.

Obchodní zastoupení skupiny v České a Slo-
venské republice vzniklo v roce 1993 a krátce 
nato, v roce 1998, byla založena společnost 
LAPP KABEL s. r. o. V roce 2003 následovalo 
založení slovenské společnosti LAPP SLO-
VENSKO, s. r. o. a v roce 2004 byla významná 
část výroby kabelové konfekce přemístěna 
ze Stuttgartu do Holešova. Celkový počet za-
městnanců v České a Slovenské republice činí 
téměř 200. Organizačně jsou začleněni do 4 di-
vizí: obchodní, projektové, provozní a výrobní.

Z podkladů firmy LAPP KABEL s.r.o.

Kompletní konfekcionované řetězy podle 
přesné specifikace zákazníka se vyrábějí 
v Holešově.

Společnost LAPP KABEL s.r.o. se v květnu roku 
2008 přestěhovala do nového administrativně-

logistického centra v Otrokovicích.

Rozhovor s generálním ředitelem 
společnosti LAPP KABEL s.r.o.

 �mohl byste představit základní poslání, pro-
dukty a služby společnosti laPP KaBel s.r.o., 
která je od ledna 2012 novým členem sst? 

LAPP KABEL je součástí globální skupiny vý-
robních a distribučních firem, která pod hla-
vičkou LAPP GROUP vyrábí a průmyslovým zá-
kazníkům dodává napájecí, ovládací a datové 
kabely, komponenty a průmyslový ethernet 
pro automatizaci, kabelové vývodky, průmys-

lové konektory, ochranné hadice, energetické 
řetězy, kabelovou konfekci a označovací systé-
my. Tato pomyslná rodina firem, kterou vlast-
ní skutečná rodina Lapp, čítá 55 společností, 
v nichž pracují téměř tři tisíce zaměstnanců 
a jejichž obrat v roce 2010 činil něco přes 630 
milionů euro.

Naše tuzemská otrokovická pobočka se 
stará o průmyslové zákazníky LAPP GROUP 

v České republice a na Slovensku. Dnešní, 
v pořadí již devatenáctá LAPP KABEL s.r.o., 
má především charakter výrobní a distribuční 
společnosti, je však zároveň poskytovatelem 
některých strategických služeb pro centrálu 
v německém Stuttgartu. Základním posláním 
současných téměř 200 zaměstnanců společ-
nosti je poskytovat svým externím i interním 
zákazníkům služby a světově uznávané znač-
kové produkty na nejvyšší kvalitativní úrovni 
tak, aby je podporovali na cestě k jejich ob-
chodnímu úspěchu.

 � jste výrobci kabelů, nikoli strojaři, co bylo 
důvodem pro vstup do sst?
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To je logická otázka a existuje na ní stejně lo-

gická odpověď. Výrobci obráběcích strojů pro 
nás totiž představují největší a tudíž základní 
zákaznický segment. Nebojím se říci, že LAPP 
GROUP žije ve vzájemně prospěšné symbióze 
s výrobci obráběcích strojů od samého data 
svého vzniku v roce 1959. Kdo si myslíte, že 
první na světě přinesl strojařům taková ře-
šení, jako jsou flexibilní, oleji odolné napáje-
cí a ovládací kabely ÖLFLEX® nebo plastové 
kabelové vývodky SKINTOP® či průmyslové 
konektory EPIC®? Ano, všechna tato řešení, 
která zcela zásadním způsobem ovlivnila kon-
strukci nejen obráběcích strojů, vznikla v hla-
vě zakladatele společnosti LAPP GROUP, pana 
Oskara Lappa, a v hlavách jeho následovníků. 
Inovace jsou totiž jednou z hlavních hodnot 
skupiny.

Významnou součástí obráběcích center je 
nepochybně jejich řízení. Se svými datovými 
kabely a komponenty pro automatizaci UNIT-
RONIC® a s průmyslovým ethernetem ETHER-
LINE® je i v této oblasti LAPP silným partne-
rem. A aby byl výčet kompletnější, podílíme 
se i na řešení strojní části obráběcích strojů 
formou společného vývoje a dodávek prázd-
ných či naplněných energetických řetězů, kte-
ré se nacházejí na pomezí elektro a mechanic-
ké části strojů.

Myslím si, že jsem uvedl poměrně dost dů-
vodů pro to, abychom se snažili být blíže na-
šim partnerům, například i prostřednictvím 
členství v SST.

 � jak  se  odlišujete  od  ostatních  výrobců 
a dodavatelů kabelové techniky?

Jsem přesvědčen, že tou nejzásadnější od-
lišností jsou hodnoty LAPP GROUP, které se 
velmi pozitivně promítají do kvality spoluprá-
ce a vztahů se zákazníky. Již zmiňovaný za-
kladatel firmy, pan Oskar Lapp, vdechl svým 
podnikům něco, co jiné nemají. Jsme technic-

kým inovátorem a lídrem v oboru. Dlouhodo-
bou orientací, určitou vřelostí a přátelskou 
atmosférou našeho rodinného podniku po-
silujeme obchodní partnerství se zákazníky. 
Zodpovědně s nimi spolupracujeme v atmo-
sféře vzájemného respektu a důvěry a ra-
dujeme se z našich společných úspěchů. To 
vše se opírá o velmi širokou škálu špičkových 
produktů a služeb s důrazem na přímou tech-
nickou a obchodní komunikaci a aktivní účast 
na zákaznických řešeních, ať již konstrukčních 
či logistických.

 � jaké jsou vaše největší úspěchy?
Již zmíněnou špičkovou kvalitu produktů 

a služeb chápeme jako povinnost. Velmi mne 
však těší naše lokální úspěchy. LAPP KABEL, 
s výjimkou roku 2009, po celou dobu své 
existence meziročně roste o 15 až 25 %, při-
čemž v posledních dvou letech byl tento růst 
ještě větší. V roce 2010 to bylo 47 % a vloni 
39 %! V rámci skupiny LAPP GROUP vzájem-
ně porovnáváme ekonomickou výkonnost 
jednotlivých členů a také z tohoto porovná-
ní vycházíme velmi dobře. V roce 2010 jsme 
byli vyhodnoceni jako čtvrtá nejúspěšnější 
společnost LAPP GROUP a v roce minulém 
jsme se již dostali na „bednu“, protože jsme 
skončili třetí. Zřejmě ne náhodou nás agen-
tura ČEKIA zařadila mezi nejstabilnější české 
společnosti a ne náhodou jsme také získali 
prestižní ocenění jako druhý nejlepší pro-
gresivní zaměstnavatel roku 2011 v České 
republice.

 � Kde  všude  se  můžeme  setkat  se  společ-
ností lapp?

To záleží na úhlu pohledu. Pokud zůstaneme 
u produktů a služeb, tak naše výrobky můžete 
nalézt kromě obráběcích strojů například také 
v lakovnách, svařovnách a na montážních lin-
kách v automobilovém průmyslu, v elektric-
kých rozvaděčích, v nejtěžších hutních pro-
vozech, v kolejových vozidlech, ve výrobních 
linkách potravinářského průmyslu, v rafiné
riích a elektrárnách a celé řadě dalších průmy-
slových oborů. Jsem přesvědčen, že naše pro-
dukty se mohou uplatnit prakticky ve všech 
existujících technických aplikacích.

Pokud budu chtít odpovědět na vaši otáz-
ku z pohledu odborné nebo laické veřejnosti, 
pak se značkou LAPP se můžete setkat ve vy-
braných odborných médiích a samozřejmě 
na veletrzích, jako jsou AMPER, ELECTRON, 
MSV Brno, či ELOSYS Trenčín. 

Nicméně životem firmy není jen byznys. 
Ctíme lidská práva, hodnoty a normy všech 
kultur. Cítíme se vázáni sociální zodpověd-
ností. Můžete tak například vidět naše logo 
na dresech tělesně postižených hokejistů na-
šeho sledge hokejového týmu SHK Zlín, kte-
rý v minulém ročníku české sledge hokejové 
ligy obsadil druhé místo a teď aktuálně bojuje 
ve finále letošního ročníku o vítězství. I oni 
jsou s podporou firmy LAPP úspěšní. 

A od letošního roku poneseme navíc i barvy 
SST.

Ředitel společnosti LAPP KABEL s.r.o. 
Ing. Michal Wdowyczyn, MBA

Organizační změny na  
Svazu průmyslu a dopravy 
České republiky

V rámci snahy nového představenstva Sva-
zu průmyslu a dopravy ČR, které bylo zvoleno 
na loňské valné hromadě, probíhal na SPČR 
rozsáhlý interní audit. Jeho cílem bylo mimo 
jiné přizpůsobit organizační strukturu svazu co 
nejvíce takovým činnostem, na jejichž realizaci 
mají členské subjekty největší zájem, a zefek-
tivnit tak fungování celé organizace. Výsled-
kem byl návrh na reorganizaci sekretariátu 
přímo řízeného generálním ředitelem a jeho 
rozčlenění do čtyř odborných sekcí: sekci hos-
podářské politiky, mezinárodních vztahů, ko-
munikace a sekci zaměstnavatelskou.

V čele sekce  hospodářské  politiky  stojí 
ing.  Boris dlouhý,  Csc. Úkolem této sekce je 
připravovat odborná stanoviska k aktuálním 
otázkám ekonomického i politického charakte-
ru. Sféra působnosti sekce je poměrně široká 
a zahrnuje mimo jiné oblast energetiky, ve-
řejných financí, měnové a investiční politiky, 
daňového systému, dopravy a dopravní infra-
struktury, podnikatelského prostředí, kohezní 
politiky a regionálního rozvoje. Mezi hlavní vý-
stupy této sekce budou patřit pravidelná tema-
tická a komparativní šetření zaměřená na růz-
né aspekty národního hospodářství, s hlavním 
přihlédnutím k otázkám rozvoje průmyslu.
sekci mezinárodních  vztahů  řídí  ing.  dag-

mar Kuchtová, která zastává současně funkci 
zástupkyně generálního ředitele svazu. Cílem 
činnosti této sekce je spoluúčast na prosazová-
ní společné obchodní politiky, podpora expor-
tu, obchodní diplomacie a koordinace progra-
mů zahraniční rozvojové spolupráce. S účastí 
členských subjektů na zahraničních výstavách 
a veletrzích přímo souvisí práce Veletržního 
výboru, fungování Platformy podnikatelů pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci a rozvíjení 
kontaktů se zahraničními svazy a obchodními 
komorami. Sekce se rovněž věnuje koordina-
ci působení zástupců SPČR v mezinárodních 
organizacích, jako je například CEBRE. Stálý 
delegát svazu v BUSINESSEUROPE je součas-
ně hlavním koordinátorem tzv. EU týmu, který 
vypracovává stanoviska pro pracovní orgány 
a komise Evropské unie.

Činnost sekce  komunikace  pod  vedením 
Phdr.  milana  mostýna je zaměřena dvěma 
směry: dovnitř systému, tedy směrem k člen-
ské základně svazu, a vně, směrem k médiím. 
Úkolem sekce je tzv. institucionální lobbing, ak-
tivní ovlivňování veřejnosti, komunikace s čes-
kými i zahraničními zaměstnavatelskými svazy, 
získávání nových členů svazu a poskytování 
konzultací pro členské aktivity na poli PR. Po-
silování pozitivního obrazu SPČR a systematic-
ké působení na média významným způsobem 
rozšiřuje možnosti prosazování zájmů člen-
ských organizací. Neopominutelným výstupem 
sekce je vydávání měsíčníku SPEKTRUM.

Podrobnější informace k nové struktuře 
SPČR naleznete na www.spcr.cz. BM



/19/

→ aktuality www.sst.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
spoluorganizoval Česko-irácké 
podnikatelské fórum, jehož 
se zúčastnilo devět desítek 
zástupců firem

Podpora exportu do Iráku dostala v pon-
dělí 23. ledna 2012 další impulz. Stalo se 
jím Česko-irácké podnikatelské fórum, které 
společně zorganizoval Svaz průmyslu a do-
pravy ČR a Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR v souvislosti s návštěvou irácké vládní 
a podnikatelské delegace. V čele irácké de-
legace byl místopředseda vlády pro ener-
getiku pan Hussain Al-Shahrestani. Kromě 
něho do Prahy přicestoval i ministr průmyslu 
a nerostných zdrojů pan Ahmed Naser Deli 
Al-Karboli a také úřadující předseda Národní 
investiční komise při úřadu vlády pan Sami 
Al-Araji.

„Návštěva je pokračováním našich mno-
haletých aktivit, které napomáhají prosazení 
českých společností na iráckém trhu. Nava-
zuje na loňskou oficiální návštěvu předsedy 
vlády Petra Nečase v Iráku a na předchozí 
aktivity Svazu průmyslu, resortů MPO a MZV, 
které formou účastí na veletrzích v Iráku, 
podnikatelských misí, školení iráckých speci-
alistů a založení Česko-irácké podnikatelské 
rady vyvíjely úsilí o prohloubení politických 
a obchodních kontaktů s Irákem,“ uvedla 
Ing. Dagmar Kuchtová, zástupkyně generál-
ního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR. 
Podle ní je zájem o irácký trh mezi našimi 
firmami značný. Její slova potvrzuje i vysoká 
účast devíti desítek podnikatelů na zmíně-
ném Fóru. České podnikatele na něm vyzval 
k aktivitě v Iráku i místopředseda tamní vlády.

„Přivítáme, když se české firmy aktivně za-
pojí do budování našeho hospodářství. Nyní 
je čas naše přátelské vztahy přeměnit do kon-
krétních podnikatelských projektů,“ uvedl Hu-
ssain Al-Shahrestani. 

Na jeho slova navázal ministr průmyslu 
a obchodu ČR Martin Kuba příslibem, že by 
již v květnu nebo červnu letošního roku chtěl 
do Iráku přivézt podnikatelskou delegaci. 
„Irácká strana vyjádřila zájem o častější vzá-
jemná setkání. Chtěl bych na tuto iniciativu re-
agovat naší návštěvou v průběhu května nebo 
června, jejíž součástí by byla i podnikatelská 
mise,“ uvedl Martin Kuba. Zájem o účast 
projevili okamžitě někteří na fóru přítomní 
podnikatelé, kteří zastupovali zejména oblast 
energetiky, strojírenství, především těžkého 
a těžebního, dále chemického průmysl, do-
pravy, vodohospodářství, zbrojního průmyslu 

a dalších odvětví. Právě tyto sektory se jeví 
jako prioritní rovněž pro iráckou stranu.

Ministr průmyslu a nerostných zdrojů Irác-
ké republiky Ahmed Naser Deli Al-Karboli 
poukázal na ohromné zdroje, jimiž Irák dispo-
nuje. „České firmy by se mohly účastnit ob-
novy země i transformace státního sektoru,“ 
poznamenal irácký ministr.

Úřadující předseda Národní investiční komi-
se při úřadu vlády Irácké republiky pan Sami 
Al-Araji poukázal na některé další příležitosti 
pro naše firmy. Zmínil zejména oblast ener-
getiky. „Spotřeba elektřiny roste ročně o 15 
procent, na což musíme reagovat výstavbou 
nových kapacit. Do roku 2015 by se výroba 
elektřiny měla zvednout ze současných 7,5 tisí-
ce MW na 20 tisíc,“ uvedl Sami Al-Araji. Rekon-
struováno má být 12 a postaveno 19 nových 
elektráren.

Irák má velké plány v oblasti zdravotnictví, 
ve výstavbě nemocnic a poliklinik a také bytů. 
Stavět se mají také nové školy. Nedostatečná 
je kapacita a kvalita dopravní infrastruktury, 
chybí mosty, moderní letiště a přístavy.

Velkolepé záměry má Irák při budování tě-
žebního průmyslu. V současné době těží ko-
lem tří milionů barelů ropy denně a do roku 
2014 chce těžbu zdvojnásobit. Obdobné plá-
ny má Irák i s těžbou zemního plynu. Řada 
projektů se týká také budování telekomuni-
kací.

„Budeme se snažit maximálně usnadnit 
podnikání zahraničním subjektům v naší 
zemi,“ slíbil místopředseda vlády Hussain Al-
-Shahrestani.

Zástupci českých firem měli možnost se-
jít se s iráckými hosty v rámci tří diskusních 
panelů: těžba, zpracování ropy a energetika, 
průmyslová výroba a investiční pobídky, při-
čemž největší zájem byl o první panel.

„České firmy měly možnost na tomto se-
tkání jednat už i o konkrétních rozpracova-
ných projektech v oblasti petrochemického 
a chemického průmyslu, energetiky, dopravní 
a zemědělské techniky, strojírenství, vodohos-
podářství, územního plánování, obrany a bez-
pečnosti,“ poznamenala Dagmar Kuchtová. 
Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR se jednalo 
o další akci podpory exportu a investic v této 
zemi, které se intenzivně věnuje od roku 
2003.

Přehled aktivit SP ČR v Iráku  
v letech 2003–2012

 z V roce 2003 se SP ČR podílel na výběru 
expertů pro působení při CPA na léta 2003 
a 2004.

 z V rámci programu Transformační pomoc ČR 
Iráku realizoval SP ČR za podpory MZV a MPO 
projekty školení iráckých respektive kurd-
ských expertů v ČR a Iráku, včetně zástupců 
iráckých a kurdských ministerstev, obchod-
ních komor a vybraných firem.

 z SP ČR organizoval celkem 5 podnikatelských 
misí do Iráku doprovázejících představitele 
MPO a MZV.

 z SP ČR se podílel na přijetí celkem 8 pod-
nikatelských misí z Iráku, dále průběžně při-
jímá představitele irácké a kurdské politické 
reprezentace a podílí se na organizaci jejich 
programu.

 z V létech 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 za-
jišťoval SP ČR oficiální stánek České republiky 
na „Erbíl International Fair“ a v létech 2006, 
2007 a 2008 také na „Sulaymanya Internatio-
nal Exhibition“.

 z V listopadu 2007 byla podepsána dohoda 
mezi představiteli SP ČR a členy Kurdské fe-
derace obchodních a průmyslových komor 
o vzájemné spolupráci.

 z V listopadu 2007 SP ČR vyslal díky podpo-
ře MZV a MPO do Erbílu 1 experta na pomoc 
kurdskému ministerstvu energetiky a 1 exper-
ta do Erbílu, Dohuku a Sulaymanye.

 z V listopadu 2007 bylo podepsáno Memo-
randum o spolupráci mezi SP ČR a ZÚ v Bagdá-
du na rok 2008 obsahující seznam společných 
akcí v teritoriu.

 z V říjnu 2008 byla založena Česko-kurdská 
podnikatelská rada.

 z V září 2010 byla podepsána dohoda o po-
rozumění mezi Iráckou obchodní komorou 
a Svazem průmyslu České republiky.

 z Rovněž v září 2010 došlo k podepsání do-
hody o založení Česko-irácké obchodní rady 
mezi Iráckou obchodní komorou a Svazem 
průmyslu České republiky.

 z V říjnu 2010 uspořádal SP ČR prezentaci mož-
ností a zájmů členských společností SP v Erbílu.

 z Ve dnech 23. – 24. 5. 2011 odjela do Iráku 
podnikatelská mise provázející českého pre-
miéra Petra Nečase, ministra průmyslu a ob-
chodu Martina Kocourka a ministra obrany 
Alexandra Vondru. V Iráku bylo zorganizováno 
obchodní fórum za účasti 250 představitelů 
iráckých firem.

 z Česko-irácké podnikatelské fórum, konané 
23. ledna 2012 v Praze u příležitosti návštěvy 
místopředsedy irácké vlády pro energetiku 
pana HUSSAINA AL-SHAHRESTANIHO, ministra 
průmyslu a nerostných zdrojů Irácké republiky 
pana AHMEDA NASER DELI AL-KARBOLI a úřa-
dujícího předsedy Národní investiční komise 
při úřadu vlády Irácké republiky pana SAMI 
AL-ARAJI, kterého se z české strany zúčastnil 
i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, je 
zatím nejnovější, určitě však nikoli poslední 
iniciativou SP ČR na poli česko-iráckých vztahů.

Z podkladů SP ČR připravila bm/SST
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Současnost a budoucnost  
kohezní politiky EU
Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitele sekce hospodářské politiky  
Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Koheze je zvláštní slovo, pod nímž si většina 
čtenářů nejspíše mnoho konkrétního nevy-
baví. Ale uvedeme-li spojení jako „operační 
programy“, „evropské fondy“, „regionální 
rozvoj“, „globální granty“ apod., bude asi zku-
šenost čtenářů větší a představí si pod nimi 
i konkrétní stavby, či akce, ve spojení s dnes 
již obligátním textem „podpořeno z fondů Ev-
ropské unie“.

