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EDITORIAL

Pohyb na světové špičce výrobců obráběcích
strojů vyplývající ze statistických údajů
za rok 2014
Přes snižující se růst ekonomiky, která v prvním čtvrtletí roku 2015 rostla v Číně zatím
nejpomaleji od roku 2008, tedy od vypuknutí hospodářské krize, statistické údaje potvrzují, že si tato země v oboru obráběcích
a tvářecích strojů stále udržuje svou vedoucí pozici, a to s poměrně velkým náskokem
před ostatními zeměmi. Na světové produkci, která v roce 2014 činila 70 mld. USD, se
asijský gigant podílel téměř 30 %! Klasifikaci
vede Čína i co do spotřeby – 31,7 mld. USD.
Do země byly v roce 2014 dovezeny stroje
za 11,2 mld. USD a spotřebu doplnily čínské
podniky produkcí v objemu 23,8 mld. USD.
Vývoz v objemu 3,3 mld. USD vynesl v loňském roce Čínu na pátou příčku světového
žebříčku exportérů, tedy o jednu pozici před
tradičně silného evropského exportéra, kterým je Švýcarsko.
Německo si v klasifikaci výrobců polepšilo a s objemem produkce 12,957 mld. USD
odsunulo z druhého místa Japonsko. Pozitivní vývoj zaznamenalo Německo ve spotřebě, která v roce 2014 vzrostla na 6,758
mld. USD. Kvalifikované odhady na rok
2015 však předpokládají zhruba o půl miliardy USD nižší spotřebu, což bude méně,
než znamenal meziroční pokles mezi léty
2013 a 2014, který činil něco přes 800 milionů USD. Export německých firem sice poklesl mezi léty 2013 a 2014 o 2, 5 % , a to
na 8,982 mld. USD, ale i přesto obsadilo Německo mezi světovými vývozci první místo
před stagnujícím Japonskem. Import strojů
a strojních zařízení do Německa poklesl téměř o 13 % na hodnotu 2,784 mld. USD,
čímž percentuální poměr dovozu na spotřebě dosáhl 41 %.
V rámci absolutní špičky zemí představujících nejvýznamnější hráče na trhu obráběcích a tvářecích strojů tradičně figuruje také Japonsko. Výroba zde meziročně
stoupla na 12,832 mld. USD, export stagnoval na hodnotě 8,397 mld. USD a spotřeba se zvýšila na 5,150 mld. USD. Přesto
si Japonsko udrželo sobjemem 8,397 mld.
USD druhé místo ve světové klasifikaci
exportérů. Výsledky japonského importu,
stagnující na hodnotách kolem 700 mil.
USD, však opět dokazují, jak obtížné je pro
zahraniční exportéry na tento uzavřený trh
proniknout.
Italský průmysl obráběcích strojů je jeden
z nejsilnějších v Evropě. Přesto byl silně poznamenán důsledky nedávné hospodářské
krize. Přestože produkce v roce 2014 poklesla
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o 8,3 % na hodnotu 5,075 mld. USD, obsadila Itálie pátou pozici mezi světovými výrobci.
Rovněž italský export vykázal pokles o 7,3 % .
I tak potvrdila Itálie s objemem vývozu 3,829
mld. USD třetí místo mezi světovými exportéry, hned za Německem a Japonskem. Italský
import atakoval v roce 2014 hodnotu 1 mld.
USD.
Mezi další velikány oboru obráběcích a tvářecích strojů patří bezesporu Jižní Korea. Produkce zde v roce 2014 dosáhla objemu 5,631
mld. USD. Na „skromnějším“ nárůstu objemu
produkce, která je o cca 500 milionů vyšší než
v roce 2013, se podepsala hlavně určitá stagnace exportu. Ten dosáhl objemu 2,236 mld.
USD, což je pouze o cca 20 milionů USD více
než v roce 2013 a stačil Jižní Koreji pouze na
sedmé místo v klasifikaci světových exportérů. Stabilní domácí poptávka, krytá ze 33 %
dovozem v objemu 1,496 mld. USD, však této
zemi zajistila pátou příčku v klasifikaci zemí
s nejvyšší spotřebou obráběcích strojů na
světě.
Přestože výroba ve Spojených státech meziročně mírně poklesla (4,9 mld. USD), se
spotřebou vyšší než 8 mld. USD se USA rázem
vyšvihly na druhou pozici ve světě. Import,
který při objemu 5,241 mld. USD v roce 2014
uspokojil spotřebu z více než dvou třetin, zaznamenal mírný meziroční pokles.
Mezi světovými výrobci obráběcích strojů
se v první desítce, lépe řečeno na Jejím konci,
umístilo Španělsko. Výroba zde ovšem mezi
léty 2013–2014 poklesla natolik, že sotva přesáhla objem 1 mld. USD. Z více než 90 % byly
tyto stroje určeny na vývoz, jehož objem činil 0,953 mld. USD. Díky tomuto výsledku se
Španělsko v roce 2014 udrželo v první desítce
světových exportérů, konkrétně obsadilo deváté místo.
Přes jistý pokles dynamiky, který znamenal jisté zklamání v řadách nadšenců označujících jednoznačně Latinskou Ameriku za
trh budoucnosti, se v roce 2014 probojovalo
Mexiko na osmé místo mezi světovými spotřebiteli obráběcích strojů. Spotřeba zde dosáhla objemu 1,708 mld. USD a byla téměř
zcela (z 97 %) pokryta importem. S objemem
1,655 mld. USD se Mexiko stalo čtvrtým
nejvýznamnějším dovozcem strojů na světě
a představuje pro evropské výrobce významnou exportní výzvu.
Na sedmém místě co do spotřeby strojů
a strojních zařízení se v roce 2014 s celkovým objemem přesahujícím 2 mld. USD
umístilo Rusko. Vzhledem k dopadům

sankcí však už odborníci na rok 2015 předpovídají pokles spotřeby na maximálně
1,7 mld. USD. S produkcí 0,234 mld. USD
se Rusko dostává až na dvacátou příčku
světové klasifikace, zatímco díky importu
v objemu 1,869 mld. USD se v roce 2014
stalo čtvrtým nevýznamnějším dovozcem
na světě.
Devátou příčku žebříčku zemí s nejvyšší
spotřebou obsadil v loňském roce Tchajwan.
Spotřeba strojů zde ve srovnání s rokem 2013
mírně stoupla na 1,687 mld. USD. Země má
tradičně silnou výrobu s ročním objemem
4,7 mld. USD, což Tchajwan posouvá na 7.
místo v klasifikaci. Import je slabý – 0,740
mld. USD. Tchajwan je jednoznačným exportérem, se čtvrtým nejvyšším objemem vývozu na světě – 3,753 mld. USD. V produkci
je Tchajwan na 7. místě s objemem 4,7 mld.
USD.
První desítku zemí s nejvyšší spotřebou
strojů a strojních zařízení uzavřela v roce
2014 Indie – 1,416 mld. USD. Zatímco export
byl zanedbatelný – 26. místo v klasifikaci s objemem 0,04 mld. USD, import dosáhl objemu
0,811 mld. USD. Zajímavé je, že strojní produkce Indie je vyšší než produkce České republiky (0,645 mld. USD ve srovnání s 0,625
mld. USD) a Indie tak předběhla Českou republiku o jednu příčku světové klasifikace
výrobců.
Na závěr statistického srovnání špiček světového strojírenství uveďme údaje za rok
2014 pro Českou republiku.
Spotřeba
[mil. USD]:
Výroba
[mil. USD]:
Dovoz
[mil. USD]:
Vývoz
[mil. USD]:
Obchodní
bilance
[mil. USD]:
Spotřeba na
hlavu [USD]:

464
625
507
669
162
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19. pozice
ve světě
15. pozice
ve světě
18. pozice
ve světě
13. pozice
ve světě
9. pozice
ve světě
6. pozice
ve světě

Pro zajímavost uvádíme, že tabulku zemí
s nejvyšší spotřebou na hlavu vede zcela bezkonkurenčně Švýcarsko (133 USD), následované Jižní Koreou (97 USD), Německem (83
USD), Rakouskem (78 USD) a Tchajwanem
(72 USD).
Zdroj: GARDNER RESEARCH
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AKTUALITY

MSV je službou pro české
strojírenství
O MSV, veletrzích a budoucnosti brněnského výstaviště s Jiřím Kulišem, generálním ředitelem společnosti Veletrhy Brno a.s.
Další ročník Mezinárodního strojírenského
veletrhu klepe na dveře. Jeho brány se otevřou 14. září 2015. Bude mít ročník 2015 nějakou specifiku?
V lichých letech bývá účast na MSV o něco
slabší, což je dáno konáním zahraničních
akcí nebo rozhodnutím o firemní účasti jednou za dva roky apod. V letošním roce tento fenomén tolik nepociťujeme. V minulých
letech vystavovatelé účasti zmenšovali, nyní
je zvětšují. Vracejí se i ti, kteří absentovali.
Hlásí se noví. Tím specifikem po pěti letech
skloňování slova krize tedy bude, že letošní
MSV potvrzuje návrat ekonomiky do růstového období. Je vidět, že se firmám opět
daří.

Veletrhy působí regionálně, proto nejde
o přímou konkurenci. Naplňují baťovskou myšlenku „Mysli globálně, jednej lokálně“. Představa, že všichni zákazníci světa budou jezdit
na jeden veletrh v Německu a dost, je mylná.
Ve srovnatelných zemích s Českou republikou,
jako např. Rakousko, Švýcarsko, Holandsko
nebo Dánsko, takový veletrh jako MSV jednoduše neexistuje. Řada zahraničních veletrhů
v Německu, v Číně nebo Rusku je jistě větší,
ale to je dáno rozsahem a absorpční schopností daného trhu, rozsahem místní výroby
a nikoli schopností či neschopností veletržní
správy.

Jistě znáte zahraniční veletrhy. Jak vychází
BVV a MSV v tomto zahraničním srovnání
z hlediska organizace veletrhu?
Z organizačního hlediska se nijak nelišíme.
MSV je „UFI approved event“, tedy veletrh
podle světově uznávaného standardu pro
veletrhy. Využíváme veškeré systémy jako německé veletržní správy. To vyplývá i z toho, že
většinovým vlastníkem je Messe Düsseldorf.
Zahraniční vystavovatelé či návštěvníci, kteří
jsou na MSV poprvé, jsou překvapeni, že vše
funguje. Slova uznání jako „profesionální organizace veletrhu“ vždy potěší.
Projevují se ve scénářích a doprovodných
programech nějaké výrazné inovativní tendence? Které z nich hodláte využít i v Brně?
V letošním roce začínáme komunikovat
téma Průmysl 04 (Industry O4) – digitalizace
průmyslových procesů. Průmyslová revoluce
či evoluce ve verzi 4 se objevila poprvé jako
téma loni na hannoverském veletrhu. U nás
se koná konference Digitální továrna již několik let, následovala výstava 3 D-tisku. Ale
to vše souvisí, takže od letošního roku hodláme tato témata spojit a máme cíl vytvoření „Haly inovací – Průmysl 4“ v pavilonu A1.
Oslovili jsme lídry myšlenky Průmysl 4 jako
je Siemens, ABB, Bosch Rexroth, Honeywell,
Oracle, SAP a další, aby svou vizi ve společné expozici představili. Nabízíme tak platformu pro prezentaci budoucnosti digitalizace
průmyslu. Ve spolupráci s Německo-českou
obchodní komorou se bude konat také konference „Industry 4“.
MSV je nejvýznamnějším strojírenským veletrhem ve střední a východní Evropě. Jak
si vede v konkurenci veletrhů západoevropských, amerických a asijských?
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Jiří Kuliš diskutuje vždy s noblesou sobě
vlastní.
Konkurenci ze strany zahraničních veletrhů
tedy nepociťujete?
Konkurence spočívá v tom, že zahraniční
veletrhy jako EMO, IMTS, Metalloobrabotka
a další jsou velmi drahé a znamenají podstatný zásah do marketingového rozpočtu firem.
Ty pak šetří. Jde o nastavení priorit. Tak například německá firma vystoupí ve velkém stylu především na tuzemském veletrhu, pozve
zahraniční klienty a omezí zahraniční aktivity.
U nás je to často naopak.
Jak hodnotíte pozornost, kterou MSV věnují
orgány státní správy, především pak Ministerstvo průmyslu a obchodu?
V zahajovací den letošního MSV se z rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky uskuteční

na brněnském výstavišti výjezdní zasedání
vlády na téma „podpora průmyslu“. Následně
se ministři zúčastní Sněmu Svazu průmyslu
a obchodu České republiky a prohlédnou si
veletrh. Považuji to za velmi významný signál
ze strany politiků směrem k byznysu. Ministerstvo průmyslu a obchodu chápe MSV tak
trochu jako „svou akci“ a cítím skutečnou
podporu ze strany pana ministra Mládka a příslušných náměstků. Cítím i podporu většiny
zastupitelských úřadů v zahraničí. To je jistě
dobrá zpráva i pro členy SST.
Je něco, co by se dalo ze strany MPO ještě
zlepšit?
Nenaplněna zůstává myšlenka podpory „VIP
Incomingu“ – pozvání zahraničních novinářů,
zahraničních VIP partnerů na náklady státu. Jde o nejlepší a nejefektivnější propagaci
České republiky a její ekonomiky, jejího strojírenství. MSV je výkladní skříní českého strojírenství, ale veškerá podpora je směrována
na účasti na veletrzích v zahraničí, často i ve
prospěch naší konkurence. V zahraničí můžeme stokrát říkat, jak jsme šikovní a vyspělí, ale
„seeing is believing“. Oni tomu neuvěří, dokud to neuvidí zde na vlastní oči.
V rozhovorech s Vámi si nikdo neodpustí
otázku, zda veletrhy mají v době internetu
svoje opodstatnění….
A já na ni odpovídám, že přes internet si
ruku nepodáte! Taky jsem přesvědčen, že si
nikdo nekoupí průmyslové technologické zařízení na e-shopu. B2B veletrhy a technologické
strojírenské veletrhy existují a existovat budou. Nenahradí je ani firemní showroom, ani
firemní akce přímo v továrně. Veletrhy jsou
multifunkčním marketingovým nástrojem
a nelze tudíž za nimi vidět jen přímý prodej.
V čem vidíte hlavní přínos veletrhu pro vystavující firmy?
To záleží na cílech, které si firmy kladou.
Švýcarské, německé nebo italské firmy využívají účast na MSV k tomu, aby „obsloužily“ své zákazníky v prostoru střední Evropy.
Osobně jsem začal vnímat existenci některých
významných firem právě až na základě jejich
vystoupení na veletrhu. Tato forma tvorby
image firmy je velmi důležitá. Někteří vystavovatelé mají zájem se setkat na veletrhu se
zástupci vládních institucí v rámci lobbyingu.
Někdo si zase zve zahraniční partnery a uzavře
s nimi významný kontrakt. Číňané a Tchajwanci očekávají získání nových kontaktů, ale také
si takzvaně „osahají“ nový trh. Veletrh šetří
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menat pro mladého člověka motivaci chtít
také sestrojit robotický či obráběcí stroj. Zahraniční vystavovatelé někdy přítomnost studentů kritizují, ale většina vystavovatelů je
považuje za potenciální zákazníky či budoucí
spolupracovníky.

Ing. Kuliš s vládními představiteli při zahájení MSV 2014
čas, neboť se všichni v jednu chvíli sejdou. Bez
veletrhu by se třeba nikdy nepotkali. Zapomíná se také na velké možnosti spojené s medializací prostřednictvím veletrhu. Spočítali
jsme, že například členské firmy SST získávají
přes MSV mediální hodnotu v řádu milionů
korun. Přínosů je patrně ještě daleko víc…
Členské firmy SST považují MSV za vrchol veletržní sezony, a to i v roce, kdy se bude konat EMO Miláno. Potvrzuje to účast většiny
výrobců obráběcích a tvářecích strojů a nástrojů a skutečnost, že zvýšili rozsah účasti
a hodlají vystavit celou řadu novinek. Považujete i vy, z hlediska organizátora, účast
strojírenských firem sdružených v SST za významnou pro úspěšné vyznění veletrhu?
MSV je službou pro české strojírenství a členské
firmy SST. Je onou výkladní skříní výrobců obráběcích a tvářecích strojů a nástrojů. A vykročení
na zahraniční trhy logicky začíná na tuzemském
veletrhu. MSV se vyprofiloval od všeobecného
strojírenského veletrhu do odborného veletrhu
průmyslových technologií, přičemž hlavní součástí veletrhu je obor obráběcích a tvářecích
strojů. Spojení SST a MSV je nutné a musí to tak
být. Oceňuji, že účast členských firem SST je stabilní – bez ohledu na konání EMO.

SST spolupracuje s Veletrhy Brno na koncepci doprovodných programů a na propagaci
MSV v zahraničí. Jak hodnotíte přínos této
spolupráce obecně i kvalitu letošního doprovodného programu, který mimo jiné zahrnuje i oblíbenou soutěž studentů v programování CNC obráběcích strojů?
Odborný vklad SST je velmi důležitý. My
obráběcím a tvářecím strojům moc nerozumíme. My děláme veletrh, ale potřebujeme
odbornou radu. To, že členské firmy mohou
letos vystavit své „premiéry“ doma tři týdny
před EMO Miláno je historicky také zásluha
SST, neboť se podařilo změnit podmínky CECIMO, respektive EMO v tomto směru. Důležité
je i propagační působení SST vůči zahraničním
partnerům a svazům.
Jak hodnotíte přínos MSV pro podporu technického vzdělávání v České republice, zvláště
pak v souvislosti s kampaní Rok průmyslu
a technického vzdělávání, kterou vyhlásil
Svaz průmyslu a dopravy?
Vždy poukazuji na skutečnost, že MSV je
i o technickém vzdělávání. Dříve jsme zvali
všechny studenty, nyní zveme pouze studenty technických oborů. Věřím, že vidět na
veletrhu technickou zajímavost, může zna-

Bude mít změna akcionářské struktury, tj.
převzetí majoritního vlastnictví městem Brnem, o kterém se mluví, nějaký dopad? Co
se stane s výstavištěm?
Převzetí většinového vlastnického podílu
městem Brnem na MSV žádný vliv mít nemůže. MSV je významnou mezinárodní akcí
pro město a region, ekonomicky generuje významnější přínos hrubého domácího produktu regionu než třeba Velká cena motocyklů.
Větší sepjetí s městem by mělo mít pozitivní
dopad například na komunikaci mezi městem
a veletrhem. Myslím, že Brno je přece jen více
veletržní město než město vily Tugendhat.
Výstaviště musí sloužit především výstavám,
to dá rozum. Přetvořit brněnské výstaviště
na zábavní park nebo sportovní areál – to by
musel rozhodnout pouze politický šílenec! Ale
i takové nápady se bohužel v některých hlavách rodí….
Co znamená MSV pro Vás osobně? Stres?
Stres zažívám při nedodržení protokolárního programu. Když nám některá firma premiéra či prezidenta zatkne na delší
dobu a on má být už dávno někde jinde.
Všechny důsledky pak totiž padají jen a jen
na naši hlavu. Vše je dopředu promyšleno,
připraveno a stresovat se tudíž zásadně
nemusím. MSV pro mne představuje hlavně mnoho inspirativních osobních setkání se zajímavými lidmi, což je vždy velice
příjemné.
Jak vidíte budoucnost MSV?
Budoucnost MSV určí vývoj české ekonomiky a českého strojírenství. Věřím, že českému
strojírenství se povede i v budoucnosti velmi
dobře a prosperovat bude rozhodně i MSV.
Děkujeme za rozhovor, popřejme si vzájemně
hodně úspěchů na MSV 2015 a na shledanou
v září v Brně na výstavišti!
redakce

Členské firmy SST se připravují k účasti
na letošním ročníku Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně
Ing. Pavel Čáp, SST
Už za pár týdnů se otevřou brány brněnského
výstaviště a 14. září 2015 bude na brněnském
výstavišti slavnostně zahájen 57. mezinárodní strojírenský veletrh, se kterým souběžně proběhne mezinárodní dopravní veletrh
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Transport a logistika a také mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního
prostředí ENVITECH. Přípravy na veletrh jsou
v plném proudu, ve firmách se usilovně přemýšlí, na co se nesmí zapomenout, a to je ta

pravá chvíle, abychom Vás prostřednictvím
našeho časopisu pomyslně provedli po výstavišti, seznámili Vás s nejvýznamnějšími expozicemi členských podniků našeho Svazu a podrobněji Vám přiblížili doprovodné programy,
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Exponát MTC 630 (KOVOSVIT MAS
které pro Vás Svaz strojírenské technologie
letos připravuje.
Jak již bylo zmíněno, vedle 57. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně proběhne
mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika, který se stal jedním z nejvýznamnějších oborových veletrhů ve střední
Evropě. Koná se vždy v lichých letech a v rámci
MSV vytváří jedinečný potenciál pro navázání
nových kontaktů v daném oboru. Zastoupeno
bude téměř dvěstě vystavovatelů, z toho čtvrtina bude ze zahraničí.
Poprvé se v rámci MSV uskuteční mezinárodní veletrh techniky a technologií pro
tvorbu a ochranu životního prostředí ENVITECH. Problematika průmyslového čištění
a snižování ekologické zátěže v průmyslových
provozech na MSV nechyběla ani v minulosti,
kdy jí byl věnován oborový celek Ekotechnika.
Význam zelených technologií ovšem stále roste a letos tedy bude podtržen samostatným
veletrhem ENVITECH, do jehož nomenklatury
patří také čistírny odpadních vod, zpracování
a využití odpadů nebo odstraňování starých
ekologických zátěží.
Hlavním tématem MSV 2015 je průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí,
automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika,
automatizace a měřicí technika je po oboru
obráběcích strojů, materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším
specializovaným celkem letošního MSV. Mezinárodní strojírenský veletrh nám samozřejmě jako vždy představí kovoobráběcí stroje,
tvářecí stroje, vybavení a příslušenství pro
kovoobráběcí a tvářecí stroje, pružné výrobní
systémy, přesné nástroje, měřicí a zkušební
přístroje pro oblast obrábění a tváření, repasované obráběcí a tvářecí stroje, ruční nářadí
a také nabídne odbornou literaturu a služby
v oblasti kovoobrábění a tváření.
Také letos bude pokračovat tradice zviditelňování zahraničních partnerů. Takzvanou
„Special Focus Country MSV 2015“ se stane
Korejská republika. Do Brna poprvé v historii přijede vystavovat přibližně 15 jihokorejských firem a o možnostech spolupráce mezi
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oběma průmyslovými zeměmi se bude jednat v rámci doprovodného programu MSV.
Další velmi zajímavou premiérovou akcí
bude „Reverse Exhibition“ organizovaná japonskou vládní agenturou na podporu obchodu a investic JETRO (Japan External Trade
Organization). Jednodenní výstava výrobků,
pro které japonští producenti hledají dodavatele, bude pro české firmy výbornou příležitostí k navázání obchodních vztahů.
Hlavní expozice SST bude umístěna opět
v nejmodernějším pavilonu brněnského výstaviště, tzn. v pavilonu „P“. Patrová expozice bude postavena na ploše 120 m2 a bude
členěna na několik částí, které se stanou po
celý veletržní týden domovskou základnou
pro SST, MPO ČR, MZV ČR a vládní agentury
CzechTrade a CzechInvest.
Součástí veletrhu bude i letos špičkový doprovodný program odborných konferencí,
seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Ani Svaz
strojírenské technologie nezůstává pozadu
a připravuje bohatý doprovodný program.
Stěžejním doprovodným programem SST
bude opět „Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů“. Soutěž je jako v minulých letech
určena pro žáky středních technických škol
a učilišť. Věříme, že si zhlédnutí soutěže letos
nenecháte ujít a přijdete soutěžící žáky povzbudit do haly A1 pavilonu „A“.
Letošní rozsah soutěže bude velmi podobný tomu loňskému. Žáci si budou moci opět
vybrat ze tří řídicích systémů, a to buď HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC. Mediálním
partnerem soutěže bude již tradičně Technický týdeník. Součástí „Výukového centra“ bude
stejně jako loni i demonstrační pracoviště
společnosti Festo, s.r.o., které bude sice ne-

soutěžní, ale svou atraktivitou určitě upoutá
mnoho návštěvníků veletrhu.
Svaz strojírenské technologie by chtěl touto
cestou pozvat návštěvníky veletrhu i na další doprovodné akce, na jejichž organizaci se
svaz rovněž podílí. Jde především o Business
den Ruské federace, který se bude konat
v úterý 15. září v sále Morava pavilonu „A“
a jehož hlavním organizátorem je Komora pro
hospodářské styky se zeměmi Společenství
nezávislých států (SNS), o Společnou tiskovou
konferenci SST a MPO, která se bude konat
také v úterý v sále P2 pavilonu P a o Mezinárodní konferenci ÚŘEP FS ČVUT Praha, která
se bude konat rovněž v úterý 15. září v sále B
Kongresového centra.
Členské podniky Svazu strojírenské technologie se letošního ročníku MSV zúčastní ve
velkém počtu a o jejich zájmu o tento tradiční
strojírenský veletrh svědčí především skutečnost, že si letos pro své expozice objednaly
celkem 2 708 m2 výstavní plochy. Z této uvedené výměry patří Svazu 321 m2 plochy.
Členské podniky Svazu budou mít své expozice umístěné ve většině pavilonů brněnského
výstaviště i na volných plochách. V pavilonu
„B“ se svým hostům a návštěvníkům veletrhu představí společnosti Dieﬀenbacher-CZ,
Metalpres a Šmeral Brno. V pavilonu „V“ najde své zázemí ŽĎAS. V pavilonu „F“ budete
moci navštívit expozice společností Pilous-pásové pily a NAREX Ždánice. V hale „G2“
se představí společnost Vanad 2000 a na
volných plochách budou letos vystavovat
společnosti AXA CNC stroje a Pramet Tools.
Nejvíce našich svazových podniků ale bude
vystavovat své produkty v pavilonu „P“. Naleznete tam společnosti ALTA, EMP, Hestego,
Kovosvit MAS, Kuličkové šrouby Kuřim, Mikronex, Renishaw, Schneeberger Mineralgusstechnik, Slovácké strojírny, Strojírnu TYC, Tajmac-ZPS, TOS Varnsdorf, TRENS SK a Walter.
Expozice členských podniků budou nepochybně velmi zajímavé a zaujmou mnohé návštěvníky veletrhu. Fanoušci obráběcích strojů budou moci obdivovat nejen rozmanitost
architektonického a grafického provedení jednotlivých veletržních stánků, ale především
množství různých typů vystavených strojů.
Nepřehlédnutelnou expozicí se letos
pochlubí například společnost TAJMAC-ZPS,
která bude na ploše 384 m² vystavovat čtyři
stroje a z toho jednu novinku. Tou novinkou
bude CNC dlouhotočný automat MANURHIN
K´MX 816 CLEVER, který díky své konstrukci
dokáže pracovat až čtyřmi nástroji současně. Má dvě nezávislá elektrovřetena s 12000
otáčkami, osm řízených lineárních os na třech
nezávislých suportech a vřetenech, které jsou

Exponát závitník (NAREX Ždánice)
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navíc doplněny rotačními C-osami. Díky dvěma nezávislým nástrojovým suportům u vodícího pouzdra stroj dokáže soustružit současně
dvěma noži, případně souběžně kolmo vrtat
nebo frézovat paralelní plochy či vícehrany.
Disponuje vysokým počtem nástrojových poloh. Na obou nezávislých deskách má vždy 4
polohy pro nástroje rotační a 4 polohy pro nožové nástroje. Na nezávislém osovém suportu
jsou opět 4 polohy pro nástroje rotační a 4 polohy pro osové nástroje proti vodícímu pouzdru. Stejná konfigurace je připravena i proti
sekundárnímu vřetenu. Stroj je určen pro produktivní obrábění součástí z tyče o maximálním průměru 16 nebo 20 mm. Dalšími stroji
v expozici budou vertikální obráběcí centrum
MCFV 2080, portálové obráběcí centrum
MCV 1210FA a CNC dlouhotočný automat
MANURHIN K´MX x32.
Celkem pět strojů představí v Brně společnost KOVOSVIT MAS. Ve své expozici na
ploše 408 m2 bude vystavovat multifunkční
pětiosé soustružnicko-frézovací centrum
MTC 630. Tento stroj není úplnou vývojovou
novinkou, ale ještě nikdy nebyl na MSV v Brně
vystaven. Vystavený stroj bude v dvoumetrové délkové konfiguraci, bude vybaven protivřetenem, spodní nástrojovou hlavou, upínáním capto C8 a řídicím systémem SINUMERIK
840D SL. Dalším vystaveným exponátem
bude robotizované pracoviště MCV 1000
5 AX + Robot. Samotný stroj není samozřejmě žádnou novinkou, ale zde bude vystaven
v aplikaci s robotem od firmy FANUC. Toto
robotizované pracoviště představuje pouze
jednu část 24 metrů dlouhé výrobní linky,
která byla letos realizována u českého zákazníka. Při této aplikaci bude ukázána simulace
reálné výroby zmíněného zákazníka. Dalším
vystaveným strojem bude CNC soustruh SP
430, který také není letošní novinkou, ale na
MSV bude vybaven inovací, kterou je vysoký
průchod vřetena. Průchod vřetena zde bude

Loňská expozice SST

8

Exponát Vanad Laser Miron VANAD 2000
165 mm a bude prezentován technologií při
výrobě z tyčoviny. Čtvrtým strojem v expozici bude horizontální obráběcí centrum MCH
500. Pátý stroj, vertikální obráběcí centrum
MCV 754 QUICK, bude umístěn ve Výukovém
centru SST v hale A1 pavilonu A.
Hned třemi stroji se ve své expozici pochlubí trenčínská společnost TRENS SK. Bude
to univerzální soustruh SN 500/1000 a dvě
soustružnická centra SBE 300 CNC a SBX
500 CNC. Obě soustružnická centra budou
v Brně vystavována jako novinky. Centrum
SBE 300 CNC je určeno pro výkonné soustružení přírubových a hřídelových součástí velmi přesných rozměrů. Konstrukce stroje se
vyznačuje vysokou tuhostí. Stroj je vybaven
digitálními servopohony s broušenými kuličkovými šrouby a lineárním válečkovým vedením s přímým odměřováním v ose X. V opci
s automatickým NC řízeným koníkem a poda-

vačem tyčí je stroj určený pro vysoké výkony
a maximální produktivitu obrábění v sériové
výrobě. Soustružnické centrum SBX 500 CNC
se vyznačuje robustní konstrukcí a je určené
pro střední až velkosériovou výrobu jednoduchých i složitých geometrických tvarů. Provedení s pohyblivým protivřeteníkem, osou Y
a poháněnými nástroji umožňuje komplexní
obrobení součástek s dokončením na jednom
stroji, což zkracuje čas výroby a zvyšuje přesnost obrobků. Vysoká variabilita modulární
konstrukce umožňuje složení optimální zákaznické konfigurace od jednoduchého tříosého
soustruhu až po vysokoproduktivní devítiosé
soustružnické centrum pro plně automatizovaný provoz.
Společnost PILOUS-pásové pily bude kromě tradičních exponátů, což jsou především
gravitační pásové pily na kov řady ARG (manuální, poloautomaty i automaty), vystavovat i jednu novinku, kterou bude pila ARG
520 DC-CFNC. Jedná se o stroj, který vychází
z dvousloupového poloautomatu ARG 520
DC-SAF, který společnost představila jako novinku v loňském roce. Stroj ARG 520 DC-CFNC
je plně automatizovaná pila na řezání větších
sérií, ale i pro dělení delších kusů, např. ocelových konstrukcí.
Kvalitní expozicí se bude prezentovat také
společnost WALTER, která představí svou
novinku Helitronic Diamond Evolution.
Jde o stroj pro výrobu a ostření PKD nástrojů s průměrem do 165 mm a délkou do 185
(resp. 255) mm. Dalším vystaveným exponátem bude CNC měřící stroj Helicheck Advanced pro bezkontaktní měření nástrojů. Posledním vystaveným strojem bude Compact
Line společnosti EWAG, který je určen pro
vysoce přesné broušení tvrdých až extrémně
tvrdých materiálů.
Inovovaný stroj Vanad Laser Miron představí v Brně společnost VANAD 2000. Mezi
hlavní inovace patří design stroje, pevné panely dveří s rozměrnými průhledy, přídavné
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AKTUALITY
Úspěšná jarní porada
obchodních ředitelů
členských firem SST
PhDr. Blanka Markovičová, CSc., SST

Soutěž studentů v programování CNC obráběcích strojů
zařízení Mini RotCUT pro zpracování trubek,
podpora výkonnějších vláknových laserů
(nyní až 1 kW) a podpora laserového řezání
vzduchem, které vede ke snížení nákladů a výhodám při řezání hliníku a nerezavějící i konstrukční oceli.
NAREX Ždánice představí jako hlavní exponát ucelenou řadu vysoce výkonných
závitníků NX PRECISION TAPS. Ústředním
exponátem budou závitníky s univerzálním
použitím vyrobené z práškové oceli HSSE
PM pro průchozí otvory s lamačem třísek
a pro slepé otvory s 50° šroubovicí – pro použití v automatových ocelích, nerezavějících
a žáruvzdorných ocelích, šedých i temperovaných litinách, ale také i slitinách hliníku.
Tyto závitníky s multimateriálovým využitím
je třeba upřednostňovat ve smíšené výrobě
z různorodých materiálů a všude tam, kde je
předností jejich flexibilita. Díky optimalizované geometrii a nástrojovému materiálu je
tato řada zárukou vysoké výkonnosti a současně s tím i výborného odvádění třísek díky
optimalizovanému tvaru drážky a konstantnímu úhlu čela po celé její délce. Tyto závitníky
jsou doplněny dalšími novinkami v řadě NX
PRECISION TAPS – vysoce výkonnými závitníky pro konstrukční ocele a vysoce výkonnými
závitníky pro nerezavějící ocele.
Obsahově velmi bohatou bude mít svou expozici i společnost RENISHAW. Na letošním
MSV bude RENISHAW vystavovat nejen
hardware, ale také software. Návštěvníci
na stánku uvidí sondy na obráběcí stroje
(obrobkové i nástrojové sondy a software
Productivity+), sondy na souřadnicové
měřicí stroje (pěti-osá hlava REVO, pěti-osá
hlava PH10, nový software MODUS2), měřicí
přístroje (měřicí a porovnávací přístroj Equator, nový software INTUO pro Equator), upínací systémy (upínací stavebnice RENISHAW
pro měřicí stroje, optiku a Equator), doteky
(doteky RENISHAW a ZEISS), kalibrace (laserový interferometr XL-80, diagnostický
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přístroj Ballbar QC20-W), snímací systémy
(miniaturní snímač ATOM, snímač Resolute,
LMA, atd.) a také additive manufacturing
(3D tiskárna – laserové spékání kovu).
Zajímavou expozici připravuje společnost
TOS VARNSDORF, která letos nebude vystavovat žádný stroj fyzicky, ale představí svůj
stěžejní sortiment pomocí virtuální reality.
Jediným exponátem tak bude 3D projekce
strojů WRD 150 Q, WHN 13 CNC, WHtec 130
a WHR 13 Q. U některých z těchto jmenovaných strojů bude simulováno i obrábění.
Významnou expozicí letošního MSV bude
nepochybně i koncept společného stánku
firem sdružených ve společenství ŽP Group.
Společnost Železiarne Podbrezová v letošním roce slaví 175. výročí zahájení výroby, a tak letošní společná expozice na MSV
v Brně bude zaměřena především k tomuto
tématu. Společnost ŽĎAS bude formou videoprojekce a grafiky prezentovat z oboru
strojírenské výroby především zařízení na
zpracování válcovaných výrobků, rovnačky
a inspekční linky. Fyzické exponáty budou vystaveny pouze za obor metalurgické výroby (3
příklady různých odlitků). Graficky a formou
videa pak budou prezentovány nové technologie zprovozněné v metalurgickém provozu,
jako je například ukončení výstavby dalšího
prvku sekundární metalurgie (výstavba druhé
pánvové pece). Prezentován bude rovněž výrobní program nástrojárny společnosti ŽĎAS.
K vidění toho letos bude hodně a není v našich silách uvést všechny exponáty a popsat
všechny stánky, které v Brně uvidíte. Nakonec,
takové cíle si tento článek ani neklade. Každý
návštěvník si musí atmosféru veletrhu prožít
sám a my věříme, že Vás letošní ročník nezklame, ale naopak obohatí. Všechny čtenáře
našeho svazového časopisu Svět strojírenské
techniky bychom proto chtěli co nejsrdečněji
pozvat do Brna na MSV 2015 a přejeme Vám,
abyste z výstaviště odcházeli spokojeni a plni
nových odborných poznatků a dojmů.

Obchodní ředitelé dvaceti členských firem Svazu strojírenské technologie se ve dnech 24.
a 25. června 2015 sešli s vedením SST na půdě
členského podniku Dormer Pramet v Šumperku. O srdečné přivítání se postaral obchodní
ředitel hostitelské firmy Ing. Vladimír Šamšula.
Ředitel podniku Ing. Marek Kotrlý pak seznámil
účastníky porady s výrobou obráběcích nástrojů značky Pramet a provedl je rovněž moderním výrobním provozem, na jehož úroveň mohou být Šumperští právem hrdi.
Odpolední část porady zahájil Ing. Bedřich
Musil, který seznámil přítomné s programem
a předal slovo řediteli SST Ing. Oldřichu Paclíkovi, CSc. Jeho prezentace byla zaměřena
jednak na hodnocení statistických dat ilustrujících stav oboru obráběcích a tvářecích strojů
u nás a také na současné klíčové aktivity SST.
Po manažerech SST dostali prostor hosté.
Jako první vystoupil Ing. Zdeněk Malý s prezentací firmy ALTEC, a.s. Společnost se sídlem
ve Dvoře Králové nad Labem a pobočkami
v Hradci Králové a Olomouci, se zabývá především výrobou podnikových informačních systémů určených primárně pro menší a střední společnosti od 20 do 1000 zaměstnanců.
Kompletní soubor softwarových modulů pro
řízení podniku vyvíjený společností ALTEC a.s.
už od roku 1991 s certifikací ISO 9001 umožňuje samostatné nasazení jednotlivých modulů,
jakož i možnost jejich integrace s jinými aplikacemi uživatelů, což představuje rychlejší a cenově dostupnější implementaci ERP systému.
Všechny zmíněné komponenty jsou vybaveny
propracovaným systémem parametrů a uživatelských povolení a jsou připraveny pro převod
do jiného jazyka dle požadavků zákazníka.
V souvislosti s konceptem průmyslu 4.0,
o němž se v poslední době hodně hovoří na
celoevropské úrovni především v odborných
komisích Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO,
umožňují moderní podnikové informační systémy efektivní a komfortní zpracování podnikových dat a plné zapojení uživatelů do kooperačních vazeb a dodavatelských řetězců.
Plně grafické uživatelské prostředí vytvořené
v rámci systému MS Windows zajišťuje snadný přenos dat do aplikací MS Oﬃce, zvláště
MS Word a MS Excel a nabízí možnost využívání integrovaného reportovacího nástroje
InfoMaker od firmy Sybase pro tvorbu plně
grafických výstupů.
Samozřejmostí je pravidelný upgrade ERP
systému, pružná reakce na měnící se legislativu a požadavky zákazníků a trhu. Vstupní
a výstupní rozhraní umožňující přímé napojení na zařízení elektronického sběru dat využí-
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AKTUALITY

Vystoupení ředitele SST na poradě obchodních ředitelů v Šumperku

Návštěva přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

vá nových e-technologií, především pak plné
využití prostředí Internetu pro komunikaci
s firemními pobočkami, obchodními partnery
a klienty. Takový koncept „otevřeného podniku“ je nepochybně jedním z moderních
nástrojů zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti firmy.
Kromě toho nabízí společnost ALTEC také
personální a mzdový systém PERMIS určený
k efektivnímu řízení lidských zdrojů. Zájem posluchačů vzbudil také systém APIS (ALTEC Productive Intelligence System), který představuje integrovanou sadu manažerských nástrojů
určených na podporu řízení. Systém dokáže
jednoduše sledovat výkonnost podniku, vytvářet analýzy a simulace, přehledy o provozu,
zakázkách, nákladech, vytížení kapacit, úrovni
využití zdrojů a další. Umožňuje také efektivně
a účelně získávat a využívat data, a to nejen
z podnikových informačních systémů, a prezentovat je ve formě grafických panelů a reportů, které si každý uživatel následně snadno
upraví podle svých potřeb, popřípadě podle
zaměření požadované prezentace.
Na tento manažerský systém logicky navazuje intuitivní software pro správu dokumentů EDMS. Jedná se o inovativní elektronický
systém řešící problémy řízení, hledání a sledování firemních dokumentů. Systém APS
Plantune, určený především pro technický
management podniku, umožňuje operativně
vytvářet harmonogramy výroby s využitím aktuálních informací o dostupnosti kapacitních
i materiálových zdrojů, popřípadě generuje
komplexní výrobní plány pro celý výrobní
systém a detailně sleduje vzájemnou provázanost jednotlivých stupňů výroby.
Kromě zmíněných speciálních produktů
poskytuje firma ALTEC a.s. svým zákazníkům
komplexní služby v oblasti správy počítačové
sítě, fungování serverů, jednotlivých pracovních stanic a terminálů, jakož i vytváření zálohovacích systémů a databází.
Druhým hostem byl Ing. Tomáš Zdražil ze
spediční společnosti DHL, která v současné
době pokrývá více než 220 zemí a teritorií
na celém světě a představuje jednu z nejglo-

bálnějších společností na světě. S více než
325.000 zaměstnanci je součástí přední světové poštovní a logistické skupiny Deutsche
Post DHL Group, skládající se ze šesti základních divizí. Ing. Zdražil se ve svém vystoupení
soustředil především na možnosti, které by
tato spediční firma mohla nabídnout právě
obchodním ředitelům členských firem SST, to
znamená například efektivní a co možná nejlevnější dopravu náhradních dílů v tuzemsku
i do zahraničí.
Jako třetí host porady vystoupil generální
ředitel společnosti EXPO-Volga pan Andrej
Dmitrijevič Levitan. Tato ruská společnost
působí v oblasti průmyslového města Samary
a už od roku 1986 se zabývá organizací výstav
s mezinárodní účastí a odborných seminářů
zaměřených na průmyslovou problematiku.
Necelá stovka pracovníků společnosti realizuje cca 25 velkých projektů ročně a je jediným specializovaným operátorem tohoto
druhu v regionu. Za téměř třicet let své existence uskutečnila na 500 výstavních akcí,
které navštívilo přes 2 miliony zájemců. Řada
z nich byla zaměřena na strojírenství. Tak například v roce 2015 zorganizovala společnost
EXPO-Volga specializovanou výstavu určenou
pro firmy dodávající svou produkci do oblasti
energetiky, ropného, automobilového průmyslu a stavebnictví. Významnými akcemi budou
koncem září tohoto roku tzv. Průmyslový týden a listopadová 6. Mezinárodní specializovaná výstava zaměřená na problematiku propojení institucí technického vzdělávání, vědy
a výzkumu a businessu. Pan ředitel Levitan
vyzval představitele našich firem k účasti na
těchto akcích otevírajících, podle jeho názoru,
řadu možností budoucí spolupráce s ruskými
strojírenskými firmami v průmyslové oblasti
města Samary a okolí.
Podvečerní blok vystoupení zahájila odborná přednáška Ing. Pavla Zemana a Ing. Matěje Sulitky na téma Podpora řešení zákaznických technologií a vývoje řezných nástrojů.
Ing. Bedřich Musil podal informaci o průběhu veletrhů IMTEX Bangalore (Indie) a CIMT
Peking (Čína), Ing. Oldřich Paclík zhodnotil
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účast českých firem na výstavě Metalloobrabotka v Moskvě a Ing. Pavel Čáp informoval
účastníky porady o stavu příprav Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a výstavy EMO Milano.
Závěr odborného programu tvořilo vystoupení ředitele a předsedy představenstva akciové společnosti RAPID pana Miloše Kočího.
Firma RAPID se zabývá organizací účasti firem
na mezinárodních i domácích výstavách a veletrzích nejrůznějšího oborového zaměření
a doprovodnými a reklamními službami s touto účastí spojenými, včetně vypracování grafického a architektonického návrhu stánku.
Zajišťuje tisk reklamních materiálů, organizuje tiskové konference i společenské akce pro
vystavovatele, jejich klienty a hosty. U pracovníků firmy je možné si objednat i další služby: zajištění víz a jízdenek, tlumočnické služby, služby hostesek a další servis reklamního
a marketingového charakteru.
Kromě této obecné nabídky, s jejíž kvalitou
už měla celá řada členských firem SST možnost se seznámit – poslední realizovanou
akcí byla už výše zmíněná moskevská výstava
Metalloobrabotka 2015 – poskytl pan Kočí
nejnovější informace o podporovaných veletrzích schválených pro program Česká oficiální účast Ministerstva průmyslu a obchodu
České republiky v roce 2016, jakož i o vývoji
schvalování programu NOVUM v gesci agentury CzechTrade, který bude pokračováním
úspěšného programu podpory Specializované
výstavy a veletrhy.
Porada obchodních ředitelů měla i tentokrát doprovodný společenský program, jehož součástí byla mimo jiné i velice zajímavá
komentovaná prohlídka přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé Stráně.
Hostitelé z firmy Dormer Pramet nasadili
perfektní organizací této porady skutečně vysokou laťku a nezbývá než znovu poděkovat
nejen řediteli Ing. Kotrlému a obchodnímu
řediteli Ing. Šamšulovi, ale také marketingové
koordinátorce paní Janě Maixnerové a dalším
obětavým pracovníkům, kteří se na úspěchu
tohoto setkání podíleli.
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AKTUALITY

Výzkumné centrum pro
strojírenskou výrobní techniku
a technologii slaví a bilancuje
Při příležitosti 15. výročí založení Výzkumného centra pro strojírenskou Výrobní
techniku a technologii (VCSVTT – RCMT) se dne 18. června 2015 konalo v prostorách Fakulty strojní Vysokého učení technického v Praze celodenní Slavnostní
odborné setkání pracovníků v oboru výrobních strojů (Machine Tools). Jednalo
se o široce pojatou akci, která zahrnovala odborný seminář Přesnost IV. (CAD-CAM-CL-NC), zasedání spoluorganizující Společnosti pro obráběcí stroje (SpOS),
poradu technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské
technologie (zúčastnilo se 36 zástupců 18 členských firem SST) a zasedání připomínající 15. výročí založení VCSVTT.

PhDr. Blanka Markovičová, CSc., SST
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní
techniku a technologii (RCMT) bylo založeno
při Fakultě strojní Českého vysokého učení
technického v Praze 1.července 2000, kdy získalo státní podporu od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky z programu LN „Výzkumná centra“ (2000-2004)
pod názvem „Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii“ na vybudování
nové výzkumné základny pro český průmysl
strojírenské výrobní techniky s cílem vychovávat nastupující generaci mladých odborníků pro tento obor. Projekt výzkumného centra
pokračoval až do roku 2011, přičemž v celém
období let 2000–2011 byl jeho vedoucím Prof.
Ing. Jaromír Houša, DrSc.
Prof. Jaromír Houša patří v České republice k nejvýznamnějším osobnostem v oboru
strojírenské výrobní techniky a jeho zásluhy
o přínos oboru byly v roce 2010 oceněny Zlatou medailí MSV Brno jako Ocenění za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy. Redakcí odborného časopisu MM
Průmyslové spektrum byl prof. Houša uveden
rovněž do Síně slávy našich strojařů.
RCMT mělo kromě hlavního pracoviště v Praze
další tři spoluřešitelská pracoviště na Vysokém
učení technickém v Brně, Technické univerzitě
v Liberci a Západočeské univerzitě v Plzni.
V roce 2004 získalo RCMT v programu 1M
„Výzkumná centra“ (Národní program výzkumu 2005–2011) státní podporu na pokračování projektu v období 2005–2009 na projekt
„Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie“. Zaměření odborných cílů projektu
bylo formulováno jak na základě sledovaných trendů výzkumu a vývoje obráběcích
strojů ve světě, tak ve spolupráci s českým
průmyslem strojírenské výrobní techniky.
Projekt zahrnoval 3 tematické okruhy:
z výzkum vysoce výkonných, přesných, spolehlivých a ekologických strojů a jejich
komponentů,
z výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich
měření, monitorování a hodnocení,
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z výzkum perspektivních, výkonných a eko-

logických výrobních technologií, zejména
obráběcích.
V letech 2005–2009 se RCMT úspěšně spolupodílelo rovněž na řešení 2 projektů 6. Rámcového projektu EU – EcoFIT a HardPrecision,
čímž prokázalo, že je již respektovaným pracovištěm evropské úrovně.
Koncem roku 2009 bylo radou programu
1M „Výzkumná centra“ na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
prodlouženo trvání projektu „Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie“ na
další léta 2010 a 2011.
Plán výzkumu na toto období vycházel ze
strategie vývoje oboru obráběcích strojů, vypracované RCMT spolu s odborníky z členských
podniků Svazu strojírenské technologie a třiceti
oborovými experty na období let 2008–2015.
Tato strategie vychází z platné strategie CECIMO (Evropský výbor pro spolupráci mezi výrobci obráběcích a tvářecích strojů) a z aktuálních
trendů. Odborné cíle strategie se staly rovněž
základem pro formulaci výzkumných cílů projektu Centra kompetence – Strojírenská výrobní technika (CK SVT), které od roku 2012
navazuje na výzkumné aktivity projektu RCMT.
Od roku 2010 se RCMT zabývá také výzkumem tvářecích strojů, který uskutečňuje jeho

rozšířené pracoviště na Západočeské univerzitě v Plzni.
RCMT se za dobu své existence vyvinulo
v profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou a vzdělávací institucí, která se kromě řešení dlouhodobých výzkumných témat
zaměřuje také na úzkou spolupráci s průmyslem obráběcích strojů v České republice.
V rámci výzkumného programu byl vedle
řady experimentálních zkušebních stanic realizován experimentální tříosý obráběcí stroj
LM-2 vybavený lineárními motory s odpruženými sekundárními díly na všech pohybových osách. Stroj LM-2 se stal zkušebním
zařízením pro ověření navržených postupů
stavby vysoce dynamických strojů pro oblast
technologie obrábění. Některá řešení uplatněná při vývoji stroje LM-2 jsou také patentově chráněna. Teoreticky i experimentálně byl
propracován nový patentovaný způsob uspořádání řízené osy NC stroje, tzv. plovoucí princip, umožňující dosažení vyšších dynamických
vlastností a snížení půdorysné plochy stroje
při nezměněných rozjezdech pohybových os.
V oblasti řízení pohonů byla uskutečněna řada
dalších teoretických a experimentálních prací.
Pro měření přesnosti obráběcích strojů, teplot
a teplotních polí strojů, statických a tepelných
deformací, přesnosti chodu vřeten frézek a soustruhů, vibrací a hlučnosti strojů byla ve RCMT
vybudována akreditovaná zkušební laboratoř
vybavená špičkovou měřicí technikou.
V rámci spoluřešení řady projektů ministerstva průmyslu a obchodu byly ve spolupráci
s českými výrobci obráběcích strojů postaveny stroje s pokročilou úrovní konstrukce
a s vyššími užitnými vlastnostmi, z nichž
pozornost zaslouží zejména stroje SPEEDtec
výrobce TOS VARNSDORF a.s. a H 50FLOAT
výrobce TAJMAC-ZPS, a.s. Ve spolupráci s výrobci strojů byly dále realizovány dva stroje
s vestavěným laserem – obráběcí centrum
MCVL 1000 Laser (KOVOSVIT MAS, a.s.) a nástrojařská frézka FNG 50 CNC Laser (TOS Žebrák CZ spol. s r.o.).

Účastníci pozorně sledují odborný seminář.
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Za zmínku také stojí, že od r. 2000 bylo mladými pracovníky centra, kterých je ve RCMT
většina, obhájeno celkem 18 doktorských
disertačních prací (Ph.D.), což svědčí i o rychlém odborném růstu a odborné úrovni pracovníků centra.
Jak vyplynulo z úvodních slov slavnostního
zasedání, o která se podělili Ing. Jan Smolík,
Ph.D. za SpOS a Ing. Petr Kolář, CSc. za RCMT,
je skutečně co oslavovat a ohlédnutí za vědeckovýzkumnými výsledky RCMT může jeho
pracovníky naplňovat oprávněnou hrdostí.
V rámci odborného semináře Přesnost IV.,
který představoval klíčovou část zasedání,
odezněla vystoupení zaměřená především
na problematiku ovlivňování přesnosti práce
strojů chybami CAD dat a chybami vzniklými v CAM systémech, jakož i při interpolaci
v rámci CNC systému a při následném odbavení požadované polohy.
Jednotlivá vystoupení pracovníků RCMT
proběhla v následujícím pořadí:
z Virtuální simulace obrábění pro verifikaci
a optimalizaci obrábění (M. Sulitka a kol.)
z Interpolace a regulace v CNC řídicích systémech obráběcích strojů (J. Veselý a kol.)
z Postprocesory a speciální funkce pro vazbu CAM – obráběcí stroj (P. Vavruška).
Na závěr dopoledního přednáškového bloku vystoupila paní Zuzana Židlická, aby účastníky setkání informovala o nových titulech
odborné literatury připravované vydavatelstvím MM publishing, s.r.o.
Během polední přestávky probíhalo zasedání výkonného výboru SpOS, ale i celá řada kuloárových jednání, která bývají obvykle velice
plodná.
Odpolední blok semináře Přesnost IV. pokračoval následujícími přednáškami:
z Pokročilé funkce řídicího systému Heidenhain TNC640 (D. Seeberger, HEIDENHAIN)
z Systém Sinumerik, přehled funkcí systému
a koncept PLM (Product Lifecycle Management), Virtual Commissioning (V. Hadáček,
SIEMENS)
z CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí
stroje (V. Staněk, T-support)
Po skončení odborného semináře pokračoval program formální částí slavnostního zasedání k 15. výroční RCMT, na němž se sešla
kromě pracovníků výzkumného centra celá
řada hostů ze SpOS, techničtí a výrobní ředitelé členských firem SST a partnerských institucí. Slavnostní projev hodnotící přínos RCMT
pro výzkum a vývoj v oboru obráběcích strojů
přednesl děkan Fakulty strojní ČVUT Praha
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Ředitel Svazu strojírenské technologie Ing.
Oldřich Paclík shrnul ve svém vystoupení aktuální výsledky oboru obráběcích a tvářecích
strojů, jakož i současné klíčové aktivity SST.
Zdůraznil přitom, že podpora aplikovaného
výzkumu, spolupráce vědeckovýzkumných
institucí s výrobními podniky a firemními výzkumnými pracovišti je základem k dosažení konkurenceschopnosti produkce českých
strojírenských firem na světových trzích.
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Setkání strojařů na jihu Čech
Iva Ruskovská, tiskový servis KOVOSVIT MAS, a.s.:
Ve dnech 15. a 16. dubna
2015 se za účasti ministra
průmyslu a obchodu ČR Ing.
Jana Mládka, CSc. uskutečnilo
setkání sedmi set odborníků
a zákazníků ze strojírenského
průmyslu. „Celou akci jsme
koncipovali jako malý strojírenský veletrh, kdy KOVOSVIT
MAS, a.s. jako jeden z největších českých výrobců, prezentoval, spolu s dalšími padesáti
českými a zahraničními fir- Na setkání promluvil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
mami, nejnovější strojírenské
technologie a novinky v oblasti obráběcích disponuje, je již pro mnoho českých firem nastrojů,“ uvedl vedoucí marketingu KOVOSVIT prostou samozřejmostí. Jen tak mohou čelit vyMAS, a.s. Martin Volný.
soké konkurenci v této oblasti byznysu,“ řekl MaAkci zahájil ministr průmyslu a obchodu ČR těj Sulitka, vedoucí projektů spolupráce ÚVSZ.
Jan Mládek, který mimo jiné ocenil rozvoj této
Během dvou dnů zde byla také příležitost
jihočeské firmy, která v minulém roce oslavila uzavřít zajímavé obchodní kontrakty. Velký
sedmdesát pět let svého trvání a od dob svého zájem byl především ze strany ruských a polvzniku je významným zaměstnavatelem v jiho- ských zákazníků, kteří zde měli nejpočetnější
českém regionu. „Když jsem tuto firmu v roce zastoupení. Tradiční zájem o české strojíren2010 navštívil, tak nebyla v dobré kondici. Jsem ské produkty byl také ze strany německých
rád, že s nástupem nového akcionáře před čtyř- a francouzských partnerů a ze severských
mi roky dostává jasný směr, nabírá zaměstnance zemí. Poprvé byla zaznamenána účast tua prosperuje,“ uvedl mimo jiné ministr Mládek.
reckých a srbských obchodníků. „Zahraniční
Zajímavostí letošního ročníku byla také účast zákazníci mají o české strojírenské produkty
pracovníků vědeckého pracoviště Ústavu vý- dlouhodobý zájem. Konkrétně se zajímají o hirobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT -tech technologie a robotizována pracoviště,
v Praze, který je dlouhodobým partnerem která dodáváme na klíč. Tady měli možnost
firmy v oblasti vývoje. „Věda a výzkum jsou vidět, jak všechny tyto stroje reálně fungují
důležitou součástí úspěšného podnikání. Vědec- a k čemu je mohou použít,“ uzavřel Martin
ko-technický potenciál, kterým naše pracoviště Volný.

Ocenění pro KOVOSVIT MAS, a.s.
Iva Ruskovská, tiskový servis
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu INNOPROM 2015 v ruském Jekatěrinburgu převzala členka představenstva KOVOSVIT
MAS, a.s. paní Larisa Táborová z rukou ministrů průmyslu a obchodu České republiky
a Ruské federace Ing. Jana Mládka a pana
Denise Manturova pamětní medaili za přínos
v oblasti obchodně – ekonomické spolupráce
mezi Českou republikou a Ruskou federací.
Stejné ocenění převzal rovněž předseda představenstva společného česko-ruského podniku
MTE KOVOSVIT MAS pan Denis Volkov.
Společný česko-ruský podnik v ruském
Azově byl založen v roce 2012. Vznikl modernizací sedmi výrobních hal v bývalé továrně
Donpressmaš na rozloze 35 hektarů. Společná
produkce obráběcích strojů začala v listopadu
2013. Jedná se především o montáž dílů vyrobených v Sezimově Ústí. Ve spolupráci s mateřským závodem teď mimo standardních obráběcích strojů produkuje podnik také hotové
technologické linky pro ruské zákazníky. Oba
podniky, tak jako v uplynulých letech, přijmou

Paní Larisa Táborová při předávání medaile
i letos nové zaměstnance. Konsolidované tržby
KOVOSVITU MAS a MTE činily v roce 2014 3,2
miliardy korun a v letošním roce by se měly
ještě výrazně zvýšit. Do roku 2016 zde budou
akcionáři investovat 1,5 miliardy korun.
Společný podnik MTE KOVOSVIT MAS je
často uváděn jako úspěšný příklad spolupráce mezi podnikateli obou zemí v oblasti
strojírenství.
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KOVOSVIT MAS navyšuje
výrobu a přijímá nové
zaměstnance
Lídr ve výrobě obráběcích strojů v České republice, jihočeský KOVOSVIT MAS,
plánuje letos dodat na trh 380 strojů. Nabízí proto až 100 pracovních míst převážně technického zaměření.