Pod pojmem Fondy Evropské unie se skrý-
vá množina fondů s různými cíli určení – so-
ciální fond ESF, investiční fondy ERDF, země-
dělské a rybářské fondy EAFRD, EFF a další. 
Obecným cílem všech fondů je odstraňovat 
rozdíly mezi jednotlivými regiony Evropy 
a zmírňovat negativní dopady strukturálních 
změn (úpadek průmyslových odvětví, dlou-
hodobá nezaměstnanost osob nebo zaosta-
lost regionů).

Evropské fondy může využívat Česká re-
publika regulérně od svého vstupu do EU 
roku 2004 (i když už od poloviny 90. let jsme 
mohli čerpat z tzv. předvstupních fondů 
PHARE) a nyní se nacházíme ve druhé po-
lovině programovacího období (jakési „sed-
miletky“) 2007–2013. Témata, která chceme 
na národní úrovni řešit, jsou popsána v Ope-
račních programech. Těch je celkem 24 a dělí 
se na tematické (též sektorové), regionální, 
operační programy pro Prahu a na programy 
evropské územní spolupráce. Celková částka, 
kterou můžeme v současném období z fon-
dů čerpat, přesahuje v přepočtu 700 mld. Kč 
(mění se neustále vzhledem k vývoji kurzu 
koruny) a mohla by znamenat výraznou po-
moc na cestě ke zlepšení hospodářství a ži-
votních podmínek občanů naší republiky. 

Použití podmiňovacího způsobu je plně 
na místě, protože tyto prostředky nejsou 
nárokové, můžeme je vyčerpat jen prostřed-
nictvím kvalitních projektů na národní a re-
gionální úrovni. A Evropská unie bude dobře 
hlídat, zda jsou tyto prostředky vynaloženy 
na předem stanovené cíle a podle předem 
daných (zejména finančních) podmínek. 
V opačném případě hrozí, že požadované vý-
daje (o které žádáme zpětně po proplacení 
nákladů na jednotlivé projekty) nám Brusel 
neproplatí a ztráta půjde k tíži státního roz-
počtu České republiky. Jak ukazují některé 
aktuální případy, takovéto riziko je reálné 
a Česká republika bude muset v roce 2012 
vynaložit zvýšené úsilí, aby se neproměnilo 
v nepříjemnou skutečnost. Jinak by se totiž 

mohla dostat (i přes rozdílnou hospodářskou 
situaci např. oproti Německu) do pozice tzv. 
čistého plátce, který více peněz do evropské 
kasy odvádí, než získává. Aby zmíněná situ-
ace nenastala, je nutné již v současné době 
velmi intenzivně jednat o podmínkách a mož-
nostech období následujícího.

Brusel na podzim loňského roku zveřejnil 
sadu návrhů šesti nařízení, podle nichž by 
se mělo řídit budoucí programové období 
v letech 2014–2020. Obsahuje celkem širo-
kou škálu podmínek, kterými se musí členské 
státy řídit, aby mohly získat nové prostředky 
z evropských fondů. Jedná se např. o cent-
rální stanovení hlavních témat pomoci („té-
matická koncentrace“), stabilní ekonomické 
prostředí státu („makroekonomické kondici-
onality“), či povinnost mít předem zpracová-
ny strategie v těch oblastech, pro něž hodlá-
me pomoc čerpat („ex-ante kondicionality). 
Jinými slovy, Brusel chce vydávat své peníze 
jen na předem definované cíle a za jasně 
stanovených a dodržovaných podmínek pro 
jejich využití.

V současné době probíhá boj na dvou „fron-
tách“. Na evropské úrovni jsou projednávána 
a připomínkována zmíněná nařízení, vyjed-
nává se i celkový finanční rámec a do konce 
roku budou známy též souhrnné částky, ze 
kterých budou moci jednotlivé členské stá-
ty EU čerpat. Na národní úrovni připravuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které 
koordinuje všechny aktivity v oblasti evrop-
ských fondů, jakýsi „převodník cílů“ mezi bru-
selskými nařízeními a národními strategiemi. 
Dále též zpracovává návrhy na zjednodušení 
administrativní náročnosti a spolu s ostatní-
mi resorty pracuje na definování nových ope-
račních programů.

Poodkryjeme-li roušku tajemství, halící po-
někud přípravu budoucích operačních pro-
gramů, můžeme uvést, že se budou vytvářet 
na základě hlavních potenciálních cílů (nazý-
vaných „tematické okruhy“), které MMR na-
vrhlo následovně:

 z Efektivní trh práce – cíle: vzdělávání, celo-
životní učení, zvyšování kvalifikace, udržení 
zaměstnanosti osob nad 55 let, zvýšení za-
městnanosti žen s dětmi, aj.

 z Funkční výzkumný a inovační systém – 
efektivní řízení aplikovaného výzkumu a vý-
voje, propojení poptávky podnikatelů s na-
bídkou VaV institucí, aj.

 z Konkurenceschopné podniky – zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky s důra-
zem na aktivity nepřímo vázané na VaV, aj.

 zMobilita, dostupnost, sítě, energetika – 
dobudování páteřních komunikací, dostup-
nost a udržitelná doprava, moderní techno-
logie.

 z Efektivní správa a instituce – zvýšení kva-
lity státní správy a samosprávy, transparent-
nost, soudnictví.

 z Integrovaný rozvoj území – posílení konku-
renceschopnosti regionů (zdůraznění význa-
mu rozvojových pólů) a posilování územního 
principu soudržnosti.

 z Boj s chudobou, inkluze, zdraví – řešení 
problémů vyloučených lokalit, dostupnost 
sociálních služeb, aj.

 z Životní prostředí – snížení energetické ná-
ročnosti ekonomiky, budov, řešení vybraných 
problémů ochrany prostředí a přírody, aj.

Neznamená to však, že z těchto osmi cílů 
vznikne právě osm operačních programů. 
MMR přitom vychází z programového pro-
hlášení vlády, které požaduje jejich snížený 
počet, takže v konečném výsledku tento 
počet asi nebude výrazně převyšovat počet 
prstů jedné ruky. V tomto úsilí má MMR pl-
nou podporu také od zástupců zaměstnava-
telů. 

Vzhledem k důležitosti právě projednáva-
ných materiálů pro celé podnikatelské pro-
středí vytvořil Svaz průmyslu a dopravy ex-
pertní tým, složený ze zástupců oborových 
asociací zaměstnavatelů, významných prů-
myslových podniků, bruselského zastoupení 
podnikatelů CEBRE a dalších odborníků. Svaz 
strojírenské technologie je v expertním týmu 
zastoupen osobou jeho ředitele, Ing. Petra 
Zemánka. Úkolem týmu je upřesnit hlav-
ní požadavky zaměstnavatelů pro budoucí 
programové období, aktivně připomínko-
vat všechny návrhy MMR a Evropské komi-
se a prosazovat své požadavky a zájmy vůči 
státní správě.

Věříme, že se nám společnými silami po-
daří nastavit takové podmínky, aby evropské 
peníze (tvořené i z našich daní) pomohly za-
chovat tradiční průmyslová odvětví, podpo-
řily větší orientaci na výrobu s vyšší přidanou 
hodnotou, přispěly k dobudování dopravní 
infrastruktury, napomohly propojení vý-
zkumu s praxí, k zajištění kvalitních služeb, 
podpořily stabilní zaměstnanost a v důsled-
ku toho zlepšily životní úroveň obyvatel naší 
země.
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Dne 11. února 2011 padl po dvaceti letech 
režim egyptského prezidenta Husního Mubára-
ka a v Egyptě byla završena revoluce, jíž před-
cházely masové demonstrace. Pád dlouholeté-
ho režimu nebyl způsoben vítězstvím opoziční 
ideologie, nýbrž masovým odmítnutím občan-
ské poslušnosti a také zákrokem armády, jež 
od prvních dnů revoluce určovala rytmus pře-
chodu k novému typu politického uspořádání 
v neustálé konfrontaci s požadavky veřejnosti. 
Hloubka přeměny bude záviset na vývoji poli-
tické dynamiky mezi jednotlivými aktéry změn. 
První volby od loňského svržení prezidenta 
Mubáraka se konaly v několika etapách loni 
v listopadu, prosinci a letos v lednu. Muslimské 
bratrstvo vyhrálo parlamentní volby v Egyptě 
se 47 % hlasů. Druhou nejúspěšnější stranou 
se stala konzervativní islámská strana Núr a až 
čtvrtou příčku obsadila koalice liberálních a le-
vicových stran Egyptský blok.

Významným procesem příštího období z po-
hledu egyptského hospodářství bude ekono-
mická transformace. Je nutno konstatovat, že 
mezi protestujícími, kteří svrhli Mubárakův re-
žim, chyběli reprezentanti podnikatelské sféry. 
V řadách významných egyptských podnikatelů 
vládne totiž určitá nervozita. Seznam zástupců 
bývalé státní správy, politiků a podnikatelů, kte-
ří se svrženým režimem úzce spolupracovali, se 
neustále rozšiřuje a veřejnosti se dostávají infor-
mace o nekalých praktikách těchto osob s cílem 
obohatit se na úkor egyptského státu. Lze oče-
kávat dlouhou sérii soudních procesů, které by 
měly vést k navrácení neoprávněně nabytého 
majetku do státní pokladny. Řada protestují-
cích je dokonce přesvědčena, že takto získané 
finanční zdroje budou dostatečné k řešení velké 
části aktuálních hospodářských problémů země.

Zatím lze těžko odhadnout, do jaké hloubky 
bude tato čistka realizována a jak dlouho bude 

tento proces trvat. Je ovšem jisté, že bez spo-
luúčasti soukromých egyptských investorů se 
zlepšením ekonomických výsledků země nelze 
počítat. Klíčovou otázkou stále zůstává, jak se 
k celé záležitosti postaví vedení armády. Ar-
máda sama je významným hráčem v egyptské 
ekonomice. Pod ministerstvem pro vojenskou 
výrobu existuje celá řada firem s civilní výro-
bou, které se účastní realizace státních zakázek. 
Právě tyto firmy představují pro české výrobce 
obráběcích a tvářecích strojů nejvýznamněj-
ší zákazníky. V řadě případů získaly tyto firmy 
v minulosti státní zakázky za velmi specifických 
okolností a pro jejich výrobky byly vytvořeny 
podmínky, jež prakticky bránily vstupu konku-
rence na trh. Řada stávajících prominentních 
podnikatelů se navíc rekrutovala z řad armád-
ních generálů. 

Přes zmíněné problémy pokračoval v Egyptě 
hospodářský růst. Negativa egyptské ekonomi-
ky zůstávají stále stejná: vysoká vnitřní zadlu-
ženost, vysoká nezaměstnanost, vysoká inflace 
a nesmírná chudoba většinové populace, jež se 
odráží v minimální podpoře široké veřejnosti 
pro reformy, které nemají prakticky žádný do-
pad na zvyšování životní úrovně obyvatelstva.

Přímé zahraniční investice jsou jedním 
z hlavních faktorů, které stojí za udržením tem-
pa hospodářského růstu. Země EU zůstávají 
největším obchodním partnerem Egypta s cel-
kovým objemem vzájemné výměny v hodnotě 
USD 27,8 mld. (31,2 %). Mezi klíčové produk-
ty egyptského exportu do zemí EU patří ropa 
a ropné produkty, bavlna, textil, cement, že-
lezo a ocel, farmaceutické produkty, výrobky 
z hliníku. Import z EU tvoří zejména produkty 
s vyšší přidanou hodnotou. USA si udržují dru-
hou pozici ve vzájemném obchodu (9,2 %). Na 
třetím místě je Čína (7,2 %), dále Saudská Ará-
bie (4,9 %) a rychle rostoucí Turecko (4,6 %).

Je nutno poznamenat, že Egypt byl v roce 
2010 schopen absorbovat dovoz z EU v obje-
mu přes 20 mld. EUR, ale podíl českého expor-
tu byl pouze kolem 1 %. V minulých letech bylo 
pro českého dodavatele velice složité dostat se 
na egyptský trh, protože zde existovaly letité 
obchodní vazby, které bylo poměrně náročné 
překonat. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v příštích 
letech nečeká egyptské hospodářství lehké 
období. Klíčovou otázkou je, za jak dlouho se 
bude egyptská ekonomika schopna vyrovnat 
se stávajícími otřesy. Jedná se především o to, 
kdy bude dosaženo ukončení stávek, nastane 

obnova výroby a poskytování služeb a kvalita 
egyptského podnikatelského prostředí dosáh-
ne alespoň stejných parametrů, jaké měla před 
revolucí.

Za výše popsané situace proběhl ve dnech 
17.–20. listopadu 2011 jedenáctý ročník Me-
zinárodního veletrhu MACTECH v Káhiře za 
účasti následujících českých firem: Czech-
Trade, MPO, TOS Varnsdorf, ŠMERAL Brno, 
Strojírna TYC, Pilous, Rakovnické tvářecí stro-
je, Weiler Holoubkov, ADASH Technologies, 
GSP – High Tech Saws a N.KO. SST dodatečně 
navrhl a prosadil pro tento veletrh podporu 
Hospodářské komory ČR. Po dobu trvání ve-
letrhu probíhala jednání českých účastníků 
s egyptskými zákazníky za podpory egyptské-
ho zastoupení firmy TASCO, jež dokonale zná 
egyptský trh. Dokladem jsou obchodní úspě-
chy, které byly znásobeny v roce 2011 pod-
pisem nových kontraktů na dodávky českých 
obráběcích strojů. Je potřebné si uvědomit, že 
právě nyní nastává ta správná doba pro obno-
vení nebo započetí budování nových kontaktů 
s nastupující egyptskou hospodářskou elitou, 
jež bude po přechodném období hlavní eko-
nomickou silou země. Mnohé dosavadní kon-
takty dnes již nejsou relevantní. Na druhou 
stranu lze předpokládat velký zájem egyptské 
strany, v krátkodobém i dlouhodobém hori-
zontu, o takové aktivity zahraničních firem, 
které povedou k vytváření nových pracovních 
míst a k viditelnému zlepšení sociálně-ekono-
mické situace v zemi. Platí, že čerstvě upečený 
koláč egyptského trhu se právě začíná krájet 
a naším cílem by mělo být získat z něho co 
možná největší díl.

Pohled na společnou expozici ČR na veletrhu 
MACHTECH v Káhiře
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hospodářská  politika  Ukrajiny  v  roce  2011  byla  zaměřena  na  zachování 
a další rozvoj stabilizačních prvků z roku 2010, přičemž se jednalo především 
o konsolidaci průmyslového sektoru. Proces privatizace se tradičně zpožďuje 
za původními plány. rozloha Ukrajiny kladla vždy vysoké nároky na fungová-
ní dopravní infrastruktury. střednědobá vládní koncepce rozvoje dopravního 
sektoru počítá s jejím postupným zdokonalováním, zvyšováním bezpečnosti 
dopravy a zajištěním lepší ochrany životního prostředí. Ukrajina má strate-
gický význam pro země evropské unie, neboť přes její území proudí 80 % ply-
nu dováženého z ruska. většina ropy určené k zásobování české republiky, 
slovenska a maďarska, proudí také přes Ukrajinu. 

Hospodářské a obchodní vztahy mezi ČR 
a Ukrajinou do roku 2008 lze hodnotit jako 
velmi dobré. Ukrajina jako náš exportní part-
ner předčila v uvedeném období i takové 
země jako je Japonsko, Indie nebo Čína. Ob-
jem našeho exportu na Ukrajinu byl v té době 
téměř dvojnásobný ve srovnání s vývozem do 
celé Afriky. Ukrajina patří z hlediska naší po-
litiky v oblasti vnějších ekonomických vztahů 
mezi prioritní země, a to i přes značný pokles 
dynamiky vzájemné výměny zboží a služeb 
v roce 2009, který byl zapříčiněn globální 
ekonomickou a finanční krizí.

V prvním pololetí roku 2011 vzrostl obrat 
vzájemné výměny zboží oproti srovnatelné-
mu období roku 2010 o 44,5 %, z toho vývoz 
o 33,6 % a dovoz o 54,3 %. Ukrajina tak v dovo-
zu i vývozu patří mezi dvacítku nejvýznamněj-
ších partnerů ČR. Tento trend se promítl rov-
něž do vývozu českých obráběcích a tvářecích 

strojů, kdy se Ukrajina v letech 2010 a 2011 
dostala na 7. místo mezi dovozci strojů z ČR.

Z hlediska struktury zboží představovaly 
v roce 2011 nejvýznamnější položku našeho 
vývozu na Ukrajinu komponenty a příslušen-
ství motorových vozidel, jejichž podíl na cel-
kovém vývozu se oproti srovnatelnému obdo-
bí v minulém roce zvýšil z cca 10 % na 12,1 %. 
Na dalších místech v pomyslném žebříčku se 
umístila zařízení na automatické zpracování 
dat, elektrické přístroje, telekomunikační za-
řízení, železniční vozidla a automobily.

V dovozu tvořila tradičně nejvýznamnější 
položku surovinová těžební produkce, zejmé-
na ruda a železné koncentráty, ocel a výrobky 
z válcované oceli a ropné produkty.

Potřeby  rozvíjející se ukrajinské ekonomiky 
představují velký potenciál. Za perspektivní 
odvětví lze označit například energetiku, in-
frastrukturu, zemědělsko-potravinářský kom-

plex, oblast ekologie, strojírenství, metalurgii, 
chemický průmysl, zdravotnickou techniku 
a výrobu léků.

Neutuchající zájem českých výrobců obrá-
běcích a tvářecích strojů o postsovětské trhy 
se opět potvrdil vysokou účastí vystavovatelů 
a návštěvníků desátého ročníku veletrhu In-
ternational Industrial Forum IIF 2011, jenž se 
uskutečnil ve dnech 23.–26. 11. 2010 v Kyje-
vě. Tento veletrh byl zařazen do plánu pod-
pory Hospodářské komory ČR, realizátorem 
naší účasti byla firma RAPID. Ve společné čes-
ké expozici se sešly následující firmy: Czech-
Trade, TOS Varnsdorf, Strojírny Čelákovice 
– Gearspect Group, Strojírna TYC, ŠMERAL 
Brno, WEILER Holoubkov, Rakovnické tvářecí 
stroje, Kovosvit MAS, Hydroma, Brück AM, 
LUKAS CZ, Rivetec, KART a WISTA.

Účast předních světových výrobců, např. 
DMG, CHIRON, GALIKA, SHW, SANDVIK, SECO 
nebo SCHIESS, potvrzuje trvalý zájem zahra-
ničních firem o toto perspektivní teritorium. 

Rozsáhlá byla rovněž přítomnost ruských, 
ukrajinských a běloruských firem jako IVA-
NOVO, Krasnyj borec, Lipeckij Stankozavod, 
Luhansk Instrument, Lviv Bearing a Gomel 
Machine Tool Units Plant.

Na základě rozhovorů mezi vystavovateli 
a jednání se zákazníky lze konstatovat ekono-
mické oživení na Ukrajině spojené s politický-
mi změnami a opětovnou orientací na ruský 
trh. Byl potvrzen nárůst poptávek ze strany 
ukrajinských podniků. Veletrh lze charakteri-
zovat jako přínosný pro zviditelnění českých 
firem a udržení a prohloubení jejích pozice na 
ukrajinském trhu. Z tohoto důvodu byl vele-
trh IFF Kyjev i v letošním roce zařazen mezi 
akce podporované Hospodářskou komorou 
ČR v rámci projektu Specializované výstavy 
a veletrhy.

Společná expozice firem z České republiky na veletrhu v Kyjevě
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INDIE – SEN ČESKÉHO 
EXPORTÉRA
Ing. Pavel Čáp, SST

„Až odbije půlnoc a celý svět bude spát, probudí se Indie k novému životu ve 
svobodě.“ džaváharlál néhrú, večer 14. srpna roku 1947 v projevu k národu 
ze slavnostního sálu indického parlamentu v dillí

Letošní rok bude z pohledu českého expor-
téra rokem Indie. Série akcí bude zahájena 
podnikatelskou misí po jižní Indii, kterou orga-
nizuje Svaz průmyslu a dopravy České republi-
ky. Tato mise vyvrcholí na veletrhu „India En-
gineering Sourcing Show“ v Bombaji, který se 
bude konat ve dnech 22. až 24. března 2012 
a na jehož přípravě se velmi aktivně podílí 
i Svaz strojírenské technologie. Indický mini-
str obchodu a průmyslu pan Anand Sharma 
na tomto veletrhu, za přítomnosti náměstka 
ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Milana 
Hovorky a velvyslance ČR v Indii Ing. Milosla-
va Staška, slavnostně oznámí, že Indie se stala 
oficiální partnerskou zemí MSV 2012 v Brně. 
České republice se dostane velké cti, protože 
Indie se MSV 2012 zúčastní akcí na nejvyšší 
národní prezentační úrovni, tzv. kategorií „In-
dia Show“. Očekává se, že do Brna přijede 
přes sto indických vystavovatelů.