Iva Ruskovská, tiskový servis

Montáže KOVOSVIT MAS
„Reagujeme na zvýšený zájem trhu o naše
stroje, a proto třísměnný provoz ve výrobě
rozšiřujeme o dvousměnný provoz v divizi
montáž, kde probíhá finální stavba strojů.
Tento proces musíme urychlit, abychom pokryli požadavky zákazníků,“ říká výrobní ředitel KOVOSVITU pan Aleš Jedlička. Otevření
druhé směny vyžaduje vytvoření dalších 40

pracovních míst. „Intenzivně hledáme vyučené pracovníky z oboru strojírenství. Zatím
máme problém tento počet naplnit, jelikož
je v současné době na trhu práce velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků technických profesí,“ pokračuje výrobní ředitel.
Podle jeho slov je dočasným řešením nábor
agenturních zaměstnanců tak, aby mohl KO-

Setkání ministra se zahraničními velvyslanci
a obchodními rady na téma výsledků a priorit
českého průmyslu a zahraničního obchodu
V pondělí 4. května se uskutečnilo každoroční setkání ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka se zástupci diplomatického sboru, akreditovanými v České republice. Setkání s velvyslanci a obchodními rady více než stovky zemí se za
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky zúčastnil i náměstek ministra
pro zahraniční obchod a záležitosti Evropské unie Ing. Vladimír Bärtl a náměstek
ministra zahraničních věcí Ing. Martin Tlapa.
Ministr Jan Mládek seznámil zahraniční diplomaty s výsledky české průmyslové výroby
a zahraničního obchodu za rok 2014 a očekávaným vývojem a prioritami pro letošní rok.
Poukázal na poměrně dobré výsledky české
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ekonomiky v loňském roce i na nadějně vypadající výkony v prvním čtvrtletí letošního
roku.
„Očekáváme, že růst hrubého domácího
produktu České republiky za loňský rok dosáhl

VOSVIT druhou směnu na montážích včas
nastartovat.
Dalších 60 míst KOVOSVIT MAS nabízí technickým profesím napříč všemi strojírenskými obory. „Dlouhodobě poptáváme dělnické
profese jako je slévač, obráběč, ale hledáme
i středoškoláky z oboru programátor, technolog a vysokoškoláky – konstruktéry z oblasti
strojní a elektro, “ říká personální manažerka
KOVOSVIT MAS paní Gabriela Jeřábková. Přesto se postupně daří řešit personální situaci
v konstrukci i v nově vzniklé divizi MAS HYDRO a odborníci se nabírají. „Předpokládám, že
po prázdninách se situace ještě zlepší, jelikož
hodně našich neobsazených pozic je vhodných
i pro čerstvé absolventy,“ dodává Gabriela
Jeřábková.
Česká strojírenská firma KOVOSVIT MAS,
a.s. má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů a v současné době je lídrem
ve výrobě multifunkčních obráběcích stojů
v České republice a jedním ze šesti světových
producentů v oblasti hi-tech. Zlomovým rokem pro rozvoj společnosti byl rok 2010, kdy
do firmy přichází nový majitel, pan Ing. František Komárek, který podnik zásadním způsobem restrukturalizuje. Výroba se pak oproti
roku 2010 navýšila o téměř dvě stě procent:
tehdy bylo vyrobeno 193 strojů a v roce 2014
to bylo už 360 obráběcích strojů v poměru
50 % hi-tech technologie a 50 % klasické obráběcí stroje. Za poslední tři roky KOVOSVIT
MAS, a.s. vytvořil téměř 200 nových pracovních míst a je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v rámci Jihočeského kraje.
dvou procent při objemu 4,26 bilionů korun.
Oživení české ekonomiky se přitom výrazně
zrychlilo ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku,
kdy reálná hrubá přidaná hodnota vzrostla na
čtvrtletní bázi o 1,2 procenta, což byl největší
přírůstek od prvního čtvrtletí roku 2008. Ve
světle těchto skutečností se prognóza reálného růstu HDP v roce 2015 ve výši 2,7 procent
nemění. A to, jak doufám, je velmi dobrou
a důležitou zprávou pro naše investory a obchodní partnery,“ uvedl ministr Jan Mládek.
Ministr též využil mimořádné příležitosti
k přímé diskusi a vybídl zástupce diplomatického sboru k tomu, aby jejich země ještě více
prohloubily investiční a ekonomickou spolupráci s naší zemí.
„Česká republika je otevřenou ekonomikou v srdci Evropy, která může zahraničním
obchodním partnerům a investorům předložit nabídku řady tradičních sektorů, a to ne-
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jen průmyslových, ale i investiční příležitosti
v těch nejmodernějších odvětvích. K oblastem
s mnohaletou tradicí u nás patří zejména automobilový průmysl, dopravní stroje a zařízení, přesné strojírenství, elektrotechnika či letecký průmysl. Mezi novými sektory je možné
zmínit třeba oblast nanotechnologií, kde patříme ke světové špičce. A dále například biotechnologie, IT a vývoj softwaru, strategické
služby a další obory,“ řekl ministr Mládek.
Ve svém vystoupení se zmínil i o vyjednáváních o obchodní dohodě mezi EU a USA.
„Transatlantické obchodní a investiční partnerství je pro nás prioritou v rámci evropské
obchodní politiky. Česká republika podporuje komplexní a ambiciózní dohodu. Obsah
dohody je však důležitější než termín jejího
ujednání. Klíčové je zejména to, aby v letošním roce došlo s USA k základní politické
shodě ohledně ambicí dohody. Tedy zejména
v regulatorice, veřejných zakázkách nebo
tarifní nabídce. Za zásadní považujeme, aby
se investoři nemohli u mezinárodní arbitráže
domáhat závazků týkajících se přístupu na
trh. Je pro nás také žádoucí, aby dohoda zahrnovala jasně formulované standardy, které
budou limitovat možnosti širokého výkladu
ze strany arbitrážních tribunálů. Uspěje pouze taková dohoda, která prospěje hospodář-

Ministr Jan Mládek, náměstek Vladimír Bärtl (oba MPO) a náměstek Martin Tlapa (MZV) při
jednání
ským zájmům České republiky i Evropské unie
a bude zároveň evropskou veřejností vnímána jako pozitivní a vítaná,“ dodal k problematice TTIP ministr Mládek.
Závěrem ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek odpověděl na řadu souvisejících dotazů a ujistil zástupce diplomatického sboru

o tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu
a vláda České republiky se snaží vytvářet co
nejlepší podmínky pro prohloubení a zintenzívnění vzájemných hospodářských vztahů
s dalšími zeměmi a zdůraznil připravenost
České republiky vycházet vstříc zahraničním
investorům.

Vyhodnocení dopadu sankcí uvalených
na Ruskou federaci na obor obráběcích
a tvářecích strojů
Vzhledem k tomu, že v posledních letech se Rusko spolu s dalšími postsovětskými státy stalo teritoriem primárního zájmu českých exportérů a řada výrobních
společností tam nejen vyvážela, ale investovala do zakládání společných podniků nebo otevírání dceřiných firem, byly po vyhlášení protiruských sankcí velmi
netrpělivě očekávány statistické údaje svědčící o jejich vlivu na objemy vývozu.

Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel SST
Export obráběcích a tvářecích strojů do
Ruska vykázal meziroční pokles o 2 % (2013:
107 mil. EUR, 2014: 105 mil. EUR). Tento výsledek nepůsobí na první pohled nijak mimořádně znepokojivě. Je ovšem nutno si uvědomit, že dodací lhůty u výrobních strojů
jsou ve srovnání s jinými sektory poměrně
dlouhé, někdy až několikaměsíční. Sankce
do závěru roku 2014 působily tedy vlastně
pouhých 5 měsíců a navíc se nevztahovaly
na obchodní kontrakty uzavřené před 1.
srpnem 2014. Příznivá byla pro obor i skutečnost, že předmětem vývozu byly výrobky, které buď nespadaly do kategorie strojů
dvojího užití, a pokud ano, nejednalo se
o dodávky pro ruský zbrojní průmysl. Dá se
tedy předpokládat, že pokud se vliv sankcí
výrazněji projeví, bude to až později, dejme tomu na objemech vývozu za rok 2015
a dalších let.
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V současné době máme k dispozici statistické údaje o exportu za 1. kvartál 2015. V oboru obráběcích a tvářecích strojů zde dokonce,
ve srovnání se stejným obdobím roku 2014,
došlo k nárůstu vývozu, konkrétně o 9 %,
(1. Q. 2014: 14,7 mil. EUR, 1. Q. 2015: 16,08
mil. EUR). Ani tento údaj však není možno
z hlediska celkového posouzení vlivu sankcí
považovat za směrodatný. Při bližší analýze
statistických údajů podle nomenklatur je patrné, že z osmi sledovaných došlo u tří k nárůstu objemu vývozu (soustruhy, stroje pro
vrtání a frézování, brusky) a u pěti k poklesu.
Nejvýraznější a také z finančního hlediska
nejcitelnější je pokles vývozu obráběcích
center (1. Q. 2014: 6 534 tis. EUR, 1. Q. 2015:
2 045 tis. EUR). Vzhledem k tomu, že první
kvartál je obecně považován za nejslabší, nelze ani z těchto údajů provést kvalifikovaný
odhad celkových výsledků roku 2015.

Ing. Oldřich Paclík se zamýšlí nad dopady vyhlášených sankcí na české strojírenské firmy.
Jediný závěr, který je pro obor obráběcích
a tvářecích strojů snad možno učinit již nyní,
je ten, že dopad sankcí se s největší pravděpodobností projeví až v delším časovém
horizontu a bude souviset spíše s důsledky
snížení ceny ropy, poklesu hodnoty rublu,
komplikovaným přístupem ruských firem
k bankovním úvěrům a tím i prohloubením
platební neschopnosti ruských zákazníků.
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Mezi byznysem a státem
Účastníkem veletrhu „Metalloobrabotka„ byl i český Svaz strojírenské technologie, jehož místopředseda a jednatel společnosti WEILER Holoubkov s.r.o. pan
Ing. Ladislav Brynda poskytl exkluzivní interview redaktorce ruskojazyčného časopisu RITM.

Otázky pokládala Zinaida Sackaja; Překlad: Dagmar Drobílková, SST

Ing. Ladislav Brynda, místopředseda představenstva SST
Pane Bryndo, Váš Svaz je jediným představitelem zastupujícím zájmy českých výrobců
obráběcích a tvářecích strojů?
Ano jediným. Je již historicky dáno, že
Svaz má v oboru strojírenských technologií
zvláštní postavení, protože Česká republika
je důležitým exportérem nejen strojů, ale
i strojírenských technologií. Firmy sdružené
ve Svazu představují více než 80 % celkové
produkce obráběcích a tvářecích strojů. Ne
náhodou tak Česká republika stále zůstává
jedinou zemí z bývalých členů RVHP, která
byla přijata do Evropské asociace výrobců
obráběcích strojů CECIMO. Svaz strojírenské
technologie má dnes 45 členů, jejichž objem
prodejů činí 12 miliard korun. Minimálně
70 % z celkového objemu produkce je přitom
určeno na vývoz.
Do kterých zemí se české výrobky především
vyvážejí? A je ruský trh pro české výrobce
tím nejdůležitějším?
Největší objem vývozu směřuje do Německa a na trhy zemí Evropské unie, dále pak do
Číny, USA, Indie a řady dalších zemí.

Náš svaz je nezávislá profesní asociace,
která sdružuje firmy vyrábějící technologická
zařízení a zastupuje tyto firmy při jednáních
s ministerstvy a s dalšími státními strukturami.
Jaké obchodní otázky například se státem
řešíte?
Nyní jsou aktuální otázky spojené se sankcemi, tedy s omezením dodávek strojních zařízení na ruský trh. Existují ale i další aspekty
– například požadavky Evropské unie na dodržování nových energetických norem týkajících
se úspor energií a surovin.
Jak silný vliv mají sankce proti Rusku na exportní pozice českého strojírenství?
Zatím bych neviděl následky sankcí jako
příliš citelné. Spíše nám dělá starosti, jaká
bude odezva z ruské strany. V tuto chvíli ruská
strana připravuje pravidla, na základě kterých
bude požadováno, aby určité množství dílů
strojních zařízení, která se vyrábějí v Rusku
ve společných podnicích, bylo ruské provenience. Máme ale obavy, že mohou následovat
kroky, které budou brzdit náš export a zesilovat tlak s cílem prohloubit lokalizaci výroby.

Jaká je struktura oboru? Kolik je malých,
středních a kolik velkých podniků?
V zásadě je obor představován malými
a středními podniky s počtem do 250 zaměstnanců. Asi jen sedm společností můžeme řadit do tzv. velkého businessu.

Kdo byl realizátorem Vašeho společného
stánku na veletrhu „Metalloobrabotka“?
Organizátorem je Ministerstvo průmyslu
a obchodu České republiky, samozřejmě se na
jeho přípravě podílel i náš Svaz.

Oborové svazy a asociace obvykle plní úlohu
mediálních mluvčí, prostředníka mezi businessem a státem. Za jaké obchodní zájmy
lobuje u státu Váš Svaz?

Kdo a podle jakých kritérií vybírá firmy, které
jsou pak na společném stánku zastoupeny?
Svaz především vybere vhodný veletrh
a nabídne jej ministerstvu k podpoře. Minis-
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terstvo návrh posoudí a případně schválí. Firmám pak garantuje finanční podporu, pokud
se veletrhu zúčastní. Takový je postup Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, uplatňovaný na základě přijaté Strategie
podpory exportu na léta 2012-2020. V tomto
dokumentu je především řečeno, že Ruská federace je pro Českou republiku strategickým
trhem, neboť Česká republika je podle statistických údajů na čtvrtém místě mezi zeměmi
vyvážejícími do Ruska strojírenské výrobky.
Výběr firem pro účast na veletrhu je jednoduchý. Ministerstvo má určitý rozpočet na
podporu účasti českých firem na zahraničních
veletrzích. Kdo dříve podá žádost, ten má také
větší šanci na účast.
Každý vystavovatel tedy dostane poměrně
slušné peníze, ale přitom na stánku nejsou
exponáty, nevidíme tu žádné stroje
Každý veletrh je už sám o sobě drahou záležitostí. Samozřejmě, že by firmy chtěly na
veletrh své stroje přivézt. Ale je tu celní řízení
a celnice v Rusku – to je hodně tvrdý oříšek.
A navíc je tu ještě povinnost zase stroj odvézt
zpátky. Obvykle exponáty přivezené na veletrh pak zůstávají u našich partnerů v zemi,
kde se veletrh koná. Ale v Rusku se stroj musí
odvézt nazpět. Bohužel.
Jmenujte prosím, které firmy na tomto veletrhu reprezentují české strojírenství?
Společnosti Šmeral a ŽĎAS jsou známé na
světových trzích svými kovárenskými výrobky. Není obor, ve kterém by odborníci neznali horizontální vyvrtávačky společnosti TOS
VARNSDORF. Skupina Gearspect Group vyrábí ozubárenské stroje a měřicí přístroje. Firma
Heltos nabízí vrtačky a brusky různých typů.
Hol-Monta vyrábí také CNC brusky, určené
ale pro zpracování velkých dílů. Člen našeho
svazu, firma Slovácké strojírny, je také známá svými bruskami a ozubárenskými stroji.
Společnost Hestego je výrobcem takových
komponentů, jako jsou teleskopické kryty
a kapotáže strojů. Ve světě je hodně známá firma KSK, která vyrábí kuličkové šrouby
a komponenty. Společnost Swah dodává na
trh kompletní profilovací válcovací linky a nářadí. Hydroma se specializuje na engineering
a dodávky hydraulických systémů. Firma LAC
dodala za rok své existence na trh více jak
dvanáct tisíc průmyslových pecí a společnost
M&V je zase v České i Slovenské republice
největším dodavatelem nástrojů. Společnost
se ale orientuje nejen na české a slovenské
výrobce, ale dodává své výrobky do více než
sedmdesáti zemí světa. Na našem stánku je
zastoupena také společnost Rivetec, která se
specializuje na nýtovací techniku a nářadí. Firma UNEX vyváží své odlitky a výkovky doslova
do celého světa. Společnost Weiler Holoubkov je dceřinou společností německé firmy
Weiler Werkzeugmaschinen a je známa svými
pojízdnými CNC vrtačkami a otočnými vrtačkami. Takže jak vidíte, nabízíme zde výrobní
stroje pro jakékoli použití.
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Investovat do rozvoje firmy se
vyplatí. Zvlášť nyní.
www.erstecorporatebanking.cz

Investice do stálých aktiv představují většinou
velkou finanční zátěž, zároveň však vždy zcela
nezbytnou součást v životě každého dlouhodobě prosperujícího podnikatelského subjektu. Při rozhodování o investičních projektech
je pro podnik klíčové učinit nejen správné
rozhodnutí, do čeho investovat, ale také kdy
investici realizovat a z jakých zdrojů ji financovat. Tato strategická rozhodnutí ovlivňuje
přirozeně mnoho faktorů jak uvnitř, tak i vně
podniku.
Současná makroekonomická situace České
republiky s prorůstovými opatřeními a nízkými úrokovými sazbami jednoznačně nahrává
investicím do rozvoje firem. Tato proinvestiční
atmosféra je ještě aktuálně posílena novými
dotačními příležitostmi programového období 2014 až 2020, které podnikům umožňují
čerpání dodatečných finančních zdrojů na
plánované projekty.

Banking ve spolupráci s dceřinou společností
České spořitelny Erste Grantika Advisory kompletní řešení v podobě nového produktu EU
Program+.
EU Program+, který je určen podnikům
s ročním obratem nad 60 milionů korun, zahrnuje poradenství pro všechny fáze dotačního
cyklu (tj. žádost o dotaci, výběrová řízení a dotační management) i financování dotovaného
projektu. Hlavními přednostmi tohoto programu jsou atraktivní parametry financování,
úvodní analýza dotačních příležitostí zdarma,
sleva na administrativní poplatek za zpracová-

Protože naší silnou stránkou je mimo jiné financování, byl vyvinut speciální program pro
financování inovací – program TOP Inovace.
Jedná se o investiční úvěr, který poskytuje
úrokové zvýhodnění v závislosti na úrovni zamýšlené inovace. Dá se říci, že čím vyšší řád
inovace je ve společnosti implementován,
tím vyšší úrokové zvýhodnění může obdržet.
K hodnocení byl vyvinut nástroj hodnotící inovace napříč sektory i velikostmi firem.

Oblasti podporované evropskými
fondy
Česká republika může v novém programovém
období prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů podpořit ekonomiku téměř 24 miliardami eur, tedy více jak
650 miliardami korun, které schválila Evropská komise loni ve strategickém dokumentu
Dohoda o partnerství pro programové období
2014 až 2020. Mezi stěžejní oblasti podpory
vytyčené Dohodou o partnerství, které jsou
určeny pro podnikatelskou sféru, patří především inovace, věda a výzkum, úspory energií,
ochrana životního prostředí nebo informační
technologie.
První výzvy z operačních programů byly
vyhlášeny na konci května. Bližší informace
k jednotlivým dotačním výzvám jsou průběžně publikovány na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.
dotaceeu.cz). Zájemci o dotace mohou od
začátku června podávat své žádosti prostřednictvím jednotného monitorovacího systému
MS2014+.

Pomoc malým a středním podnikům
na cestě k dotacím
Se získáváním dotací ze strukturálních fondů EU i s financováním dotovaných projektů malým a středním podnikům již několik
let úspěšně pomáhá Finanční skupina České
spořitelny.
Pro podniky, které se chystají žádat o dotace
z operačních programů v programovém období 2014 až 2020, připravila Erste Corporate
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produktů, procesů nebo obchodních modelů
či služeb je opravdu v mnoha případech spojeno s konkurenčním náskokem společností.
I když to vypadá jednoduše, zavedení kontinuálního systému inovačních aktivit je složitou cestou, která si žádá zapojení všech částí
společnosti. Počínaje top managementem
firmy, přes obchod, marketing, vývoj, výrobu,
finance až po distribuci. Erste Corporate Banking se tímto tématem dlouhodobě zabývá
a snaží se svými aktivitami pomoci klientům
snáze nastavit inovační procesy.

ní žádosti o dotaci, úspora času díky obsluze
klienta z jednoho obchodního místa a v neposlední řadě i pojištění profesní odpovědnosti
Erste Grantika Advisory až do výše 5 mil. eur.
Vedle EU Program+ nabízí Erste Corporate
Banking společně s Erste Grantika Advisory
i individuální řešení pro projekty s žádostí
o dotace a to rovněž z jednoho obchodního
místa. Jednoznačným benefitem všech služeb
nabízených finanční skupinou České spořitelny je vysoká odbornost, spolehlivost a stoprocentní profesionalita.

Inovace jako základní podmínka
intenzivního růstu
Inovace je v současné době výraz skloňovaný ve všech pádech a ve spojitosti s téměř
každou aktivitou lidské činnosti. V podnikání
a byznysu je navíc úzce spojen i s udržitelným
rozvojem firem. Někdy se zdá, že ten, kdo neinovuje, jako by nebyl, nebo nemohl přežít
v tvrdém konkurenčním boji. Z našich zkušeností vyplývá, že trvalé hledání nových a neprobádaných cest vedoucích ke zlepšování

Financování může být dále podpořeno garancí za investiční úvěr, který bance poskytuje
Evropský Investiční Fond (EIF). Jedná se o 50%
záruku bance, která v některých případech
může být doplněna do struktury financování
celého investičního záměru, a která ve své
podstatě výrazným způsobem zvyšuje dostupnost poskytovaného financování. Obě
tato dílčí řešení mohou být dále kombinována
s výše zmiňovanými dotacemi, které se zaměřují na inovace.
Program TOP Inovace je primárně zaměřen
na financování společností s historií. Nicméně
Erste Corporate Banking nezapomíná ani na
začínající podnikatele a startupy, které jsou
také významným nositelem inovací a nových
progresivních nápadů. Pro ně byl vytvořen
program Inostart, který se zaměřuje na společnosti mladší tří let. Inostart je financovaný
z Programu švýcarsko-české spolupráce a je administrován Českou spořitelnou ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
Výhodou tohoto programu je vyřízení žádosti o úvěr zdarma, výhodná úroková sazba a poradenství poskytované naší dceřinou
společností Erste Grantika Advisory, které je
v rámci programu pro klienta opět zdarma.

Udržitelný rozvoj díky úsporám
energií
Téma energetické efektivity mezi malými
a středními podniky v poslední době velmi
rezonuje. Na důležitosti nabývá i v souvislos-
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ti s evropským cílem 20-20-20, který mimo
jiné obsahuje zvýšení energetické účinnosti
o 20 procent do roku 2020 (oproti roku 2007).
V dnešním vysoce konkurenčním prostředí se
tak stále více českých firem a podnikatelů zaměřuje na efektivnost svých provozů z pohledu energetické náročnosti ,včetně dopadů na
životní prostředí.
Erste Corporate Banking proto stejně jako
její klienti považuje tuto oblast za strategickou. To dokládá i vysoký objem zamýšlených
prostředků v novém programovém období,
a proto do ní směřuje i značná část produktové nabídky a řešení korporátního bankov-

nictví. Počínaje zajištěním bezplatné analýzy
potenciálu úspor energií, zvýhodněného financování a v neposlední řadě dotačního poradenství prostřednictvím dceřiné společnosti
Erste Grantika Advisory. Zároveň jsme schopni
našim klientům zajistit i výhodnější dodávky
fyzické elektřiny prostřednictvím naší dceřiné
společnosti Erste Energy Services.
Konkrétním produktem v této oblasti je Globální úvěr Zelená energie poskytovaný Erste
Corporate Banking, jenž je určen pro malé
a střední podniky na jejich investice do projektů generujících úspory. Cílem Globálního

úvěru Zelená energie, respektive programu
Green Initiative, je podpořit zvyšování energetické efektivnosti malých a středních podniků v šesti zemích Evropské unie včetně České
republiky.
Žadatelům je po úspěšné implementaci projektu a dosažení cílové úspory vyplacen přímý
grant ve výši 14 procent. Zároveň mohou čerpat bezplatné poradenství od programového
technického konzultanta. Podporovány jsou
projekty v sektoru budov, výměny technologií
či obnovitelných zdrojů energií.

Usnesení z jednání valné hromady Svazu
průmyslu a dopravy České republiky
dne 28. dubna 2015 v Praze
Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy
ČR na svém řádném zasedání dne 28. dubna
2015 v Praze

I. Schválila
z výroční zprávu představenstva o plnění pro-

gramového prohlášení a činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR za období duben 2014
– březen 2015.
z hospodářský výsledek Svazu za rok 2014
a zúčtování ztráty proti nerozdělenému zisku z minulých let.
z prodloužení termínu uzavírání smluv o způsobu úhrady členského příspěvku v r. 2015
pro členské subjekty i členské firmy do
31. 5. 2015.

z zvýšení počtu viceprezidentů pro volební

období 2015–2019 na sedm.
z Ing. Josefa Holuba, Ing. Dagmar Trkalovou,
CSc. a p. Jana Wiesnera čestnými členy Svazu průmyslu a dopravy ČR.
z vyloučení AABYSS s.r.o. a Czech ICT Alliance
pro neplnění povinností dle Stanov Svazu.

II. Vzala na vědomí
z informaci přednesenou prezidentem Svazu

o činnosti představenstva,
z zprávu dozorčí rady Svazu.

III. Zvolila
Prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR:
z Ing. Jaroslava Hanáka

Viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR:
z Ing. Daniela Beneše, MBA
z doc. Ing. Jiřího Ciencialu, CSc.
z Ing. Zbyňka Frolíka
z Ing. Františka Chaloupeckého
z Ing. Stanislava Kázeckého, CSc.
z Mgr. Jana Rafaje, MBA
z Radka Špicara, M. Phil.
Členem představenstva Svazu průmyslu
a dopravy ČR: Ing. Petra Cingra
z Ing. Jiřího Holoubka
z Mgr. Milenu Jabůrkovou, MA
z Ing. Petra Jonáka
z Ing. Pavla Juříčka, Ph.D.
z Ing. Luboše Pavlase
z Ing. Bohdana Wojnara
Členem dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR: Ing. Romana Dlouhého
z Ing. Miroslava Dvořáka
z Ing. Milana Horáčka
z Petra Kašíka
z Ing. Zdeňka Musila
Členem smírčího výboru Svazu průmyslu
a dopravy ČR: Ing. Františka Hýbnera
z Ing. Jiřího Rückla
z Jana Wiesnera

IV. Uložila
z nově zvoleným orgánům pokračovat v ak-

tivní činnosti Svazu s cílem prosazovat zájmy členské základny a nadále posilovat
pozici Svazu.
z členům, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o způsobu úhrady členského příspěvku
v roce 2015, aby tak učinili nejpozději do
31. 5. 2015.

Členové nově zvoleného představenstva SPČR
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Za správnost návrhová komise:
Ing. František Chaloupecký
Ing. Boris Dlouhý, CSc.
Ing. Milan Horáček
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Významná ocenění pro
prezidenta Svazu průmyslu
a dopravy České republiky
Prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Ing. Jaroslav Hanák obdržel prestižní ocenění – „Medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za
přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy“, kterou mu udělil ministr průmysl
a obchodu Jan Mládek.
Medaili převzaly z rukou ministra na základě
rozhodnutí jedenáctičlenného nominačního
výboru i další osobnosti. Oceněni byli přední česká architektka a designérka Eva Jiřičná,
majitel tradiční české značky stavebnic Merkur Toys Jaromír Kříž, kybernetik a předseda
Výzkumné rady Technologické agentury ČR
Vladimír Mařík, předseda představenstva
Francouzsko-české obchodní komory Constantin Kinský, emeritní National Executive
evropského centra Honeywell v Brně Jaroslav Doležal a výzkumný pracovník Jiří Švéda
z ČVUT.
„Nesmírně si vážím tohoto ocenění. Chápu ho nejen jako ocenění pro mě osobně,
ale i pro celý Svaz průmyslu a dopravy ČR,“
uvedl Jaroslav Hanák při přebírání medaile.
Jak také poznamenal, „je dobře, že ceny přebírají nejen sportovci a umělci, ale i vynikající a úspěšní podnikatelé“ s poukazem na
státní vyznamenání 28. října a další druhy
ocenění.
V laudatio k poctě Jaroslava Hanáka uvedl
prezident Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů České republiky Jan
Wiesner, že v případě oceněného jde o mezinárodně uznávaného odborníka na dopravu
a člověka, který dokáže úspěšně hájit zájmy
zaměstnavatelů. „Je výborný řečník. Když ho
posloucháte, tak víte, že se nejedná o líbivá
slova a populistické fráze, slova mu vycházejí
takříkajíc ze srdce,“ uvedl Jan Wiesner. „Vážím
si jeho skromnosti, upřímnosti, zodpovědnosti, spolehlivosti a také, že u něho dané slovo
platí,“ dodal Jan Wiesner.
Ve svém krátkém projevu Jaroslav Hanák
zmínil priority SPČR, k nimž patří tlak na omezování byrokracie a na pružnější výstavbu dopravní infrastruktury či podporu aplikovaného
výzkumu.
Nositeli medaile jsou již evropský komisař
pro energetiku Günther Oettinger, bývalý
ministr hospodářství Slovenské republiky Tomáš Malatinský, emeritní předsedkyně představenstva ČEPS Ludmila Petráňová, předseda představenstva RWE Martin Herrmann,
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost Dana Drábová, vysokoškolský
pedagog a nestor české jaderné energetiky
František Hezoučký, jaderný fyzik představitel Charty 77 František Janouch, hlavní jaderný expert Slovenské republiky Štefan Ro-
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hár, exministr průmyslu a obchodu Miroslav
Grégr či předseda představenstva ŠKODA JS
Plzeň Miroslav Fiala.
Letos bude ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek předávat další medaile v rámci konference ARV 2015 /Ambice – Realita – Vize/.
Nejvyšší ocenění Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) – Medaili Christiana J. Willenberga, zakladatele
nejstarší inženýrské školy nejen v zemích
Koruny české, ale v celé střední Evropě
– obdržel prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Ing. Jaroslav Hanák
z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana
Mládka a předsedy ČSVTS prof. Jaromíra
Volfa.
Letos bylo toto významné ocenění uděleno v souvislosti s 25. výročím ustavení
ČSVTS devíti osobnostem. Mezi nimi jsou
prezident Světové federace inženýrských
organizací Marwan Abdelhamid, předseda
Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických společnosti prof. Dušan Petráš
a další osobnosti. Před pěti lety byla medai-

le udělena pouze sedmi dalším významným
osobnostem.
Udělení medaile prezidentovi SPČR Jaroslavu Hanákovi zdůvodnila ČSVTS jeho trvalým
zájmem o vědu, výzkum, inovace a aplikování
výsledků výzkumu v průmyslové praxi v České
republice a podporou činnosti ČSVTS. „Velmi
si vážím uděleného ocenění. A velmi si také
vážím práce Českého svazu vědeckotechnických společností, zastřešujícího téměř sedm
desítek společností a sdružení zástupců technických oborů,“ uvedl Jaroslav Hanák. Zmínil
i společný zájem na podpoře technických
oborů a připomenul Rok průmyslu a technického vzdělávání, který SPČR se svými partnery
pro letošek vyhlásil.
Český svaz vědeckotechnických společností slaví stejně jako SPČR v tomto roce
25. výročí založení. Nad touto významnou
událostí převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman. Současný ČSVTS, který
je právním nástupcem bývalé Československé vědeckotechnické společnosti, působící
v období let 1955 až 1989, navazuje na tradice sdružování vědců, inženýrů, architektů
a techniků probíhající již v dávné minulosti
a zejména pak na slavný Spolek inženýrů
a architektů v Království Českém – SIA. Ten
vznikl již v roce 1865 a po založení samostatného československého státu se v roce 1918
transformoval na Spolek inženýrů a architektů v Československu.

Ing. Jaroslav Hanák a Ing. Jan Mládek při slavnostním předávání medaile
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SPČR oslavil 25 let od svého
založení
Rudolfova galerie na Pražském hradě byla 25. května 2015 svědkem slavnostního setkání u příležitosti významného jubilea – 25 let od založení Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Pozvání na Pražský hrad přijal předseda vlády
Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová. Setkali se zde s celou řadou managerů významných tuzemských firem jako je ČEZ, Škoda Auto, Vítkovice, Třinecké železárny, OKD, IBM, Siemens, Linet, Brano Group a také zástupců členských svazů
a asociací, významných státních i privátních institucí a výzkumných organizací.

Gratulovat přišel i předseda vlády Bohuslav Sobotka.
„Navazujeme na tradici první republiky, na
spolupráci průmyslníků a politiků. Nezapomínejme na to, že průmysl nás živil a dále bude
živit,“ uvedl prezident SPČR Jaroslav Hanák,
který večerní program se šarmem sobě vlast-

ním moderoval a na pódium zval významné
hosty.
Na otázku, jaké tři priority vidí jako nejdůležitější pro současnou práci vlády, uvedl premiér Bohuslav Sobotka rychlé a efektivní čer-

Mezi zástupci členských svazů SPČR byl i náměstek ředitele SST Ing. Leoš Mačák.
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pání prostředků z evropských fondů, účinnou
podporu exportu a rychlé řešení dopravní infrastruktury. Ministr financí Andrej Babiš reagoval ve svém vystoupení na otázku směřující
ke zlepšení výběru daní, že v letošním roce
předpokládá, že se vybere o 20 miliard korun
více než v loňském roce. Zmínil i skutečnost,
že stát výrazněji investuje než v předchozích
obdobích. Ministr Jan Mládek v pozdravném projevu uvedl, že věří, že vláda schválí
dostavbu jednoho bloku jaderné elektrárny
v Temelíně a jednoho bloku v Dukovanech.
Ministr Dan Ťok ve svém vystoupení řekl, že
předpokládá v příštím roce zahájení výstavby až 200 kilometrů nových silnic a dálnic.
Ministryně Michaela Marksová poukázala
na to, že podpora technického vzdělání a rekvalifikací je jednou z cest ke snížení počtu
nezaměstnaných.
O příjemnou atmosféru večera se postaral houslový virtuoz Jaroslav Svěcený a další
hudebníci.
Svaz průmyslu a dopravy ČR má za čtvrtstoletí své existence za sebou pěkný kus práce.
Zastupoval zaměstnavatele na 118 plenárních
zasedáních Rady hospodářské a sociální dohody, tzv. tripartity. Jako oficiální legislativní
připomínkové místo dosud připomínkoval
2500 zákonů a novel. Jeho zástupci jednají
s nejvyššími představiteli politického života ve
státě, pracují v národních radách, expertních
týmech a komisích.
SPČR zorganizoval 142 podnikatelských misí
do zahraničí a přivítal stovky zahraničních
podnikatelských delegací a desítky významných osobností ze zahraničí. Ve svém Klubu
pořádá setkání s klíčovými politiky – dosud se
uskutečnilo 120 klubových večerů.
Od roku 2008 rozvíjí SPČR sociální dialog
prostřednictvím projektů Evropského sociálního fondu – pro členské firmy uspořádal
přes 600 seminářů, podílel se na ustavení 20
sektorových rad a od roku 2008 se rovněž podílí na budování Národní soustavy povolání
a poté Národní soustavy kvalifikací, kterou
využívá přes 1100 firem.
Letos SPČR vyhlásil celostátní kampaň Rok
průmyslu a technického vzdělávání, v jejímž
rámci pořádá ve spolupráci s členskými asociacemi řadu akcí. Mezi ně byl zařazen i 2.
ročník Strojírenského fóra a Soutěž studentů technických škol a učilišť v programování
CNN obráběcích strojů. Oběma těmito akcemi přispěl do kampaně Svaz strojírenské
technologie.
V souvislosti s výročím se k činnosti
a společenské roli SPČR vyjádřila řada politiků
a osobností. „Český průmysl nutně potřebuje
zastřešující organizaci, silný, slyšitelný hlas.
Tuto úlohu Svaz průmyslu a dopravy ČR skvěle
plní,“ uvedl prezident ČR Miloš Zeman. „Svaz
průmyslu a dopravy ČR je důležitým partnerem vlády při společném vedení sociálního
dialogu,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. „Během 25 let své novodobé existence
se Svaz průmyslu a dopravy zasadil o kultivaci
podnikatelského a zaměstnavatelského pro-
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středí v zemi v duchu tradičních hodnot,“ prohlásil na adresu SPČR prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý. K významu SPČR
se vyjádřil i zástupce sociálních partnerů –
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Velmi si vážím
SPČR za postoje a snahu nacházet racionální
kompromisní řešení při tripartitních jednáních,“ uvedl.
„Svaz strojírenské technologie jako strojírenská profesní organizace sdružující 45 klíčových firem z oboru výroby obráběcích a tvářecích strojů a nástrojů, řekl ředitel SST Oldřich
Paclík, „oceňuje šíři aktivit SPČR především
v oblasti podpory technického vzdělávání
a účasti výrobních podniků na mezinárodních
oborových veletrzích.“

O mimořádný kulturní zážitek se zasloužil houslista Jaroslav Svěcený.

Soutěž Manažer roku 2014
V paláci Žofín v Praze byly 23. dubna 2015 za účasti prezidenta republiky Miloše
Zemana, členů vlády a 400 předních manažerů vyhlášeny výsledky letošního,
již 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2014. Soutěž vyhlašují Svaz průmyslu
a dopravy České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů České republiky a Česká manažerská asociace.
Vítězi soutěže se v letošním roce stali generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ředitelka společnosti PETROF Zuzana Ceralová-Petrofová.
Absolutními vítězi letošního ročníku se stali
a titul Manažer a Manažerka roku získali Daniel Beneš, předseda představenstva a generální
ředitel společnosti ČEZ a člen představenstva
Svazu průmyslu a dopravy ČR, a Zuzana Ceralová-Petrofová, jednatelka a ředitelka společnost PETROF. Pomyslnou štafetu předali svým
nástupcům Manažer roku 2013 Karel Žďárský
a Manažerka roku 2013 Jaroslava Valová.

Oceněným poblahopřál prezident ČR Miloš
Zeman, pod jehož záštitou se soutěž koná.
Ocenění nejlepším manažerům předali 1.
místopředseda vlády a ministr financí Andrej
Babiš, místopředseda vlády pro vědu, výzkum
a inovace Pavel Bělobrádek, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr životního
prostředí Richard Brabec a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.
Do Síně slávy soutěže byl uveden odborník
na strategické plánování Zdeněk Souček. Organizátoři soutěže MANAŽER ROKU rovněž vy-

hlásili výsledky studentské soutěže o nejlepší
esej, jejímž vyhlášením se připojili ke kampani
Rok průmyslu a technického vzdělávání.
Ceny předali také vyhlašovatelé soutěže
MANAŽER ROKU, kteří se v rámci Hodnitelské komise podíleli na výběru vítězů. „Vybírali
jsme podle charakterových vlastností, manažerských schopností a našich dlouhodobých
principů, které nemá žádná jiná soutěž. Vítězové měli špičkové výsledky ve všech pěti námi
hodnocených oblastech, včetně produktivity
práce a přidané hodnoty, o kterých se podle

TOP 10 nejlepších manažerů v ČR
Řazeno podle abecedy (nikoliv podle pořadí)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Manažeři roku 2014
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Jméno
Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Vlastislav Bříza
předseda představenstva a generální ředitel
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
ředitelka a jednatelka
Ing. Jan Czudek
generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Leo Doseděl
předseda
Ing. Jiří Holoubek
předseda představenstva a výkonný ředitel
Ing. Josef Kubiš
generální ředitel
Ing. Jiří Kunert
předseda představenstva a generální ředitel
Jiřina Nepalová
předsedkyně představenstva
Mgr. Helena Štáchová
ředitelka

Firma
ČEZ a. s.
KOH-I-NOOR Holding a. s.
PETROF, spol. s r. o.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
MODĚVA oděvní družstvo
Konice
ELCOM, a. s.
AGRO Jesenice u Prahy, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s.
RENOMIA a. s.
Divadlo S+H
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Manažeři odvětví
Odvětví
Zemědělství
Potravinářská výroba

Jméno
Ing. Josef Kubiš
Ing. Tomáš Milich

Výroba a prodej textilu, oděvů
a tkanin
Výroba pro sklářský průmysl

Ing. Leo Doseděl

Výroba a zpracování dřeva
Zpracování plastů a gumy
Chemie
Výroba kovů a hutních výrobků
Výroba součástek
pro strojní zařízení
Výroba a distribuce energií
Výroba modelů, nástrojů a nářadí
Výroba strojů a zařízení
Výroba elektrických přístrojů
a zařízení
Výroba komponentů pro
stavebnictví
Obchod a cestovní ruch
Doprava a letectví
Bankovnictví a pojišťovnictví
Informační technologie
a vzdělávání
Zdravotnictví a sociální služby

Ing. Vlastislav Bříza
Ing. Czeslaw Kura, Ph.D., MBA
Ing. Josef Tichý
Ing. Jan Czudek
Zdeněk Sobota

Firma
AGRO Jesenice u Prahy, a. s.
OVUS – podnik živočišné výroby,
spol. s r. o.
MODĚVA oděvní družstvo
Konice
AGC Flat Glass Czech a. s., člen
skupiny AGC
KOH-I-NOOR Holding a. s.
PRO NORTH CZECH, a. s.
Explosia a. s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Obzor, výrobní družstvo, Plzeň

Ing. Daniel Beneš, MBA
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
Ing. Jan Houdek, Ph.D.
Ing. Jiří Holoubek

ČEZ a. s.
PETROF, spol. s r. o.
INCO engineering, s. r. o.
ELCOM, a. s.

Ing. Jindřich Zdráhal

Mechanika Prostějov, výrobní
družstvo
Sodexo Pass Česká republika,
a. s.
Aircraft Industries a. s.
RENOMIA a. s.
LIGS UNIVERSITY, s. r. o.

Ing. Zdeněk Frelich

Ing. Martina Grygar Březinová
Ilona Plšková
Jiřina Nepalová
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D.,
MBA
MUDr. Michaela Tomanová,
MBA
JUDr. Tomáš Elis
Mgr. František Lukl, MPA
Ing. Jiří Sobota

Veřejná správa – tajemník
Veřejná správa – představitel
Služby pro podnikatele
– zemědělství
Služby pro veřejnost – kultura a sport Mgr. Helena Štáchová

Rehabilitační ústav Brandýs nad
Orlicí
Statutární město Opava
Město Kyjov
Zemědělská společnost Sloveč,
a. s.
Divadlo S+H

Související ocenění

Mladý manažerský talent, Vynikající manažer malé a střední firmy, Síň slávy, O nejlepší studentskou esej
Ocenění
Mladý manažerský talent
Vynikající manažer malé firmy
do 50 zaměstnanců
Vynikající manažer STŘEDNÍ firmy
do 250 zaměstnanců
Síň slávy
O nejlepší studentskou esej
O nejlepší studentskou esej

Jméno
Ing. Monika Šimánková, Ph.D.
Mgr. Helena Štáchová

Firma
HESTEGO a. s.
Divadlo S+H

Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová

PETROF, spol. s r. o.

Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.
Patrik Borýsek
Anežka Kolúchová

O nejlepší studentskou esej

Lucie Vozáková

Management Focus
VŠE Praha
Vysoká škola báňská – TU
Ostrava
Vysoká škola báňská – TU
Ostrava

mne v ČR mluví málo. U obou vítězů jsme dospěli k mimořádné shodě, oba získali velmi vysoký počet bodů,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Vítěze jsme vybírali podle jejich výsledků
v posledních třech letech, akcentovali jsme
přitom ještě více než dříve produktivitu práce
a základní makroekonomické ukazatele vůbec, tedy parametry, které v jiných soutěžích
postrádáme. Velký důraz jsme také kladli na
společenskou odpovědnost, včetně toho, jak se
firmy chovají ke svým zaměstnancům,“ uvedl

www.sst.cz

Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
„Oproti loňsku byl mezi finalisty cítit větší optimismus z vývoje ekonomiky už proto, že odvahu
se přihlásit dostalo více manažerů než loni. Dalším posunem je, že ve finále jsme měli třiadvacetiprocentní podíl žen. Naše kritéria hodnocení
jsou jasná: osobní příspěvek manažera k dobrým
výsledkům firmy či instituce a jeho úsilí o zlepšení
věcí veřejných. Jde nám přece o prosperitu celé
ČR, nejen starost o vlastní byznys,“ uvedl Pavel
Kafka, prezident České manažerské asociace.

Designérského
Oscara získal Čech
Martin Tvarůžek, člověk plný energie, nápadů
a optimismu a špička českých průmyslových
designérů, má k radosti hodně velký důvod.
V pondělí 29. června 2015 obdržel ocenění
v prestižní celosvětové soutěži designérů Red
Dot Design Award v kategorii Industry, machinery and robotics.

„Jde o historický úspěch. V kategorii Machinery dosud Čech nezvítězil. Doufám, že to
inspiruje další české výrobní společnosti ke
spolupráci s designéry,“ říká Martin Tvarůžek.
Letos bylo do soutěže přihlášeno téměř
5000 produktů z 56 zemí světa a hodnotila je
komise složená z designérů, profesorů, dalších odborníků z oblasti designu a také žurnalistů specializovaných na tuto profesi. Za

ŠKODA FCW150
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dobu šedesátileté existence soutěže se toto
ocenění podařilo získat na území ČR a ČSSR
jen zhruba desítce firem. V oboru strojírenství
je to úplně poprvé.
Martin Tvarůžek zvítězil s návrhem designu
vyvrtávacího a frézovacího stroje, na kterém
se obrábějí třeba součásti větrných elektráren. „Je to obrovský stroj vážící čtyřicet tun
a je vysoký zhruba pět metrů. Navrhl jsem
ho pro plzeňskou společnost Škoda Machine
Tool,“ říká designér. Do soutěže se přihlásil
kvůli studentům, kterým přednáší na Fakultě
architektury v Praze. „Nutím je, aby se sami
do podobných soutěží hlásili. Chtěl jsem jim
jít příkladem,“ dodává. A jeho žáci mu dělají
radost: sedm studentů z České republiky, šest
z nich jsou právě jeho studenti, se dostalo do
finále soutěže Design Lab 2015. „Jsme druhou
nejúspěšnější zemí v této soutěži. Je to skvělé,
mám velkou radost,“ říká Martin Tvarůžek.

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj
Výrobce: Škoda Machine Tool, a.s.
Realizováno: 2013–2014
Typ: Průmyslový design
Rozsah: Kompletní design
Důraz byl kladen nejen na koncepční zpracování opláštění jednotlivých částí stroje, ale
design zohledňuje také uživatelské a servisní
aspekty jeho užívání.
Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj
ŠKODA HCW1000 nemá v portfoliu výrobce
předchůdce. Nově tedy vznikalo i konstrukční řešení stroje včetně jeho opláštění, což při
tvorbě designu nabídlo větší prostor pro výtvarné řešení a tento stroj zároveň předurčil
prvky, kterých bude v rámci dlouhodobé spolupráce používáno při designu celé kolekce
zařízení. Důraz byl kladen nejen na koncepční

zpracování opláštění jednotlivých částí stroje,
ale zohledňuje také uživatelské a servisní aspekty jeho užívání.
Stroj byl představen na Zákaznickém dnu
v červnu 2015 v Plzni a stane se atraktivním exponátem na zářijovém mezinárodním
veletrhu ve Stuttgartu. Po uvedení na trh
se už začal úspěšně prodávat zahraničním
zákazníkům.

Veřejnost vnímá tuzemský
průmysl hlavně jako výsledek
tradičního postavení tohoto
oboru v rámci české ekonomiky
Více než polovina občanů České republiky (51 %) se domnívá, že předností tuzemského průmyslu je jeho tradice a síla
značek a také kvalitní výrobky (45 %). Další téměř třetina vidí pozitivum v pracovnících s adekvátní kvalifikací. Naproti
tomu manažeři poukazují na flexibilitu a adaptabilitu průmyslu (57 %) a na cenovou konkurenceschopnost. Vyplývá to
z průzkumu, který na jaře uskutečnila společnost IPSOS.
V české společnosti nadále převládá při
hodnocení tuzemského průmyslu hledisko
tradice. Více než polovina občanů (51 %)
se totiž domnívá, že předností průmyslu je
právě jeho vazba na historii a síla značek.
Značná skupina respondentů (45 %) spojuje
však průmysl s kvalitními výrobky. Poměrně
velká část respondentů (téměř třetina) vidí
jeho přednost v pracovnících s adekvátní
kvalifikací.
Jistě pozitivní je zjištění, že čtvrtina občanů vidí hodnotu průmyslu v jeho modernosti a inovativnosti. Další zhruba stejný podíl
občanů poukazuje na cenovou konkurenceschopnost. Pětina oslovených občanů připomíná jako plus zapojení našich firem do mezinárodní spolupráce.
Co se týká hodnocení z pohledu manažerů,
ti oceňují u tuzemského průmyslu jeho flexibilitu a adaptabilitu (57 %) a také cenovou konkurenceschopnost (41 %). Teprve s poměrně
značným odstupem zmiňuje zhruba čtvrtina
manažerů vývoj technologií a inovace a cenovou konkurenceschopnost.
To že, tuzemští manažeři nahlížejí na průmysl zdaleka ne tradičními brýlemi, svědčí
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skutečnost, že za nejčastěji zmiňovaným
vzorem pro české manažery Tomášem Baťou
se objevil majitel společnosti LINET Zbyněk
Frolík. Následován je takovými osobnostmi, jako jsou Jiří Hlavatý, Jan Světlík či Otto
Wichterle.
Za nejdůležitější osobnost českého byznysu
je ovšem manažery považován Andrej Babiš
následován Zbyňkem Frolíkem, Petrem Kellnerem a Daliborem Dědkem.
V otázce exitujících bariér se laická veřejnost (39 %) shoduje s manažery (71 %)
v tom, že rozvoji průmyslu v ČR škodí špatná
legislativa a přehnaná byrokracie. Manažeři
upozorňují na to, že chybí jasně definovaná
průmyslová politika (47 %) a že rozvoj průmyslu omezuje nedostatek technicky vzdělaných pracovníků.
Právě nutnost reformy technického školství se stala centrálním tématem letošního
Roku průmyslu a technického vzdělávání.
Proč nechtějí dávat rodiče své děti na technické obory, částečně vysvětluje následující
odpověď. Asi čtvrtina populace (26 %) se
totiž domnívá, že jejich děti mají jiné předpoklady a zájmy. Další více jak pětina (21 %)

vysvětluje svůj odmítavý postoj k technickému vzdělávání lepší možností širšího uplatnění v praxi a necelá šestina vidí budoucnost
v jiných oborech.
Pokud by rodiče a děti měli volit obor zaměřený na techniku, upřednostnili by informační a komunikační technologie (30 %).
Česká populace ho vnímá jako nejperspektivnější obor s přímým vlivem na ostatní
průmyslová odvětví. Elektrotechnický a automobilový průmysl by shodně zvolilo 11 %
občanů, energetiku 5 % a chemický průmysl
3 % občanů.
V této souvislosti apelují manažeři na nutnost změnit systém financování současného
školství. Podle dvou třetin z nich by vzdělávací systém měl lépe reflektovat potřeby
trhu práce a pružněji reagovat na poptávku po jednotlivých oborech technického
vzdělávání.
S poměrně příznivým vývojem ekonomiky
se postupně šíří i lepší nálada mezi podnikateli. Českým manažerům optimismus dodává zejména úspěch českých firem ve světě
(57 %), rovněž oceňují úspěšnost mladé generace (31 %) a českých sportovců (29 %).
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27. Sněm Hospodářské komory České
republiky – HK ČR vyzvala politiky k řešení
naléhavých problémů podnikatelské
veřejnosti
Vláda musí do konce roku podniknout řadu konkrétních kroků k podpoře technického vzdělávání. To byl první z 10 apelů, s nimiž na 27. sněmu Hospodářské komory ČR vystoupil její prezident Vladimír Dlouhý. Naléhavě formulované
výzvy by se neměly minout účinkem, neboť mezi účastníky sněmu byli mimo
jiné prezident republiky, premiér, dva vicepremiéři, ministr průmyslu a obchodu
a šéfové podnikatelských, zaměstnavatelských a zaměstnaneckých svazů.
Jednodenní sněm Hospodářské komory
konaný 28. května 2015 v pražském TOP
Hotelu Praha vyslal směrem k vládě a politické reprezentaci napříč názorovým spektrem zcela jasné poselství: Spolupracujte
s Komorou na řešení naléhavých problémů
českých podnikatelů. Podnikatelé podle
Hospodářské komory ČR čelí příliš vysokému zdanění živé práce a nepředvídatelnosti
vývoje podnikatelského prostředí, které snižují konkurenceschopnost především malých
a středních podniků, neboť stát se dosud orientoval jen na velké firmy. Postrádají rovněž
systémovou podporu propojení výzkumných
pracovišť s výrobními podniky. Hlavní problémy, které zatěžují podnikatelské prostředí, a návrhy na jejich řešení jsou obsaženy
v „desateru“ nazvaném Deset kroků na cestě
k prosperitě.
V dopolední části 27. Sněmu vystoupili se
svými projevy prezident České republiky
Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD), 1. místopředseda vlády Andrej Babiš (ANO), místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), zástupci opozičních stran

Pohled do jednacího sálu
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Hostem Sněmu byl i prezident republiky pan Miloš Zeman, který si se zájmem prohlédl expozici stavebnic MERKUR.
– předseda ODS Petr Fiala a 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Nechyběl ani
prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav
Hanák, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman
nebo předseda Slovenské obchodní a průmyslové komory Peter Mihók.
V rámci odpoledního pracovního zasedání sněm projednal a schválil mimo jiné
nový akční plán Hospodářské komory ČR
na období 2. pol. 2015–1. pol. 2016, který
obsahuje konkrétní kroky ke zlepšení podnikatelského prostředí v zemi, a Statut čestného člena Hospodářské komory ČR, jenž
představuje novou možnost, jak ocenit členy
Komory a její představitele. Delegáti sněmu
také potvrdili kooptaci nového člena představenstva – Ing. Ivony Huňkovoé, předsedkyni Krajské hospodářské komory Zlínského
kraje.
Svaz strojírenské technologie reprezentoval na Sněmu náměstek ředitele SST
Ing. Leoš Mačák.
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DESET KROKŮ NA CESTĚ K PROSPERITĚ
„Obracím se na vás s deseti body, které považuji za důležité pro zlepšení podnikatelského prostředí, a apeluji na politickou reprezentaci napříč
názorovým spektrem, aby spolupracovala na jejich realizaci, protože tím významně přispěje k zajištění dlouhodobé ekonomické prosperity
České republiky.“
Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR

1. Vzdělání

6. Daňová správa a zatížení práce.

Nůžky mezi nabídkou škol a potřebami podnikatelské sféry se stále
více rozevírají. Místo techniků se firmám hlásí gymnazisté a absolventi vysokých škol s humanitním zaměřením. Učiňme tomu konečně přítrž. Otevřme dětem a dospívajícím svět vědy, techniky a výzkumu, propojme školy všech stupňů s podniky. Ustupme od systému
financování „na žáka“ a hlavně, přesvědčme rodiče, že učňovské
vzdělání může být chlouba, nikoliv ostuda.
Vyzýváme vládu, aby do konce roku předložila konkrétní plán kroků, kterými zajistí zvýšení státní podpory technického vzdělávání.

Víme, že apel na zlepšení daňové disciplíny se týká i samotných podnikatelů. Současná výše daňových sazeb není největším problémem,
zatímco komunikace se správci daně ano. Očekáváme viditelné a trvalé úsilí o zjednodušení komunikace finančních úřadů s podnikateli.
Celkové zatížení práce patří k nejvyšším na světě.
Požadujeme, aby vláda předložila konkrétní návrhy, které povedou ke snížení celkového zatížení práce.

2. Podmínky pro podnikání.
Vstup do podnikání je překážkovým během na dlouhou trať – po dosažení cílové pásky čeká podnikatele nepřehledná džungle neustále
se měnících zákonů, nařízení, vyhlášek, k tomu byrokracie, nejednotný výklad platných norem, nekoncepční kontrola a někdy i bezradnost úředníků. Zákony a závazné normy se novelizují i pár týdnů
po jejich vstupu v platnost. Kontrolní činnost se vyhýbá závažným
proviněním, zato se vyžívá v trestání formálních malicherností. Přejděme na elektronizaci agendy a preferujme zdravý rozum při výkonu
kontroly. Hospodářská komora ČR i zde nabízí spolupráci.
Voláme po informačním systému, který bude přehledně a na jednom místě integrovat všechny povinnosti, jejichž plnění stát požaduje od podnikatele.

3. Postavení malého a středního podnikání.
Právě na něj nejvíce dopadá nestabilita a nepředvídatelnost vývoje
podnikatelského prostředí. Dejme mu prioritu – vždyť česká ekonomika do roku 1948 vždy stála na malém a středním podnikání. Stát
a politická reprezentace proto musí začít považovat podporu tohoto
segmentu za svůj zásadní úkol. Sami podnikatelé musí klást větší důraz na etickou stránku své činnosti, odmítání a pranýřování nekalých
praktik, posílení snahy o vzájemné partnerství a překonání národní
a lokální sebestřednosti.
Proč stát neekonomicky buduje paralelní strukturu pro komunikaci s podnikateli (přes CzechInvest, CzechTrade a další), místo využití Hospodářské komory ČR?

4. Promarněná období makroekonomického
růstu.
Vláda musí využít období ekonomického vzestupu ke konsolidaci veřejných financí. Obnovme diskusi o klíčových reformách. Došlo k faktickému zastavení reforem zdravotního a důchodového systému, což
bude mít v budoucnu zásadní dopady na deficit státního rozpočtu.
Navrhujeme, aby vláda v rozpočtu na rok 2016 výrazně snížila
strukturální deficit.

5. Výzkum, vývoj, inovace.
V ČR byly během posledních let uskutečněny masivní investice do
vědecko-výzkumné infrastruktury, aniž by byly zajištěny odborné
kapacity pro taková výzkumná centra. Vláda musí vytvořit motivační podmínky pro propojení výzkumných pracovišť s výrobními podniky. Existuje malá provázanost výsledků VaVaI s jejich praktickým
uplatněním, samoúčelnost, diskutabilní kvalita a nízká objektivita
hodnocení výzkumné a vývojové práce. Chybí koncept adekvátní
specializace, jenž je významný zvlášť pro regionální malé a střední
podniky.
Požadujeme významnější zapojení malých a středních podniků
do programů VaVaI.
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7. Podpora exportu.
Stát se v minulosti orientoval na velké firmy, bohužel s katastrofálním dopadem do portfolia Exportní garanční a pojišťovací společnosti
a České exportní banky. Malé a střední podniky byly vždy považovány
až za ty méně významné podnikatelské subjekty, které se dodavatelsky napojí na velké a podporované hráče. Udržme exportní podporu
velkých podniků, ale navíc podpořme malé a střední podniky v roli
finálního dodavatele.
Vláda musí definitivně rozhodnout – buď umožnit využívaní ČEB
a EGAP jako instituce podporující export do rizikových teritorií
nebo jejich činnost utlumit.

8. Čerpání fondů Evropské unie.
Čerpání peněz ze strukturálních fondů EU je příležitostí pro realizaci
strategických a dlouhodobě udržitelných projektů. Nové programové
období nabízí finanční nástroje, které rozšiřují nabídku financování
projektů a přinášejí pro podnikatele nové příležitosti. Zásadní výzvou
je férovější přístup podnikatelů ke všem soukromým i veřejným zdrojům financování. Budeme požadovat nápravu v nejbolavějším místě,
kterým je nejednotnost v rozhodování různých kontrolních institucí.
Vláda musí prosadit opatření, která zabrání situacím, kdy podnikatel jednou kontrolou úspěšně projde a druhá mu schválený postup následně vytkne.

9. Infrastruktura.
Rozvoj dopravní infrastruktury se po roce 2009 prakticky zastavil, a to
především v souvislosti s bojem proti korupci a strachem úředníků rozhodovat, v důsledku špatné legislativy a přitvrzující regulace. Skandální je například to, že dodnes nemáme dokončený pražský okruh nebo
dálnici do Českých Budějovic. ČSA už nelétají téměř nikam. Máme nejhustší železniční síť v celé EU, ale bohužel nikoli v požadované kvalitě.
Očekáváme, že v letošním roce bude schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy cena nebude jediným kritériem, a vypracován bude také nový stavební zákon, který bude integrovat
jednotné povolovací řízení. V praxi by měl být rovněž využíván
koncept PPP.