České dobývání indického trhu bude v břez-
nu pokračovat návštěvou náčelníka Generální-
ho štábu Armády České republiky pana gene-
rála Picka, který se zúčastní veletrhu  DEFEXPO 
v Dillí. V plném proudu je také příprava návště-
vy Indie, kterou se svým doprovodem uskuteč-
ní pan premiér Petr Nečas. V září proběhne už 
vzpomínaný Mezinárodní strojírenský veletrh 
v Brně, který by měl slavnostně otevřít pan mi-
nistr Anand Sharma. Svaz strojírenské techno-
logie pak uzavře „indický rok“ podnikatelskou 
misí, kterou pro své členské podniky připravu-
je na začátek listopadu.

Letošní rok tedy bude na „indické akce“ vel-
mi bohatý, a proto by bylo vhodné přiblížit si 
Indii i z trochu jiného pohledu, než bývá ob-
vyklé. Každý obchodník, který se připravuje 
na své zahraniční obchodní jednání, by měl 
vědět, co ho v daném teritoriu čeká a jaké jsou 
místní zvyklosti. Tento článek si skromně klade 
za cíl sdělit návštěvníkům Indie několik užiteč-
ných informací o „největší demokracii světa“.

Jak již bylo naznačeno v úvodu, s první vteři-
nou nového dne, 15. srpna 1947, se Indie sta-
la nezávislou zemí. Zbavila se britské koloni-
ální nadvlády, která trvala téměř sto padesát 
let. Néhrú ve svém projevu hovořil o snech, 
jejichž uskutečnění bude významné nejen 
pro jeho zemi, ale pro celý svět. Trvalo však 
dalších 44 let, než Indie začala plnit očekávání 
svých zakladatelů. Až do roku 1991 byla tím, 

čím byla v očích světa i před získáním nezávis-
losti, tedy synonymem pro nezměrnou bídu, 
podivný systém sekt a stagnaci.

V roce 1991 se Indie ocitla na pokraji ban-
krotu. Devizové rezervy se scvrkly na miliardu 
dolarů, což stačilo na krytí dovozu na pouhých 
čtrnáct dnů. Zahraniční dluh se vyšplhal na 72 
miliard dolarů. Země už nemohla dostát svým 
dluhovým závazkům, ztratila důvěru finanč-
ních trhů a získání dalších úvěrů bylo praktic-
ky nemožné.

Tehdejší ministr financí Manmohan Singh 
donutil vládu k nastartování důrazných refo-
rem kontrolovaných Světovou bankou a Me-
zinárodním měnovým fondem. Byly zrušeny 
licence a odstraněna nejhorší dovozní cla. 
Stát přišel o své monopoly a soukromý sektor 
dostal příležitost. V prvních pěti letech se růs-
tové hodnoty indického hospodářství zvýšily 
na průměrných 6,5 procenta. V následujících 
letech se dynamika hospodářství ještě dále 
zvyšovala. V následující dekádě se meziroční 
růst indického hrubého domácího produktu 
zvýšil na sedm až osm procent.

Různé ekonomické studie říkají, že Indie 
spolu s Čínou zaujmou během několika dese-
tiletí, nejpozději ale kolem roku 2050, nejvyš-
ší příčky na žebříčku nejsilnějších světových 
ekonomik, a že dokonce budou oba tito asijští 

obři dýchat na záda i Spojeným státům. Stu-
die ovšem také připouštějí, že ani v případě, 
že se tyto prognózy potvrdí, nebudou obě 
země skutečně bohaté (měřeno podílem HDP 
na hlavu).

Svět musí vzít na vědomí, že na indickém 
subkontinentu nabírá sílu hospodářský, po-
litický a do jisté míry i vojenský kolos, jehož 
váha na světové scéně dále poroste. Indické 
podniky se s velkou sebedůvěrou pouštějí do 
světa, skupují své konkurenty a spolu s nimi 
získávají renomované značky a rozšiřují své 
podíly na trhu. Příběhy koncernů, jakými jsou 
např. Mittal, Tata a řada dalších, výrazně mění 
zaběhané představy o průmyslové převaze 
Západu.

Indie je stále chudá. V rámci celé Asie má 
sice nejvíce dolarových miliardářů, ale také 
více hladovějících dětí, než jich je v celé sub-
saharské Africe. Z Indie pochází každý třetí 
systémový inženýr, ale také každý čtvrtý člo-
věk trpící podvýživou. Indie se může pochlu-
bit podniky světové třídy, ale i ty musejí čas-
to zastavovat práci kvůli výpadkům dodávek 
elektřiny nebo proto, že kvůli špatné infra-
struktuře k nim včas nedorazí potřebné suro-
viny a polotovary.

Moderní pulzující velkoměsto Bombay 
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V Indii žije přes sedmnáct procent světové-
ho obyvatelstva. Každoročně k nim přibývá 
dalších dvacet miliónů. Přes 50 procent oby-
vatel je ve věku pod 25 let. Můžeme říci, že 
Indie má více lidí v ekonomicky aktivním věku, 
než mají všechny východoasijské země dohro-
mady, a to včetně Číny.

Indové jsou posedlí exaktními vědami a ze-
jména takovými, které souvisejí s matema-
tikou. I to vysvětluje, proč každý třetí systé-
mový inženýr pochází z Indie a kromě toho 
ovládá angličtinu. Džaváharlál Néhrú inicioval 
už v roce 1951 založení stovek středních škol 
a také prvního z dnešních sedmi „Indian Insti-
tute of Technology“ (IIT). Jde o elitní univer-
zity zaměřené především na technicko-mate-
matické obory. V začátcích je podporoval jen 
stát, dnes už jsou IIT podporovány i privátní 
sférou, která z řad jejich absolventů čerpá vy-
soce kvalifikované odborníky. Tyto instituty se 
v mezinárodním rankingu nejlepších škol řadí 
těsně za legendární americké trio univerzit 
Berkeley, MIT a Stanford. Tato „indická se-
dma“ přijímá každoročně pouze 3500 studen-
tů, ale k extrémně těžkým přijímacím zkouš-
kám se hlásí na 300 tisíc zájemců. Studium na 
těchto prestižních univerzitách je velmi těžké, 
ale absolventi mají postaráno o následné 
uplatnění. Přední indické a stále častěji také 
americké firmy uzavírají s nejlepšími studen-
ty lukrativní smlouvy ještě během studia. Ti, 
kteří se na elitní školu nedostanou, snaží se 
o přijetí na některou ze dvou stovek „obyčej-
ných“ univerzit. Indie tedy nemá, jak je vidět, 
nouzi o studenty technických oborů. Na indic-
kých univerzitách studuje celkem přes devět 
miliónů studentů. Každoročně opouští brány 
univerzit na půl miliónů inženýrů a systémo-
vých inženýrů.

Většinu Indů lze označit jako věřící, jejich 
stát je ovšem sekulární a stále se označuje za 
„socialistický“. To ale nebrání tomu, aby ne-

byli oddanými stoupenci svobodného tržního 
hospodářství a konzumu. To samozřejmě pla-
tí jen pro tu část indické společnosti, kterou 
lze označit jako střední třídu. Ale, koho zařa-

dit do střední třídy obyvatelstva a na základě 
jakých kritérií? Indové sami říkají, že střední 
třídu tvoří na 300 miliónů lidí. Pokud apliku-
jeme západní měřítka, dospějeme k počtu 60 
miliónů lidí, a to je stále více, než má většina 
evropských států obyvatel. Navíc, i do této 
přísněji vymezené skupiny proniká každoroč-

ně několik miliónů „nováčků“. Nad střední 
vrstvou trůní vrstva skutečných boháčů, kteří 
vydělávají přes sto tisíc dolarů ročně a byli by 
považováni za majetné i v Evropě. Takových 
lidí žije v Indii přes 15 miliónů a každoročně 
jich přes 1 milión přibývá. Obě skupiny dávají 
křídla snům západních firem, které v Indii vidí 
gigantický trh srovnatelný už jen s Čínou.

Svobodná Indie zrušila kastovní systém už 
ve své první ústavě, ale to neznamená, že by 
zcela vymizel. Přežívá sice spíše na venkově 
než v moderních metropolích, ale i v nich je 
toto strašidlo minulosti stále přítomné. Indo-
vé se i nadále žení v rámci svých kast. Ředi-
telé moderních indických podniků říkají, že 
pro ně kasty už dávno ztratily smysl, a chlubí 
se statistikami dokazujícími, kolik příslušníků 
nižších kast nebo dokonce i takzvaných „ne-
dotknutelných“ zaměstnávají. Ale právě exi-
stence takové statistiky paradoxně vypovídá 
o tom, že kasty stále žijí. Indové prostě vědí 
své a o své příslušností k některé z vyšších kast 
se rádi zmíní.

Korupce určitě není jen indickou specialitou, 
protože se jí výborně daří v mnoha zemích 
světa včetně České republiky. V Indii je ovšem 
podplácení opravdu běžné. Organizace Trans-
parency International odhaduje, že indické 
firmy vyplatí každoročně 320 miliard rupií na 
úplatcích. To je v přepočtu přibližně 5 miliard 
eur. Nepřímé škody, které korupce hospo-
dářství způsobuje, jsou ještě mnohem vyšší. 
Občas je otevřen nový úsek nádherné silnice, 
ale první silnější déšť ji prostě spláchne. Je ale 
třeba dodat, že v Indii se proti korupci začíná 
opravdu bojovat. Nositelem zlepšujících se po-
měrů je především nová střední třída. Aby si 
své postavení vybojovala, musela se prosadit 
v prostředí tržního hospodářství a konkuren-
ce pro ni není neznámým pojmem. Tato část 
střední třídy je dnes už natolik silná, aby si udr-
žela kontrolu nad nezbytnými změnami v zemi 
a nepřipustila zpomalení reforem.

Noční můrou indického hospodářství je 
existující stav infrastruktury. Přístavy jsou vět-
šinou zastaralé a vyžadují urychlenou moder-
nizaci, technický stav mnohých železničních 
tratí ustrnul na úrovni roku 1947 a většina 
silnic je naprosto nevyhovující. Řada projek-
tů dálnic se už sice zrealizovala, ale tempo 
výstavby zdaleka nepostačuje. Skutečným 
problémem je také nedostatek elektřiny. Ač-

název česky indická republika
anglicky The Republic of India
hindsky Bhárat Ganrádžja

Hlavní město New Delhi
13,0 mil. obyvatel (podle výsledků sčítání obyvatelstva z roku 2001, k dnešku 
je potřeba počítat s několikamiliónovým nárůstem)

Rozloha celkem 3 287 263 km2 (7. největší země na světě)
Počet obyvatel 1 210 000 000 (odhad 2011)
Úřední jazyk hindí a angličtina (plus dalších 21 místních jazyků)
Měna Indická rupie Rs. (mez. kód: INR), dělí se na 100 paisů (Paisa)
Náboženství hinduisté 80,5 %, muslimové 13,4 %, křesťané 2,3 %, sikhismus 1,9 %, ostat-

ní 1,8 %, nespecifikováno 0,1 % (sčítání obyvatelstva 2001)

Základní údaje a administrativní členění:

Veletrh v indickém Bangalore se každoročně stává významnou mezinárodní strojírenskou 
přehlídkou

Bombayské protiklady
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koli Indie staví nové elektrárny, nestíhá jejich 
kapacita pokrýt růst poptávky. Vedle nedo-
statečných kapacit elektráren je velkým pro-
blémem rovněž zastaralá a vysoce ztrátová 
rozvodná síť. Distribuční společnosti nemají 
peníze, protože se až třetina přenášené elek-
třiny ztrácí v důsledku ilegálních odběrů. In-
dické hospodářství je na vzestupu, a proto je 
odhadováno, že do roku 2032 bude muset být 
výkon indických elektráren zvýšen až na 800 
tisíc MW.

V roce 1998 vyhlásily Spojené státy vůči In-
dii sankce za test jaderné zbraně. Indie také 
nepřistoupila ke smlouvě o nešíření jaderných 
zbraní. Ale na rozdíl od Pákistánu na ni nikdy 
nepadl ani stín podezření, že by někomu do-
dávala technologie vhodné pro výrobu jader-
ných zbraní. Sankce vydržely tři roky. Od roku 
2001 se Indie stala strategickým partnerem 
Spojených států a začátkem roku 2006 Ame-
ričané nechali padnout i poslední omezení 
v jaderných technologiích pro civilní využití. 
Indie na oplátku otevřela svá jaderná zařízení 
mezinárodní kontrole. To se ale stalo až poté, 
co z nich vyloučila vojenskou část výzkumu 
a vývoje. Američané potřebují na asijském 
kontinentu protiváhu rostoucímu vlivu Číny. 
Zrušením zbytků „jaderných sankcí“ uzna-
ly Spojené státy Indii de facto jako jadernou 
mocnost. Prezident Bush povýšil Indii na „glo-
bální mocnost“, přijal ji do své „říše dobra“ 
a při své návštěvě Indie začátkem roku 2006 
prohlásil: „Společně disponujeme silou, která 
změní svět.“ Také indičtí optimisté tvrdí: „Spo-
jení mezi nejsilnější a největší demokracií ve 
světovém měřítku se může stát silou, která 
udrží náš svět pohromadě i v 21. století.“

Indie získala díky „strategickému partner-
ství“ přístup i k citlivým technologiím „made 
in USA“, spolupracuje s USA na kosmickém vý-
zkumu, na vývoji nových zbraňových systémů 
a také se mluví o podílu Indie na protiraketové 
obraně. Pro Indii je toto spojenectví výhodné, 
vždyť je doslova sevřená mezi třemi jaderný-
mi mocnostmi: Ruskem, Pákistánem a Čínou. 
A pak je zde ještě také Írán.

Dillí ovšem oceňuje i další aspekty užší spo-
lupráce s Washingtonem. Američané přislíbili 
rozsáhlou pomoc poskytnutím technologií, 
které umožní efektivnější využití uhlí v indic-
kých elektrárnách a sníží jejich ekologickou 
zátěž. Washington rovněž přislíbil rozsáhlou 
pomoc indickému zemědělství. Indie si od 
spolupráce s USA slibuje velké pokroky při vy-
užití jaderných technologií pro civilní sektor.

Na rozvoji americko-indické spolupráce, po-
výšené na strategické partnerství, se bezespo-
ru velkou měrou podílí také indická diaspora 
ve Spojených státech. Ta čítá na dva milióny 
lidí. To je dvakrát více než před deseti lety. Ale 
i americko-indické sbližování má své hranice. 
Spojené státy totiž potřebují mít dobré vztahy 
i s Čínou. A ani Indie nestojí o to, aby se stala 
prodlouženou rukou amerických zájmů v Asii. 
Protičínská aliance není v zájmu Dillí. Naopak, 
Indie se snaží o rozvoj vzájemné spolupráce 
s Čínou.

Evropská diplomacie si zatím v Indii příliš 
mnoho plusových bodů připsat nemůže. Mož-
ná je to i tím, že Evropa se spíše koncentruje 
na vztahy s Čínou a Indie je stále tak trochu 
opomíjena. Jisté také je, že Evropská unie ne-
požívá v Indii valného respektu. Indové rádi 
a stále častěji poukazují na to, že zatímco hos-
podářství unie stagnuje, jejich vlastní země je 
v plném rozkvětu sil. Evropa se z pohledu Indů 
jeví jako hospodářsky vyčerpaná.

Spíše chladný přístup k Evropské unii může 
být poznamenán hořkým nádechem připo-
mínky let koloniálního ponížení. Některé 
postupy unie, zejména její kritika na adre-
su nedodržování lidských práv, dětské prá-
ce a podobně, považuje Dillí za nepřípustné 
vměšování, za jakési pokračování projevů 
koloniální mentality evropských mocností. 
Takové nazírání na unii podpořil i spor kolem 
převzetí evropského ocelářského kolosu Arce-
lor jeho indickým konkurentem Mittal Steel. 
Ačkoli Mittal Steel už dávno není indickou 
firmou, ale nadnárodním kolosem, ozvaly se 
evropské hlasy, které se stavěly proti „výpro-
deji evropského stříbra“ nějakým exotům. In-

dická média na to reagovala tím, že Evropa je 
licoměrná, tleská globalizaci, jen když se jí to 
hodí, a pomlouvá své konkurenty. Indům také 
vadí jeden z paradoxů evropské politiky. Unie 
klade při každé příležitosti důraz na dodržo-
vání lidských práv a principů demokracie. Při-
tom je ale v ohnisku zájmu Bruselu spíše Čína, 
která ve srovnání s Indií v otázkách demokra-
tických pořádků nevychází právě nejlépe.

Letos ale Evropa významně zabodovala. 
Francouzský výrobce letadel Dassault Aviati-
on vyhrál koncem ledna mamutí tendr na do-
dávku 126 stíhaček Rafale pro indické letec-
tvo. Celá zakázka má hodnotu 10,4 miliardy 
dolarů (přibližně 198 miliard korun). Bylo do-
hodnuto, že 18 strojů dodá Francie a zbylých 
108 kusů se bude licenčně vyrábět v Indii. Ná-
kup 126 stíhaček pro indické letectvo předsta-
vuje největší armádní zakázku v historii země.

Přes všechny výhrady se Evropská unie sna-
ží být pro Indii významným obchodním part-
nerem, investorem a také poskytovatelem 
rozvojové pomoci. Strategické partnerství 
EU a Indie je uskutečňováno prostřednic-
tvím Společného akčního plánu (JAP), který 

statistika vzájemných obchodních vztahů mezi českou republikou a indií:
Vzájemný obchod v oboru obráběcích a tvářecích strojů:
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byl odsouhlasen v roce 2005 a v roce 2008 
byl revidován. Pro období 2010 až 2013 
 vyčlenila Evropská unie na rozvojovou pomoc 
se zaměřením na zdravotnictví, vzdělávání 
a implementaci cílů JAP 470 miliónů EUR. Od 
června 2007 probíhají mezi EU a Indií jednání 
o uzavření Dohody o volném obchodu (Free 
Trade Agreement). Dohoda měla být původně 
dokončena a uzavřena v roce 2011, ale k je-
jímu uzavření zatím nedošlo a jednání stále 
probíhají.

Poté, co se rozpadl Sovětský svaz, se kdysi 
velmi intenzivní vztahy mezi Moskvou a Dillí 
rozvolnily. Teď se ale Indie snaží o nápravu. 
Ruská federace patří k největším dodavate-
lům vojenské techniky pro indickou armádu 
a pomáhá Indii také s jaderným a kosmickým 
programem. Moskva má například zájem na 
tom, aby vláda v Dillí aktivně spolupracovala 
při potlačování iniciativ, jejichž cílem je vy-
tvoření „islámského pásu“, který by sahal od 
Střední Asie až po jihovýchodní Asii. A Wa-
shington proti tomu logicky nic nemá, na-
opak, jeho zájmy nejsou zase natolik odlišné.

Čtvrt století Evropa sledovala vzestup Číny. 
A jen se s touto skutečností trochu naučila 
nakládat, přišla další výzva. A tak se evropské 

pohledy na vývoj moderní Indie střídají: Od 
optimismu a nadějí, že tady vyrůstá mírný obr, 
který nevystavuje tak okatě na odiv svou sílu, 
až po obavy, že indické firmy obsadí evropský 
trh. To, co platí pro Evropu, tedy Evropskou 
unii jako celek, platí v zásadě také pro Českou 
republiku. Česko, respektive bývalé Česko-
slovensko, bylo na indickém trhu jako doma 
a dodnes tam má dobrou pověst. Bohužel, 
po roce 1989 zájem z české strany na něja-
kou dobu pominul a současné znovudobývání 
ztracených pozic je často obtížné.

Na indickém subkontinentu několik čes-
kých firem úspěšně působí, např. Škoda Auto 
nebo Škoda Power, ale to je pořád málo. 
Každá firma, každý investor, který chce začít 
v Indii podnikat, narazí doslova na byrokra-
tickou džungli. Přesto je většina zahraničních 
firem, které v Indii aktivně působí, spokoje-
ná. Široce založená studie poradenské firmy 
A. T. Kearney uvádí, že tři ze čtyř zahranič-
ních firem, které už na indickém trhu podni-
kají, dosáhly očekávaných výsledků nebo je 
i překonaly. Indie ze zmiňovaného srovnání 
vychází lépe, než ostatní země jižní a jihový-
chodní Asie. Každý druhý zahraniční investor 
uvedl, že s podnikáním v Indii má lepší zkuše-
nosti než z Číny.

Indie je demokratickou zemí, byť s mnoha 
výhradami. To ji posouvá na startovním roštu 
nejdynamičtějších ekonomik na lepší místo, 
než jaké zaujímá Čína. Zatím se ale Čína může 
chlubit tím, že vykazuje lepší ekonomické vý-
sledky. Střízlivé odhady říkají, že Čína má před 
Indií přibližně desetiletý náskok. Vliv indické-
ho hospodářství na světovou ekonomiku má 
do deseti let vzrůst natolik, že se bude rovnat 
vlivu japonskému. Některé prognózy nevylu-
čují, že Indie v dohledné době Čínu dokonce 

Vzájemný obchod celkem – bez komoditního rozlišení:

Úchvatná architektura užitkové budovy bombayského nádraží
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předběhne. Nechme se tedy překvapit, jaký 
růst indická ekonomika předvede.

V demokratické Indii žije šestina lidstva, 
a tak je celkem přirozené, že Dillí trvá na tom, 
aby tato matematika odrazila také ve složení 
Rady bezpečnosti Organizace spojených náro-
dů. Tedy, aby Indie získala místo jejího stálého 
člena. K tomu jistě dříve nebo později dojde 
a tento krok se bude rovnat také formálnímu 
uznání Indie jako velmoci. V současné době 
Indie plní roli nestálého člena Rady bezpeč-
nosti OSN s mandátem do 31. 12. 2012.

Indie je v mnoha ohledech zemí extrémů. 
Klima, kultura, náboženství, mentalita, na 
jedné straně překypující bohatství, na straně 
druhé bezmezná bída. Každý cizinec, který 
pobývá v Indii delší dobu, je vystaven nejen 
tělesné, ale také psychické zátěži. V každém 
případě se musí každý, kdo chce na indickém 
subkontinentu působit, vybavit nezbytnou 
dávkou tolerance a přizpůsobivosti, jinak se 
nevyhne tzv. kulturnímu šoku, který bývá 
zpravidla umocněn i klimatem.

Pokud do Indie cestujeme poprvé a máme 
možnost využít pomoci indického partnera, 
lze jen doporučit požádat ho o součinnost při 
převozu do místa pobytu či jednání. Jde o to, 
že indická velkoměsta bývají zpravidla ucpaná 
a situace na silnicích je chaotická. Místní, nej-

lépe firemní řidič, se přece jen vyzná a najde 
si cestu tak, aby se vyhnul nejhorším situacím.

Každý, kdo měl možnost tuto zemi poznat 
alespoň zběžně, si všiml toho, čemu se říká 
„nová hrdost“. Indové jsou hrdí na svou zemi, 
nedají dopustit na svou kulturu a věří, že se 
jejich země posouvá na žebříčku důležitosti 
směrem nahoru. Je dobré jim dát najevo, že 
náš zájem o jejich zemi není jen krátkodobý 
a že naše snaha o poznání kulturních odlišnos-
tí a jejich respektování je výrazem úcty k jejich 
zemi. Ale, každé přehánění je škodlivé, takže 
Indové poměrně rychle odhalí, pokud svá slo-
va nebudete myslet upřímně. Hrdost na naši 
„západní“ kulturu je na místě. Mějme neustále 
na paměti, že jde o kulturu jedinečnou, nikoli 
však univerzální. Ostatně, Indové od nás nebu-
dou v žádném případě očekávat, že se bude-
me chovat za všech okolností jako oni.

Pro alespoň částečné proniknutí pod slupku 
obecného, ne-li do mentality Indů vůbec, po-
třebuje člověk dlouhou dobu a mnoho osob-
ních zážitků a zkušeností. V Indii je to ztíženo 
skutečností, že „Indové“ jako jednotný národ 
neexistují. Důležitá je náboženská přísluš-
nost. V Indii žijí sikhové, hinduisté, muslimo-
vé a mnoho dalších. Ti všichni mají zažity své 
kultury. Aby to bylo ještě složitější, odlišnosti 
jsou i mezi jednotlivými regiony.

Indové jsou tvrdými obchodníky a vyjedná-
vači. K úspěchu se obvykle probíjeli přes řadu 
překážek a v tvrdých střetech s byrokracií se 
utvářel jejich tvrdošíjný charakter. Ale každý, 
kdo navázal s indickým podnikatelem dobré 
osobní vztahy naplněné důvěrou, ví, že jde 
o spolehlivé partnery. Než se však ve vzájem-
ném styku bude moci mluvit o přátelské at-
mosféře, uplyne v Ganze mnoho vody.

Indická republika má federativní uspořá-
dání. Dělí se na 28 států, 6 svazových teritorií 
a území hlavního města. Největším svazovým 
státem z hlediska rozlohy je Madhya Pradesh 
(355 328 km2) s hlavním městem Bhopalem. 
Nejlidnatějším svazovým státem je Uttar Pra-
desh (190,9 mil. obyvatel) s hlavním městem 
Lucknow. Největšími indickými městy, dle sčí-
tání obyvatelstva z roku 2001, jsou Mumbai 
(16,4 mil.), Kolkata (13,2 mil.) a New Delhi 
(13,0 mil.). Časový posun je +3,5 hodiny v době 
letního a +4,5 hodiny v době zimního času.

Zdroj:  INDIE jako výzva a jako partner 
(PhDr. Petr Němec a kol.), VŠE Praha

Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky (webové stránky)

Wikipedie, internetová encyklopedie
Český statistický úřad

The Times of India

TOS VARNSDORF v Indii
Ing. Ladislav Plaňanský, TOS VARNSDORF, a.s.

Společnost TOS VARNSDORF po mnoho de-
setiletí úspěšně vyvážela své stroje mimo celé 
řady jiných zemí také do Indie. V minulých 
dvaceti letech se však otázka znovuvybudo-
vání obchodních vztahů s touto nejlidnatější 
demokracií, či spíše jejich povýšení na vyšší 

úroveň, ukázala jako obzvlášť aktuální, proto-
že Indie se postupně stává jedním z hnacích 
motorů světové ekonomiky. Tato kosmická 
a jaderná velmoc disponuje obrovským množ-
stvím chytrých a pracovitých lidí a tudíž je 
logicky také velmocí technologickou. Všech-

ny pozitivní aspekty indického hospodářství 
se promítají také v oboru obráběcích strojů 
a strojírenství obecně.

Během posledních dvaceti let si TOS VARNS-
DORF udržel v Indii obchodní síť, sestávající 
z několika obchodních zástupců, kteří byli 
v prodeji strojů z Varnsdorfu více či méně 
úspěšní. Nová situace si však vyžádala razant-
ní změnu strategie přístupu k indickému trhu. 
Po pečlivé přípravě byla v polovině loňského 
roku založena obchodní a servisní kancelář 
TOS India Machine Tools se sídlem v Banga-
lore.

V první fázi svého působení na trhu má tato 
dceřiná společnost za úkol vytvořit lepší pod-
mínky pro obchodní zástupce, koordinovat 
jejich činnost a připravit pro ně takový servis, 
který umožní co nejširší pokrytí potřeb pro 
úspěšné zvládnutí komunikace se zákazníky 
a řešení jednotlivých obchodních případů. 
Pracovníci společnosti TOS India se v další fázi 
své činnosti zaměří na rozšíření a posílení ob-
chodní sítě na indickém trhu. Vznikají rovněž 
nové projekty na rozšíření nabídky o menší, 
střední i velké opravy stávajících strojů z pro-
dukce TOSu VARNSDORF - za poslední desítky 
let se v Indii prodalo několik stovek nejrůzněj-
ších modelů varnsdorfských strojů.

Záměrem společnosti TOS VARNSDORF 
tedy je nejen rozšířit obchodní síť a nabíd-

nout indickému zákazníkovi co nejlepší servis 
přímo na místě, ale zároveň připravit takové 
podmínky, aby indičtí zákazníci mohli zhodno-
covat i starší výrobky, ať už formou oprav, ge-
nerálních oprav či retrofitinků. Ve společnosti 
TOS India proto pracují nejen obchodníci, ale 
také technici, a jejich počet se bude zvyšovat 
stejnou měrou, jak poroste indické hospodář-
ství a úloha českých strojů v něm. Indický trh 
si zaslouží co nejlepší péči. A že záměr vybu-
dovat obchodní a servisní kanceláře přímo 
v Indii byl krokem správným směrem, o tom 
svědčí nárůst prodejů v tomto teritoriu.

Deskový stroj WRD 150 Q u indického zákaz-
níka (výroba stavebních strojů)

Kancelář TOS India Machine Tools  
v Bangalore 
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Investiční klima v Tatarstánu
Ing. Jan Konrad, TMC CR s.r.o.

tatarstán patří mezi hospodářsky nejrozvinutější regiony ruské federace. 
Zaujímá vedoucí místo v rozvoji průmyslu a zemědělství Povolžského fede-
rálního okruhu.

 
Hlavní město Tatarstánu je Kazaň s 1,13 mili-

onu obyvatel. V roce 2005 zde oslavili 1000 let 
od založení města a od roku 2009 je Kazaň ofi-
ciálně nazývána „třetím hlavním ruským měs-
tem“. V roce 2013 se zde bude konat několik 
významných akcí, jako například Celosvětová 

letní univerziáda. V roce 2018 zde proběhne 
i část světového fotbalového šampionátu.

Mezi další významná průmyslová města 
patří Almetjevsk, Naberežnyje Čelny, Nižně-
kamsk a Jelabuga.

Republika Tatarstán má výhodnou zeměpis-
nou polohu. Nachází se prakticky uprostřed 
hospodářsky rozvinutého Povolžského fede-
rálního okruhu, mezi centrálním průmyslo-
vým regionem a Uralem, a má vynikající pozici 
i ve vztahu k důležitým nerostným základnám 
Uralu a Sibiře, stejně jako k zemědělským ob-
lastem Povolží. 

Země je též velmi výhodně situována z hle-
diska dopravy. Nachází se na křižovatce klíčo-
vých leteckých, železničních, automobilních 
a říčních tepen, kudy procházejí mezinárodní 
dopravní koridory Západ – Východ a Sever – 

Jih. V současné době se buduje část perspek-
tivního dopravního koridoru mezi Pobaltím 
a Čínou. Byla rovněž započata realizace pro-
jektu na vytvoření Svijažského mezinárodního 
logistického centra, které se stane klíčovým 
bodem, odkud bude řízen tok zboží v regionu. 

Říční cesty zajišťují spojení s důležitými se-
verními i jižními ruskými moři. Hlavní město 
Kazaň patří mezi nejdůležitější železniční uzly, 
kde se setkávají magistrály, spojující evrop-
skou a asijskou část země. Díky tomu jsou zde 
vysoce rozvinuty ekonomické vazby a vysoká 
úroveň kooperace a specializace. 

Během dlouhé historie existence Tatarstá-
nu došlo k významné proměně jeho geopo-
litického významu. Přesto nikdy neztratil svůj 
charakteristický rys hranice mezi evropskými 
a asijskými kulturami a civilizacemi, což pozi-
tivně působilo na rozvoj vztahů mezi důleži-
tými evropskými centry, Blízkým a Středním 
Východem. 

Během historie docházelo na území Ruska 
k vzájemnému křížení obchodních cest. Stej-
ně jako před staletími procházejí tyto cesty 

i v současnosti územím středního Povolží, kde 
především Tatarstán a jeho hlavní město Ka-
zaň patřily mezi nejdůležitější centra obchod-
ních aktivit. Toto území hrálo úlohu „východní 
brány“ Ruska, což dodnes určuje výjimečnou 
pozici Tatarstánu mezi ostatními ruskými re-
giony.

Republika Tatarstán je začleněna do Povolž-
ského federálního okruhu, jehož celková roz-
loha činí 67 836,2 km². Velikost tohoto úze-
mí charakterizují rozměry: 290 km ze severu 
na jih a 460 km od západu na východ. Nachází 
se uprostřed rozsáhlého průmyslového regio-
nu ve vzdálenosti 800 kilometrů od Moskvy, 
na místě soutoku dvou řek, Volhy a Kamy. 

V současnosti jsou v Tatarstánu vytvořeny 
veškeré podmínky a předpoklady, nezbytné 
k úspěšnému rozvoji aktivit ruských i zahra-
ničních investorů. Moderní zákonodárství pro 
ně zaručuje maximálně výhodné podmínky. 
Na vládní úrovni je pravidelně vyhodnocován 
seznam prioritních investičních projektů, kte-
ré vyžadují různou úroveň státní podpory. 

Celkový objem investic převyšuje ekviva-
lent 1 mld. USD ročně. Tatarstán disponuje 
rozsáhlou a různorodou infrastrukturou pro 
podporu investičních aktivit. Mezi ně patří 
zvláštní výrobně-průmyslová zóna «Alabuga», 
technopolis «Chimgrad», 4 průmyslové par-
ky, 9 technologických parků a též 6 investič-
ních a joint-venture fondů. Za pomoci těchto 
rozvojových nástrojů jsou ve velmi krátkých 
termínech realizovány různě složité projekty 
na plně industrializovaném a moderně vyba-
veném území. Existence investičních fondů 
umožňuje poskytovat finanční podporu jak 
klíčovým investorům, tak i středním a drob-
ným podnikatelským subjektům. 

Zajištění vhodných kádrů pro přípravu in-
vestičních projektů probíhá prostřednictvím 
mohutného státního vědecko-vzdělávacího 
komplexu. V popředí stojí 3 hlavní vysoké ško-
ly města Kazaně, které obdržely status fede-
rální univerzity, národního vědeckého centra. 
Tatarstán se nalézá v samém centru země, 
na průsečíku nejdůležitějších obchodních te-
pen spojujících Evropu s Asií. Tato skutečnost 
dává regionu punc strategické lokality, vhod-
né k realizaci rozsáhlých logistických projektů. 
Není zcela náhodou, že ruská část mezikon-
tinentálního dopravního koridoru «Západní 
Evropa – Západní Čína» bude procházet právě 
územím Republiky Tatarstán. 

Takto uskutečňovaná podpora investičních 
aktivit a vytvoření vhodného pracovního pro-
středí byla, je a také nadále zůstane prioritou 
v rámci ekonomických kroků republiky. Díky 
tomu se již v současnosti realizuje více než 
400 federálních, regionálních i místních pro-
jektů v celkové hodnotě 37 mld. USD.

Tatarstán má bohaté zásoby nerostů. Mezi 
nejdůležitější z nich patří ropa (kolem 0,8 
mld. tun). Mimo to se na jeho území nachá-
zejí zásoby vápence a dolomitu (66 mil. tun), 
stavebního kamene (35,3 mil. krychlových 
metrů), štěrkopísku, rašeliny (800 nalezišť 
o celkové ploše přes 35 tisíc hektarů). Byly 

Setkání před kamerami tatarské televize, zprava předseda vlády RT Ildar Chalikov, druhý 
zprava ministr průmyslu a obchodu Sverdlovské oblasti Alexandr Petrov, vedle něj ministr 
průmyslu a obchodu RT Ravil Zaripov a zcela zleva Jan Konrad, který seznamuje ruské part-
nery s chystanými projekty českých firem v Tatarstánu.
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nalezeny zajímavé zásoby ropných živic (obje-
vené zásoby činí 12,5 mld. tun), kamenného 
uhlí, horkých břidlic, zeolitů, mědi, bauxitu, 
těží se zde mimo jiné také sádra (celkové zá-
soby 72 mil. tun) a cihlářská hlína (73,5 mil. 
metrů krychlových).

Republika Tatarstán patří pro investory mezi 
nejatraktivnější ruské regiony, charakterizova-
né optimálním spojením vysokého investiční-
ho potenciálu a nízké úrovně rizika vložených 
investic, což ostatně potvrzují i mezinárodní 
ratingové agentury. 

«Fitch» potvrdil v březnu roku 2009 ve sféře 
dlouhodobých a krátkodobých investic rating 
Tatarstánu na «ВВB–» a «F3» s prognózou 
«stabilní», s ohledem na krátkodobý rating 
v národním žebříčku na úrovni «АА+ (rus)». 

Z údajů ruské ratingové agentury «Expert 
РА» vyplývá, že se Tatarstán v posledních de-
seti letech zařadil mezi ruské regiony s mini-
málními investičními riziky. 

Podle statistik z let 2009-2010 je Tatarstán 
na 15. místě ekonomického žebříčku subjektů 
Ruské federace a co se týče investičního po-
tenciálu je na 7. místě. Republika Tatarstán je 
během posledních let pro zahraniční inves-
tory jedním z «nejbezpečnějších» regionů, 
k čemuž přispívá především kvalitní právní 
prostředí, stabilní politická situace a ekono-
mický růst. 

Klíčovým činitelem při formování příznivé-
ho hospodářského klimatu republiky je tra-
dičně samostatný regionální model stimulace 
vložených investic. Mezi jeho základní činitele 
patří:
1.  Jednotné a stabilní normativně-právní pro-

středí. 
2.  Široký soubor opatření a stimulů státní re-

gulace. 

3.  Moudře rozvržená a z rozmanitých zdrojů 
čerpaná podpora investic do infrastruktury. 

4.  Vysoká pracovní efektivita soukromého 
sektoru. 
Regionální zákonodárství vytváří maximál-

ně vhodné podmínky pro potenciální domácí 
i zahraniční investory.

Firmy, které v Tatarstánu iniciovaly na 30 
velkých investičních projektů o celkové hod-
notě 12 mld. USD, se stávají příjemci daňo-
vých úlev. Tyto skutečnosti umožnily zmobili-
zovat téměř 9 mld. USD kapitálových investic, 
vyrobit zboží v hodnotě 7 mld. USD a vytvořit 
přes 8 tisíc nových pracovních míst. 

Jako přednost tatarského modelu státní 
hospodářské podpory investiční sféry se jeví 
fungování rozvojových institucí. Hlavní místo 

zde zaujímá speciální ekono-
mická zóna výrobně-průmys-
lového typu «Alabuga». Je to 
jedno z nejlépe vybavených 
investičních území v Rusku, 

určené k realizaci významných průmyslových 
projektů. Celková plocha činí 20 čtverečních 
kilometrů, nachází se zde 16 firem s trvalým 
sídlem, které vytvořily 2316 pracovních míst, 
a minimální suma investic zde činí 3 mil. EUR. 
Nachází se zde letiště, železnice, dobré silniční 
a vodní spojení, podnikatelské subjekty jsou 
na 10 let osvobozeny od daňové povinnosti, 
je zde svobodný celní režim a nizká místní cla. 
www.alabuga.ru.

mezi významné zahraniční firmy, 
které investovaly v tatarstánu, 
patří:

 – ZF Friedrichshafen AG (Německo);
 – CUMMINGS (USA);
 –  Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge 

GmbH (Německo);
 – Federal Mogul (Německo);
 – Mitsubishi FUSO (Japonsko);
 – DAIMLER (Německo);
 – Case New Holland (USA);

 – D PLAST-EFTEC a.s. (Česká republika);
 – ZASS, Delonghi (Turecko, Itálie);
 – ANSAN (Turecko);
 – Wienerberger AG (Rakousko);
 – Schneider Electric (Francie);
 – Ford (USA);
 – AO INDYKPOL (Polsko);
 – Quinn Group (Irsko);
 – FAVEA spol s.r.o. (Česká republika);
 – Clariant (Švýcarsko);
 – ADZ-Nagano (Německo);
 – Payakulma (Finsko);

Předpokládá se, že již ve střednědobém 
horizontu vzroste počet firem sídlících v ote-
vřené ekonomické zóně «Alabuga» na 30, 
vytvoří kolem 10 tisíc nových pracovních míst 
a přinesou investice ve výši cca 5 mld. USD. 
Kromě této zóny patří mezi subjekty regionál-
ní podpory investiční činnosti i technopolis 
«Chimgrad», KPP «Master», technologický 
park «IDEA» a «IT-park». 