10. Etika podnikání.
Obraz podnikatele v ČR je pokřivený, a to i vzhledem k občasné nevhodné vládní rétorice. Podnikatelé včetně osob samostatně výdělečně činných jsou tvůrci hodnot a přispívají k hospodářskému růstu.
Společnost si stále málo uvědomuje, jak jsou podnikatelé vystaveni
nejistotám a kontrolní zlovůli. Rovněž podnikatelská komunita má
však přetrvávající dluhy co do respektování základních pravidel podnikatelské etiky.
Vláda nesmí snižovat význam podnikatelů a OSVČ. HK ČR bude
garantem zvyšování etiky podnikání.
JSME NA PRAHU HOSPODÁŘSKÉHO OŽIVENÍ,
NEPROMARNĚME TUTO ŠANCI!
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Hospodářská komora ČR podpoří
obchodní spolupráci s Čínou
Hospodářská komora ČR chce zvýšit objem vývozu produkce českých podnikatelů do Číny a posílit hospodářské vztahy
mezi oběma zeměmi. Proto prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a prezident Smíšené česko-čínské komory pro vzájemnou spolupráci Jaroslav Tvrdík podepsali počátkem srpna novou dohodu, v níž si obě komory mimo
jiné vytyčily za cíl podpořit české a čínské podnikatele a propagovat Českou republiku a její podnikatelskou sféru
v Číně.
Předmětem dohody mezi oběma komorami je
mimo jiné organizace podnikatelských misí do
Čínské lidové republiky a incomingových misí
z Číny nebo organizace podnikatelských delegací na vybrané veletrhy a výstavy v Čínské
lidové republice. Obě komory tak chtějí zvýšit
aktivity českých firem v Číně i čínských firem
v ČR v souvislosti s profilováním Česka jako
brány do Evropské unie, respektive do regionu
střední a východní Evropy. Zelenou mají podle
prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra
Dlouhého i čínské investice. Podmínkou podle
něj ale je, aby měly pozitivní dopad v regionech naší republiky a aby se do nich mohli
maximálně zapojit čeští subdodavatelé.
„Po změně vztahů České republiky s Čínskou lidovou republikou a loňské návštěvě
prezidenta Miloše Zemana a dalších zástupců vlády v Číně si od této dohody slibujeme
užší spolupráci obou komor při organizo-

vaní akcí s čínskými podnikateli a zároveň
vznik nových obchodních vztahů českých
a čínských firem, které budou pracovní cesty
ústavních činitelů do Číny výrazně podporovat,“ podotýká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, který se účastnil
podnikatelské mise doprovázející prezidenta
České republiky Miloše Zemana při jeho státní návštěvě Čínské lidové republiky už v říjnu
loňského roku.
„Uznáváme Hospodářskou komoru ČR jako
hlavního reprezentanta podnikatelské veřejnosti v České republice a jsme rádi, že náš
nový partner respektuje dlouhodobé vynikající výsledky práce naší Komory v oblasti česko-čínských vztahů“, říká Jaroslav Tvrdík a dodává: „Uzavření tohoto Memoranda umožní
mnohem efektivnější postup při realizaci čínských investic a podpoře exportu v rámci dynamicky se rozvíjející spolupráce s ČLR.“

České firmy se potýkají s problémem
uznávání výrobků v Evropě. Podle nich stojí
za tím snaha jiných zemí zvýhodnit své
výrobce
Některé členské země Evropské unie neuznávají certifikáty českých zkušeben
a exportéři tak musejí v každé této zemi získávat další, které jsou často dražší
než celé zkoušky v České republice.
Podle podnikatelů a firem za těmito nároky
zemí stojí snaha chránit své domácí výrobce.
Vyplývá to z rychlého průzkumu na téma Reálné překážky na vnitřním trhu EU z pohledu
českých podnikatelů, který aktuálně provedla
Hospodářská komora České republiky mezi
svými členy.
O negativní zkušenost s nerovným postavením na vnitřním trhu Evropské unie se podělilo přes šest desítek českých firem. Upozorňují, že stále ještě existují značné rozdíly
v normách a předpisech upravujících kvalitu
výrobků, zemědělských produktů i používaných technologií.
Například v oblasti schvalování PE materiálů pro výrobu tlakových trubek existují určitá
omezení v uznávání certifikátů EU – například certifikát ITC není uznáván ve státech
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západní Evropy, třeba skandinávské země
uznávají pouze vlastní certifikáty, přitom
v podstatě vycházejí ze stejných evropských
norem. Také zákazníci a partneři českých
podnikatelů vznášejí požadavek na certifikaci
výrobků TUV, srovnatelnost certifikátů vydaných v českém Elektrotechnickém zkušebním
ústavu (EZÚ) nechápou. Podnikatelé jmenovitě zmínili například Německo, Rakousko
a Francii, které vyžadují specifické národní
odchylky od evropských norem. „Naše výrobky – pálené cihly – nemůže v Rakousku
nebo Německu firma použít, ani kdyby stavebníkem byla česká firma a stavěla objekt
pro sebe. Tyto státy mají své specifické požadavky na certifikace a nepostačí tedy ani
naše prohlášení o vlastnostech podle českých a evropských norem. Přitom němečtí

Pro český zahraniční obchod je Čínská lidová republika 4. největším obchodním partnerem na světě (18. místo ve vývozu, 2. místo
v dovozu).
V letošním roce chystá Hospodářská komora
ČR podnikatelskou misi do Číny během pracovní cesty premiéra Bohuslava Sobotky. Mezi
nejvýznamnější letošní akce pořádané Hospodářskou komorou ČR patřilo také v červenci
organizované Česko-čínské podnikatelské fórum v Praze ve spolupráci s China Council for
the Promotion of International Trade (CCPIT).
Akce se zúčastnilo na devadesát čínských
a šedesát českých podnikatelských subjektů.
Smíšená česko-čínská komora pro vzájemnou spolupráci je pořadatelem China
Investment Forum, spolupořadatelem Local
Leaders Meeting, Health Ministers Meeting
a řady dalších akcí pořádaných na platformě
multilaterální nebo česko-čínské spolupráce.
a rakouští výrobci mohou prodávat u nás
bez omezení,“ uvedl v průzkumu Hospodářské komory ČR jeden ze zástupců stavebních
společností. Podle podnikatelů za tím stojí
často jen cechovní ochrana trhu a regulace
dovozu výrobků.
Evropská legislativa by podle podnikatelů měla zajistit, aby schválení uvedení
výrobku na trh v jedné členské zemi Evropské unie automaticky platilo i v ostatních státech EU bez výjimek a nacionálních
bariér. Na snahy některých členských zemí
vytvářet pro české podnikatele překážky
na vnitřním trhu EU upozorňuje Hospodářská komora České republiky mimo jiné
v souvislosti se zavedením minimální mzdy
také pro zaměstnance českých dopravců.
V polovině března apelovala HK na ministra
dopravy Dana Ťoka, aby protekcionistické
kroky v oblasti sociálních předpisů některých členských zemí, jako zavádění minimální mzdy nebo nepřiměřené pokutování
za výkon předepsaného týdenního odpočinku v kabině vozidla, rezolutně odmítla.
V opačném případě hrozí, že čeští dopravci
budou postupně vytlačováni z dalších trhů.
Obavy z rozšíření uplatňování německé minimální mzdy mají podle průzkumu Hospodářské komory ČR k překážkám na vnitřním
trhu EU i zástupci dalších odvětví, například
firmy zabývající se organizováním výstav
v zahraničí.

25

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
Česká republika opět na prvním místě jako
destinace vhodná pro zahraniční investory
Jak vyplývá z letošního konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní
a průmyslové komory (ČNOPK), celých 92 procent firem by si pro své investice
opět vybralo Českou republiku. Jedná se o rekordní výsledek, který vyjadřuje
jednoznačnou podporu dotázaných, převážně německých investorů České republice jako vhodné investiční lokalitě. Vyhlídky českého hospodářství hodnotí
investoři jako stabilní, vývoj vlastní ekonomické situace vidí optimisticky. Firmy
plánují zvýšení investic a přijímání nových zaměstnanců. Pokračuje tak trend
z loňského roku – ekonomika se odrazila ode dna a daří se jí dobře.
Dvě třetiny dotázaných firem hodnotí současnou ekonomickou situaci v ČR jako uspokojivou. 29 procent ji označilo dokonce za
dobrou, což je téměř dvojnásobek ve srovnání s loňským rokem. Zároveň se výrazně
snížil podíl firem, které označily současnou
ekonomickou situaci jako špatnou. Letos je
to jen 7 procent. Pod desetiprocentní hranicí
se tato hodnota naposledy pohybovala v roce
2008, před vypuknutím hospodářské krize.
Ještě v loňském roce hodnotila hospodářskou
situaci jako špatnou skoro pětina dotázaných,
což svědčí o výrazném nárůstu optimismu.
Co se týče dalšího hospodářského vývoje,
jsou firmy ve srovnání s minulým rokem trochu
zdrženlivější. Zlepšení ekonomické situace letos
očekává 33 procent firem (2014: 41 procent).
Naopak mnohem více dotázaných, dvě třetiny,
počítají se stabilním vývojem a jen 4 procenta
– nejnižší hodnota vůbec – se obávají zhoršení.
„Tato čísla ukazují, že růst české ekonomiky je
stabilní a trvalý,“ říká Bernard Bauer, výkonný
člen představenstva ČNOPK. „Také vývoz, který
se velkou měrou podílí na obratu právě německých firem, se bude v roce 2015 vyvíjet slibně.
To je dobrá zpráva,“ dodává Bauer. S nárůstem objemu exportu počítá 40 procent firem;
v roce 2014 to byla jen jedna třetina. Stabilní
vývoz očekává polovina dotázaných.
Stejně jako v minulých letech vnímají německé firmy působící v Česku svou vlastní ekonomickou situaci ještě pozitivněji než celkovou
ekonomickou situaci v ČR. Více než polovina
hodnotí svou ekonomickou situaci jako dobrou,
41 procent jako uspokojivou a jen 4 procenta
jako špatnou. „Od našich členských firem víme,
že jejich prognózy ohledně obratu bývají opravdu reálné. Tedy i zde je na místě optimismus,“
komentuje výsledky průzkumu Bernard Bauer.
Tento trend se dá vyčíst i z prognózy počtu
zaměstnanců pro letošní rok. Více než třetina
firem plánuje přijmout nové zaměstnance a jen
6 procent se chystá propouštět. Kromě toho
počítá většina firem se stejnými investičními
výdaji, 33 procent s vyššími. Oproti loňskému
roku se chystá více firem, 38 procent, zvýšit
platy zaměstnancům, a to o 3 až 8 procent.
Všechny tyto indikátory jsou důvodem k rekordní spokojenosti firem (92 procent) s rozhodnutím investovat v ČR. Poté, co se v roce
2014 dělilo o první místo se Slovenskem, je
Česko letos pro německé investory v ČR opět
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nejatraktivnější investiční lokalitou ve střední
a východní Evropě, následováno Slovenskem
a Polskem. I zahraniční investoři působící na
Slovensku označili Česko za nejatraktivnější investiční lokalitu ve střední a východní Evropě.
Z pohledu investorů existuje celá řada důvodů, proč investovat v ČR. Kromě geografické
blízkosti Německa a členství v Evropské unii jsou
to výkonnost a motivace zaměstnanců, kvalita
a dostupnost lokálních dodavatelů a stále ještě
relativně nízké náklady na práci a také solidní
akademické vzdělání. Nejproblematičtějšími
faktory jsou – stejně jako dříve – korupce, nedostatečná transparentnost postupů při zadávání
veřejných zakázek, zhoršující se dostupnost kvalifikovaných pracovních sil a daňový systém.
„Tyto faktory mohou v budoucnu vážně
ohrozit atraktivitu Česka pro investory. Rostoucí náklady na práci a nemoderní systém
odborného vzdělávání, který není dostatečně
orientován na praxi, jsou špatnou kombinací,
která bude do budoucna představovat těžkou
zkoušku pro atraktivitu ČR jako investiční lokality. ČNOPK se proto již řadu let zasazuje
o reformu systému odborného vzdělávání. Ten
bude stejně jako digitalizace českého průmyslu indikátorem budoucího vývoje,“ říká Bauer.
Průzkumu se zúčastnilo více než 140 firem
působících v ČR. 87 procent z nich má centrálu v Německu, 6 procent v Rakousku, 3 procenta v Česku a 4 procenta v jiných zemích.
Zastoupena byla nejrůznější odvětví a různé
velikosti firem.
Údaje vycházejí z průzkumu uskutečněného
Česko-německou obchodní a průmyslovou
komorou.

Hrubý domácí
produkt nás navrací
do hvězdných časů
V době nejhorší krize převládalo skeptické
vidění budoucnosti nejen u nás, ale i v celé
Evropské unii. Napříč Evropou rezonoval názor o ztracené dekádě, jež nás má čekat, či
o tom, že návrat k tempům růstu před krizí je
zejména v případě zemí střední a východní Evropy těžko dosažitelný.
Nyní se ovšem zdá, že kráčíme po zcela opačné ekonomické cestě. Prakticky každý zveřejněný makroekonomický údaj o vývoji české ekonomiky lze interpretovat pozitivně. Dosavadní
vyvrcholení tohoto příznivého období přinesla předběžná čísla o vývoji HDP v letošním
druhém čtvrtletí, jež byla ještě lichotivější než
v předchozím kvartále, neboť v případě meziročního porovnání a optikou mezikvartálního
srovnání přinesla další, téměř jednoprocentní
akceleraci. A to si připomeňme, že před třemi
měsíci byly tehdejší výsledky považovány téměř za zázračné. Abychom zpravodajsky shrnuli: HDP ve druhém čtvrtletí rostl meziročně
o 4,4 %, mezikvartálně pak o 0,9 %.
Podle dosavadního vývoje lze tedy tušit, že
na tomto výsledku se pozitivně podílejí všechny složky poptávky a česká ekonomika se tak
opět stala dobře fungujícím strojem. Dobré
časy jsou konečně zde!
A hovoříme-li o strukturální vyváženosti,
nelze pominout širší kontext, zahrnující i data,
která byla zveřejněna docela nedávno. Raketový růst HDP a sílící spotřebitelská poptávka se doposud nepodepsaly na vzestupu inflace, což lze považovat za jev zřejmě pouze
přechodný. A nízká čísla – i v celoevropském
srovnání – vyjadřující míru nezaměstnanosti
bez dodatečných strukturálních opatření se
již dále snižovat nebudou a naplnění předpokladu o výrazně rostoucím počtu nových
pracovních příležitostí nepřinesou. Selhání
trhu práce tak může zásadním způsobem
zkomplikovat nadějně se rozjíždějící růstovou trajektorii.
Pokud navíc Česká národní banka v dohledné době ustoupí od své politiky kursového závazku, k čemuž by jí nynější síla makroekonomických fundamentů mohla nabádat,
ocitneme se velmi blízko situaci období let
2006–2007, kdy nadmíru silný kurs koruny
a chronický nedostatek pracovních sil schopných naplnit dynamicky rostoucí počet nově
vytvářených pozic představoval pro podnikatelský sektor závažný problém.
Touto notickou nesledujeme nic víc a nic
méně než prosté připomenutí, že i v čase příznivého stavu ekonomiky reálně existují rizika,
která se mohou velmi rychle proměnit v nevítanou skutečnost.
Zpracováno na základě článku Petra
Zahradníka, poradce prezidenta
Hospodářské komory České republiky
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok
Za rekordní by se dal označit letošní rok v souvislosti s počtem podnikatelských misí do zahraničí
uspořádaných Hospodářskou komorou ČR. Jen
za prvních sedm měsíců roku 2015 se podnikatelé vypravili prostřednictvím 11 podnikatelských
misí do zemí, jako je například Turecko, Nepál,
Keňa, Mosambik nebo Mauricius, a dalších nejméně osm misí Komora pro podnikatele ještě
chystá – např. do Íránu, Mexika nebo Vietnamu. Přitom za celý loňský rok se uskutečnilo misí
„jen“ deset. Hospodářská komora tak potvrzuje,
že je ve spolupráci s ústavními a vládními činiteli
stále lídrem v oblasti ekonomické diplomacie.
„Mohu potvrdit, že zájem firem o účast v podnikatelských misích do ciziny stoupá. Tyto akce
totiž firmy považují za způsob, jak prohloubit už
existující obchodní vztahy a není ani výjimkou, že
uzavřou nové kontrakty s nově poznanými protějšky přímo na místě. Malí i velcí čeští exportéři
tak úspěšně využívají naše dobré zahraniční kontakty po celém světě a my jim pomáháme dostat se na zajímavé i netradiční zahraniční trhy,“
uvedl viceprezident Hospodářské komory Bo-

řivoj Minář, který většinu podnikatelských misí
vede. Podle Mináře je pro firmy lákadlem i to,
že se u většiny misí mohou připojit k oficiálním
cestám prezidenta republiky Miloše Zemana,
členů Sobotkova kabinetu nebo Senátu. Mezi
nejaktivnější v navazování ekonomických vztahů
v cizině patří předseda vlády Bohuslav Sobotka,
ministr zahraničí Lubomír Zaorálek nebo ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Hospodářská komora hledá pro české firmy
investiční příležitosti a odbytiště hlavně v mimoevropských zemích. Podporuje především
export do třetích zemí, upřednostňuje trhy
severní či subsaharské Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky. „Obchodní vztahy se nám
v těchto zemích dobře navazují i díky tradičním tuzemským značkám, jakými jsou třeba
Baťa, Zetor, Jawa nebo Škoda, které si v zahraničí vybudovaly skvělou pověst,“ podotýká
viceprezident Minář, který zároveň vyzdvihuje
vysokou kvalitu českých výrobků a služeb.
Jeho slova potvrdil mimo jiné například
íránský ministr financí a hospodářství Ali

Zájem o nové podnikání
v České republice stále roste
Petra Štěpánová,
analytička poradenské agentury BISNODE
Za prvních šest měsíců letošního roku bylo v České republice
zaregistrováno 13 486 nových firem, což je o 7,4 % (929) více
než ve stejném období roku 2014. „Pokud tento trend vydrží
i v druhé polovině roku, tak letos vznikne nejvíce firem za posledních 8 let a jejich počet přesáhne rekordní předkrizový rok
2007. Výrazný zájem o nové podnikání souvisí s pokračujícím
růstem tuzemské ekonomiky. Také prognózy budoucího vývoje jsou příznivé a podnikatelé se tak vezou na vlně optimismu
a investují do nových projektů,“ zhodnotila statistiky analytička
poradenské agentury Bisnode Petra Štěpánová.
Do základního kapitálu nových firem v prvním pololetí 2015
podnikatelé investovali 7,3 miliardy Kč, o 1,8 miliardy Kč více
než ve srovnatelném období loňského roku.
K 30. červnu 2015 evidovala společnost Bisnode ve svých databázích 421 568 firem, z toho 25 433 (6 %) akciových společností a 396 135 (94 %) společností s ručením omezeným. „Podíl akciových společností na podnikatelské základně od konce
roku 2014 opět klesl. Tento trend nastartoval zákaz anonymních
akcií a postupné zpřísňování podnikání pro akciové společnosti,“
vysvětlila Petra Štěpánová.
Téměř polovina firem, které byly zaregistrovány za prvních
šest měsíců letošního roku, vznikla v Praze (6170, resp. 45,75 %).
Silnou pozici má také Jihomoravský kraj (1524, resp. 11,30 %),
Moravskoslezský kraj (1108, resp. 8,22 %) a Středočeský kraj (913,
resp. 6,77 %). Nejméně firem v roce 2014 bylo založeno v Karlovarském kraji (188), Libereckém kraji (244) a na Vysočině (273).
„Jedná se o trendy, které sledujeme dlouhodobě. Nejvíce firem
vzniká v okolí nejvýznamnějších metropolí, jako je Praha, Brno a Ostrava, kde existuje největší prostor pro nové podnikatelské příležitosti, naopak nejméně nových podnikatelských subjektů je dlouhodobě registrováno v Karlovarském kraji,“ uzavřela Petra Štěpánová.
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Taieb Nia, který už na konci letošního dubna
projednával na půdě Hospodářské komory
s prezidentem Komory Vladimírem Dlouhým
možnosti prohloubení obchodní spolupráce
mezi Íránem a ČR. „Česká republika má ze
zemí bývalého východního bloku v Íránu vůbec nejlepší renomé,“ uvedl íránský ministr.
Kromě podnikatelské mise do Íránu vypraví letos Hospodářská komora delegace ještě
nejméně do dalších deseti zemí. Doprovodná podnikatelská mise předsedy vlády ČR na
společné jednání vlád do Srbska se uskuteční
1. a 2. září, na sedmidenní misi do Mongolska
odletí zástupci českých firem už 20. září, doprovodná podnikatelská mise ministra průmyslu a obchodu na zasedání mezivládní Smíšené
komise do Gruzie a Arménie se uskuteční ve
dnech 14. až 16. října. Letos nebudou chybět
ani Čína, Mexiko a Kolumbie, země Perského
zálivu nebo Vietnam. Hospodářská komora ČR
vyjednává ale i o dalších destinacích, o které
podnikatelé mají největší zájem. Celkem tak za
celý letošní rok uspořádá na dvacet misí.

Více peněz do aplikovaného
výzkumu, na vývoj a inovace
Vláda České republiky v květnu projednala Program aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje „TRIO“ a návrh výdajů státního rozpočtu ČR na
výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta
2017 a 2018. Předpokládané celkové výdaje na Program budou 6 150 mil.
Kč, což při očekávané průměrné míře podpory 60 % představuje 3 700 mil.
Kč z výdajů státního rozpočtu. Hospodářská komora vítá vyšší podporu pro
výzkum, vývoj a inovace. Podpora ve střednědobém horizontu ale musí přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR a zlepšit zejména exportní možnosti tuzemských podnikatelských subjektů.
„Přes deklarovanou podporu aplikovanému výzkumu se nejvíce prostředků
orientuje do institucionální podpory výzkumných organizací. Nevidíme však
větší podporu zaměření těchto organizací na aplikace do praxe. Zároveň jeden
z mála programů na podporu aplikovaného výzkumu – program Technologické agentury České republiky Epsilon – není v roce 2016 podpořen, i když podle
vládou schváleného programu měla být letos vyhlášena nová výzva. Nebyl
rovněž naplněn slib vlády, že prostředky TA ČR na tento program v roce 2015
budou navýšeny,“ upozorňuje v souvislosti s návrhem výdajů na výzkum, vývoj
a inovace předseda Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Hospodářské komoře ČR a člen představenstva Komory Pavel Bartoš.
Zároveň má být podpořen program TRIO, který je orientován na aplikovaný výzkum, ale pouze na část témat, neobsahuje ochranu životního prostředí
a dopravu. Prostředky na TRIO jsou zároveň menší, než byly plánované a vládou schválené prostředky na Epsilon.
„Je s podivem, že rozsáhlý materiál odůvodňující potřeby financování výzkumu, vývoje a inovací se nezabývá tím, jaký hospodářský dopad bude mít
ročně vynakládaných přibližně 30 miliard Kč a jaké motivační nástroje vedou
k posilování prostředků z privátních zdrojů, zejména u základního výzkumu,“
podotýká Bartoš, podle něhož materiál není už podle předkládací zprávy dostatečně ambiciózní a signalizuje nízkou efektivitu vynakládaných prostředků.
Hospodářská komora ČR dlouhodobě prosazuje, aby veškeré dotační peníze, tedy nejen do oblasti výzkumu, vývoje a inovací, byly směřovány účelně
tak, aby přinášely pozitivní efekty projevující se v konečném důsledku růstem
hrubého domácího produktu, zvýšenou zaměstnaností a zejména pak zvýšením životní úrovně občanů ČR.
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STATISTIKA SEKTORU
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice v 1. pololetí roku 2015
Porovnání výsledků obráběcích a tvářecích strojů v České republice v 1. pololetí let 2015 a 2014
Dovoz
Období: 1. 1. 2014–30. 6. 2014; data v tabulce: bez dopočtů
Kód zboží
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463

Název zboží
Stroje obráběcí pomocí laserů, ultrazvuku apod.
Centra, obráběcí stroje stavebnicové
Soustruhy pro obrábění kovů
Stroje obráb. pro vrtání, frézování, řezání apod
Stroje obráb. pro broušení, lapování, leštění apod.
Stroje obráb. k hoblování apod., pily strojní aj.
Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary
Stroje tvářecí jiné, pro opracování kovů apod.
Součet

Období: 1. 1. 2015–30. 6. 2015; data v tabulce: bez dopočtů
CZK (tis.)
774 680
1 185 065
1 051 863
564 368
350 143
221 134
1 346 962
225 421
5 719 635

Kód zboží
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463

Název zboží
Stroje obráběcí pomocí laserů, ultrazvuku apod.
Centra, obráběcí stroje stavebnicové
Soustruhy pro obrábění kovů
Stroje obráb. pro vrtání, frézování, řezání apod
Stroje obráb. pro broušení, lapování, leštění apod.
Stroje obráb. k hoblování apod., pily strojní aj.
Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary
Stroje tvářecí jiné, pro opracování kovů apod.
Součet

CZK (tis.)
1 120 967
1 734 165
1 282 148
672 871
671 187
215 498
1 736 842
306 200
7 739 878

Vývoz
CZK (tis.)
333 082
1 644 899
1 068 289
669 723
2 613 338
304 338
436 553
43 986
7 114 208

Kód zboží
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463

Název zboží
Stroje obráběcí pomocí laserů, ultrazvuku apod.
Centra, obráběcí stroje stavebnicové
Soustruhy pro obrábění kovů
Stroje obráb. pro vrtání, frézování, řezání apod
Stroje obráb. pro broušení, lapování, leštění apod.
Stroje obráb. k hoblování apod., pily strojní aj.
Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary
Stroje tvářecí jiné, pro opracování kovů apod.
Součet

3500

2000
1500
1000
500

921,387
669,723
984,168

2500

1321,605
1068,289
882,932

1233,698
1644,899
1250,325

3000

292,691
333,082
337,368

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, ozubárenské stroje a pily; 8462
– Tvářecí stroje včetně lisů; 8463 – Ostatní
tvářecí stroje.
Group names acc. to HS:
8456 – Physico-chemical machines; 8457
– Machining centres; 8458 – Lathes; 8459 –
Machines for dribling, boring, milling, thread
cutting; 8460 – Machines for grinding, sharpening, honing, lapping; 8461 – Machines
for planing, shaping, broaching, gear cutting,
sawing machines; 8462 – Metal forming
incl. Presses; 8463 – Other metal forming
machines

3221,586
2613,338
2365,872

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů
z České republiky v 1. pololetí 2015

8458

8459

CZK (tis.)
292 691
1 233 698
1 321 605
921 387
3 221 586
302 476
311 838
32 729
7 638 010

mil. CZK

8461

8462

32,729
43,986
23,171

Název zboží
Stroje obráběcí pomocí laserů, ultrazvuku apod.
Centra, obráběcí stroje stavebnicové
Soustruhy pro obrábění kovů
Stroje obráb. pro vrtání, frézování, řezání apod
Stroje obráb. pro broušení, lapování, leštění apod.
Stroje obráb. k hoblování apod., pily strojní aj.
Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary
Stroje tvářecí jiné, pro opracování kovů apod.
Součet

311,838
436,553
650,77

Kód zboží
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463

Období: 1. 1. 2015–30. 6. 2015; data v tabulce: bez dopočtů

302,476
304,338
281,208

Období: 1. 1. 2014–30. 6. 2014; data v tabulce: bez dopočtů

0
8456

8457

2013 (leden–červen)

8460

2014 (leden–červen)

8463

2015 (leden–červen)

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů z ČR dle HS za 1. pololetí v letech 2013, 2014 a 2015
Machine Tool Export from CZ January–June 2013, 2014 and 2015

Vývoz obráběcích strojů potvrdil očekávání mírného nárůstu. „Tahounem“ vývozu jsou stále stroje pro broušení, jejichž vývoz oproti roku 2014
vzrostl o 23, 27 %. Pokles naopak zaznamenal vývoz obráběcích center, strojů obráběcích pomocí laserů, pily a skupiny tvářecích strojů.

28

www.sst.cz

STATISTIKA SEKTORU
1 346,96
1 736,84
8460

200

716,759

8459

400

mil. CZK

70,709
225,421
306,2

600

107,47
221,134
215,498

800

328,714
350,143
671,187

1000

375,139
564,368
672,871

1200

1 282,15

1400

709,814
1 051,86

1600

783,224
1 185,07

1 120,97

1800

498,567
774,68

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, ozubárenské stroje a pily; 8462
– Tvářecí stroje včetně lisů; 8463 – Ostatní
tvářecí stroje.
Group names acc. to HS:
8456 – Physico-chemical machines; 8457
– Machining centres; 8458 – Lathes; 8459 –
Machines for dribling, boring, milling, thread
cutting; 8460 – Machines for grinding, sharpening, honing, lapping; 8461 – Machines
for planing, shaping, broaching, gear cutting,
sawing machines; 8462 – Metal forming
incl. Presses; 8463 – Other metal forming
machines.

1 734,17

Dovoz obráběcích a tvářecích strojů
do České republiky v 1. pololetí 2015
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Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do ČR dle HS za 1. pololetí v letech 2013, 2014 a 2015
Machine Tool Import into CZ January–June 2013, 2014 and 2015

Hodnoty dovozu za 1. pololetí 2015 jsou vyšší než hodnoty vývozu. Dovoz roste téměř ve všech kategoriích. Například u skupiny obráběcí centra,
která zaznamenala pokles u vývozu, vzrostl dovoz oproti 1. pololetí 2014 o 46 %.
Podíl vývozu do Německa za 1. pololetí 2015 klesl (celorok 2014 vykázal podíl 28,65%), klesá i podíl vývozu na ruský trh (celorok 2014 vykázal podíl 17, 91 %), roste naopak podíl vývozu na čínský trh (celorok
2014 vykázal 9, 13 %).

Hodnota dovozu obráběcích a tvářecích strojů vykázala oproti pololetí
2014 nárůst, ale z pohledu podílu dovozu podle teritorií se rozporcování koláčového grafu zásadně nezměnilo. Při porovnání s rokem 2014
vstupuje do dovozu USA s podílem 6,34 %. Tento dovoz se váže na sortiment tvářecích strojů.

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů z ČR dle teritorií leden–červen 2015
Machine Tool Export from CZ acc. to the territories in January–June
2015

Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do ČR dle teritorií leden–červen 2015
Machine Tool Import into CZ acc. to the territories in January–June
2015
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Vývoj vývozů obráběcích a tvářecích
strojů z České republiky do
Německa, Ruska a Číny v 1. pololetí
let 2013, 2014 a 2015.
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Vývoj vývozu z ČR do Německa, Ruské fed. a Číny (leden–červen) 2013, 2014 a 2015 v tis. EUR
Export development from CZ to Germany. Russia and China (Jan–Juni) 2013, 2014 and 2015
in ths. EUR
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PŘEDSTAVUJEME ČLENSKÉ FIRMY SST

SPOLEČNĚ JIŽ 20 LET
V letošním roce jsme společně s našimi zákazníky, dodavateli a dalšími partnery oslavili
20. výročí založení společnosti HESTEGO. Během této doby jsme se stali z malého místního
výrobce teleskopických krytů středně velkou
společností evropského významu, specializující se na výzkum, vývoj a výrobu teleskopických krytů, kapotáží strojů, ocelových flexibilních hadic Idealflex a stěračů. Specializujeme
se na zakázkovou výrobu ochranných prvků
pro různé typy strojů, na přesně zpracované
montážní sestavy a na složité svařence ve
středně velkých sériích. K výrobkům poskytujeme také rozsáhlé servisní služby.
Začínali jsme v roce 1995 jako společný podnik
v pronajaté hale o ploše cca 1000 m2 ve Vyškově. Nejprve v pěti lidech, ale do roku 2000 jsme
měli už 37 zaměstnanců, vlastní laserové řezací centrum, hydraulické nůžky a ohraňovací lis.
Náš podíl na českém trhu činil v tomto období
cca 90% a více než polovinu naší produkce jsme
vyváželi do Německa. Neměli jsme v té době
vlastní konstrukci, tu nám za úplatu zajišťoval
náš německý partner, stejně tak veškeré komponenty jsme výhradně nakupovali od něho.
K 31. 12. 2000 ukončil s námi náš partner
spolupráci. Stáli jsme tak před rozhodnutím,
jestli budeme nebo nebudeme pokračovat
dál ve výrobě teleskopických krytů. Znamenalo to vybudovat vlastní konstrukční oddělení
včetně vybavení, překonstruovat veškeré vyráběné teleskopické kryty pro naše české zákazníky, vyvinout částečně i za pomoci VUT Brno
mnohé nezbytné komponenty a najít v Evropě
jejich dodavatele. Vše muselo být navíc hotovo
během tří, maximálně pěti měsíců, abychom
zachovali kontinuitu a byť s určitým zpožděním mohli tak pokračovat ve svých dodávkách
i v roce 2001. Náš management a naši pracovníci tehdy vyvinuli obrovské úsilí a svou existenci
jsme s hrdostí obhájili. Současně jsme v té době
změnili i název naší společnosti na HESTEGO.
Naše ambice se dále zaměřily na rozšiřování
výroby, protože poptávka po našich výrobcích se
s rostoucí výrobou obráběcích strojů v ČR zvyšovala. Zároveň jsme chtěli postupně získávat
i podíl na evropském, hlavně německém trhu.
Od samého začátku nám však bylo zřejmé, že se
při realizaci svých cílů neobejdeme bez větších
výrobních prostor, a tak jsme současně pracovali
i na výstavbě vlastní haly o rozloze 3000 m2. Ta
byla dokončena už koncem roku 2001.
V průběhu následujících let nám i tento prostor byl malý, a tak jsme v roce 2005 dostavěli
další halu o velikosti 3200 m2. Abychom nebyli
závislí jenom na segmentu obráběcích strojů,
začali jsme se zaměřovat na kooperovanou
výrobu také pro jiné obory. Z tohoto důvodu
jsme ještě v témže roce zprovoznili práškovou
lakovací linku a postupně jsme navýšili také
výrobu kapotáží strojů pro české a zahraniční
zákazníky.
Ve svém oboru jsme minimálně v Evropě uznávanou firmou, která se prezentuje
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na všech významných veletrzích v Evropě
i Asii. S mnohými z našich zákazníků pracujeme již mnoho let a vytvořili jsme partnerství,
která pomáhají k růstu oběma stranám. Těší
nás jak náš úspěch, tak i úspěch našich zákazníků a jsme rádi, že jsme jeho součástí. Naši
zákazníci a obchodní partneři pro nás vždy byli
a jsou impulsem k dalšímu rozvoji, k hledání
nových řešení. Díky nim a jejich zakázkám nyní
vyrábíme na ploše 12 000 m2 a zaměstnáváme
320 zaměstnanců.
HESTEGO chce své zákazníky podporovat
v jejich rozvoji i na zahraničních trzích po
celém světě a stát se tak globální společností. Z toho důvodu jsme před dvěma lety
založili obchodní kancelář v Německu a nyní
intenzivně pracujeme na rozšíření dceřiných
společností v Rusku a Číně. To je zároveň nut-

nost pro udržení konkurenceschopnosti a zajištění naší budoucnosti. Máme vizi a stojí za
námi profesionální a mladý management, se
kterým se jistě podaří naše cíle uskutečnit.
Že naše společnost prošla od svého vzniku
dynamickým a úspěšným rozvojem dokazují
také ocenění, kterých jsme v posledním roce
dosáhli. Podařilo se získat umístění v soutěži Českých 100 nejlepších v oboru INVENCE
– NASAZENÍ – EXPORT – ZISK, obdrželi jsme
ocenění v nejvýznamnější světové designérské soutěži Red Dot Award: Product Design
2015 za komplexní facelift stroje FCW 150
včetně kabiny obsluhy stroje, patříme mezi
progresivní zaměstnavatele našeho regionu
a za péči o naše zaměstnance jsme obdrželi
ocenění Odpovědná firma roku 2014.
www.hestego.cz

RED DOT Winner
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PŘEDSTAVUJEME … / CECIMO EMO MILANO 2015
Tradiční výroba brousicích
strojů žije – TOS Hostivař
– HOL-MONTA posiluje
konstrukční oddělení
Klára Pirochová, PR

Společnost TOS Hostivař – HOL-MONTA, s.r.o. výrazně posiluje nově vybudované konstrukční
oddělení. V rámci modernizace a zvyšování konkurenceschopnosti nastoupila v první polovině
roku 2015 do firmy trojice zkušených konstruktérů a dvojice montérů. Významné investice zároveň směřují i do materiálního vybavení nového oddělení.
Od začátku března 2015 působí ve firmě konstruktér Ing. Yafim Sushchtys (25 let). Yafim studoval na ČVUT v Praze a na Běloruské národní technické univerzitě v Minsku, v Česku žije už tři roky.
Během studií byl na studentské stáži v běloruském strojírenském podniku Belaz a v Česku v ZPA
Pečky. V TOS Hostivař má na starosti mimo jiné i digitalizaci původní projektové dokumentace.
Další posilou nového oddělení, je Ing. Josef Kopřiva (33 let). Vystudoval obor Výrobní stroje
a zařízení na ČVUT v Praze a pracoval jako konstruktér obráběcích strojů v několika strojírenských společnostech, naposledy jako senior konstruktér ve společnosti Hestego. Jeho úkolem
ve firmě TOS Hostivař bude především modernizace jednotlivých komponentů brusek.
Posledním z nové trojice je Ing. Pravoslav Nykodým (33 let), který nastupuje na pozici vedoucího konstruktéra. Pravoslav vystudoval obor Výrobní stroje a zařízení na ČVUT v Praze,
po studiích nastoupil do nadnárodní společnosti Erwin Junker Grinding Technology – předního
světového výrobce brousicích strojů, kde osm let působil rovněž na pozici hlavního konstruktéra. V TOS Hostivař se bude zabývat především vývojem nových technologií brusek, jako např.
modernizací otočného brusného vřeteníku, pracovního vřeteníku atp. Dále bude jeho úkolem
přizpůsobení přídavných zařízení brusek konkrétním požadavkům zákazníků.
Od začátku května TOS Hostivař posílil svůj tým také o dva zkušené montéry s mnohaletou
praxí v oboru.
Pro účely nově vybudovaného konstrukčního oddělení bylo pořízeno nákladné softwarové
vybavení v hodnotě přes 500 000 Kč. Kanceláře byly vybaveny novým nábytkem a zařízením,
IT infrastrukturou, servery a kamerovým systémem celkem za 800 000 Kč. Hlavním současným
úkolem je modernizace stávajících strojů a vývoj nového produktu s rozšířenou funkčností.
Společnost HOL-MONTA navazuje na dlouhou historii a úspěšnou značku podniku TOS Hostivař. Na konci roku 2014 navíc získala nového ekonomicky silného vlastníka, kterým je společnost RM Holding. Vlastnicky se tak propojila s jedním z největších tuzemských prodejců a distributorů strojírenského materiálu, firmou Rommar.

O firmě TOS Hostivař – HOL-MONTA
Společnost HOL-MONTA navazuje na bohatou tradici strojírenské výroby, jejíž počátky sahají až do roku 1856. V produkci brousicích strojů je přímým pokračovatelem národního
podniku TOS Hostivař, který si ve 2. polovině 20. století vybudoval skvělou reputaci v řadě
zemí. Od roku 2012 je HOL-MONTA také vlastníkem ve světě uznávané ochranné známky
TOS Hostivař.
HOL-MONTA vyrábí univerzální i speciální hrotové brusky, které vycházejí z osvědčené konstrukce původních strojů TOS Hostivař, doplněné o moderní komponenty. Společnost má široký výrobní program, od velkých brusek na válce a hřídele až do průměru 1000 mm a maximální délky 6 metrů, až po malé univerzální hrotové brusky. V současnosti má firma přes 30
zaměstnanců, dodává vybavení připravené podle konkrétních požadavků zákazníků a zajišťuje
opravy, rekonstrukce a dodatečná vybavení hrotových brusek. Své výrobky exportuje do více
jak dvou desítek států a mezi její zákazníky patří mimo jiné společnosti Siemens, Aero Vodochody, Liebherr, Wikov, Bayer nebo Ligum.
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Pražská tisková
konference
k veletrhu EMO
Milano 2015
Počátkem října letošního roku se sejde celá světová strojařská veřejnost
na moderním výstavišti Fiera Milano
ve čtvrti Rho-Pero, aby se seznámila
s novinkami v oboru výrobních strojů
a technologií. Výstava EMO Milano je
nepochybně vrcholnou veletržní událostí a úspěšná účast na ní znamená
pro vystavovatele reálnou možnost
vydobýt si nejvýhodnější pozice pro
expanzi na světové trhy.

PhDr. Blanka Markovičová, CSc., SST
Letošní ročník navíc proběhne v Itálii, která
je třetím největším exportérem obráběcích
strojů na světě, hned po Německu a Japonsku, a podle výpočtu mezinárodního obchodního centra UNCTAD/WTO se jedná o druhou
zemi ve světovém žebříčku oborové konkurenceschopnosti. Stejnou pozici zaujímá Itálie i mezi zeměmi, které si globálně udržují
nejvyšší podíl (73 %) na světovém exportu.
Zanedbatelná není ani čtvrtá pozice Itálie
mezi největšími světovými producenty obráběcích strojů a co do spotřeby těchto strojů
je Itálie na šestém místě na světě.
Významu veletrhu EMO Milano odpovídá
i šíře propagační kampaně, kterou připravila
Italská asociace výrobců obráběcích strojů, robotů, automatizačních systémů a pomocných
technologií UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE, jejímž operativním strukturám svěřila
Evropská asociace výrobců obráběcích strojů
CECIMO organizaci této akce. Skupina pracovníků, kteří se věnují propagaci a podpoře
vystavovatelů, představuje sehraný a vysoce
kompetentní tým, jenž disponuje zkušenostmi z organizování „milánských ročníků EMO“
z let 1979,1987, 1995, 2003 a 2009.
Generálním komisařem výstavy byl už potřetí v pořadí (2003, 2009) jmenován zkušený
průmyslník (majoritní vlastník akciové společnosti STREPARAVA Spa v Adru, provincie Brescia) a pokladník asociace UCIMU pan Pier Luigi
Streparava. Jeho mimořádný přehled v oblasti
mezinárodních trhů a zvláště pak rostoucího
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Alfredo Mariotti a Oldřich Paclík při tiskové konferenci
trhu čínského byl ohodnocen jeho zvolením za
předsedu Italsko-čínské obchodní komory.
Během jara a léta bylo a ještě bude uspořádáno přes třicet tiskových konferencí v evropských, asijských a amerických metropolích, na
nichž pracovníci UCIMU seznamují odborné
novináře s koncepcí, rozsahem, předpokládaným počtem a složením vystavovatelů a očekávanou návštěvností letošního ročníku veletrhu
EMO. V neposlední řadě věnují pozornost i doprovodným programům a návaznosti výstavy
na paralelně probíhající EXPO Milano 2015.
Ve čtvrtek, 21. května 2015, se zástupci
technických periodik sešli v salonku Carmen
pražského hotelu Boscolo, aby se setkali se
zástupci asociace UCIMU. Kromě nich poctil
tiskovou konferenci svou přítomností i J.E.
pan Aldo Amati, velvyslanec Italské republiky
v České republice, a zástupci vídeňské kanceláře Italské obchodní agentury ICE.
Účastníci tiskové konference si vychutnali
dvě videoprojekce: Itálie všední i výjimečná
a EMO Milano 2015. Oba filmy nezapřely typický italský šarm, vtip a přirozené estetické
cítění. Motto letošního ročníku výstavy, MACCHINE CHE COSTRUISCONO IL FUTURO, vyjadřuje přesvědčení, že obor výrobních strojů má
a i nadále bude mít klíčovou roli při formování
budoucí podoby světového lidského společenství. Avantgardních strojů, které se budou na
„výstavbě budoucnosti“ podílet, bude na veletrhu vystavena celá škála: obráběcí a tvářecí
stroje, stroje určené ke svařování a tepelnou
a povrchovou úpravu, roboty, nástroje, komponenty a doplňky, příslušná elektronika,
výroba prototypů, moderní aditivní technologie, měřicí přístroje, přístroje určené ke kontrole kvality, bezpečnostní systémy a systémy
na ochranu životního prostředí.
Po úvodním pozdravném projevu pana velvyslance, který byl dokonce částečně pronesen
v češtině, komentoval pan Antonio Ventresca,
ředitel ICE Vídeň, nejnovější statistické údaje týkající se posledního vývoje v oboru obráběcích
strojů v Itálii, a to především z hlediska vývozu.
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Přítomní novináři naslouchají projevu italského velvyslance pana
Amatiho.

Ředitel EMO Milano 2015 a generální ředitel UCIMU Dr. Alfredo Mariotti patří už po
léta k ikonám světa obráběcích strojů, a to
nejen v Itálii. Svou neodmyslitelnou reklamní kšiltovkou, ale především bezprostředním,
vtipným a zároveň vysoce fundovaným projevem, si opět získal celé novinářské auditorium. Ve svém pražském vystoupení zdůraznil
dr. Mariotti skutečnost, že se obor obráběcích
strojů zásadním způsobem podílel na nalezení východiska z celosvětové finanční a hospodářské krize. Důkazem byl průběh a výsledky minulého ročníku EMO Milano 2009,
který přes nepochybné stíny hospodářské krize dokázal přilákat přes 1.400 vystavovatelů
z celého světa a nechal tak za sebou obdobně
zaměřené strojírenské přehlídky, jakými byla
CIMT 2009 v Pekingu (1.200 vystavovatelů),
IMTS 2010 Chicago (1.200) nebo JIMTOF 2010
Tokyo (800).
Na ročník EMO 2015 se zatím zaregistrovalo
1.300 vystavovatelů, z toho 400 firem je domácích. Za nimi pak následují vystavovatelé
z Německa, Tchajwanu, Číny a ze Švýcarska.
Pět měsíců před otevřením veletrhu je zarezervováno 110.000 m² výstavní plochy (v roce
2009 to bylo jen 95.000 m²). Na ploše více
než 1.800 m² bude letos v Miláně vystavovat
i dvacet pět českých strojírenských firem.
Stánek Svazu strojírenské technologie pak
návštěvníci veletrhu naleznou v hale č. 7.
Letošní ročník EMO Milano už proběhne ve
zcela jiné atmosféře, neboť ve světě, v Evropě
i v samotné Itálii začala po období silných výkyvů a tržních turbulencí fáze konstantního růstu spotřeby výrobních systémů – alespoň tak
soudí experti z renomované instituce Oxford
Economics. Světová spotřeba těchto zařízení by
měla v roce 2015 dosáhnout objemu 60 miliard
euro, v roce 2016 63 miliard euro (nárůst 5,2 %)
a v roce 2017 66 miliard euro (nárůst 4,8 %).
Také poptávka v Evropě by měla být konstantně
charakterizována růstovými hodnotami.
Dalším významným rysem veletrhu EMO
je skutečnost, že výstava sama, spolu s do-

provodnými akcemi, se stává jedinečnou
příležitostí pro odborníky z odvětví, kteří
tvoří vysoké procento z celkového počtu návštěvníků, k aktualizaci vědomostí a ověření
nových trendů technologického pokroku, jež
více než co jiného podmiňují konkurenceschopnost strojírenské výroby. Veletrh tudíž
i letos přiláká kromě reprezentantů managementu především vysoký počet pracovníků
akvizičních oddělení výrobních firem a také
oddělení aplikovaného výzkumu. Celkově se
očekává vysoká návštěvnost veletrhu – cca
150.000 návštěvníků ze stovky zemí světa.
O všech těchto aspektech veletrhu EMO hovořila ve svém vystoupení i sympatická manažerka ekonomického oddělení UCIMU paní
Stefania Pigozzi.
Po ní se už ujal slova ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík, CSc.
Ve svém příspěvku zdůraznil skutečnost, že
účast českých výrobců na veletrhu EMO je
vždy poměrně hojná, protože EMO funguje
jako spolehlivý barometr poptávky, technické
úrovně světových výrobců a inovačních trendů
v oboru. Česká republika, jako země s dlouholetou tradicí strojírenského průmyslu, dosahuje v oboru obráběcích strojů velice dobrých
výsledků a ve světové konkurenci obstojí, což
dokazují poslední statistické ukazatele.
V roce 2014, jak dále ve svém projevu uvedl
Ing. Paclík, byly z České republiky vyvezeny
stroje v hodnotě téměř 600 milionů eur. Ze
statistických podkladů, připravovaných pro
evropskou asociaci CECIMO renomovanou
institucí Oxford Economics, dále vyplývá současné postavení českých výrobních podniků
v rámci světových a evropských klasifikací:
patnácté místo na světě a osmé v Evropě co
do objemu produkce obráběcích a tvářecích
strojů. Z hlediska exportu se ovšem čeští vývozci umístili na třinácté příčce pomyslného
světového žebříčku a co do spotřeby na hlavu je Česká republika dokonce šestá na světě a čtvrtá v Evropě, což je při velikosti české
ekonomiky nepochybným úspěchem.
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Výroční zasedání italské asociace
výrobců obráběcích strojů a robotů
UCIMU – SISTEMI PER PRODDURE
Itálie patří ve výrobě obráběcích strojů ke světovým velmocím. Výsledky italského strojírenství jsou proto ve vztahu k vývojovým tendencím oboru signifikantní. V roce 2014 zaznamenal italský průmysl výrobních strojů pozitivní výsledky – italské podniky zvýšily investice do výrobních systémů a oživení pokračuje
i v roce 2015.

Z podkladů UCIMU zpracovala dr. Blanka Markovičová
V roce 2014 zaznamenal italský průmysl výrobních strojů, robotů a průmyslové automatizace pozitivní výsledky, ukazující na růst
výroby vedený oživením domácí spotřeby.
Zejména dodávky pro italské výrobní podniky
zaznamenaly silný růst.
Díky těmto pozitivním výsledkům si italský průmysl výrobních strojů upevnil svou
čtvrtou pozici ve světovém měřítku v objemu výroby a potvrdil třetí místo, pokud jde
o export.
V roce 2014 vzrostla produkce výrobních
strojů o 7,9 % na hodnotu 4,84 mld. Euro.
Bylo to způsobeno oživením domácí spotřeby, která se zvýšila o 33,8 % na 2,738 mld.
Euro, hlavně v důsledku nárůstu dodávek
pro italské výrobní podniky o 44 % na 1,587
mld. Euro při zvýšení dovozu o 21,9 % na
1,151 mld. Euro. Naproti tomu se snížil export výrobních strojů o 3,9 % na 3,253 mld.
Euro. Tento výsledek byl částečně způsoben
rozhodnutím výrobců směrovat nabídky na
domácí trh, jehož spotřeba po delší době začala opět růst.
Taková je v krátkosti bilance roku 2014, jak
ji představil prezident UCIMU pan Luigi Galdabini na výročním zasedání členských firem
UCIMU – SISTEMI PER PRODDURE za účasti
pana Giorgia Squinziho, prezidenta CONFINDUSTRIA (Italské federace průmyslu).
Setkání, konaného na výstavišti Fieramilano,
se zúčastnilo kolem 300 lidí, mezi nimiž byli
zastoupeni podnikatelé, pracovníci různých
státních i soukromých institucí a zástupci
médií.
Oživení italského průmyslu výrobních strojů
potvrzují i údaje za rok 2015, jak vyplývá ze
zprávy Oddělení studií a podnikatelské kultury UCIMU. V letošním roce se zatím u všech
hlavních ukazatelů předpokládá nárůst:
u výroby o 5,2 % na 5,09 mld. Euro, spotřeby o 5,7 % na 2,895 mld. Euro, dodávek pro
domácí výrobce o 4,3 % na 1,655 mld. Euro
a dovozu o 7,7 %. Export se rovněž vrací do
kladných čísel a vzroste zřejmě o 5,6 % na
celkových 3,435 mld. Euro. Poměr exportu
a výroby, který se v roce 2014 snížil v důsledku růstu tuzemské poptávky, zůstane stabilní
s hodnotou 67,5 %.
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Luigi Galdabini, prezident UCIMU
Pokud jde o směrování exportu, první místo zaujaly USA jako největší trh pro
stroje „Made in Italy“, následovány Čínou,
Německem, Ruskem a Francií. Poslední
zpráva, týkající se období leden – březen
2015, nasvědčuje oživení prodejů na zahraničních trzích, které zaznamenaly nárůst
o 2,1 % oproti prvnímu čtvrtletí 2014. Na
přední místo se vrátila Čína s růstem odbytu
italských výrobních strojů o 9,3 %. Následují Německo (pokles o 9,4 %) a USA (pokles
o 3 %). Dobré výsledky vykázal vývoz do Ruska (růst o 40 %) a do Velké Británie (nárůst
o 155,7 %!).
Luigi Galdabini uvedl: „Rok 2014 umožnil
zapomenout na špatné výsledky roku předešlého. Italský sektor výrobních strojů se vrátil k pozitivnímu trendu a výsledky roku 2015
to potvrzují. Loňský rok tak bude připomínán
jako rok obnovy italské poptávky, která se probrala z apatie“.

„Zvýšení investic do sféry výrobních strojů jsou jistě dobrou zprávou pro celou zemi,
protože svědčí o celkovém restartu výrobní
aktivity v průmyslových sektorech, jako je
automobilový a letecký průmysl. Je-li pravda,
že optimismus je nezbytný k podpoře změny
trendu, pak je nicméně nutno si uvědomit, že
sám o sobě nestačí. Růst, který zažíváme, je
totiž stále ještě slabý a nepostačuje k náhradě
ztrát výrobní základny, o kterou země přišla
v krizovém roce 2009.“
„Nutno také říci, že naše vládní orgány
prokázaly, i když někdy poněkud váhavě, že
jsou ochotny průmyslu pomoci. Snížení IRAP
(regionální daň z výrobních činností), změna
zákoníku práce, daňové úlevy pro výzkum, to
všechno jsou opatření zaměřená tímto směrem. Skvělým rozhodnutím bylo pro rok 2015
refinancování na základě tzv. „Sabatiniho
zákona“, které umožnilo v období od března
2014 do května 2015 poskytnout úvěry v objemu kolem 2 mld. Euro, jakož i tzv. strojírenský
bonus, který však nebyl bohužel aplikován ve
větší míře“.
„Tato dvě opatření“ – potvrzuje Luigi Galdabini – „významně podpořila oživení italské
spotřeby a především jejich zásluhou se podařilo udržet konkurenceschopnost italského
zpracovatelského průmyslu stimulací akvizic
nových výrobních strojů, jež jsou nezbytné
pro úspěšné soupeření značky „Made in Italy“
v zahraniční konkurenci“.
„Z tohoto důvodu“ – pokračoval prezident
UCIMU – „se obracíme na prezidenta Squinziho se žádostí, aby CONFINDUSTRIA podpořila návrh na rozšíření strojírenského bonusu,
tedy opatření umožňujícího snížení daňového
základu o investice do strojních high-technologií, které představuje významnou motivaci
k náhradě zastaralého strojního parku instalovaného v italských podnicích. Nové výrobní
systémy umožňují splnění požadavků na vysokou produktivitu, energetické úspory a soulad
s platnými bezpečnostními předpisy Evropské
komise“.
Luigi Galdabini na závěr říká: „Je třeba
znovu zdůraznit, že je třeba prosazovat
specifická opatření podporující oživení domácího trhu a italského výrobního sektoru.
Doplňující opatření by měla spočívat v liberalizaci odepisování pořízeného investičního
zařízení a v revizi koeficientů platných od
roku 1988“.
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Statistický přehled – CECIMO TOOLBOX
Úvod
V nejnovějším Světovém ekonomickém výhledu odhaduje Mezinárodní měnový fond,
že růst zůstane jen slabý, při nestejných vyhlídkách zemí a regionů. Pro celý rok 2015 je
předpovídán globální růst o 3,5 % a pro rok
2016 o 3,8 %. Ale za agregátními hodnotami
se ukrývá velmi diverzifikovaný vývoj.
V roce 2015 má být růst hnán oživením pokročilých ekonomik, podporovaným poklesem cen ropy. A skutečně, po slabém druhém
a třetím kvartálu 2014 se stav eurozóny zotavil,
stimulován již zmíněnými nižšími cenami ropy,
nízkými úrokovými sazbami a slabším Eurem.
Silná domácí poptávka stojí za růstem ekonomiky USA. V Japonsku se očekává, že oslabený
yen a nižší ceny ropy povedou k obnově růstu.
Růst méně rozvinutých a rozvíjejících se
ekonomik se má naopak zpomalit ze 4,6 %

v roce 2014 na 4,3 % v roce 2015. Čína, největší spotřebitelská země, usiluje o redukci
dosavadní příliš rychlé expanze úvěrů a investic. Realizovaná opatření zřejmě povedou
k poklesu investic, zvláště do nemovitostí. Pokles cen ropy povede k prudkému zpomalení
růstu v zemích produkujících ropu, zvláště
těch, které mají špatné výchozí podmínky,
jako kupříkladu Rusko. Stárnoucí populace, nízké investice a nízká produktivita jsou
faktory, které mohou výrazně snížit růstový
potenciál jak rozvinutých, tak rozvíjejících se
tržních ekonomik.
Investiční díra v Evropě je momentálně odhadována na 700 mld. Euro. Například v roce
2013 činil přítok zahraničních investic do EU
kolem 240 mld. Euro, oproti 857 mld. Euro
v roce 2007. Vývoz investic činil v roce 2013
252 mld. Euro, zatímco v roce 2007 1 300
mld. Euro. Investiční plán Evropské komise je

2.1 Hrubý domácí produkt
Podle druhého odhadu publikovaného letos Eurostatem vzrostl v prvním čtvrtletí 2015 sezónně upravený hrubý domácí produkt proti předchozímu čtvrtletí jak v eurozoně (EA 19), tak i v EU 28 o 0,4 %. Také
v posledním kvartálu 2014 rostl HDP v obou oblastech o 0,4 %.
V prvním čtvrtletí 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014
vzrostl sezónně upravený HDP o 1,0 % v eurozóně a o 1,5 % v EU 28, po
růstu +0,9 % respektive +1,4 % v předešlém čtvrtletí.
Z členských států, pro které jsou data k dispozici, zaznamenala v prvním čtvrtletí 2015 nejvyšší růst proti předešlému kvartálu Česká republika (+3,1 %), následována Kyprem a Rumunskem (oba +1,6 %), Polskem (+1,0 %), Bulharskem a Španělskem (oba +0,9 %), Maďarskem,
Slovenskem a Slovinskem (všichni +0,8 %). Pokles HDP zaznamenalo
Lotyšsko (-0,6 %), Estonsko (-0,3 %), Řecko (-0,2 %) a Finsko (-0,1 %).
V průběhu prvního čtvrtletí 2015 se HDP v USA snížil o 0,2 % proti
předešlému čtvrtletí (po růstu o 0,5 % ve čtvrtém čtvrtletí 2014). Ve
srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl HDP o 2,7 %
(po +2,4 % v předešlém čtvrtletí).

2.2 Úrokové sazby – EURIBOR

see commentary
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2.1 GDP

1Q99

Průměrný tříměsíční Euribor činil v květnu -0,01 % a dvanáctiměsíční
0,17 %. V porovnání s dubnem 2015, průměrný tříměsíční a dvanáctiměsíční Euribor poklesly o 1 procentní bod.
Roční míra inflace spotřebitelských cen byla v květnu 2015 0,3 %,
tedy stejná jako v dubnu a o 0,6 % vyšší než v lednu, kdy byla zaznamenána deflace cen -0,3 %. Přes tento pozitivní trend je očekávaná roční
míra inflace nízká, přičemž by se měla začít zvyšovat až koncem roku
v důsledku růstu cen ropy a poklesu Eura. Přestože se ekonomický výhled zlepšil, je Evropská centrální banka opatrná, pokud jde o zpřísnění
své úrokové politiky, a očekává, že bude v dohledné době nadále držet
nízké úrokové sazby.
Euribor (Euro Interbank Oﬀered Rate) je sazba, za kterou jsou jednou
centrální bankou jiné centrální bance v eurozóně nabízena termínovaná depozita.
http://www.euribor-ebf.eu

odvážným krokem správným směrem, ale je
třeba společného úsilí, aby se investiční klima
v Evropě zlepšilo. Evropské společnosti mají
malou důvěru ve vnitřní trh jako místo určení
pro své investice. Evropa potřebuje vytvořit
prostředí, jež by více podporovalo mezinárodní investování do výroby a reflektovalo měnící
se potřeby investorů.
Na Evropské konferenci o aditivní výrobě,
kterou uspořádalo CECIMO 23. června 2015
v Bruselu, byla zdůrazněna důležitost inovativní politiky. Evropa disponuje know-how,
kvalitní pracovní silou i zdroji potřebnými
k tomu, aby se stala globálním centrem excellence v aditivní výrobě. Aby se to podařilo,
musí být nastolen správný regulativní rámec,
umožňující difúzi aditivních technologií, odpovídajících produktů a služeb. Správná akce
a vhodná pravidla mohou uvolnit plný potenciál této technologie.

www.sst.cz
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2.3 Index průmyslové výroby
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Je odhadováno, že využití kapacit evropské výrobní sféry dosáhlo ve
druhém čtvrtletí 2015 84,2 %, tedy o 0,8 procentního bodu více než
v únoru. V eurozóně vzrostlo z 83,3 % v předchozím čtvrtletí na 84,0 %.
Průměrné využití kapacit v eurozóně od roku 1985 činí 81,0 %, přičemž
nejvyšší hodnoty 85,3 % dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí 1989 a nejnižší
69,6 % ve třetím čtvrtletí 2009.
Ve stejném období mírně vzrostl podíl manažerů hodnotících své
současné výrobní kapacity jako ,více než dostatečné‘ (z hlediska současných zakázek a poptávky) a jejich očekávání, pokud jde o export,
byly revidovány směrem dolů.
Ukazatel vyhodnocuje současnou sezónně upravenou bilanci výrobní
kapacity. Využití kapacit je uvedeno v %. Sledováno je každý měsíc
více jak 38 tisíc průmyslových firem, přičemž roční průzkum zahrnuje
přes 44 tisíc firem. Získané odpovědi jsou agregovány ve formě bilance,
konstruované jako rozdíl mezi procentem respondentů dávajících pozitivní a negativní odpovědi. Agregace jsou počítány za eurozónu a EU.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/is_esms.htm

see commentary
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2.5 Využití kapacit v sektoru investičních statků

2.3 Industrial production index

96Q1

Ve srovnání s březnem 2015 vzrostla v dubnu 2015 sezónně upravená
průmyslová výroba dle odhadu Eurostatu jak v eurozóně (EA 19), tak
i v EU 28 o 0,1 %. V březnu 2015 se průmyslová výroba snížila o 0,4 %,
respektive o 0,1 %.
V eurozóně rostla průmyslová produkce díky výrobě zboží dlouhodobé spotřeby o 1,0 %, výroba investičních statků o 0,7 % a výroba zboží
střednědobé spotřeby o 0,3 %, zatímco výroba zboží okamžité spotřeby
se snížila o 0,8 % a výroba energie o 1,6 %. V EU 28 se růst v průmyslu
přičítá rostoucí výrobě investičních statků o 0,6 % a zboží dlouhodobé
spotřeby o 0,5 %, přičemž výroba zboží střednědobé spotřeby byla stabilní. Výroba energie spadla o 0,4 % a zboží okamžité spotřeby o 1,2 %.
Největší růst průmyslové výroby zaznamenalo Lotyšsko (+3,4 %),
Švédsko (+2,2 %) a Portugalsko (+2,1 %), největší pokles Chorvatsko
(-4,1 %), Malta (-3,8 %), Řecko (-2,3 %) a Polsko (-2,1 %).
V dubnu 2015 se ve srovnání s dubnem 2014 produkce průmyslu
zvýšila o 0,8 % v eurozóně a o 1,2 % v EU 28. Růst v eurozóně byl zapříčiněn růstem výroby investičních statků o 2,1 %, zboží dlouhodobé
spotřeby o 1,7 %, energie a zboží střednědobé spotřeby o 0,2 %, zatímco výroba zboží okamžité spotřeby spadla o 0,3 %. Růst v EU 28
byl způsoben růstem výroby investičních statků o 2,4 %, zboží dlouhodobé spotřeby o 1,7 %, energie o 1,1 % a zboží střednědobé spotřeby
o 0,8 %, zatímco výroba zboží okamžité spotřeby klesla o 0,8 %.
V meziročním srovnání byl největší růst registrován v Litvě (+10,2 %),
Irsku (+9,8 %) a Maďarsku (+6,3 %). Pokles byl zaznamenán ve Finsku
(-4,1 %), Nizozemí (-3,9 %), Portugalsku (-1,1 %) a Estonsku (-0,2 %).
Jedná se o index výroby měřící změnu objemu výstupu v uzavřeném pravidelném intervalu, zpravidla měsíčním. Vyjadřuje trend

přidané hodnoty v průběhu referenčního období. Výrobní index je
teoretická míra, která je aproximována z reálných hodnot. Přidaná
hodnota v bazických cenách může být vypočtena z obratu (po vyloučení DPH a dalších obdobných odečitatelných daní odvozených z obratu), plus aktivovaná výroba, plus jiné výnosy plus či minus změna
zásob, minus nakupované zboží a služby, minus daně z produktů stanovené podle obratu ale neodečitatelné, plus subdodávky obdržené
k výrobku. Rozdělení stavební produkce mezi stavbu budov a stavební inženýrství je založeno na klasifikaci typů staveb (CC). Základní
období: rok 2005 = 100.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/is_esms.htm
2.5 Capacity utilisation in the invest. goods sector

see commentary
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Assesment of current production capacity constructed as the difference between the
percentages of respondents giving positive
and negative replies. Respondents aswer
the following qestion:
Considering your current order books and
the expected change in demand over the
coming months, how do you assess your
current production capacity?
Answers are:
The current production capacity is….
+ more than sufficient
= sufficient
íQRWVXIILFLHQW
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2.7 Foreign exchange rates

see commentary



2.7 Směnné kurzy
Směnný kurz Eura vykazoval větší volatilitu než v předchozích měsících. Ve druhé půlce května Euro oslabovalo a vracelo se k úrovni ze začátku března, o 8,9 % pod úrovní před rokem. Potom však Euro výrazně
zhodnotilo, jak pokud jde o platné kurzy, tak i vůči USD.
V květnu oproti dubnu odepsalo Euro vůči SFRS 0,3 %, vůči yenu
4,5 % a ve vztahu k USD 3,5 %. Vezmeme-li v úvahu tržní očekávání,
zůstane směnný kurz slabý a bude tak podporovat export strojů.