Mezi nejdůležitější «oborové» centrum 
spolupráce v chemickém a ropném průmyslu 
patří «Chimgrad». Celková plocha budov a za-
řízení technopolisu činí 500 tisíc čtverečních 
metrů. Firmy sídlící na tomto území dostá-
vají značnou finanční podporu, což umožnilo 
technopolisu přilákat přes 250 malých firem, 
které začaly v této oblasti podnikat.

Hlavním cílem průmyslového parku «Mas-
ter» je vytvářet podmínky pro rozvoj výroby 
automobilních komponentů. V současnos-
ti činí celková plocha budov KPP «Master» 
kolem 300 tisíc čtverečních metrů. Počet 
firem, umístěných v daném areálu, se blíží 
ke 140.

Technopark «Idea» byl vytvořen za účelem 
intenzifikace inovačních aktivit ve všech od-
větvích národního hospodářství. V součas-
nosti se na území tohoto rozvojového institu-
tu vytváří společně s GK «ROSLANO» moderní 
nanotechnologické centrum v celkové hodno-
tě 120 mil. USD. 

Nejmladším projektem regionální stimulace 
investic je «IT-park». Během jeho budování 
bylo použito přibližně 100 mil. USD ze stát-
ního rozpočtu. Na území «IT-parku» o cel-
kové ploše 30 tisíc metrů čtverečních může 
být současně umístěno kolem 80 inovačních 
firem. 

Pokrokové investiční zákonodárství, mo-
derní infrastruktura, stimulace kapitálových 
vkladů a masivní státní podpora zabezpečují 
vytváření vhodných podmínek pro rozvoj in-
vestičních aktivit.

V současnosti můžeme v Tatarstánu zazna-
menat více než 400 projektů v různém stadiu 
realizace v hodnotě kolem 37 mld. USD. Cel-
kový objem zahraničních investic činil v roce 
2010 4,9 mld. USD. 

Rozsah úspor v Tatarstánu převyšuje hrani-
ci 30 %., což je přibližně 1,5 krát více, než je 
průměr Ruské federace. Těmito ukazateli se 
Tatarstán přiblížil k dynamicky se rozvíjejícím 
ekonomikám, jako je Slovinsko, Jižní Korea 
nebo Singapur. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Moody’s Ba3 Ba1 Ba1 Ba1 Ba1 Ba1 Ba1 Ba1 
Fitch – – ВВ ВВ ВВ+ ВВВ- ВВВ- ВВВ- 

Podepsání protokolu česko-tatarské spolupráce a otevření business-centra českých firem 
v Kazani.
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→ dynamické trhy současnosti
Významné firmy republiky  
tatarstán:

Těžba ropy:
ОАО «Tatnefť», http://www.tatneft.ru. Jed-

na z nejvýznamnějších firem, zabývajících se 
těžbou ropy na území Ruska. Produkuje ročně 
kolem 30 milionů tun.

Chemie a petrochemie, zpracování ropy:
ОАО «TANEKO», http://www.taneco-npz.

ru. Skupina firem zabývajících se zpracová-
ním ropy a petrochemií zahájila svou činnost 
v roce 2010. Ročně zpracuje kolem 7 milionů 
tun ropy a počítá s navýšením na 14 milionů 
tun ročně.

ОАО «TAIF», http://www.taif.ru. Skupina 
skládající se ze 67 firem podniká v mnoha 
oborech. Mezi 5 nejdůležitějších patří zpra-
cování ropy, petrochemie, telekomunikace, 
stavebnictví, bankovní a investiční činnost 
a sféra služeb.

ОАО «Nižněkamskneftechim», http://www.
nknh.ru. Jedna z nejvýznamnějších ruských 
firem je členem «TAIF». Patří sem 10 firem 
zpracovatelského průmyslu, 6 vědecko-tech-
nických a projekčních center.

ОАО «Nižněkamština», http://www.shina-
-kama.ru, http://www.tyre-kama.com. Vý-
znamná ruská firma se 30% podílem na trhu 
vyrábí přes 12 milionů pneumatik ročně, rea-
lizuje své výrobky ve více než 15 zemích světa.

ОАО «Kazanorgsintez», http://www.kaza-
norgsintez.ru. Vyrábí více než 38 % celkové 
produkce ruského polyetylénu, významný 
exportér, člen «TAIF». Zabývá se též výro-
bou polyetylenových trub pro plynárenství, 
dopravu průmyslových kapalin, jako např. fe-
nolu, acetonu, chladících emulzí, chemických 

reagentů pro těžbu ropy a vysoušení zemního 
plynu.

Elektroenergetika:
ОАО «TATENERGO», ОАО «Generiruschaja 

kompanija» http://www.tatenergo.ru. Hol-
dingová firma, která se zabývá výrobou a pro-
dejem elektřiny, výrobou a přenosem tepelné 
energie v Tatarstánu. Celková délka tepelných 
rozvodů je více než 1000 km.

ОАО «Setevaja kompanija». http://www.
netcom.tatenergo.ru. Patří mezi první desít-
ku ruských firem podnikajících v této oblasti. 
Realizuje přenos i rozvod elektrické energie 
o celkovém výkonu 4000 МW.

Strojírenství:
ОАО «KAMAZ». http://www.kamaz.net. 

Skupina firem «KAMAZ» – nejvýznamnější 
automobilní korporace Ruska, vyrábí přes 44 
tisíc nákladních automobilů ročně a zaujímá 
13. místo ve světě mezi výrobci těžkých ná-
kladních automobilů a 8. místo ve výrobě die-
selových motorů.

ОАО «ALNAS». http://www.alnas.ru. Jedna 
z nejvýznamnějších ruských firem zabývají-
cích se výrobou ponorných zařízení pro od-
středivá čerpadla na těžbu ropy.

ОАО «Kazaňkompresormaš». http://com-
pressormash.ru. Významný ruský výrobce 
kompresorů.

ОАО «KAPO, závod S. P. Gobunova». http://

www.oaokapo.ru. Kazaňská letecká výrob-
ní asociace si za 80 let své existence získala 
významné místo ve výrobě letecké techniky, 
celkem 24 různých typů a modifikací.

ОАО «Kazaňský vrtulníkový závod». http://
www.kazanhelicopters.ru. Celosvětově známý 
výrobce vrtulníků Ми-8/Ми-17. Podle statisti-

ky mají v současnosti stroje značky „Ми“ 17% 
podíl na trhu turbomotorových vrtulníků.

ОАО «Sollers». http://www.sollers-auto.
com. Ve výrobních prostorách firmy se zho-
tovují terénní vozy UAZ a SsangYong, osob-
ní vozy FIAT, japonské nákladní vozy ISUZU 
a motory ZMZ. Firma též zahájila výrobu vozů 
FORD.

ОАО «Zelenodolskij závod A.M.Gorkého». 
http://www.zdship.ru. Komplex výrobních 
závodů zabývajících se lodním stavitelstvím, 
umožňující zhotovit různé typy lodí malé 
a střední třídy. 

V Tatarstánu je též silně zastoupen agrární 
komplex, jehož hlavními představiteli jsou 
významné holdingové společnosti, vertikálně 
propojené integrované výrobní uzly. Tatarstán 
patří mezi 5 nejvýznamnějších ruských regio-
nů, co se týče objemu zemědělské produkce.

Firma tmc s.r.o.
V minulém roce proběhla u firmy TMC CR se 

sídlem v Brně řada setkání na vysoké úrovni, 
při nichž byly získány přímé kontakty na klíčo-
vé firmy Republiky Tatarstán. V současnosti se 
vedou jednání o možnostech zahájení dlou-
hodobé spolupráce. 

Firma TMC CR s.r.o se zabývá především 
výrobou a dodávkami přesných a vysoce pro-
duktivních nástrojů pro obrábění kovů na CNC 
strojích. Pracovníkům firmy se podařilo navá-
zat velmi dobré vztahy rovněž se středním ma-
nagementem ruských podniků a snadněji tak 
získávají informace o připravovaných projek-
tech modernizace závodů. Informace o chys-
taných tendrech jsou předávány českým spo-
lečnostem, zejména členským subjektům SST. 
Společnost také oficiálně vystupuje jako před-
stavitel SST v Tatarstánu. Vedení SST je pravi-
delně informováno o aktivitách a možnostech 
dodávek pro členy. V loňském roce se pracov-
níci TMC zúčastnili výstavy v Kazani, kde byly 
podepsány dohody o otevření Předváděcího 
centra českých strojů. Podepsání se zúčastnil 
i předseda vlády a ministr průmyslu a obchodu 
Republiky Tatarstán a vysocí vládní činitelé při-
slíbili aktivitám centra svou plnou podporu. Ča-
sopis SST Svět strojírenské techniky o této udá-
losti následně podrobně referoval. Podobným 
způsobem pracují v regionu i německé firmy 
a objem realizovaných dodávek k dnešnímu 
datu nás přesvědčuje, že tato cesta je správná.

Firma TMC, která v Republice Tatarstán 
uskutečňuje svou činnost prostřednictvím 
speciálního zastoupení, se zabývá rovněž vy-
pracováváním celého spektra inženýrských 
a projekčních prací pro průmyslové podniky, 
počínaje zpracováním investičního projektu 
až po realizaci průmyslových zařízení, napří-
klad betonáren a cihelen.

Z přehledu firem působících v Tatarstánu 
i z obsahového zaměření různých zahranič-
ních aktivit vyvíjených na území této dynamic-
ky se rozvíjející země lze usoudit, že se jedná 
o velice zajímavý region pro naše strojírenské 
podniky, který nabízí nejrůznější možnosti in-
vestic, ale i přímých dodávek.

Vystoupení Ing. Jana Konrada na konferenci s referátem, ve kterém představuje možnosti 
českých firem a členů asociace SST.
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devatenáct bilionů jüanů, nebo také tři biliony usd (tři triliony v americkém 
systému), činí celkový obrat zahraničního obchodu číny. Z toho je 1,6 bilionů 
usd export a 1,4 usd bilionů import. roční nárůst obratu dosahuje 34,7 %, 
z toho u exportu 31,3 % a u importu 38,7%. to jsou čísla, ve kterých se čína 
pohybuje již řadu let.

Šance pro vývoz obráběcích 
a tvářecích strojů do číny

Čína je ve výrobě této komodity už delší 
dobu na prvním místě ve světě. Přitom sama 
spotřebovává téměř polovinu celé světové 
produkce. V současné době je to 46 % s vý-
hledem stálého zvyšování. 

V důsledku zpomalování růstu hrubého 
domácího produktu v druhém pololetí roku 
2011 se naskýtá zásadní a nanejvýš aktuál-
ní otázka: Změní se trend spotřeby obrábě-
cích a tvářecích strojů vzhledem k avizované 
změně čínské orientace z prioritně exportní 
země na ekonomiku přednostně orientova-
nou na domácí spotřebu? Jako na všechny 
čínské problémy existují i na tuto otázku od-
lišné náhledy různých odborníků. Vzhledem 
k charakteru využití strojů a povaze komodit 
spotřeby by se podle našeho názoru neměly 
stávající mimořádně velké dovozy obráběcích 
a tvářecích strojů zásadním způsobem snižo-
vat. Větší omezení se očekává pouze u výroby 
stavebních strojů a železniční techniky. Před-
pokládejme proto, že investiční záměry, které 
prezentovali zástupci čínského svazu výrob-
ců a uživatelů obráběcích strojů na veletrhu 
EMO 2011 v Hannoveru, nedoznají zásadní 
změny.

Zpráva cmtBa z konce roku 2011
V oboru obráběcích a tvářecích strojů došlo 

v roce 2010 k nárůstu importu o 62 %, což 
byla historicky absolutně nejvyšší hodnota. 
Export čínských obráběcích a tvářecích strojů 
přitom za stejné období stoupl o 48,4 %.

Za první pololetí roku 2011 vzrostl import 
obráběcích a tvářecích strojů o 46,35 % oproti 
stejnému období roku 2010. Z toho dovoz sa-
motných obráběcích strojů vzrostl o 57,76 %.

Do konce roku 2011 se počítalo se stejným 
tempem růstu jako za první pololetí. Předpo-
kládané hodnoty v oboru obráběcích a tváře-
cích strojů za rok 2011 jsou následující: 

 z  Celková čínská výroba – 23 miliard USD 
(437 miliard Kč)

 z I mport – 10 miliard USD (190 miliard Kč) 
 z  Celková spotřeba – 30 miliard USD (570 mi-
liard Kč)

Požadavky čínských strojírenských výrobců 
jsou soustředěny do oborů automobilového 
průmyslu, letectví a kosmonautiky, stavby 
lodí, energetiky a železniční techniky.

automobilový průmysl  
(automotive)

V Číně se jedná o jeden z nejpreferovaněj-
ších oborů. Čínský automobilový průmysl vy-
kazuje silné nárůsty již celou řadu let a čínská 
výroba a současně i spotřeba v tomto odvětví 
je nejvyšší na světě. V roce 2010 činila 18 mili-
onů automobilů s meziročním nárůstem 32 %.

V prvním pololetí roku 2011 bylo vyrobeno 
a prodáno 9 milionu kusů automobilů s před-
pokládaným zvýšením do konce roku 2011. 
Z nejnovějších prognóz vyplývá, že 10 největ-
ších čínských výrobců automobilů zvýší svou 
výrobu do roku 2015 na 32,5 milionů kusů 
roční produkce.

Automobilový průmysl je tradičně jed-
ním z největších odběratelů nejvýkonnějších 
a nejpřesnějších obráběcích a tvářecích strojů 
a domácí čínští výrobci tyto stroje požadova-
ných parametrů ještě nabídnout nemohou.

Letectví a kosmonautika 
(aerospace)

Jedná se o dynamicky se rozvíjející odvětví, 
které v roce 2010 vykazovalo meziroční nárůst 
produkce 32 % s výhledem dalšího růstu. Sta-
tistika CMTBA uvádí, že vláda financuje toto 
odvětví objemem investic s ročním nárůstem 
přesahujícím 14,4 %. Příští pětiletka má být 
pro toto odvětví zlatým obdobím. Nejvíce pe-
něz bude věnováno základnímu a aplikované-
mu výzkumu. Do samotné výrobní sféry bude 
investováno 30 bilionů USD (570 bilionů Kč), 
což se vyrovná částce, která byla proinvesto-
vána na největší vodní elektrárnu na světě – 
Tři soutěsky na řece Tiangse. Samotná výroba 
letadel si vyžádá opracování 3-5 milionů sou-
částek, které musí být vyrobeny na strojích 
nejvyšší technické úrovně a kvality. Mimo sa-
motných strojů bude nutné řešit problém no-
vých materiálů a jejich kompozitů s ohledem 
na nástroje a technologie obrábění.

Pouze do projektu vývoje a výroby letadla 
C919 bude investováno 200 miliard RMB (cca 

600 miliard Kč), z toho do strojního zařízení 
na jeho výrobu 30 miliard RMB. Pro úplnost 
uvádíme, že civilní letadlo C919 pro 168 cestu-
jících je konkurentem Airbusu A320 a Boeingu 
737 a má být sériově vyráběno od roku 2015. 
Již dnes existují zakázky na více než 100 letadel 
převážně od čínských leteckých společností.

stavba lodí (shipbuilding)
Čína patří již tradičně k největším světo-

vým výrobcům lodí, zvláště pak nákladních. 
V roce 2010 vzrostly poptávky na stavbu lodí 
o 54,6 % a dosáhly tak historického maxima.

Předpoklad je, že se tento trend udrží 
i v příštích letech. Tak prudký rozvoj vyžaduje 
nová technická řešení pro výrobu vysoce vý-
konných pomaloběžných naftových lodních 
motorů. Jedná se především o výrobu kliko-
vých hřídelí velkých průměrů a délek a návaz-
ných hnacích hřídelí. 

Energetika (Power)
Během uplynulého 11. pětiletého plánu 

(2006–2010) došlo k optimalizaci vývoje a po-
měru výroby tepelných elektráren, vodních 
elektráren, atomových elektráren, elektráren 
na zemní plyn a větrných elektráren. Celkově 
jsou čínské elektrárny schopny produkovat 
800 milionů kilowatthodin, čímž se země co 
do výroby elektřiny dostává na druhé místo 
na světě. 

V současnosti je v Číně 23 atomových elekt-
ráren, což představuje 40 % z celkového počtu 
57 elektráren tohoto druhu na světě. V prů-
běhu 12. pětiletého plánu (2011–2015) dojde 
k nejvýraznějšímu zvýšení produkce atomo-
vých elektráren a elektráren na příbojové vlny. 
Počítá se, že v roce 2015 dosáhne výrobní ka-
pacita elektrické energie v Číně 1,26 miliard ki-
lowatů. Současně s tím se bude omezovat spa-
lování fosilních paliv. V roce 2020 by měla být 
elektřinou z atomových elektráren kryta potře-
ba z 5 %, což představuje zprovoznění více než 
100 nových reaktorů a investici cca 102–110 

bilionů dolarů. Plán rozvoje je dlouhodobý 
a v roce 2050 by měly jaderné elektrárny vy-
rábět až 15 % celkové spotřeby. V současné 
době pokrývá jaderná energetika v Číně 1,8 % 
energetických zdrojů. Ve srovnání s některými 
evropskými zeměmi (Francie – 75%, Belgie – 
52%, ČR – 33%) to je nesrovnatelně málo.

Velmi rychlý má být i rozvoj větrných elekt-
ráren, které by měly celkovou kapacitou výro-
by převýšit 6–7 krát výkon vodní elektrárny Tři 
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soutěsky. V roce 2020 by měly vodní a větrné 
elektrárny produkovat 300 mil. kilowatů. Bě-
hem 12. pětiletého plánu budou investice do 
energetiky činit 5,3 bilionů RMB (cca 16 bilio-
nů Kč). Plán předpokládá, že do roku 2015 by 
měla ekologická energie tvořit 11 % z celko-
vého objemu a do roku 2020 až celých 15 %.

Železniční technika  
(Vehicles for railway) 

Tento obor prodělává během posledních 20 
let velmi prudký rozvoj. V průběhu poslední-
ho desetiletí dvacátého a následně počátkem 
dvacátého prvního století došlo ke značnému 
rozvoji staveb železničních tratí a modernizaci 

železniční techniky. V současné době je v Číně 
100 000 kilometrů tratí, a to ještě před dvě-
ma lety to bylo jen 80 000 km. V roce 2012 
se počítá s nárůstem na 110 000 km. Přitom 
dojde k výraznému zvýšení přepravní rych-
losti, která si zároveň vyžádá velmi kvalitní 
železniční tratě, lokomotivy a vagony. Pro ná-
zornost můžeme uvést následující srovnání: 
Před 20 lety byla Čína jediná a poslední na 
světě, která ještě vyráběla parní lokomotivy. 
Před rokem byl na trati Peking – Shanghai pře-
konán světový rychlostní rekord při rychlosti 
vlakové soupravy 487,3 kilometry za hodinu. 
V důsledku enormních a ne vždy ekonomicky 
zdůvodnitelných investic bude muset čínská 
vláda zásadně přehodnotit další investice 
a předpokládá se, že dojde k jejich omezení.

ostatní průmysl
Mimo výše uvedené hlavní strojírenské 

oblasti bude čínské strojírenství potřebovat 
obráběcí a tvářecí stroje pro výrobu textilních 
strojů, strojů a zařízení pro těžbu uhlí, staveb-
ních strojů a zemědělských strojů. Největší 
poptávka bude po specializovaných a přes-
ných CNC strojích a těžkých a supertěžkých 
(heavy – duty and super heavy – duty) obrá-
běcích a tvářecích strojích. 

Průmyslovým odvětvím, které ve zprávách 
CMTBA tradičně nebývá uváděno, je zbrojní 
průmysl.