Units per 1 EUR
(quarterly average)

CECIMO Foreign Orders Index
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3.1 OECD indikátor podnikatelské důvěry (BCI) pro Evropu

see commentary
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Indikátory podnikatelské důvěry (BCIs), konstruované tak, aby
anticipovaly body obratu ekonomické aktivity proti dosavadnímu trendu, ukazují na zotavování v zemích OECD. Předpověď BCI
nasvědčuje upevnění růstu pro eurozónu, zejména pro Itálii a Španělsko. Stabilní růst je očekáván také ve Velké Británii, Německu
a Francii.
První známky pozitivních změn hnacího momentu růstu lze pozorovat v USA a v Indii, kde růst stále zůstává pod historickým průměrem.
BCI v Japonsku a Číně ukazuje na stabilní růstový moment. Snížení je
očekáváno v Rusku a v Brazílii.
Ukazatel představuje hlavní souhrnný indikátor (CLI), jehož součástí
je BCI, a skládá se ze souboru komponent vybraných ze širokého spektra klíčových krátkodobých ekonomických indikátorů tak, aby se zajistilo, že indikátory budou trvale vyhovovat, pokud v budoucnu nastane
změna ekonomických podmínek. Zatímco teorie říká, že bod obratu
v CLI signalizuje obrat v referenční řadě, je bod obratu ve skutečnosti
složitě determinován komplikovanými procesy. Proto je často nutné
vyčkat po několik období, než učiníme definitivní závěr. Je užitečné využít informace o meziročním vývoji CLI.
Standardizovaný BCI je vypočítáván jen pro výrobní sektor. BCI ukazuje dlouhodobý trend průmyslové výroby (se šestiměsíčním zpoždě-

ním). Zvýšení více než o 100 znamená expanzi, snížení více než o 100
propad; růst méně než o 100 je obratem vzhůru a pokles méně než
o 100 znamená zpomalení.
(http://stats.oecd.org/mei/default.asp?lang=e&subject=5)

3.2 Nákupní manažerský index (PMI)
V květnu se globální PMI posunul až k 51,2 z dubnových 51,0, které se
blížily dvouletému minimu. Index v celé Asii byl v květnu nadále slabý,
což ilustruje obavy, pokud jde o ekonomickou aktivitu v regionu. Čínský
PMI ukazoval na pokračující oslabování: hodnotou 49,2 byl jen nepatrně nad dubnovým, ale stále pod 50, což je hranice růstu. Poukazuje na
to, že podmínky výroby v Číně se dále zhoršují. Indie je v Asii jedinou
výjimkou – její PMI v květnu znovu vzrostl z 51,3 v dubnu a dosáhl
52,6. V USA se výrobní PMI zlepšil z dubnových 51,5 na květnových
52,8 v důsledku nejrychlejšího růstu zakázek za posledních pět měsíců.
see commentary
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Eurozóna těží z 1,1 bilionového stimulačního programu ECB. Výrobní
PMI se rovná 52,2, což je nejvíce od května 2014. V části Evropy výroba rostla rychleji, než bylo předpověděno v květnu, protože slabé Euro
pomohlo rozjet export. PMI pro Itálii dosáhl 54,8, nejvíce od roku 2011,
zatímco ve Španělsku poskočil až na 55,8. V Německu se index oproti
počátečnímu odhadu snížil z 52,1 na 51,1 a ve Francii zůstal pod 50.
Markit komentuje situaci následovně: „Data z průzkumu pro Evropu
nasvědčují čtvrtletnímu růstu průmyslu kolem 0,5 %. To zřejmě znamená
růst HDP i ve druhém čtvrtletí, kdy se růst přiblíží 0,4 %. Jde tedy o mírný nárůst, nicméně jsou i země, jež mají nadále značné potíže. Slabý je
růst v centrálních zemích eurozóny, francouzský výrobní sektor je stále
ve stadiu poklesu a německý vykazuje jen velmi slabý růst. Na druhé
straně, údaje Španělska a Itálie znamenají, že tyto země jsou ve stadiu
výrazného oživení, založeného zejména na působivých exportních výkonech. Tyto exportní výsledky nasvědčují zlepšené konkurenceschopnosti, jež je předzvěstí dlouhodobě dobrých ekonomických vyhlídek. Výrobci
ve Francii a Německu by měli takovou konkurenci brát v úvahu.“
Globální zpráva o výrobě je kompilována na základě podkladů Markit o výsledcích průzkumu zahrnujícího 9 000 obchodních jednotek ve
30 zemích. Souhrnně tyto země představují přibližně 86 % celosvětového výrobního výstupu. Kladené otázky se týkají skutečných událostí
a nezakládají se na názorech. Data jsou prezentována ve formě různých indikátorů, kde index nad 50,0 indikuje růst proměnné oproti předešlému měsíci a index pod 50,0 indikuje pokles.
(http://www.markiteconomics. com/Survey/page.mcv/about PMIData

see commentary

ˢʳˡƻȖǋOÌǣÞŘ¶ōŘ¶sǋǣ˅ÝŘ_sɮʹƻōÝʺ˚ǣÞ

PMI



PMI 64

63
59

58
55,8
54
52,6

54,8
2015-04

2015-01

2014-10

2014-07

2014-04

2014-01

2013-10

2013-07

2013-04

2013-01

2012-10

2012-07

2012-04

2012-01

2011-10

2011-07

2011-04

2011-01

2010-10

2010-07

2010-04

2010-01

2009-10

2009-07

2009-04

2009-01

2008-10

53
52,2

50,9
49,3

51,1

49
49,2

49,4
48

47,8
44

China

38

2015-04

2015-01

2014-10

2014-07

2014-04

2014-01

2013-10

2013-07

2013-04

2013-01

2012-10

2012-07

2012-04

2012-01

2011-10

2011-07

2011-04

2011-01

2010-10

2010-07

2010-04

2010-01

2009-10

2009-07

2009-04

2009-01

Eurozone

2008-10

43

39

India

Germany
Japan

Italy
33
Spain

S. Korea

34

source: Markit Economics

Taiwan

Switzerland
source: Markit Economics

36

28

29

www.sst.cz

CECIMO
4 MT-IX

4 MT-IX

V dubnu vzrostl MT-IX o 4,2 %. Index vzrostl o 10 bodů ve srovnání
s dubnovou hodnotou a činil v květnu 248 bodů.
Tržní hodnota podniků vyrábějících výrobní stroje se snížila v Jižní Koreji a na Taiwanu. Výrobci v Japonsku, Velké Británii a Brazílii vykazují
nárůst tržní kapitalizace. Výrobci výrobních strojů z Evropy a USA zaznamenali různé výsledky.
MT-IX je index založený na kapitalizaci 23 čelných firem ze seznamu
výrobců výrobních strojů. Kapitalizace do indexu zařazených firem je
hodnota vážená podílem obratu z výroby výrobních strojů na celkových
tržbách. Celková kapitalizace počítaná tímto způsobem je vážena odhadovaným podílem evropských společností na celosvětovém výstupu
v roce 2005.

see commentary
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Nové industrializační trendy a technologie
působí na transformaci průmyslu a mění pravidla globální konkurence. Digitalizace výroby
a průnik převratných technologií do průmyslové základny vedou k významnému růstu
produktivity a efektivnosti výroby. Převrat
ve výrobních technologiích, který přináší např.
aditivní výroba, rozšiřuje limity konstrukce výrobků a inovací, přičemž vytváří výzvy, které
musí společnost řešit. Trend masové spotřeby
navíc otevírá cestu k reindustrializaci Evropy.
Evropa ovšem musí využít možností progresivních technologií rychleji než konkurence.
„Ambiciózní evropská průmyslová politika
by měla podporovat chytré a koordinované investování, zejména do oblastí výzkumu
a vývoje, výuky a tréninku, financování malých
a středních podniků, infrastruktury a standardizace“ dodává Jean Camille Uring, prezident
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Výzvy průmyslové politiky

2008-04

Po dvou letech recese a stagnace došlo v roce
2014 k obnovení růstu evropské ekonomiky.
Zlepšení ekonomického klimatu má dopad
i na výsledky evropského odvětví výrobních
strojů. Jejich výroba v Evropě se zvýšila z 22,7
mld. Euro v roce 2013 na 22,9 mld. Euro v roce
2014. Odhaduje se, že lehce pozitivní nálada
bude v tomto roce pokračovat a evropská výroba výrobních strojů se zvýší o další 3 %.
Země CECIMO vyvezly v roce 2014 výrobní stroje v hodnotě 18,2 mld. Euro, což je
o něco méně než v roce 2013. Lze to vysvětlit
zpomalením ekonomického růstu rozvíjejících
se trhů. Na druhé straně, změna spotřebitelských zvyklostí a zlepšené vyhlídky rozvinutých zemí předpovídají pro letošek růst
exportu.
Růst podnikatelské důvěry podporuje oživení investic v sektorech, jež jsou hlavními
spotřebiteli výrobních strojů. Evropská spotřeba výrobních strojů v roce 2014 vzrostla
o 7 % na hodnotu 13,5 mld. Euro. Pokud evropští výrobci vezmou v úvahu pozitivní trend
využití průmyslových kapacit, budou hledat
možnosti rozšíření svých výrobních možností.
Z toho důvodu předpokládáme, že poptávka
po výrobních strojích bude v roce 2015 nadále růst.
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Ekonomická situace a výhled

Dovoz výrobních strojů do Evropy je poháněn zejména růstem jejich spotřeby. Po snížení v roce 2013 se dovoz výrobních strojů do
zemí CECIMO v roce 2014 zvýšil na 8,9 mld.
Euro. Slabé Euro činí dovoz zboží relativně nákladnějším, což má též vliv na letošní průběh
finančních toků.
„Na jedné straně vidíme zpomalení růstu
nově se rozvíjejících ekonomik, riziko vyplývající z možného odchodu Řecka z eurozóny
a účinky sankcí EU na export CECIMO do Ruska. Na druhé straně však pozorujeme solidní
poptávku v pokročilých ekonomikách. Slabé
Euro má určitě pozitivní vliv na export výrobních strojů. Proto jsou naše očekávání pro rok
2015 i nadále pozitivní“ uvedl dr. Frank Brinken, předseda Ekonomického výboru CECIMO
a člen představenstva Starrag Holding Group.
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V roce 2015 se očekává růst
evropské produkce výrobních
strojů o 3 %
Během svého zasedání, konaného v rámci
programu Valného shromáždění v Bordeaux
6. července 2015, vydal Ekonomický výbor
CECIMO následující zprávu:
V roce 2014 se hodnota evropské výroby výrobních strojů zvýšila a dosáhla objemu 22,9
mld. Euro.
Očekává se, že letos bude růst spotřeby výrobních strojů dále pokračovat.



CECIMO a výkonný ředitel Fives Group. CECIMO hodlá prosadit, aby se tvůrci politiky EU
shodli na rámcové podpoře digitalizace průmyslu a rozvoje aditivních výrobních technologií s cílem zvýšení konkurenceschopnosti
evropského průmyslu jako celku.
Harmonizace standardů byla jedním
z úspěchů, které pomohly vytvořit a rozvíjet vnitřní trh EU. Standardy jsou rovněž významné pro evropské výrobní podniky, které
prodávají na globálních trzích. Standardizační
politika má velký dopad na konkurenceschopnost pokročilých výrobních oborů, jakými
jsou právě výrobní stroje. Evropský průmysl
výrobních strojů aktivně přispívá k urychlení
standardizačních procesů v oblasti bezpečnosti strojů (prostřednictvím CEN TC 143)
a jsme rádi, že i téma aditivní výroby bylo zařazeno mezi standardizační agendy v rámci
struktur CEN. CECIMO prosazuje, aby evropská standardizace reflektovala state-of-the
art technologického vývoje. V rámci konzultací se zástupci průmyslu na téma standardizačních procesů by měla být brána v úvahu
především konkurenceschopnost průmyslu.
Evropská komise a vláda Spojených států
amerických musí na sebe vzít závazek zintenzivnit obchodní jednání a usilovat o komplexní dohodu. CECIMO vítá, že se Evropská
komise při jednáních TTIP zaměřila na technické podmínky, standardy a hodnocení slučitelnosti. Nadcházející konzultace zainteresovaných stran na téma procesů regulace
musí navíc zajistit, aby bylo zabráněno vzniku nových obchodních bariér.
„Evropskému průmyslu výrobních strojů dominují malé a střední podniky, jež mají málo zdrojů
potřebných k tomu, aby zvládly nákladnou řadu
regulačních procedur. TTIP bude výhodné pro
inovativní malé a střední podniky, které budou
schopny chopit se tržních příležitostí v USA, zejména z hlediska pokračujícího trendu obnovy“
říká Filip Geerts, generální ředitel CECIMO. Zdůrazňujíc významný pokrok, jehož bylo dosaženo během dosavadních obchodních jednání,
podtrhuje CECIMO důležitost odbourávání
netarifních bariér, zatěžujících technických
předpisů a předpokládá pravidelnou kooperaci v průběhu přípravy závěrečných dohod.
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Progresivní výrobní
technologie by měly být pro
Evropskou unii prioritou
Evropa má silnou výrobní základnu, ale zaostává za konkurencí v nákladech na
práci, materiály a energie. Investice do progresivních výrobních kapacit jsou klíčové pro urychlení růstu produktivity a optimalizaci využití zdrojů.

Stanovisko průmyslu výrobních strojů (teze Evropské konference o reindustrializaci), CECIMO, Brusel
Evropa je globálním leaderem, pokud jde
o progresivní výrobní technologie. Vytváří
39 % celosvětové produkce výrobních strojů
a evropský export (včetně vnitroevropského)
představuje 50 % celosvětového. Evropský podíl na globálních patentech ve výrobních technologiích dosahuje 50 %. Síla Evropy spočívá
v dodávkách pokročilých výrobních technologií, které tvoří základ konkurenceschopnosti
takových odvětví, jako je automobilní, letecký
a vesmírný průmysl, výroba energie a strojírenství. Základna pokročilých výrobních zařízení
zajišťuje evropskému průmyslu efektivnost
a produktivitu, jakož i výhodu průkopníka v oblasti nových produktů a obchodních modelů.
Skutečnost je nicméně taková, že evropský
výrobní sektor čelí vážným výzvám. Nejvýznamnější z nich je, že atmosféra ekonomické
krize má nadále negativní dopady na výrobní
investice, což brání růstu produktivity a inovací. V éře globalizace je navíc mimoevropská
konkurence silnější než dříve. Pokud si chce
Evropa do budoucna zajistit svou konkurenceschopnost, potřebuje předložit komplexní
strategii, která uvolní průmysl z pout krize
a povede k rychlému a udržitelnému růstu.

Tlak globálních výzev v pokrizovém
období
Po doznění ekonomické krize let 2008–2009
jsme procitli do nové éry. Některé z výzev,
jimž Evropa čelila už v předchozím desetiletí,
se staly zřetelnějšími.
Zesílila především konkurence nízkonákladových zemí ohrožujících evropské výrobce,
a to zejména pokud jde o nízko a středně náročné produkty. Za druhé, ve srovnání s jinými
vyspělými ekonomikami má Evropa stupňující se nevýhodu v oblasti výrobních nákladů
a chronicky nízké produktivity.
Za třetí, průmyslová aktiva v Evropě ztrácejí
v důsledku podinvestování na hodnotě, což
podkopává růst produktivity. Výrobní odvětví
v některých evropských regionech zabředla
do pasti „nízké investice – nízká produktivita
– nízký růst“, způsobené pokračující ekonomickou nejistotou a problémy s přístupem
k financím.
Konečně, ale nikoli v poslední řadě, Evropa
zaostává ve výdajích na inovace. Ty v součas-
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nosti přicházejí s vlnou nových technologií,
které zasahují jeden trh po druhém, slibují
revolucionizovat výrobu a urychlovat reindustrializaci. Ony také představují hlavní hybatel
konkurenčních výhod.
Zatímco se zostřuje mezinárodní konkurenční boj o přilákání a zajištění investic, cena
za pasivitu v tomto směru může být vysoká.

Zaostávání vysokonákladových
regionů
Pozice evropských výrobních regionů se
zhoršuje v důsledku klesající nákladové konkurenceschopnosti. USA v poslední době
dramaticky zredukovaly své výrobní náklady
díky otevření ložisek břidličného plynu. Podle Indexu BCG (Boston Consulting Groups
Global Manufacturing Cost Competitivness),
průměrné výrobní náklady v Německu a Itálii
jsou asi o 25 % vyšší než v USA a asi o 10–15 %
vyšší než v Jižní Koreji a v Japonsku.
Dle Indexu BCG jsou průměrné výrobní náklady v USA v paritě téměř na úrovni Číny.
USA je nyní jako místo výroby levnější než
východoevropské země jako je Polsko, Slovensko a Česká republika, pro něž nižší výrobní náklady doposud představovaly silnou
výhodu. Naproti tomu Japonsko těží z vyšší
produktivity, slabé měny a z vysokých výdajů na výzkum ve srovnání s Evropou a USA.
Pokud jde o tradičně nízkonákladové země
(například Čína), přestože mzdy zde vykazují
trvale rostoucí trend, místní firmy současně
rychle upgradují svou technologickou základnu a zlepšují tak produktivitu prostřednictvím
investic do pokročilých automatizovaných výrobních systémů.
Jak může Evropa přežít uprostřed zostřené globální konkurence? Jean Camille Uring,
prezident CECIMO, říká: „Odpověď spočívá
v pokročilých technologiích. Investování do
pokročilých výrobních kapacit může Evropě
pomoci kompenzovat vysoké pracovní náklady, optimalizovat využití zdrojů a uvolnit inovační potenciál firem.“
Nové výrobní technologie skutečně otevírají možnosti vyrábět celý komplex produktů
s vysokou přidanou hodnotou podle potřeb
zákazníků v celosvětových rozměrech a globálně je nabízet k prodeji. Integrace digitál-

ních a komunikačních technologií navíc skýtá
velký potenciál k zeštíhlení výroby napříč dodavatelskými řetězci, počínaje nákupem, přes
výrobu až po distribuci. Aby se mohl chopit
těchto příležitostí, musí si evropský průmysl
včas zajistit přístup k investicím.

Morální opotřebení strojního parku
představuje záludnou hrozbu
Investice do strojů a zařízení jsou významný
indikátor toho, jak podnikatelé zvyšují svůj výrobní potenciál. V prostředí vysokých nákladů
na práci, energie a materiály a uprostřed globální konkurence je upgradování výrobních
kapacit základem pro zvýšení konkurenceschopnosti. Využití nových výrobních technologií, jako je například aditivní výroba, skýtá
navíc velký potenciál pro změnu pohledu na
konstrukci výrobků, procesů a na dodavatelské řetězce a umožňuje tak nalezení nových
cest k tvorbě hodnot.
Statistiky nicméně potvrzují, že výrobní
podniky v Evropě se pomalu stávají zastaralými. Dle dostupných údajů se průměrné stáří
strojního parku ve Francii zvýšilo ze 17,4 roku
v roce 2008 na 19 let v roce 2013 a v Německu z 18,2 roku na 19,1 roku. V obou zemích
se počet strojů starších 15 let v tomto období
zvýšil. Výrobní stroje se podle jednotlivých
typů v průměru po 15 letech nacházejí na
konci svého životního cyklu. Navzdory nedostatku údajů indikují odhady pro země jižní
Evropy podobný trend. Evropa nemůže zvítězit v globální soutěži se zastaralými výrobními systémy.
Evropa navíc zaostává za hlavními konkurenty rovněž v robotizaci. Podle statistik
Mezinárodní federace robotiky měla v roce
2012 největší hustotu robotů Jižní Korea,
kde pracovalo 396 robotů na každých 10 tisíc pracovníků. Byla následována Japonskem
a Německem, které využívaly 332, respektive 273 robotů na 10 tisíc pracovníků. Pouze
jedna evropská země se tedy v tomto směru
zařadila mezi tři vůdčí státy.
Jean Camille Uring vysvětluje dopady nedostatku kapitálových investic v Evropě: „Další
odsouvání investic do strojního vybavení zakládá nebezpečný trend: pokles produktivity,
snížení tvorby přidané hodnoty a redukci ziskovosti, což vyústí do oslabení konkurenceschopnosti.“ Pokles poptávky po novém výrobním zařízení podle něj též v dlouhodobé
perspektivě negativně ovlivňuje operativnost
subdodavatelů. V průmyslu výrobních strojů
jsou inovace hnány poptávkou ze strany spotřebitelů. Pokud bude zablokována plodná
spolupráce mezi dodavateli a uživateli, celý
evropský výrobní průmysl riskuje v příštích
inovačních cyklech ztrátu pozice vůči svým
konkurentům.

Pokračující podinvestování volá po
akci ze strany Evropské unie
Evropská rada v závěrech ze zasedání 21. března 2015 prohlašuje: „Evropa potřebuje silnou
a konkurenceschopnou průmyslovou základ-
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nu, jak pokud jde o výrobu, tak o investice,
jako klíčový hnací moment ekonomického
růstu a tvorby pracovních příležitostí.“ Rada
zdůrazňuje, že toho může být dosaženo vytvořením takového evropského a národního
rámce, které povedou k „inovacím, investicím
a podpoře výrobních pracovních míst“. Pokročilé výrobní technologie považují evropští leadři za klíčový hnací moment procesu udržení
konkurenceschopnosti.
Přestože v Evropě existuje politická vůle
k podpoře výroby, pokrok je dosud nepatrný.
Zpráva o konkurenceschopnosti členských
států za rok 2014 uvádí, že průmyslová výroba v EU zůstává pod úrovní roku 2008, přičemž investice nadále nereagují na ekonomické reformní programy. Podle Eurostatu
činily fixní investice v EU v roce 2013 17,5 %
HDP, proti tomu v roce 2007 to bylo 21,1 %.
Investice do strojů a zařízení – jež tvoří třetinu celkových fixních investic v EU – nedosáhly dosud podílu z let 2008–2009. Údaje CECIMO rovněž informují, že spotřeba výrobních
strojů v Evropě zůstává stále o 30 % nižší než
před krizí.
Dodnes Evropa trpí výrazným propadem
investic. Podle poslední studie Rollanda Bergera je úroveň investic v Evropě o 30 mld.
EUR nižší než úroveň odpisů. Podle Zprávy
o konkurenceschopnosti členských států EU
(2014) zdržují výrobní společnosti investice
do výroby v důsledku přetrvávající ekonomické nejistoty. V evropských státech postižených nejsilnější dluhovou krizí jsou problémy
s přístupem k financování hlavním faktorem
bránícím investování do pokročilých výrobních systémů. Banky zneužívají vůči malým
a středním podnikům žádajícím o půjčky systému zástav. To odráží přetrvávající nedostatek vzájemné důvěry finančního sektoru vůči
sektoru výrobnímu.
Stává se zřejmým, že externí faktory nesouvisející s výkonností podniků podkopávají
jejich schopnost realizovat investice ke zvýšení konkurenceschopnosti. Banky se zajímají
hlavně o minulé bilance výrobních podniků
– které odrážejí jejich nízkou výkonnost v krizových letech – místo aby zkoumaly jejich
podnikatelské záměry a současný růstový potenciál. To má za výsledek selhávání na trhu.
Tvůrci politiky by měli hlouběji zkoumat skutečné důvody současného stavu a míru odpovědnosti firem a nasadit příslušné nástro-
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je, například Evropský fond pro strategické
investování.
Problém podinvestování je uznáván i Evropskou komisí. Již v roce 2012 byly Komisí
pro komunikaci zadány cíle průmyslové politiky: růst podílu tvorby hrubého fixního
kapitálu na HDP EU z 18,6 % v roce 2011 na
nejméně 23 % v roce 2020, zvýšení investic
do výrobního zařízení z 6–7 % HDP EU na více
jak 9 %, při zvýšení podílu výroby na tvorbě
HDP EU na 20 %.
Pan Filip Geerts, generální ředitel CECIMO,
prohlašuje: „Nově ustavená Komise by měla
vzít tyto cíle zcela vážně a stanovit evropský
akční plán, který by mobilizoval hlavní politické nástroje, jako jsou strukturální fondy a Evropská investiční banka, aby uvolnily kapitálové investice do výroby.“ Dodává, že Junckerův
plán by měl mít ve svém centru investice do
pokročilých výrobní technologií. „To by mohlo
nejen zvýšit technologickou úroveň výrobců
a tím jejich konkurenceschopnost, ale současně i zajistit optimální využití energií a zlepšit
zdravotní a bezpečnostní podmínky“ říká pan
Geerts.

Rozšíření pokročilých technologií je
klíčovou prioritou!
Současný svět se vyznačuje transformačními účinky několika převratných technologií
s působením na řadu sektorů. Většina z nich
je založena na ICT. Příkladem takových technologií je globální sdílení dat a průmyslový
internet. Výsledkem jejich integrace do výrobních procesů je výrazné zlepšení produktivity a efektivnosti jak výroby, tak služeb,
přičemž umožňují průmyslovým sektorům vyvíjet nové produkty a služby, jež by byly jinak
nepředstavitelné. Rychlý vývoj laserových
a digitálních technologií umožnil, aby revoluční technologie, jako je aditivní výroba (3D
tisk), dosáhly průmyslového rozšíření a mohly být využity k přímé výrobě dílů.
Vlády napříč celým světem usilují, hlavně za
pomoci průmyslových strategií a public-private partnerství, o akceleraci vývoje a průnik
těchto technologií do průmyslové základny.
Evropská komise zřídila koncem roku 2013
pracovní skupinu „Pokročilé technologie pro
čistou výrobu“. Závěrečná zpráva této pracovní skupiny napadá bariéry přijímání pokročilých výrobních technologií. Zdůrazňuje, že
Evropa by si měla udržet vedoucí pozici v ko-

mercializaci těchto technologií a jejich rozšiřování do uživatelské základny. Podle zprávy
jsou hlavními bariérami v přijímání těchto
technologií přístup k financím, nedostatečné povědomí o nich, organizační bariéry
a nedostatek vnitřních schopností a kompetencí. Studie Rollanda Bergera na toto téma
(Étude prospective sur la modernisation de
l´appareil productif francais, květen 2014)
potvrzuje, že dosažitelná nabídka (existence
dodavatelů výrobních technologií) v daném
regionu silně ovlivňuje schopnost průmyslových uživatelů přijímat nejmodernější
technologie.
Z toho důvodu, pokud se chce Evropa nadále účastnit procesu globalizace pokročilých
technologií, potřebuje udržet silnou dodavatelskou výrobní základnu, která bude v těsné
interakci s průmyslovými uživateli. Zejména
je dnes důležitá úzká kooperace mezi aktéry v multidisciplinární oblasti, kde integrace
technologií je pravidlem. Protože se zkracuje
inovační cyklus nových technologií, stává se
inovační kooperace napříč zhodnocovacími
řetězci a disciplinami důležitým faktorem
ovlivňujícím rychlost vývoje technologií a jejich rozšiřování.