Oficiální čínské statistiky uvádějí celkový 
vojenský rozpočet ve výši 75 miliard USD, 
američtí odborníci až dvojnásobek. Při tomto 
poměrně velkém rozptylu se těžko odhadu-
je výše čistých investic do strojního zařízení. 
V Číně navíc nejsou klasické zbrojovky, jako 
například v Indii, kde jsou tito výrobci zcela 

jasně a nezaměnitelně označeni. Investice 
jsou zahrnuty do kategorie strojírenství a tak 
je registrují i evropští specialisté na čínský 
průmysl. Přesto někteří čínští výrobci obrábě-
cích a tvářecích strojů uvádějí reference svých 
strojů v kategorii „military“. Pokud některý za-
hraniční výrobce dodá do Číny stroj do odvět-
ví automobilového, energetického, železniční-
ho, nebo leteckého, může rovněž uvádět jako 
referenci průmysl zbrojní. 

obráběcí a tvářecí stroje
Je poměrně zajímavé, že Čínský svaz výrob-

ců a uživatelů obráběcích a tvářecích stro-
jů uvádí detailní potřeby obráběcích strojů 
u hlavních strojírenských odvětví s největší 
dynamikou růstu, a přitom neuvádí potřebu 
ve vlastním oboru výroby obráběcích a tvá-
řecích strojů. Přitom tento obor vykazuje za 
posledních šest let meziroční nárůst cca 40 %. 
Všeobecně se počítá, že spotřeba a dodávky 
do oboru obráběcích a tvářecích strojů před-
stavují cca 10-15 % vlastní produkce. Samotná 
výroba špičkových obráběcích strojů ovšem 
vyžaduje stroje o třídu lepší. Tyto stroje musí 
čínští výrobci dovážet ze zahraničí. Z tohoto 
důvodu lze počítat se zvýšenou spotřebou 
velmi přesných obráběcích strojů u samot-
ných čínských výrobců.

čínské obráběcí stroje jako možná 
konkurence?

Zmíněný meziroční nárůst výroby obrá-
běcích a tvářecích strojů je bezprostředně 
ovlivněn velkou domácí spotřebou a enormní 
snahou exportovat. Tradiční čínští výrobci se 
spojují do sdružení, vznikají nové čínské vý-
robní závody s technickým zázemím inženýrů, 
kteří odcházejí od velkých výrobců, a je zde 
mnoho zahraničních joint-venture. Již několik 
let je nejsledovanější vývoj v pěti největších 
čínských sdruženích. Takzvanou čínskou pětku 
tvoří: 

 z SMTCL – Shenyang Machine Tool Group
 z  DMTG – Dalian Machine Tool Group Corpo-
ration

 z  QCMTT – Shaanxi Qinchuan Machine Tool 
and Tool Group

 z JIER – Jier Machine Tool Group
 z BYJC – Beijing No. 1 Machine Tool Group

Zahraniční a čínští experti na čínské obrábě-
cí stroje se shodnou, že všechny tyto podniky 
mezi pět největších skutečně patří. Shoda již 
nepanuje v pořadí těchto podniků. Má to svůj 
logický a historický základ. Zatímco Shenyang, 
Dalian a Beijing patří již tradičně mezi čín-
ské stálice, Qinchuan se mezi velké podniky 
dostal pouze nedávno, a to hlavně zásluhou 
vládní politiky masivní finanční podpory seve-
rozápadních provincií. 

Od roku 2001 do roku 2008 stoupl prodej 
této silné čínské pětky o 1.040 % (průměr-
ný roční nárůst cca 150 %). Za stejné období 
stoupl prodej nejsilnější světové pětky o 22 %. 
Průběžný výsledek prodeje v oboru TOP 5 
Čína versus TOP 5 svět je 100:2. Předpoklad, 

že stávající tendence bude pokračovat, je dán 
následujícími faktory:

 z  enormně silná a stálá místní poptávka po 
strojích

 z vlastní rychlý technický rozvoj
 z  přijímání špičkových technologií klasickým 
okopírováním, eventuálně zakoupením licen-
ce, nebo prostřednictvím nákupu vybraných, 
převážně evropských konkurenčních firem

Problematikou potenciální konkurence čín-
ských obráběcích strojů se dlouhodobě věnuje-
me v rámci Technologické platformy strojíren-
ské výrobní techniky a bude jí věnován zvláštní 
článek v některém z příštích čísel tohoto časo-
pisu. Pouze jako ukázku bez komentáře zde při-
pojujeme záběry prezentací dvou z největších 
čínských korporací: DMTG na EMO Hannover 
a IFF Kyjev v závěru roku 2011 a na stejné vý-
stavě IFF potom prezentaci čínské jedničky ze 
Shenyangu.

Výstava ccmt 2012
Na letošní výstavu CCMT 2012, která je pod-

porována Hospodářskou komorou České re-
publiky jako oficiální česká účast, se přihlásilo 
16 vystavovatelů z řad podniků SST. Výstavu 
pořádá Čínský svaz výrobců a uživatelů obrá-
běcích a tvářecích strojů CMTBA, který každý 
lichý rok organizuje prestižní výstavu CIMT. 
Veletrh se koná v termínu od 16. do 20. dubna 
2012 v Nanjingu. Jedno z nejstarších čínských 
měst leží v centru průmyslové oblasti střední 
Číny a čínský organizátor dává dostatečnou 
záruku, že ji navštíví velký počet zájemců z řad 
investorů, kteří hodlají své prostředky vložit 
do klíčových oblastí průmyslu v rámci celé 
Číny. V rámci výstavy je naplánována mise 
podporovaná z prostředků Ministerstva za-
hraničních věcí České republiky. Jedním z cílů 
této mise bude naplňování rámcové strate-
gické smlouvy o vzájemné spolupráci v ob-
lasti vědy, výzkumu a technologií s provincií 
Yünnan. Výstavě CCMT 2012 bude věnován 
obsáhlejší samostatný článek v příštím čísle 
našeho časopisu.
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Blue Competence –  
inovační motor pro Evropu
Ing. Jiří Vrhel, SST

Úvod
Pro udržitelnost globálního vývoje jsou 

hlavními předpoklady efektivní využití ener-
gie a přírodních zdrojů. Výrobní stroje a je-
jich parametry charakterizují tento proces 
již od samého počátku, a proto ovlivňují 
nejen udržitelnost výroby, ale také produkci 
„udržitelných“ výrobků. Značka Blue Com-
petence – Machine Tools reprezentuje sna-
hu průmyslu výrobních strojů vypořádat se 
s energetickou efektivitou. Následující text 
popisuje motivace oboru výrobních strojů 
k tomu, aby se s těmito fenomény vyrovnal, 
perspektivy efektivního využití energie a pří-
rodních zdrojů včetně praktických aplikací 
v průmyslu.

1. Předpoklad
Zpráva „Living Planet Report 2010“ organi-

zace WWF říká, že lidstvo zatím spotřebovalo 
přírodní zdroje rovnající se polovině planety 
Země a v roce 2030 by teoretická spotřeba 
zdrojů mohla dokonce dosáhnout hodnoty 
dvou planet Země, pokud by spotřeba přírod-
ních zdrojů narůstala stejným tempem jako 
doposud.

Možné řešení popisuje prof. Franz Rader-
macher ve své teorii „dvojitého faktoru 10“. 
„Rozumná budoucnost je představitelná, když 
se podaří dlouhodobě a v celosvětovém mě-
řítku dosahovat hospodářského růstu odpoví-
dajícího „faktoru 10“ při současném zajištění 
ochrany životního prostředí a zdrojů. Musí být 
dosaženo snížení zátěže životního prostředí 

na jednu desetinu dnešní hodnoty, tedy opět 
faktor 10. Průmyslová výroba je jen částí po-
psaného problému, ale také klíčem k jeho ře-
šení. Hlavní požadavek zní „produkovat více 
s menším využíváním zdrojů“. 

2. důležitá motivace
Efektivní využití energie a přírodních zdrojů 

je klíčovým tématem i pro průmysl výrobních 
strojů, přičemž lze vysledovat čtyři hlavní mo-
tivace (obr. 1). 

Vzhledem k ekologickému a sociálnímu 
dopadu nabývá toto téma stále více na po-
litickém významu a v mnoha průmyslových 
zemích je motivováno úsilím o snížení závis-
losti na energiích a surovinách. Tento vývoj 
se odráží v četných 
národních a obzvláš-
tě evropských před-
pisech. Především se 
jedná o energetickou 
směrnici Energy re-
lated Products (ErP), 
v jejímž ohnisku jsou 
také výrobní stroje. 
Úvahy o hospodár-
nosti na základě ros-
toucích cen energií, 
popřípadě výsledků 
sledování životního 
cyklu výrobku, jsou 
důležitým hnacím 
prvkem pro úspor-
nější energetická 

řešení. Automobilový průmysl jako důležitý 
odběratel německých výrobních strojů již de-
finoval energetickou efektivitu jako důležité 
hodnotící kritérium (obr. 2). 

3. Efektivní využití přírodních zdrojů 
a energie – rozdílné perspektivy

Efektivní využití energie a přírodních zdrojů 
pro výrobní stroje může být nahlíženo z růz-
ných úhlů. Jen tak lze rozpoznat stávající po-
tenciál a díky aktivnímu přístupu ho hlouběji 
odhalovat. Přitom musí být zohledněny náro-
ky na provoz stroje, potřeba uživatele stroje 
a prostředí, ve kterém má stroj pracovat.

3.1 Stroj
Před realizací kroků ke zlepšení energe-

tické efektivity stroje se musí nejprve určit 
jeho ekologický profil. V rámci zkoumání ži-
votního cyklu výrobku se zjistilo, že fáze užití 
obráběcího stroje je z hlediska dopadu na 
životní prostředí dominantní (obr. 3). S ohle-
dem na potenciální příspěvek ke globálnímu 
oteplování představuje vliv fáze užití stroje 
97 % a s ohledem na spotřebu fosilních paliv 
98 %.

Obr. 1: Motivace směřující k efektivnímu využívání energie a zdrojů

Obr. 2: Energetická efektivita jako jedno z hlavních kritérií pro 
 automobilový průmysl

Obr. 3: Význam fáze užití na ekologický profil obráběcího stroje
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Dalším důležitým poznatkem je, že největ-
ší podíl během fáze užití vykazuje spotřeba 
elektrické energie (obr. 4). 

Na základě těchto příkladů je jasné, že 
smysluplná opatření musí být primárně 
aplikována pro fázi použití obráběcích stro-
jů. Konkrétní příklady jsou uvedeny v od-
stavci 4.

3.2 Vliv uživatele
Konkrétní spotřeba energie a zdrojů stro-

jem nezávisí jen na jeho technickém vybave-
ní, nýbrž je také značně ovlivněna způsobem 
jeho používání. Na efektivní využití stroje mají 
značný vliv vedle technologických aspektů 
především organizace výroby, výrobní mana
gement a chování obsluhy. Z obrázku číslo 5 
je patrné, že chování uživatele stroje může 
ovlivnit jeho spotřebu ze 2/3, kdežto technic-
ká opatření pouze z 1/3. Tuto skutečnost je 
nutno mít na zřeteli také při zaškolování ob-
sluhy stroje.

3.3 Úroveň továrny
Další perspektivu pohledu nabízí úroveň to-

várny, ve které jsou integrovány technologic-
ké možnosti jednotlivých strojů a výrobních 
systémů s chováním uživatelů a celkovým 
kontextem výroby. 

Jak ukazuje příklad z automobilové výroby na 
obr. 6, může být odhalen vysoký potenciál pro 

úspory jak při celkovém pozorování, tak z izo-
lovaného úhlu pohledu. Klíčem k řešení je zde 
integrace výrobního procesu a jeho okolí pod-
porovaná monitoringem a rekuperací energie. 

Další pohled se otevírá, když se zaměříme 
na pákový účinek průmyslové výroby (obr. 7). 
Z  obrázku je patrné, že opatření k efektivní-
mu využití energie a zdrojů ve výrobě v hlav-
ních průmyslových odvětvích mají pouze 
nepatrný vliv na celkovou spotřebu a emise 
CO

2. Mnohonásobně vyšší podíl činí používá-
ní hotových výrobků např. v průmyslu, popř. 
v dopravě. Výrobní technika a speciálně obrá-
běcí stroje na prvním místě musí být chápány 
a neustále vyvíjeny jako prostředek pro výro-
bu udržitelných výrobků s ohledem na jejich 
používání. 

4. Proaktivní jednání průmyslu
Německý a evropský průmysl výrobních 

strojů si je vědom komplexnosti témat ener-
getické efektivity a efektivního využití zdro-
jů, a proto se včas angažoval v proaktivním 
vyjednávání s politiky, veřejností, zákazníky 
a uživateli strojů. Důležité iniciativy jsou struč-
ně popsány v dalším textu. 

4.1  Samoregulační  iniciativa  evropského 
průmyslu obráběcích strojů

Ještě předtím, než bude Evropskou komi-
sí prověřena přípravná studie pro výrobní 

stroje v rámci směrnice ErP, byl Evropskou 
asociací výrobců obráběcích strojů CECIMO 
podán návrh na Samoregulační Iniciativu. Cí-
lem je etablovat se a dohlížet na průmyslem 
podporovaný proces neustálého zlepšování. 
Výstupem by měl být modulární základ, kte-
rý orientačně umožní identifikovat relevantní 
potenciál zlepšení pro různé druhy strojů. Dů-
ležitým elementem je také systematický se-
znam potenciálů pro možná zlepšení a ecode-
signová opatření, která lze aplikovat na stroji. 
Nechybí ani kvantifikace těchto energetických 
vylepšení.

Nezávisle na tvorbě EUpostupu pro vý-
robní stroje byl v průběhu tvorby samo-
regulace vyvinut důležitý pomocný pro-
středek pro proces Ecodesignu v průmyslu 
výrobních strojů. Tím byl položen základ pro 
ekologická kritéria aplikovatelná na životní 
cyklus výrobku.

4.2 mezinárodní norma
Na základě diskusí a konkrétních iniciativ 

na světové úrovni v Japonsku a v Evropě byl 
zahájen mezinárodní projekt zaměřený na 
vytvoření normy, která se zabývá postupem 
pro vyhodnocení dopadu výrobního stroje na 
životní prostředí (obr. 8). Ustavené pracovní 
skupině ISO/TC39/WG12 předsedá Němec-
ký svaz VDW, který může uplatnit své zkuše-
nosti z intenzivních diskusí v rámci německé 

Obr. 5: Vliv uživatele na celkovou spotřebu výrobního stroje

Obr. 6: Spotřeba energie v průmyslové výrobě Obr. 7: Pákový účinek průmyslové výroby

Obr. 4: Význam spotřeby elektrické energie ve fázi užití obráběcího stroje
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expertní skupiny a evropské samoregulační 
iniciativy SRI.

Cílem je plánovaná čtyřdílná norma (ISO 
14955), která bude definovat vedle základní 
ecodesignové metodologie také metody pro 
testování energetické spotřeby obráběcích 
strojů a funkčních modulů. Norma dále de-
finuje testovací obrobky (výkovky), postupy 
a parametry pro vyhodnocení spotřeby ener-
gie u obráběcích a tvářecích strojů.

Metodologie popsaná v prvním dílu normy 
je založena na jednotném popisu funkcí stro-
je nezávislých na procesu, technologii a kon-
strukčním provedení. Podporuje konstruktéra 
při identifikaci a vyhodnocení spotřeby ener-
gie jednotlivých funkcí stroje (chlazení řezu), 
relevantních komponentů (čerpadla, kompre-
sory…) a systému (komponenty, potrubí, řídicí 
systém…). Kromě toho přináší první díl normy 
ISO 14955 systematický soupis potenciálu pro 
zlepšení a k tomu nabízí možnosti, jak ho do-
sáhnout.

4.3 Blue Competence – výrobní stroje
Blue Competence kampaň na podporu udr-

žitelnosti byla iniciována německým svazem 
VDW. Tato značka je registrována německým 
svazem VDMA a užívá se pro strojní zařízení vše-
ho druhu. Cílem je, aby se tato iniciativa stala 

jednou z hlavních aktivit na podporu ekologické 
výroby a výrobků a získané poznatky mohly být 
prezentovány na světových trzích. Do iniciativy 
se mohou zapojit samotní výrobci strojů.

Blue Competence – Machine Tools vystu-
puje jako značka prezentující průmysl výrob-
ních strojů jako odvětví, které zná cestu, jak 
se vypořádat se stoupajícími nároky na ener-
getickou efektivitu a využití přírodních zdrojů 
a současně reaguje na evropskou legislativu. 
Pro výrobce strojů funguje Blue Competence 
– Machine Tools jako Benchmark.

Iniciativa má také podporovat dialog mezi 
zákazníky a dodavateli a navázat na další ak-
tivity např. v oblasti výzkumu. 

Původně byla kampaň zamýšlena pouze pro 
německé výrobce. Díky velkému zájmu výrob-
ců výrobních strojů deklarovat šetrnost k ži-
votnímu prostředí v rámci marketingu, byla 
značka Blue Competence „Alliance Member“ 
zpřístupněna za poplatek i neněmeckým fir-
mám zejména prostřednictvím národních 
oborových svazů. Pro používání značky platí 
přesná pravidla (obr. 9). 

 Dne 17. února 2012 proběhlo v Bruselu ve-
řejné zahájení iniciativy Blue Competence na 
mezinárodní úrovni pod taktovkou Evropské 
asociace výrobců obráběcích strojů CECIMO, 
které byla také svěřena kompletní agenda.

Vedle funkce obo-
rové iniciativy výrob-
ců výrobních strojů 
představuje Blue 
Competence – Ma-
chine Tools další funk-
ci v podobě databáze 
konkrétních techno-
logických a kon-
strukčních znalostí 
členských firem, jak 
šetřit energii a přírod-
ní zdroje. Díky plynu-
le rostoucímu počtu 
praktických příkladů 
je již dnes dosažený 
stav technických řeše-
ní používán relevantní 
cílovou skupinou. 

Obrázek 10 ukazuje příklad celkové ener-
geticky efektivní koncepce ozubárenského 
stroje. Jsou zde zohledněny všechny rele-
vantní potenciály pro zlepšení – např. použití 
čerpadel s frekvenčním měničem, redukce 
průtoků vzduchu vzduchovou ucpávkou 
a chlazení  využitím odpadního tepla z roz-
vodné skříně. Na znázorněném příkladu vy-
soce produktivního stroje vedou pouze tato 
tři uvedená opatření k roční úspoře energie 
v hodnotě okolo 5500 Eur. 

Blue Competence – Machine Tools dispo-
nuje celou řadou dalších příkladů, které mají 
technické uplatnění v následujících oblastech:

 z Komponenty
 z Koncept stroje
 z Výrobní postup
 z Konstrukce stroje
V případě zájmu o podrobnější informace 

o Blue Competence kontaktujte prosím pra-
covníka expertního úseku SST Ing. Jiřího Vrhe-
la, vrhel@sst.cz, tel.: 723 321 879.

závěr 
V rámci oboru výrobních strojů probíhá 

pouze část aktuálních diskusí o energetické 
efektivitě a využití zdrojů ve výrobě. Zaměřu-
jeme se na ně především proto, že spotřeba 
energie u výrobních strojů představuje velice 
důležitou položku.

Energetická efektivita je již dlouho implicit-
ně zohledněna v nákladech na provoz stro-
jů jako jedna z vlastností obráběcích strojů. 
Dnes však především němečtí zákazníci stále 
častěji kladou požadavky na její explicitní vy-
jádření. 

Německý průmysl výrobních strojů je no-
sitelem ecovývoje prostřednictvím nových 
energetickoefektivních produktů, integrací 
nejnovějších poznatků, průmyslem podpo-
rovanou samoregulací a aktivní prezentací 
na trhu. Blue Competence – Machine Tools 
představuje veřejné přiznání se evropské-
ho průmyslu výrobních strojů ke snaze za-
ujmout aktivní, neli vedoucí roli v oblasti 
Ecodesignu. 

Zdroj: Kongress Nachhaltige Production, 
Tagungsband, EMO HANNOVER 2011

Obr. 8 Mezinárodní norma pro vyhodnocení dopadu výrobního stroje 
na životní prostředí

Obr. 10: Průmyslový příklad energeticky efektivního konceptu obrá-
běcího stroje

Obr. 9: Požadavky pro používání značky Blue Competence – Alliance 
Member
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Reflexe veletrhu EMO 
Hannover 2011
V září 2011 se konala v německém Hannoveru největší světová výstava ob-
ráběcích a tvářecích strojů a technologií. Výstava proběhla v atmosféře mír-
ného optimismu, který po loňské krizi navodila konjuktura v prvním pololetí 
roku 2011.

Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. Jan Smolík, Ph.D., VCSVTT

Celková výstavní plocha obsazená vystavo-
vateli na EMO 2011 činila 175 293 m2, což je 
srovnatelné s předchozím milánským roční-
kem 2009. Výstavu navštívilo celkem 138 000 
návštěvníků. Vystavovalo celkem 2037 firem 
z 41 zemí, což je více než v roce 2009. Do-
minovaly především domácí firmy, kterých 
bylo 819 (40 % z celkového počtu), s výstavní 
plochou 74 986 m² (43 %). Osm zemí – Ně-
mecko, Itálie, Tchajwan, Švýcarsko, Čína, 
Japonsko, Španělsko a USA – představovalo 
80 % všech vystavovatelů z hlediska počtu 
i obsazené výstavní plochy. Tento výčet nazna-
čuje, kde se nacházejí současná centra oboru 
výrobních technologií. Česká republika zauja-
la cca 13. místo v počtu firem a velikosti plo-
chy (35 firem). Po několika letech se výstavy 
opět zúčastnili všichni největší a nejvýznam-
nější výrobci strojů i nástrojů. V krátkosti lze 
výstavu shrnout tak, že zde neproběhla žádná 
revoluce, spíše jen evoluce ve vazbě na mě-
nící se požadavky zákaznických technologií. 
Neprobíhá honba za konkrétními technický-
mi parametry (zrychlení, otáčky, výkon), ale 
je akcentována multifunkčnost strojů, maxi-

mální podpora zákazníků, technologické ap-
likace, automatizace a systémová řešení. Ne-
přehlédnutelný byl výrazný pokrok v designu 
a v prezentaci koncových technologií formou 
vystavených obrobků.

Pokračující fúze dmG a mori Seiki
Obě přední světové firmy měly společný 

nepřehlédnutelný stánek zabírající prakticky 
celou halu 2, kde bylo vystaveno 97 strojů, 
z toho 25 novinek. Své plány do blízké budouc-
nosti představily firmy na tiskové konferenci. 
Jejich fúze pokračuje a propojení aktivit obou 
firem proběhne v pěti hlavních oblastech. Prv-
ní je společná výroba komponent a uzlů ob-
ráběcích strojů s cílem snížit náklady a zvýšit 
spolehlivost. Druhou je společný nákup kom-
ponent, opět s cílem snížit náklady. Třetí je vý-
zkum a vývoj. Na EMO byly mj. prezentovány 
jako výsledky společného vývoje vertikální fré-
zovací centrum MILLTAP 700, horizontální fré-
zovací centrum NHX4000 (bude dostupné se 
řídicími systémy Siemens 840D nebo MAPPS 
IV) a pět inovovaných strojů v řadě Ecoline 
(dva soustružnické a tři frézovací stroje) s no-

vým jednotným designem. Čtvrtou oblastí, ve 
které budou propojeny aktivity, je servis a zá-
kaznická podpora. Ty budou založeny na výše 
uvedených společných technologických cen-
trech a dále na existenci společného skladu 
náhradních dílů s více než 95 000 položkami 
a zákaznickou hotline pracující v režimu 24/7. 
Poslední oblastí spolupráce je financování pro-
deje strojů. Byla představena společnost MG 
finance, ve které má 33 % podíl firma Gilde-
meister, 33 % Mori Seiki a 34 % finanční sku-
pina Mitsui&Co, Ltd. U každého vystaveného 
stroje byly proto kromě hlavních technických 
údajů uvedeny i možnosti financování nákupu 
prostřednictvím společnosti MG finance.

Soustružnické stroje s vodorovnou 
osou

V této kategorii strojů bylo vystaveno vel-
ké množství novinek. Aktuální vývoj se zde 
soustřeďuje do těchto oblastí: multifunkční 

Skelet kompaktního pětiosého stroje DMG

Mori Seki: soustružnické centrum s integrovaným zakladačem, měřicí 
stanicí a zásobníkem obrobků

Stojan s rozšířenou základnou firmy Union Chemnitz
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stroje pro komplexní opracování, zákaznická 
podpora pro produktivní programování ví-
ceosých strojů (včetně analýzy kolizí), zkra-
cování hlavních časů překryvem operací ve 
více vřetenech, zkracování vedlejších časů 
pomocí automatizace (AVO, AVN). Příkladem 
nových multifunkčních strojů v této kate-
gorii je Mori Seiki NTX200 nebo WFL M80. 
Zákaznická podpora programování těchto 
složitých strojů byla prezentována formou 
vlastních programovacích nástrojů (např. 
DMG popř. Nakamura Tome) nebo úzkou 
spoluprací výrobce stroje a CAM systému 
(logo firmy TOPSOLID bylo nepřehlédnutelné 
na mnoha strojích – např. WFL nebo Niles). 
Paralelní obrábění s více vřeteny bylo trvale 
přítomné na všech expozicích, ať se jednalo 
o zvyšování parametrů vedlejších vřeten na 
soustružnických centrech (shodné paramet-
ry na hlavním i vedlejším vřetenu), nabídku 
dvojstrojů (typicky v oblasti inverzně ver-
tikálních soustruhů) nebo přímo o vícevře-
tenové automaty. Všudypřítomná automa-
tizace zahrnuje u těchto strojů především 
širokou nabídku integrovaných manipulátorů 
obrobků, možnost spojení s robotem nebo 
možnost připojení samostatné manipulační 
a skladovací buňky.

Frézovací stroje malé a střední 
velikosti

Vystavené stroje neprezentovaly žádné 
významné novinky v konstrukci. Trendy 

vycházejí z koncepcí předchozích let a jedná 
se především o kompaktní stavbu (převážně 
pětiosých strojů) a vyrovnání se s nároky 
na rostoucí požadavky na přesnost a jakost 
tvarově náročných obrobků. S tím souvisí 
i zaměření výrobců strojů na jejich optimální 
technologické využití. Proto je uživateli zhusta 
nabízena podpora při návrhu výrobní techno-
logie, nástroje pro management toku energií, 
materiálu a nástrojů v procesu obrábění 
a servis. Z technického hlediska roste počet 
aplikací spline interpolací pro zkrácení časů 
obrábění a zvýšení kvality povrchu, offline 
simulace procesu a analýza kolizí. Velký důraz 
je také kladen na zvyšování kvality pracovního 
prostředí, což se odráží v ergonomii a designu 
strojů.

Frézovací a vyvrtávací stroje pro 
velké obrobky

Výstavy EMO se zúčastnili všichni významní 
výrobci velkých frézovacích a vyvrtávacích 
strojů, kteří vystavovali celou řadu novinek. 
Výrobci strojů s horizontálním smykadlem se 
snažili upozornit na své stroje novou rozkro-
čenou konstrukcí stojanů nebo používáním 
hydrostatických vedení. Mezi zajímavé expo-
náty patřil stroj firmy Colgar, který se vyzna-
čuje svařovanou konstrukcí z profilovaných 
plechů a provedením box in box. Firma OMV 
představovala stroj s teplotní stabilizací, která 
termostabilitu řeší pomocí cirkulace vzduchu 
v konstrukci jednotlivých skupin stroje. V ne-

poslední řadě byl patrný i značný pokrok v de-
signu strojů u jindy konzervativních výrobců. 
Jako trend v oblasti horizontálních frézovacích 
strojů lze označit rozkročení stojanů ve směru 
posuvu, symetrické konstrukce a využití hyd-
rostatického vedení.

V oblasti těžkých obráběcích strojů s verti-
kálním smykadlem nelze hovořit přímo o tren-
dech, nicméně výrobci se snaží využívat ve 
vyšší míře hydrostatická vedení a automatic-
kou výměnu hlav. Za povšimnutí stojí i přístup 
k rychlosti výroby firmy Schiess, která nabízí 
dodání stroje z opakované výroby do 6 měsíců.

Brousicí stroje
Brousicí stroje obsadily tradičně halu 11. 

Stále více výrobců nabízí univerzální pro-
dukční stroje, jejichž konstrukce je výrazně 
orientována především na snížení ceny stroje 
i jeho provozních nákladů. Stroj je tudíž lev-
nější, avšak firma přesto garantuje zachování 
přesnosti a kvality povrchu broušeného dílu. 
Cena stroje je snížena díky omezení možných 
variant provedení stroje a jeho rozšíření, 
nicméně výrobci se brání pojmu „low cost“ 
a používají alternativní popisy odrážející ná-
kladovou optimalizaci, jako např. „Lean Cost 
Machine“ (Supfina) či „Lean Manufacturing“ 
(Kellenberger). Na výstavě bylo prezentováno 
množství brousicích strojů doplněných auto-
matizačními prostředky, především roboty 
a manipulátory, a jednotkami pro integrované 
postprocesní měření ve stroji.

Seminář na téma obráběcí stroje a technologie na veletrhu EMO Hannover 2011
Dne 9. února 2012 uspořádala Společnost 

pro obráběcí stroje ve spolupráci s Fakultou 
strojní Českého vysokého učení technického 
v Praze a Výzkumným centrem pro strojí-
renskou výrobní techniku a technologii jed-
nodenní odborný seminář. Celkem 21 před-
nášek, na jejichž přípravě se podílelo na 30 
odborníků, bylo rozděleno do 4 následujících 
tematických bloků: Stroje, Společná základní 
problematika, Technologie a nástroje a Měře-
ní vlastností obráběcích strojů, metody a pří-
stroje pro měření.

Přednáškový blok, jehož cílem bylo sezná-
mit technickou veřejnost se současným sta-
vem vývoje a vývojovými trendy v oboru ob-
ráběcích strojů ve vazbě na podzimní výstavu 
EMO 2011 v Hannoveru, byl určen především 
pro manažery výrobních podniků a pracovní-
ky jejich technických a obchodních úseků pra-
cující v oboru obráběcích strojů a návazných 
technologií. Na přednáškách zazněly informa-
ce, které jsou rovněž neocenitelné pro členy 
pedagogického sboru vysokých a středních 
technických škol.

Jak je patrno ze záběru do konferenčního 
sálu Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde se akce 
konala, přilákal program skutečně mimořádný 
počet zájemců – sešlo se jich téměř sedmde-
sát. Odborným partnerem konference byla 
Technologická platforma – Strojírenská výrobní 
technika a mediálním partnerem pak prestižní 
časopis M+M Průmyslové spektrum, na jehož 

stránkách vychází už od října loňského roku 
seriál článků inspirovaný výstavou EMO. Každý 
účastník konference obdržel rovněž reprezen-
tativní dvousetstránkový sborník doprovázený 
bohatým fotomateriálem, grafy a nákresy, do 
něhož byly zařazeny i přednášky, které z časo-
vých důvodů nemohly na konferenci zaznít.

Blanka Markovičová, SST

Záběr na účastníky konference věnované současným trendům v oboru obráběcích strojů ve 
vazbě na veletrh EMO Hannover 2011
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→ Věda a Výzkum

NAVRŽENÉ PROJEKTY VaV V ROCE 2011 
V OBORU STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA 
Z POHLEDU TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY
TPSVT iniciuje užší propojování výzkumné a průmyslové sféry a promítá stra-
tegii oboru do nových projektů VaV

Ing. Jan Smolík, Ph. D.

Technologická platforma strojíren-
ská výrobní technika

Technologická platforma strojírenská vý-
robní technika (TPSVT) ve spolupráci s Vý-
zkumným centrem pro strojírenskou výrobní 
techniku a technologii (VCSVTT) a Společností 
pro obráběcí stroje (SpOS) iniciovala a podpo-
rovala v roce 2011 intenzivní spolupráci mezi 
akademickou a průmyslovou sférou v rámci 
naplňování strategie oboru. Průmyslové pod-
niky sdružené v TPSVT a SST byly informová-
ny o všech existujících možnostech získávání 
dotační podpory pro výzkum, vývoj a inovace. 
Tyto podniky z oboru strojírenské výrobní tech-
niky jsou výrazně produktově orientovány a zá-
kladním nástrojem na cestě k inovacím jsou 
právě výstupy z oblasti vývoje a aplikovaného 
výzkumu. Projekty krátkodobého (2–3 roky) 
výzkumu a vývoje mají pro tyto podniky smy-
sl především tehdy, pokud během řešení pro-
jektu vznikne funkční prototyp nebo ověřená 
technologie a proběhne testování, které umož-
ní následné vývojové, konstrukční a obchodní 
aktivity přenášející tyto výsledky na trh.

11 podaných projektů
Mezi nejvhodnější dotační programové 

projekty a výzvy, které umožňují realizovat 
aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, vý-
robu a testování prototypů, patří následující 
programy: 

1) TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
2) Alfa Technologické agentury ČR
3) Projekty 7. rámcového programu EU. 

Uvedené programy požadují silnou orientaci 
obsahu projektu na inovaci nebo vývoj nového 
produktu, předpokládají spolupráci podniku 
nebo podniků ve funkci lídra a výzkumné orga-
nizace v roli partnera ve společném konsorciu 
řešitelů. U těchto programů se předpokládá 
doba řešení obvykle 2–3 roky a spoluúčast 
řešitelů financovaných z neveřejných zdrojů 
přibližně na úrovni 50 % celkových způsobi-

lých nákladů projektu. V rámci uvedené inicia-
ce a podpory bylo připraveno a do soutěží na 
podporu výzkumu a vývoje odevzdáno celkem 
11 projektů. TPSVT ve spolupráci s VCSVTT 
podporovala šest projektů do soutěže MPO 
TIP a ve spolupráci se SpOS pak pět projektů 
do soutěže ALFA TA ČR. V rámci participace na 
přípravách projektů se v předchozích létech 
podařilo významně promítnout Strategickou 
výzkumnou agendu (SVA) a Implementační 
akční plán (IAP) vytvořené TPSVT do návrhů 
projektů. Především dokument IAP znamenal 
v tomto případě výraznou pomoc, neboť ob-
sahuje podrobný rozbor jednotlivých výzkum-
ných úkolů a problematik s perspektivou do 
roku 2015. Takto bylo možné z IAP čerpat při 
návrhu projektů řadu informací a promítnout 
tak do nich předchozí analýzy.

Hlavními navrhovateli projektů nebo spo-
lupříjemci s významnou rolí jsou podniky 
sdružené v TPSVT a v SST. Jmenujme napří-
klad: TOS Varnsdorf, a. s., Tajmac ZPS, a. s., 
TOS Kuřim, a. s., Škoda Machine Tool, a. s., 
ČKD Blansko, a. s., Kovosvit MAS, a. s. S cílem 
zajistit užší spolupráci akademické a průmy-
slové sféry byly takto podpořeny především 
návrhy projektů, které zahrnují efektivní 
spolupráci komerčního podniku a výzkumné 
organizace. Ty projekty, které budou v soutě-
žích TIP a Alfa úspěšné a získají podporu, pak 
budou napomáhat lepší provázanosti a spo-
lupráci mezi průmyslem a výzkumnými týmy 
vysokých škol.

Všechny projekty podpořeny nebu-
dou

Vzhledem k faktu, že jde o návrhy projek-
tů do soutěží, ve kterých je významný převis 
zájemců o podporu ve vztahu k finančním 
možnostem poskytovatelů, je třeba počítat 
i s neúspěchem některých projektů. V sou-
časnosti lze považovat za úspěch, pokud by 
prošla alespoň 1/3 navržených projektů. 
V převážné většině případů se však jedná 
o klíčové vývojové a inovační kroky jednot-

livých podniků, takže budou projekty řešeny 
při omezeném rozpočtu a technickém obsa-
hu i bez dotační podpory, a to jako součást 
interních plánů technického rozvoje. Větši-
nou se však nedostatečná dotační podpora 
negativně projeví na délce řešení a někdy 
také na restrikci obsahu nebo některých 
technických parametrů řešení. Významným 
negativem dotačně nepodpořených projektů 
je také nižší objem spolupráce s akademickou 
sférou.

Průběh financování
Celková částka uznaných nákladů všech 

11 navrhovaných projektů činí 291 mil. Kč 
a požadovaná státní dotace na podporu 
těchto projektů představuje částku 168 mil. 
Kč, což je zhruba 58% dotace. Tato hodnota 
vychází z vnitřní struktury řešených úkolů 
a jejich rozdělení do jednotlivých etap na 
úkoly experimentálního vývoje a úkoly apli-
kovaného výzkumu. Největší objem pláno-
vaných uznaných nákladů je vyčleněn v dru-
hém roce řešení projektu, neboť v tomto 
roce probíhá realizace prototypů. První rok 
řešení projektů je většinou plánován jako 
období určené pro výpočtové a vývojové 
práce, třetí a čtvrtý rok je pak věnován do-
končování a oživování prototypů, finalizaci 
technologií a testování. Tři z navrhovaných 
projektů jsou rozplánovány na 4 roky ře-
šení, jeden projekt je plánován pouze na 
2 roky a většina ostatních pak na tříletou 
dobu řešení.

Projekty do soutěže TIP předpokládají cel-
kové uznané náklady 116 mil. Kč, projekty 
do soutěže Alfa pak 175 mil. Kč (viz grafy). 
Průměrné způsobilé náklady na projekt 
MPO jsou 19 mil. Kč, na projekt Alfa pak 
35 mil. Kč. Tento rozdíl je dán jednak dél-
kou řešení projektů Alfa, ale především šíří 
konsorcií, která u těchto projektů zahrnu-
jí více partnerů a také obvykle větší počet 
realizovaných prototypů. Projekty MPO jsou 
zpravidla zaměřeny na jeden prototyp a kon-
sorcium tvoří většinou jeden podnik a jedna 
výzkumná organizace.

klíčové Centrum kompetence
Mezi programy na podporu aplikovaného 

výzkumu patří také Centra kompetence TA 
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ČR. Tento program je však na rozdíl od TIPu 
a Alfy specificky zaměřen na dlouhodobý 
aplikovaný výzkum se širším záběrem. V rám-
ci oboru byl do této výzvy navržen projekt 
Centrum kompetence – Strojírenská výrobní 
technika (CK SVT). Tento návrh projektu od-
ráží strategii oboru (SVA) a poznatky a know-
how obsažené v Implementačním akčním 

plánu (IAP) TPSVT. Pokud bude návrh projek-
tu v soutěži úspěšný, pak jeho realizace umož-
ní dále pokračovat v dlouhodobých směrech 
oborového výzkumu, který je dosud dotačně 
podporován z prostředků Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci pro-
gramu Výzkumná centra. Návrh projektu CK 
SVT připravilo konsorcium tří vysokých škol: 

ČVUT v Praze, VUT v Brně a Technické univer-
zity v Libereci a sedmi nejvýznamnějších obo-
rových podniků: TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, 
TajmacZPS, Kovosvit MAS, Škoda Machine 
Tool, TOSHULIN a Šmeral. Projekt je zaměřen 
na nejperspektivnější oblasti výzkumu a vý-
voje identifikované v SVA a v IAP. Všechny 
plánované směry výzkumu budou v průbě-
hu řešení projektu testovány a ověřovány 
na prototypech a zkušebních technologiích. 
Je samozřejmě velkou otázkou, zda bude 
projekt vůbec podpořen. Pokud ne, nastane 
problém, jak zajistit dlouhodobý oborový vý-
zkum, pro který neexistuje v současnosti jiný 
možný zdroj financování.

Od strategie přes implementaci až 
po iniciaci nových projektů

Technologická platforma TPSVT se v roce 
2009 věnovala primárně formování strategie 
oboru do roku 2020 (SVA), v roce 2010 pak 
pracovala především na vytvoření Implemen-
tačního akčního plánu (IAP), který popisuje, 
pomocí jakých technických prostředků je 
možné strategii prakticky implementovat do 
reálné produkce podniků. V roce 2011 byla 
TPSVT a její partneři iniciátorem řady nových 
projektů výzkumu a vývoje, zaměřených pře-
devším na nové stroje, a podařilo se účelně 
využít výsledky práce a knowhow obsažené 
v SVA a IAP. Podpořeny byly hlavně projekty 
stimulující spolupráci mezi komerční a aka-
demickou sférou a projekty se silným aplikač-
ním potenciálem. Nyní již můžeme jen popřát 
uvedeným návrhům projektů v soutěžích TIP 
a Alfa úspěch a připravovat se na další mož-
nosti iniciovat inovační projekty VaV ve vazbě 
na pokračující činnost platformy.

závěrečné zasedání Rady Výzkum-
ného centra pro strojírenskou 
výrobní techniku a technologii

Dne 8. února se konalo závěrečné zasedání 
Rady VCSVTT, které bylo věnováno především 
projednání a schválení Závěrečné zprávy pro-
jektu 1M0507 – „Výzkum strojírenské výrobní 
techniky a technologie“. Vedoucí Centra se-
známil členy Rady s výsledky interních opo-
nentur a bilancí celého projektu za léta 2005 
– 2011. Členy Rady jsou kromě představitelů 
akademické obce také ředitel SST, Ing. Petr Ze-
mánek, Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., Prof. 
Dr. Ing. Jiří Marek, technický ředitel akciové 
společnosti TOHULIN, Ing. Jiří Mindl, technic-
ký ředitel akciové společnosti KOVOSVIT MAS, 
Ing. Radomír Zbožínek, technický ředitel ak-
ciové společnosti TAJMAC a Ing. Milan Hoza, 
technický ředitel akciové společnosti Šmeral 
Brno. Vedoucí spojeného pracoviště Ústavu 
výrobních strojů a mechanismů a VCSVTT Ing. 
Jan Smolík, Ph.D. se ve svém vystoupení vě-
noval budoucnosti tohoto pracoviště, zejmé-
na pak možnostem zajištění financovaných 
výzkumných a vývojových projektů, které by 
umožnily další fungování Centra, jakož i od-
borný růst jeho převážně mladých vědeckých 
pracovníků.
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→ VzděláVání

Projekty financované 
z Evropského sociálního 
fondu
Ing. Petra Macháčková, Circle-Project

Svaz strojírenské technologie zahájil další 
úspěšný rok, alespoň co se dotačních titu-
lů, respektive projektů financovaných z Ev-
ropského sociálního fondu týče. Jako řada 
dalších organizací se i Svaz strojírenské tech-
nologie chopil příležitosti k profinancování 
plánovaných aktivit z minulých let z dotač-
ních programů, k jejichž naplnění většinou 
nebývá dostatek vlastních finančních zdrojů. 
Jedná se o aktivity zaměřené na podporu 
technických oborů na středních odborných 
školách a sjednocení úrovně znalostí žáků 
na těchto školách za pomoci nového, mo-
derního vybavení, vytvoření jednotného 
studijního materiálu a zajištění praktické 
výuky v členských podnicích. Myšlenka na 
realizaci právě těchto aktivit vychází z aktu-
ální situace odborného technického školství, 
jejíž dopad na trh práce je všeobecně znám. 
Snahou Svazu strojírenské technologie tudíž 
je zlepšit prostřednictvím dotačních progra-
mů podmínky výuky technických oborů na 
středních odborných školách a také podnítit 
zájem žáků o vzdělávání právě v těchto obo-
rech s odůvodněním, že absolutorium školy 

technického zaměření výrazně zvýší jejich 
konkurenceschopnost na trhu práce a zájem 
výrobních podniků úspěšné absolventy za-
městnávat.

Od března 2011 je realizován v Jihočeském 
kraji „pilotní“ projekt na podporu technic-
kých oborů na středních odborných školách 
zaměřený na NC programování s  názvem 
„Získání dovedností v programování na 
CNC obráběcích strojích pro studenty střed-
ních odborných škol a učilišť“. Projekt bude 
ukončen v plánovaném termínu, tj. do 30. 
6. 2012. O projektu lze říci, že jeho dosavad-
ní postup naplňuje stanovený cíl, kterým je 
zlepšení podmínek a kvality výuky.

V minulém roce bylo podáno 7 projekto-
vých žádostí zaměřených na podporu tech-
nického vzdělávání, z toho 3 byly schváleny 

a ostatní byly z nejrůznějších důvodů vyřaze-
ny. Projekty svým charakterem spadají pod 
operační program Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, který je vyhlašován krajskými 
úřady pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. 

Svaz strojírenské technologie se samozřej-
mě snaží realizovat i projekty zaměřené na 
podporu konkurenceschopnosti členských 
podniků. Tyto projekty jsou však závislé na 
vyhlašovaných výzvách příslušných operač-
ních programů pod záštitou Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR a zároveň na přístupu 
členských podniků. V srpnu 2011 byl ukon-
čen vzdělávací projekt s názvem „Zvýšení 
konkurenceschopnosti vybraných členských 
organizací SST prostřednictvím rozvoje lid-
ských zdrojů“. Cílem projektu bylo vyrovnání 
kvalifikační úrovně členských firem a posíle-
ní znalostí a dovedností zaměstnanců všech 
úrovní. 

Další aktivitou Svazu strojírenské technolo-
gie je podpora vědy a výzkumu s cílem pro-
pojit vědecko-výzkumnou činnost s podnika-
telskou sférou. Jedním z prvních dotačních 
projektů zaměřených na tuto aktivitu byl pro-
jekt s názvem „Technologická platforma“.  Pro-
jekt je realizován pod záštitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR a v současné době 
probíhají intenzívní jednání o možnosti jeho 
pokračování v následujícím období. 

Svaz strojírenské technologie samozřejmě 
výhledově počítá s účastí v dalších dotačních 
programech. Vybrat správný dotační pro-
gram pro realizaci plánovaných aktivit je však 
dosti náročné. Z toho důvodu Svaz strojíren-
ské technologie využívá projektovou a pora-
denskou kancelář, která zároveň umožňuje 
hladkou a bezproblémovou realizaci schvále-
ných a podpořených projektů.

Typ projektu Schválené projekty Vyřazené projekty

nC programování Ústecký kraj 
Jihomoravský kraj

Vysočina, Zlínský kraj  
Olomoucký kraj

Mechatronika Středočeský kraj Královehradecký kraj

Školení pracovníků členských podniků SST organizované 
společností CIRCLE Education s.r.o.
Iveta Konvičná

V letech 2010 a 2011 podpořil Svaz strojírenské technologie vzdělávacími ak-
tivitami své členské podniky v rámci projektu „zvýšení konkurenceschopnosti 
vybraných členských organizací SST prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů“.

 
Projekt byl spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu (ESF). Vzdělávání bylo zastře-
šeno třemi vzdělávacími agenturami, z nichž 
jednou byla společnost CIRCLE Education 
s.r.o. Tato vzdělávací agentura proškolila pra-
covníky podniků ASTOS AŠ, s.r.o., PILOUS –pá-

sové pily, spol. s r.o. a tří dalších firem, které 
nejsou členy SST: NC LINE, s.r.o., ORLÍK-KOM-
PRESORY výrobní družstvo a PERMON s.r.o.

Jednou z možností, jak pomoci výrobním 
podnikům zajistit finančně dostupnou a záro-
veň kvalitní nabídku vzdělávacích programů 

a přispět tak ke zvýšení jejich konkurence-
schopnosti a tudíž i prosperity, je využití do-
tačních zdrojů z Evropských sociálních fondů.



/41/

 www.sst.cz

Vedení Svazu strojírenské technologie si je 
této skutečnosti dobře vědomo a cílevědomě 
ji využívá.

V květnu roku 2010 se společnost CIRCLE 
Education s.r.o. zúčastnila výběrového ří-
zení na dodavatele vzdělávacích služeb pro 
veřejnou zakázku s názvem „Zajištění další-
ho profesního vzdělávání pro zaměstnance 
vybraných podniků“, která probíhala v rám-
ci projektu „Zvýšení konkurenceschop-
nosti vybraných členských organizací SST 
prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů“. 
Projekt byl spolufinancován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu ČR. 

Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu 
označenou jako zaměstnanci vybraných člen-
ských podniků. Bylo proškoleno přibližně 100 
pracovníků na různých pracovních pozicích, 
jejichž pracoviště se nacházejí v různých regi-
onech (Jihomoravský, Karlovarský, Olomoucký 
a Jihočeský kraj). Někteří z nich byli pracovní-
ky členských podniků SST a pracovní skupiny 
v jednotlivých kurzech byly operativně dopl-
něny i o frekventanty z nečlenských podniků.

Kurzy byly zaměřeny na oblast „soft skills“ 
– měkkých dovedností – a jejich konkrétní ob-
sah byl formován podle požadavků zadavate-
le. Jednalo se o následující kurzy:

 z Kurz pro prodejce – pokročilí I.
 z Kurz pro prodejce – pokročilí II.
 z Kurz pro prodejce klíčoví zákazníci I.
 z Kurz pro prodejce klíčoví zákazníci II.
 z Kurz – manažerské dovednosti
 z  Kurz – manažerská a marketingová akade-
mie
Vzdělávací agentura CIRCLE Education s.r.o. 

se již od roku 2008 věnuje vzdělávacím akti-
vitám a realizaci kurzů na míru pro firemní 
zákazníky. Obsah kurzů je koncipován na zá-
kladě vyhodnocených informací ze vstupních 
analýz, které jsou uskutečněny před zaháje-
ním každého školení. Výsledky analýz také 
umožnily navazovat ve výuce na r  eálnou úro-

veň znalostí pracovníků jednotlivých podni-
ků. Základním úkolem systému vzdělávání je 
umožnit zaměstnancům průběžně rozšiřovat 
a inovovat rozsah a strukturu teoretických 
poznatků, získávat specifické dovednosti pro 
práci na konkrétním pracovním místě a vy-
tvářet podmínky pro realizaci plánů osobního 
rozvoje. 

Kurzy byly obsazeny vysoce kvalifikovanými 
lektory, kteří byli znalí nejen teorie, ale také 
praxe. Soudíme tak mimo jiné i z vyhodnocení 
kvality jednotlivých seminářů, které probíha-
lo jak osobně v průběhu kurzů, tak i formou 
následných dotazníků. Ráda bych v této sou-
vislosti poukázala na článek pana Lukáše Sej-
kory, obchodního ředitele společnosti PILOUS 
– pásové pily, spol. s r. o., který sám popsal 
své dojmy ze školení v článku Není školení 
jako školení, publikovaném na stránkách ča-
sopisu Svazu strojírenské technologie – Svět 
strojírenské techniky v červnu 2011. Dovolím 
si krátký úryvek z tohoto článku, který mluví 
za vše. Ing. Sejkora píše:

Bez přehánění mohu tedy konstatovat, že 
naše setkání bylo obapolně přínosné, příjem-
né a smysluplné. Ocenil jsem zejména neo-
třelý náhled na širokou škálu problematiky 
v mnoha odvětvích a tržních segmentech. Pří-
klady přímo z praxe jsou vždy neocenitelným 
zdrojem informací a inspirace při řešeních 
analogických situací v každodenním životě 
vedoucích pracovníků – a může se přitom 
jednat i o problémy zcela individuální a spe-
cifické.

Takový pohled na setkání se školiteli v na-
šem kurzu, vycházející z vnitřního pocitu 
účastníka školení, je pro organizátora tím nej-
vyšším oceněním. Třebaže to může znít jako 
banalita, je pro nás spokojenost frekventantů 
kurzů, tedy našich zákazníků, opravdu jedním 
z hlavních cílů našeho snažení.

Z jednotlivých výstupů a zpětných vazeb, 
které jsme získali od našich lektorů ze škole-
ní, jsme i my získali celou řadu cenných po-
znatků. Velmi nás například překvapilo, že si 
pracovníci řady podniků často dost dobře ne-
uvědomují výjimečnost některých segmentů 
své produkce na trhu.  Tato skutečnost jistě 
cosi vypovídá o dosud ne zcela perfektním 
fungování marketingových oddělení, jejichž 
hlavním úkolem je trvalý průzkum trhu a mě-
nících se požadavků zákazníků.

Někteří frekventanti kurzů, pokud měli spe-
cifikovat potenciálně slabá místa v oblasti 
řízení, často hovořili o nedostatečné komu-
nikaci mezi vedoucím managementem a „řa-
dovými pracovníky.“ Tento aspekt se následně 
odráží i na kvalitě mezilidských vztahů a ve 
finále může ovlivnit i kvalitu odváděné práce 
na všech úrovních firemní struktury.

Na závěr si nemohu odpustit mírný apel na 
vedení firem: školení zaměstnanců a zvyšo-
vání jejich kvalifikace totiž není krátkodobou 
záležitostí. Efektivně realizované vzdělávání 
představuje dlouhodobý proces, který je tře-
ba trvale podporovat ve formě tzv. vzdělává-
ní celoživotního, jež je nezbytnou součástí 
kariér ního růstu každého pracovníka.
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Studijní cesta do Německa a Švýcarska
Masarykova akademie práce Strojní společnost na ČVUT společně s pora-
denskou firmou INFOCENTRUM PRAHA připravily na dny 2. až 7. září 2012 
studijní cestu, která je určena pracovníkům, zabývajícím se řízením perso-
nální práce, výrobní technikou a technologií, péčí o životní prostředí apod.

Na zhruba týdenní cestě se účastníci se-
známí s firmami působícími na světovém 
trhu a s úspěšnými malými firmami. Vedou-
cí pracovníci navštívených firem si připravili 
přednášky věnované řízení celé organizace, 
seznámí přítomné s vyráběnými produkty 
a poskytovanými službami, rovněž jsou ochot-
ni se s nimi podělit o zkušenosti s řízením fir-
my v době hospodářské krize. 

První navštívenou zemí bude spolková země 
Bavorsko, která je v povědomí známa pivními 
slavnostmi, lahodnými klobásami a modrobí-
lým praporem. Náš západní soused je vyslo-
veně průmyslová země, silně zaměřená na 
export. Známé jsou značky BMW, Siemens, 
Bosch, Osram aj. 

V hlavním městě Bavorska Mnichově navští-
víme firmu BMW München, patřící do sku-
piny BMW Group. Výrobní firma zaměstnává 
cca 10 000 zaměstnanců a vychovává kolem 
1000 učňů. Vyrábí vozy BMW 3 Limusina 
a BMW 3 Touring, dále motory typu V8 a V12. 

Ročně produkuje cca 200 000 vozů a 300 000 
motorů. 

Z Mnichova povede cesta směrem na jih do 
švýcarského kantonu Graubünden. V tomto 
největším převážně hornatém kantonu Švý-
carska je průmysl soustředěn v jeho severní 
části. Mezi známé úspěšné firmy zde patří 
například TRUMPF, Würth, Hoppe, Chemie-
-Ems aj.

Zajímavá bude jistě také návštěva úspěš-
né firmy Trumpf Grüsch, která se zabývá lé-
kařskou, výrobní a průmyslovou laserovou 
technikou, výrobou ručních nástrojů na zpra-
cování plechu pro řemeslníky a dále vyrábí 
i středně- a vysokofrekvenční generátory. Jde 
o inovativní firmu – více než 7 % ročního ob-
ratu směřuje do výzkumu a vývoje. Výrobky 
mají vysoký kvalitativní standard. TRUMPF 
Gruppe má 8000 zaměstnanců ve filiálkách ve 
26 zemích světa.

Z obce Grüsch vystoupá autobus do neda-
leké, podstatně výše položené horské vesni-

ce, kde se staví největší solární elektrárna 
ve Švýcarsku. Bude fungovat v nadmořské 
výšce cca 2000 m na největších protilavi-
nových zábranách v zemi v délce 12,5 km. 
Elektrárna bude mít výkon 3,5 MW a dokáže 
zásobovat elektřinou 1200 domácností. Cel-
kové investované prostředky se odhadují na 
20 milionů CHF. 

Poslední navštívenou firmou bude malý ro-
dinný podnik. Potravinářská firma KINDSCHI 
SÖHNE AG Davos se zabývá výrobou čistého 
lihu a ovocných destilátů, dále vyrábí i řadu 
likérů. Nejznámější z nich je Bündner Röteli, 
vyráběný ze sušených třešní, vybraného koře-
ní, cukru a alkoholu, přičemž je postupováno 
podle tradičního receptu.

Účastníci studijní cesty budou ubytová-
ni v tříhvězdičkových hotelích v Mnichově 
a v Klosters. Ve volném čase, po absolvování 
návštěv firem, se seznámí s historickými a pří-
rodními zajímavostmi některých měst a regi-
onů. Obdrží bohatý písemný materiál, jako 
například profily navštívených firem doplněné 
statistickými údaji.

Své dotazy a přihlášky k účasti na cestě zasí-
lejte prosím na následující adresu:

Ing. Miroslav Kačín, člen výboru Masary-
kovy akademie práce Strojní společnosti na 
ČVUT Praha, tel./fax 241 772 094.
E-mail: infocentrumkacin@email.cz.

Ministr průmyslu a obchodu MUDr. Martin KUBA říká:

Ve vládě se cítím být advokátem 
českých podnikatelů

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se 
ve svých veřejných vystoupeních pravidelně 
vyjadřuje k některým aktuálním problémům 
svého resortu a specifikuje svůj osobní pří-
stup k jejich řešení.

Už brzy po svém nástupu do funkce vysvět-
loval svou filozofii manažerského způsobu ve-
dení ministerstva a řízení celého resortu. Aby 
ministerstvo dostálo svému hlavnímu poslání, 
vyplývajícímu už z jeho názvu, musí, podle ná-
zoru pana ministra soustředit síly na podporu 
českého průmyslu a obchodu. Význam tohoto 
úkolu roste úměrně s narůstajícími problémy 
v ekonomické sféře, a to nejen u nás, ale v celé 
Evropské unii. Ministerstvo by mělo především 
pomáhat českým podnikatelům odstraňovat 
překážky, které jim komplikují jejich práci, 
a otevírat jim dveře na trhy, které nejsou zasa-
ženy ekonomickou krizí a české výrobky tudíž 
mají větší šanci se na nich prosadit.

Malé a střední podniky v České republice do-
sud plně nevyužívají veškerý svůj potenciál v ob-
lasti exportu. Některé dokonce ani nepomýšlejí 
na vývoz, přestože by vzhledem ke svému vý-
robnímu portfoliu určitě mohly na zahraničních 
trzích uspět. Podle posledních průzkumů se 
u nás exportu věnuje celkem 13,5 tisíce firem 

a pan ministr naznačil, že by bylo optimální je-
jich počet v dohledné době významně zvýšit, 
a to právě v kategorii SME. Malé a střední pod-
niky jsou v zemi, jakou je Česká republika, doslo-
va páteří ekonomiky. Proto bude nutné nastavit 
proexportní systém státní podpory tak, aby vel-
ké podniky, které se již na zahraničních trzích su-
verénně pohybují, přitáhly za sebou i své menší 
subdodavatele. Nepochybně bude možno vyu-
žít účinných finančních nástrojů prostřednictvím 
České exportní banky nebo Exportní garanční 
a pojišťovací společnosti a vytvořit pro malé 
a střední podniky novou produktovou řadu.

Vizi dalšího rozvoje českého průmyslu lze po-
dle pana ministra formulovat velmi jednoduše 
– zajistit jeho konkurenceschopnost a ekolo-
gizaci. Jako klíčová se přitom jeví skutečnost, 
že je potřeba vytvořit takové podmínky, aby 
přilákané zahraniční investice spolu s domácí-
mi zdroji generovaly export zboží a služeb s vy-
sokou přidanou hodnotou. Tyto multiplikační 
ekonomické faktory zásadním způsobem při-
spívají k tvorbě hrubého domácího produktu, 
pomáhají vytvářet nová pracovní místa, atd.

V polovině března schválila vláda Exportní 
strategii České republiky pro období 2012 — 
2020. Strategie má českým vývozcům otevřít 

nové trhy a poskytnout jim podporu ze stra-
ny státu. 

Materiál, který vznikl ve spolupráci s Hospo-
dářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a do-
pravy ČR, klade důraz na prosazení pozitivních 
změn v české ekonomice, klade důraz na pod-
poru vývozu s vysokou přidanou hodnotou 
a posunutí českých dovozců v hodnotovém 
řetězci směrem ke konečným zákazníkům.

Předloženou Strategií chce Ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO) také změnit ex-
trémně vysokou závislost českého exportu na 
hospodářském cyklu Evropské unie a umožnit 
českým firmám více uplatnit své produkty ve 
světě. Navíc už ne jen v roli primárních sub-
dodavatelů.

Exportní strategie ČR je pro vytvoření pod-
mínek pro další rozvoj našeho zahraničního 
obchodu natolik klíčovým dokumentem, že 
se tomuto textu, jakož i diskusím kolem něho, 
budeme věnovat podrobněji v příštím čísle 
našeho časopisu.

Blanka Markovičová, SST



With over 86,000 visitors and 1,346 exhibitors from more than 
29 countries AMB in Stuttgart has developed into one of the most 
important trade fairs for metal working and processing. In 2012 
AMB will again provide everything worth knowing about metal 
cutting and physico-chemical machine tools, precision tools, measu-
ring systems and quality assurance, robots, workpiece and tool 
handling technology as well as software and computer systems.

As leading trade fair for the industry AMB is the key to markets – 
where Daimler, Bosch, Porsche, Audi, ZF, Trumpf, IBM, SAP, Stihl 
and many others are at home.

Visit AMB 2012 at Europe’s most modern trade fair site next to 
Stuttgart Airport.

The world of 
mechanical engineering

For further information please contact:

Naveletrh s.r.o.
Lenka Výborná
U Parního mlýna 1290/6
CZ – 170 00 Praha 7

Tel.  +420-605 404 691
E-Mail  info@naveletrh.cz
Internet www.naveletrh.cz

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1 · 70629 Stuttgart/Germany

www.amb-messe.de
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