Složky efektivní politiky EU
Rámec evropské politiky v oblasti pokročilých
výrobních technologií se musí zaměřit na:
Využití evropských fondů pro strategické investice k financování podpůrných programů,
které budou napomáhat akceleraci technologického transferu a vypořádají se s problémem podinvestování. Včasná implementace
pokročilých výrobních systémů průmyslovými
uživateli je životně důležitá pro růst produktivity a k udržení konkurenceschopnosti na
globalizovaném trhu.
Návrh a zavádění široké celoevropské strategie přechodu k převratným výrobním technologiím (například inteligentní a aditivní výroba) je v souladu s celosvětovým trendem.
Podpora PPP multidisciplinární kooperace,
strategická cestovní mapa a sdílení know-how, infrastruktury a zdrojů napomáhají
vstupu nových technologií na trh.
Využití financování výzkumu a inovací
k intenzifikaci a akceleraci integrace nových
technologií (globální sdílení dat, průmyslový internet) do výrobních procesů a služeb.
Kooperace mezi národními platformami
„chytré výroby“, využívajícími standardů nového komunikačního protokolu EU, vytvoří
základ inteligentních a propojených továren
budoucnosti.
Pomoc pracovníkům ve výrobě při implementaci nových technologií a vytváření nového podnikatelského prostředí (např. nové
služby, business modely, globalizace trhů
atd.). Napomáhání růstu počtu STEM graduantů, kteří se rozhodnou pro kariéru v průmyslu. Investice do zlepšování technických
dovedností, jakož i „měkkých“ dovedností (IT
gramotnost, komunikace, řešení problémů,
jazyky atd.).
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Aditivní výrobou ke
konkurenceschopné
a udržitelné ekonomice
Evropské konference o aditivní výrobě (Aditive Manufacturing), zorganizované
CECIMO na půdě Evropského parlamentu dne 23. června 2015, se zúčastnili zástupci průmyslu, akademických, standardizačních a dalších institucí Evropské
unie. Na konferenci byly diskutovány způsoby, jak dosáhnout osvojení aditivní
výroby průmyslem v co nejširším měřítku, a to s nejnižšími náklady a maximálním efektem.
Konference potvrdila, že AM vytváří nové perspektivy v oblastech technologie, trhů, ekonomického rozvoje i udržitelnosti. AM sebou
nese nové možnosti designu, které znamenají
větší svobodu pro konstruktéry a inženýry při
vývoji vysoce funkčních produktů, odpovídajících komplexním potřebám zákazníků. Technologie postupného přidávání vrstev navíc
přináší nebývalé úspory materiálu a energie,
což je důležité pro udržitelnou a konkurenceschopnou výrobu.
Jean Camille Uring, prezident CECIMO,
říká: „Aditivní výroba může uspokojit potřeby
Evropy, pokud jde o inovace a urychlit tvorbu přidané hodnoty v průmyslu. AM je stále
ještě relativně mladá technologie, která vyžaduje další vývoj, takže její plný potenciál je
zřejmě zatím nedoceněn. Evropa se nachází
uprostřed globální konkurence, a proto musí
zajistit, aby AM technologie expandovaly do
různých sektorů.“
Podle Reinharda Bütikofera, člena Evropského parlamentu, který hostil tuto
konferenci, „má Evropa naléhavou potřebu
nového ekonomického dynamismu. Aditivní
výroba skýtá velký potenciál převratných
inovací. Může akcelerovat konkurenceschopnost průmyslu a zároveň naplnit cíle
v oblasti materiálových a energetických
úspor. Potřebujeme ambiciózní průmyslovou
politiku EU, která uvolní zdroje konkurenceschopnosti a udržitelnosti nových technologií a průmyslových trendů“. Jak zdůraznil,
politika absorpce AM trhem vyžaduje podporu financování malých a středních podniků a pokrok v oblasti standardizace a osvojování nových dovedností.
Je všeobecně uznávanou skutečností, že
AM je integrální součástí digitalizačního
trendu v průmyslu. Dovoluje totiž konvertovat digitální data do výrobků, přičemž
převratně mění stávající výrobní procesy
a dodavatelské řetězce. Ty se stávají součástí virtuálního prostředí, kde skladování je
redukováno na pouhou evidenci potřebných
souborů. Tím, že se přizpůsobuje potřebám
výroby a stojí tak blíže zákaznické poptávce, může se AM stát hnací silou evropské
reindustrializace.
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Na konferenci byl kladen velký důraz na
dopad AM na společnost. Přestože průmyslové aplikace AM nacházejí zatím cestu
hlavně do sektorů jako je výroba automobilů a energetických zařízení, ukazuje se,
že medicínský, letecký a vesmírný sektor se
mohou stát jejich dalším hlavním příjemcem. Vylehčené konstrukce letadel dovolují
uspořit tisíce tun emisí za rok. AM rovněž
umožňuje například efektivní výrobu protéz a implantátů, kde při nižších nákladech
nabízí lepší kvalitu života stovkám a tisícům
lidí.
Filip Geerts, generální ředitel CECIMO,
říká: „Aditivní výroba se rychle stává mainstreamovou technologií. Existují ale výzvy
a překážky na cestě k jejímu využití v průmyslu. Důležitá role ve vývoji této technologie
a její tržní absorpci proto připadá adekvátní
vládní politice. Evropa má se svým know-how, kvalitními pracovními silami a zdroji
potenciál stát se globálním centrem excellence v AM“.
Clara de la Torre, ředitelka pro klíčové
technologie DG Research Evropské komise,
uvádí: „ Rámcový program č. 7 (2007–2013)
již poskytl 160 milionů EUR více jak 60 úspěšným projektům v oblasti aditivních technologií. V prvním roce programu Horizont 2020,
tj. v roce 2014, bylo vybráno 9 projektů AM,
jež získaly více jak 17 milionů EUR.“ Zdůraznila
také, že AM je podporována z fondů určených
jak pro klíčové technologie, tak i pro sociální
výzvy.
Na akci zúčastněné průmyslové a výzkumné
subjekty považují za nutné zdůraznit, že pokračování přílivu financí z fondů EU je rozhodující pro překonání současných technických
limitů AM. Přiblíží též tuto technologii k využití v sériové výrobě, což uvolní její další ekonomický potenciál.
Nejdůležitější poselství, které vyšlo z této
konference, je výzva, aby EU přijala „Evropskou strategii aditivní výroby“, která by
propojila komplementární kapacity a zdroje napříč členskými státy EU. Zdůrazňuje se,
že taková strategie by měla překročit rámec
financování výzkumu a zaměřit se na tržní absorpci AM, standardizaci, financování, osvětu

při práci s veřejností, tvorbu dovedností, práva na duševní vlastnictví (Intellectual Property Rights), záruky, jakož i na kvalifikační a certifikační procedury.
Zejména standardy budou nástrojem budování důvěry trhů vůči novým technologiím.
Vzdělání a dovednosti se ukazují být klíčem
umožňujícím tržní absorpci. Inovace v oblasti
AM jsou hnány spotřebou, proto je zásadním
úkolem dostat AM do učebních plánů a umožnit studentům a pracovníkům v průmyslu
přístup k praktickému výcviku. Konstruktéři
a inženýři budou těmi, kdo uvolní transformační sílu AM napříč sektory, ať již jde o výrobní stroje, letecký a kosmický či automobilní průmysl.
Pan Geerts uzavírá: „Evropa si nemůže
dovolit luxus zaostávat za konkurenty v převratných technologiích, které transformují
ekonomiku. Cílem naopak musí být, aby se
Evropa ocitla v čele tohoto globálního snažení. Doufáme, že nová Průmyslová strategie
a Digitální strategie EU nasměrují nutnou
pozornost také k AM“. Na závěr konference
vyzval všechny zainteresované subjekty, aby
kontaktovali CECIMO s cílem participovat na
jejích aktivitách v oblasti AM.
Aditivní výroba (AM) a 3D tiskárny jsou
hlavními převratnými technologiemi 21. století, proto bylo uspořádání mezinárodní
konference na toto téma tak důležité. Pole
aplikací AM rychle expanduje od výroby prototypů k přímé výrobě součástek. Jejich dopad na transformaci je patrný ve všech oblastech výroby: na designu výrobků, ve výrobě,
v organizaci subdodávkových řetězců, ve službách a dovednostech.
Světové ekonomické síly soutěží o vedení
v těchto technologiích, které budou určovat
budoucnost průmyslu a napomáhat zlepšení
životní úrovně. Nicméně, stále existují různé
technické bariéry, jež je třeba překonat, než
budou AM technologie plně operačně připraveny k průmyslovému využití.
S touto technologií totiž přichází mnoho
otázek. Červnová evropská konference se
mimo jiné zabývala tím, jak dosáhnout plného využití AM v průmyslu, a to rychle
a efektivně, z pohledu nákladů, a jak by tento proces mohl napomoci rozvoji ekonomiky
a společnosti. Experti koordinovali debatu
tak, aby byly prozkoumány různé dimenze
AM:
z Jak může AM přispět ke konkurenceschopné a udržitelné ekonomice spolu s tvorbou
vysoce kvalitních pracovních dovedností?
z Jak si Evropa stojí v globálních technologických závodech?
z Jaké jsou evropské schopnosti ve výzkumu,
inovacích a výrobě?
z Jaké jsou potřeby v oblasti standardizace
a regulace?
z Jaký druh investic a politik je zapotřebí?
z Jaká má být úloha EU, národních vlád a regionálních autorit v tomto směru?
z Jaký je dopad AM na sektor výrobních
strojů?
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Clara de la Torre, ředitelka pro klíčové technologie DG Research Evropské komise

Jean Camille Uring, prezident CECIMO

Reinhard Bütikofer, člen Evropského
parlamentu

Sekce I: „State of the art“ aditivní
výroby, oblasti aplikací a příležitosti
pro konkurenceschopnost
a udržitelnost.

z Jaké jsou aplikační oblasti AM?
z V jakém rozsahu nahradí AM konvenční vý-

niku, akademie, a další instituce) a stimulovat je, aby pracovali na dosažení správně
definovaných cílů. Státní politika, regulace
a standardy jsou nástroji, které tvoří rámec
akcelerující rozvoj a komercializaci nově se
rozvíjejících technologií. Tím bude zajištěno,
aby vytvářely maximální hodnoty pro ekonomiku a společnost. Evropa se uchází o globální vůdčí roli v těchto technologiích a má
v úmyslu deklarovat své politické ambice,
týkající se úlohy průmyslu v budoucí ekonomice, na úrovni EU a národních vlád.
V této sekci debatoval výkvět vysoce odborně profilovaných řečníků z institucí EU,
národních vlád, akademií a think-tanků
o tom, jak mohou AM pomoci zlepšit konkurenceschopnost průmyslu, tvorbu hodnot
a udržitelnost v Evropě, jakož i roli politiky
v tomto směru. Mimo jiné se řešily i následujíc otázky:
z Jaké jsou potřeby, pokud jde o výzkum a vývoj na poli AM?
z Jak mohou politické a výzkumné programy
pomoci AM inovacím přes „údolí smrti“?
z Jaké investice jsou potřebné do ICT infrastruktury a standardů, aby podpořily rozvoj
AM dodavatelských řetězců?
z Jak zajistit regulativní rámec s cílem urychlení růstu AM akcelerovaných inovací v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí? Jak se vypořádat s překážkami?
z Jak ochránit práva intelektuálního vlastnictví a důvěrnost obchodně citlivých informací v prostředí rostoucí digitalizace výroby?
z Jak by mohly AM přispět k akceleraci konkurenceschopnosti malých a středních podniků, k podpoře „start-upů“ a přispět k regionálnímu rozvoji?

AM je založena na urychleném vývoji technologií od osmdesátých let 20. století a na
využití zlepšeného „time-to-market designu“ nových výrobků. V současnosti mají AM
zařízení schopnost zvýšit rychlost a přesnost,
přičemž náklady výroby klesají. To skýtá možnost využití AM technologií v širokém spektru
výrob. Zatímco „3D tiskárny“ (napojené na
osobní počítače, které si může pořídit široká
komunita) dovolují individuálně konstruovat
a vyrábět příslušenství, „aditivní výroba“ (pojem spojený s průmyslem) umožňuje mnoha
průmyslovým odvětvím generovat konceptuální modely, přesné a funkční prototypy,
funkční vzorky a formy pro výrobu nástrojů
a dílů pro finální využití.
Nejdále ve využití AM pokročil letecký
a vesmírný sektor, automobilní průmysl, výroba medicínských zařízení, strojů a nástrojů.
Předností AM technologií je volnost designu, snadné přizpůsobení potřebám, redukce
environmentálních dopadů, decentralizace
výroby a produkce na základě objednávek, redukce nákladů při výrobě nástrojů, pronikavé
zlepšení v time-to-market designu, redukce
váhy, odpadu a vysoká energetická efektivnost. AM umožňují tvořit hodnoty napříč
světovým trhem využitím virtuálních dodavatelských řetězců bez fyzické přítomnosti, což
skýtá důležitý potenciál k zahájení reindustrializace rozvinutých ekonomik.
Účastníci konference z oblasti průmyslu, výzkumu a standardizačních institucí diskutovali
v této sekci o následujících otázkách:
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robní procesy?
z Jaký je stav AM technologií dnes?
z Jaké výrobní možnosti AM nabízí?
z Jak změní AM průmyslovou výrobu, ob-

chodní modely a organizaci dodavatelských
řetězců?
z Jaké přednosti nabízí AM pro konkurenceschopnost a udržitelnost průmyslu?
z Jakým technickým výzvám čelí trh absorbující AM?
z Jaká je role regulace a standardizace při
překonávání těchto výzev?

Sekce II: PANEL – Obchodní
a regulativní podmínky v Evropě:
identifikace hnacích momentů,
kterých by se trh měl chopit.
Vzhledem ke svému převratnému potenciálu
přitahuje AM pozornost tvůrců vládních politik napříč celým světem. AM může skutečně
vést k dramatické transformaci průmyslových
zhodnocovacích řetězců v mnoha průmyslových odvětvích a k reorganizaci hnacích
činitelů tvorby hodnot. AM se vyvíjí bezprecedentním tempem. Není pochyb o tom, že
reálný dopad AM na průmyslové aplikace se
projeví při překonávání technických bariér,
ale jak rychle to ve skutečnosti bude probíhat? AM integruje sérii převratů napříč technologickými disciplínami. Budou muset být
investovány značné privátní i veřejné zdroje
do koordinace způsobu, jak akcelerovat jejich
tržní absorpci. Konečně, je podstatné mobilizovat všechny subjekty (výrobce zařízení,
dodavatele služeb, OEM komponentů pro
průmyslovou automatizaci a elektrotech-
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Úspěšný start platformy
INGRESS zajistí průmyslu
účast na evropské strategii
standardizace
Platforma INGRESS (INdustry GRoup on European Standardisation Strategy) byla založena
16 zakládajícími evropskými průmyslovými
asociacemi. Tato platforma má za cíl usnadnit prezentaci průmyslových zájmových skupin v otázkách evropské politiky standardizace. Průmysl je totiž hlavním přispěvatelem
(financuje 95 % nákladů na rozvoj standardizace) a současně uživatelem evropských
standardů.
Výnos EU k regulaci č. 1025/2012 ze 14.
listopadu 2012, týkající se evropské standardizace, poskytuje Evropské komisi právní
fundament k tomu, aby požadovala od tří evropských standardizačních organizací – CEN,
CENELEC a ETSI – vypracování takových stan-

dardů, jež mají potenciál podpořit legislativu
a politiku EU a být využity zainteresovanými
subjekty. Rovněž poskytuje čtyřem kategoriím
subjektů statut pozorovatele ve Výboru pro
standardizaci (CoS).
CEN a CENELEC byly ustaveny s cílem odstranit obchodní bariéry pro evropský průmysl
a spotřebitele. Jejich posláním je podporovat
evropské ekonomiky v globálním obchodování, zajistit vysoký životní standard občanů
a ochranu životního prostředí. Prostřednictvím svých služeb usilují o rychlou harmonizaci evropských norem. ETSI je Evropský ústav
pro telekomunikační normy.
CoS je odpovědný za implementaci rozhodnutí, jakož i za nové standardizační požadavky,

Veletrh CIMT Peking
2015
Čtrnáctý ročník výstavy CIMT 2015 (The 14th China International Machine Tool
Show, Beijing 2015) pořádal Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA ve dnech 20.–24. dubna 2015 v areálu nového výstaviště CIEC
vybudovaném v bezprostřední blízkosti pekingského letiště.

Ing. Bedřich Musil, SST
Ve srovnání s poslední výstavou, která se na
tomto výstavišti konala v roce 2013, byly ještě
využity stanové haly ve východní části výstaviště (E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 a E12). Celkem bylo obsazeno 16 výstavních hal. Podle
předběžných odhadů se výstavy zúčastnilo
1 628 vystavovatelů z 28 zemí. Během výstavy proběhlo 110 doprovodných akcí a branou
výstaviště prošlo podle statistik organizátorů
315 485 osob, z toho bylo 130 918 platících
návštěvníků ze 60 zemí a regionů.
České firmy vystavovaly v rámci společné
oficiální expozice, kterou zaštiťovalo a spolufinancovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Realizátorem stánku
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byla společnost BVV Brno. Na ploše 424 m²
v hale W3 (stánek 556) vystavovala celá řada
strojírenských firem včetně členských subjektů Svazu strojírenské technologie. Společnost
Škoda Machine Tool nabídla horizontální
vyvrtávačky a společnost TAJMAC-ZPS svůj
soustružnický automat. Svou produkci speciálního zařízení zde představila i firma N. KO.
Machines a TOS VARNSDORF předvedl 3D
virtuální prezentaci. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti mohli dále navštívit
informační stánky firem TOS Kuřim-OS, ČKD
Blansko-OS, ŽDAS, ŠMERAL Brno, HESTEGO,
KS Kuřim, Gearspect Group, TOSHULIN, WEILER, KOVOSVIT-MAS, NAREX Ždánice, TOS

obsahující návody a diskusi o možných změnách regulace. Participace zástupců průmyslu
v tomto Komitétu nebyla bohužel evropskými
regulátory předpokládána.
Jedním z předních úkolů platformy INGRESS
je, aby byla vnímána Evropskou komisí jako
relevantní subjekt se statutem pozorovatele
v tomto Komitétu. Protože evropské standardy jsou dobrovolně společnostmi využívány
k podpoře jejich potřeb, je nutné zajistit, aby
požadavky Evropské komise pro standardizaci byly patřičně atraktivní pro průmyslové
experty, kteří participují na vývoji standardizačních procesů, a případně jim byla nabídnuta šance k širšímu osvojení harmonizačních standardů.
Filip Geerts, generální ředitel CECIMO,
říká: „Požadavky Evropské komise na standardizaci mohou mít pozitivní, ale i negativní
dopad na evropský průmysl, který je jedním
z hlavních hnacích sil růstu a zaměstnanosti
v Evropě. Harmonizované standardy byly
jedním z největších úspěchů, jež napomohly rozvoji evropského vnitřního trhu. Ale
tyto standardy musí být vždy relevantní vůči
výrobním společnostem, které obchodují
v evropském i globálním měřítku. Průmyslová politika, včetně politiky standardizace,
může udržovat nebo i rozvíjet konkurenční
potenciál sektoru výrobních strojů. Naše odvětví významně přispívá k procesu standardizace. Záležitosti našeho sektoru se týkají
hlavně CEN TC 143 (Machine Tools – Safety),
ale chtěli bychom vstupovat i do časnějších
stádií příprav, nejen do fáze, kdy již technické práce započaly“.
Čelákovice a Fermat Group. Mimo českou
oficiální účast se v hale E4 prezentovala společnost DORMER-PRAMET a Svaz strojírenské
technologie, který využil velkorysé nabídky
partnerského čínského svazu a prezentoval
se v reprezentativním bloku spolu s ostatními
světovými strojírenskými svazy, a to hned ve
vstupní hale výstaviště. Celková plocha, na
níž v rámci veletrhu vystavovaly svou produkci české firmy, tedy činila cca 520 m².
Druhý den výstavy (21. 4. 2015) navštívil
českou expozici vzácný host – ministr průmyslu a obchodu České republiky Ing. Jan Mládek, CSc. Pana ministra doprovázela delegace pracovníků MPO, ředitel vládní agentury
CzechInvest Mgr. Ing. Karel Kučera, představitelé Zastupitelského úřadu ČR v Pekingu
a zástupkyně vládní agentury Czechtrade
v Pekingu paní Ing. Kateřina Ďurové, kteří se zúčastnili programu Českého Business
dne. Delegaci na výstavišti uvítali představitelé vedení organizátorské asociace CMTBA
v čele s panem Wang Li Mingem. Při slavnostní prezentaci v prostorách oficiální české
expozice promluvil postupně pan ministr Jan
Mládek, pan Wang Li Ming a ředitel SST pan
Oldřich Paclík.
Po úvodních projevech došlo ke slavnostnímu podpisu dohody představitelů členského
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Pana ministra přivítali i na stánku společnosti TOSHULIN.
podniku SST, akciové společnosti HESTEGO
a zástupců průmyslové zóny Investment
Promotion Bureau z Jiangsu Jintan. Pan ministr pak postupně jednal se všemi českými
vystavovateli a seznámil se s jejich aktivitami
v Číně, která i přes poněkud zpomalený hospodářský rozvoj představuje pro české strojaře stále velice zajímavý trh.
Na setkáních s vedením partnerské čínské
asociace CMTBA bylo jednáno s jejím prezidentem panem Chen Huirenem, sekčními řediteli a dalšími vedoucími pracovníky aparátu
svazu. Hlavními tématy jednání byly směry
další vzájemné spolupráce českého a čínského svazu a hodnocení účasti českých strojírenských firem na stávající výstavě. Dále byla
projednávána případná účast českých vystavovatelů na výstavě CCMT 2016 v Šanghaji.
Na Konferenci světových strojírenských
svazů pořádanou CMTBA delegovaly své zástupce všechny významné světové svazy výrobců obráběcích a tvářecích strojů přítomné
na výstavě. Vedle svazů ze zemí sdružených
v CECIMO („evropská patnáctka“ včetně SST)
to byly hlavně zástupci z Japonska, Tchajwanu,
Jižní Koreje, USA, Argentiny a dalších asociací.
V první polovině konference přednesli své
obsáhlé referáty zástupci partnerského čínského svazu a čínského Ministerstva průmyslu. Za podstatnou informaci, která z nich
vyplynula, je možno považovat sdělení, že
čínská strana se v budoucích letech bude
snažit podstatným způsobem snížit dovozy
strojů, neboť dosavadní tempo růstu dovozů
je pro čínskou stranu stále méně akceptovatelné. Naproti tomu je záměrem čínské strany zásadně zvýšit podíl vývozu čínských CNC
stojů, který je oproti konvenčním strojům doposud výrazně nízký. Dále prezentovali výzvu
všem výrobcům, aby v Číně zakládali společné podniky s tím, že tyto budou maximálně
ekonomicky zvýhodněny. Zdůraznili přitom,
že čínské zákony a závazné předpisy budou
v této oblasti podnikání maximálně transparentní a dlouhodobě platné. Nikdo z přítomných účastníků sice toto tvrzení otevřeně
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nezpochybnil, přesto mají mnozí prozatím společnosti Veletrhy Brno, pány Lukáše Helana a Ondřeje Řeháčka. V průběhu jednání byla
zkušenosti spíše opačné.
Svaz strojírenské technologie zastupoval paní Qing podrobně informována o organizaci
na konferenci jeho ředitel Ing. Oldřich Paclík. výstav MSV, alternativně IMT. Zvláštní pozorJeho projev obsahoval především hodnocení nost byla věnována tomu, aby byl čínské straroku 2014 z hlediska objemu produkce a ex- ně co nejzřetelněji tlumočen zájem o účast
portu obráběcích a tvářecích strojů se zvlášt- čínských firem právě na výstavě MSV 2016,
ním zřetelem na vývoz do Číny a na obchod- jíž by se Čína měla stát oficiálním partnerem.
ní a investiční aktivity členských firem SST Paní Qing slíbila, že na základě bilance účasti
v tomto teritoriu.
čínských vystavovatelů na MSV 2015 seznáV rámci expozice SST byla uskutečňována mí s tímto záměrem vedení komory.
propagace výstavy MSV Brno 2015. Na stánMimořádný význam měla schůzka s veku byly umístěny oficiální plakáty MSV 2015 dením CCPIT, které se zúčastnili vybraní
a propagační materiály k této výstavě. V ce- zástupci CECIMO včetně jeho generálního
lém průběhu výstavy byly předávány informa- ředitele pana Filipa Geertse. Za CCPIT se zúce o možnosti účasti na výstavě jak z pohledu častnila skupina vedoucích pracovníků v čele
účastníka-vystavovatele výstavy, tak jejího ná- s prezidentem panem Sun Xitianem. Klíčovou
vštěvníka. Výstava MSV je mezi čínskými vy- osobou byla paní Sophia Nie, která je vedoustavovateli a návštěvníky známa a propagační cí divize účastí na mezinárodních výstavách
materiály s přihláškou na výstavu si vzala celá a v případě účasti čínských firem na MSV ceřada čínských vystavovatelů a návštěvníků vý- lou čínskou oficiální prezentaci koordinuje.
stavy CIMT.
Při jednání s panem prezidentem Sunem
Při jednáních s čínskými partnery se pracov- byl tlumočen zájem české strany na účasti
níci SST soustředili mimo jiné na zajištění co Číny v roli oficiálního partnera na výstavě
nejširší účasti čínských vystavovatelů a ná- MSV + IMT 2016 v Brně. Pan Sun projevil závštěvníků na veletrzích MSV a IMT
v Brně. Ke klíčovým
patřila v tomto směru jednání se zástupci Čínské obchodní
komory pro import
a export strojírenských a elektronických výrobků (CCCME) a Čínské rady
na podporu mezinárodního obchodu
(CCPIT).
Na jednání s čínskou obchodní komorou, kterou zastupovala paní Han
Qing, doprovázel Ing.
Bedřich Musil (SST)
pracovníky akciové Zastavení v expozici firmy ŠKODA MT
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jem už o účast na MSV 2015, pokud dostane
od akciové společnosti Veletrhy Brno oficiální
pozvání.
Výstava v podstatě potvrdila dva základní
trendy. Prvním je neutuchající zájem o čínský trh ze strany všech světových firem. Ty
nevynechaly příležitost se výstavy zúčastnit a předvést zde co nejreprezentativnější formou svou produkci. Ukázalo se to jak
v zastoupení mimořádně velkého množství
předváděných strojů, tak i výstavbou reprezentativních stánků. Podle názorů expertů byl
letošní ročník jednou z největších přehlídek

strojů na světě a s velkým zájmem je tudíž
očekávána výstava EMO Miláno, která by jediná mohla mít šanci překonat CIMT počtem
vystavovaných strojů.
Druhým trendem byla trvale rostoucí úroveň čínských strojů a forem jejich prezentace. Tradiční čínští výrobci výrazným způsobem rozšiřují sortiment své výroby o nové
typy strojů. Vznikají navíc další joint-venture
s předními světovými výrobci.
Pokud se jedná o výstavu CIMT, je stále
platné konstatování, že se jedná o nejvýznamnější výstavu v Číně s celostátním dopadem

Mezinárodní strojírenský veletrh
METALLOOBRABOTKA v Moskvě
I přes všechna omezení vyplývající ze sankcí Evropské unie uvalených na Ruskou federaci se zájem českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů o ruský
trh nikterak nesnížil. Účast nejen českých, ale i dalších zahraničních vystavovatelů a návštěvníků strojírenského veletrhu Metalloobrabotka v Moskvě
byla opět vysoká. Jeho letošní, již 16. ročník, se uskutečnil ve dnech 25. – 29.
května 2015 v Moskvě, na výstavišti „Krasnaja Presňa“. Význam veletrhu dokládá i fakt, že byl opět formou oficiální účasti zařazen do plánu podpory
exportu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Spolupořadatelem akce byla již tradičně ruská asociace výrobců obráběcích strojů STANKOINSTRUMENT, v jejímž čele už po řadu let stojí její prezident, pan Georgij
V. Samodurov.

Dagmar Drobílková, SST
Mezinárodní strojírenský veletrh Metalloobrabotka 2015 se uskutečnil v 8 pavilonech
na ploše cca 38 tisíc m2, kde se prezentovalo
na 1000 vystavovatelů z 35 zemí před zraky
22 000 návštěvníků. Trvalý zájem předních
světových výrobců o ruské teritorium potvrzuje přítomnost stánků takových firem,
jakými jsou například DMG, MORI SEIKI, MAZAK, CHIRON, LIEBHERR, GALIKA, GLEASON,
SCHAUBLIN, DANOBAT, TORNOS, SANDVIK
a další.
Rozsáhlé expozice zde samozřejmě měly
rovněž firmy ruské, ukrajinské a běloruské.
Za všechny je možno jmenovat IVANOVO,
Krasnyj proletarij, SAVELOVO, Krasnyj borec, AMADA, Tomskij Instrumentalnyj Zavod,
Rjazanskij Stankostroitelnyj Zavod, Kharkovskij Stankostroitelnyj Zavod, Baranovitchskiy
Zavod Stankoprinadleznostej, firma SASTA
a mnoho další.
Většina českých vystavovatelů byla soustředěna do společné expozice SST a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jež zahrnovala firmy ALTA MACHINE TOOL, a.s., ČKD
Blansko, a.s., HESTEGO s.r.o., KULIČKOVÉ
ŠROUBY Kuřim, a.s., NAREX Ždánice, spol.
s r.o., ŠMERAL Brno, a.s., Slovácké strojírny, a.s., TOS Kuřim, a.s.; TOS Varnsdorf, a.s.,
ŽĎAS, a.s., KOVOSVIT MAS, a.s., PILOUS,
spol. s r.o., PRAMET TOOLS, s.r.o., ŠKODA
Machine Tool, a.s. TOSHULIN, a.s., Hol-Monta s.r.o., HELTOS, a.s., Gearspect Group,
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s.r.o., Weiller, s.r.o, SORED Zlín, spol. s r.o.,
RIVETEC, s.r.o., LAC, s.r.o., M&V spol. s r.o.,
SWAH s.r.o., HYDROMA spol. s r.o., UNEX
a.s., agentura CZECH TRADE, atd. Další firmy,
jako TAJMAC ZPS, a.s. a Fermat CZ, s.r.o., se
prezentovaly na stáncích svých dealerů, např.
společnosti TROS.
Na stánku SST byly průběžně distribuovány
svazové propagační a prezentační materiály:
tištěná brožura – katalog, a prospekty MSV
Brno 2015.
Přes pokračující politické problémy a sankce vůči Rusku, s nimiž je spojen také určitý
pokles exportu obráběcích a tvářecích strojů
do Ruské federace, lze konstatovat, že obsazenost a návštěvnost moskevského veletrhu ve
srovnání s minulými ročníky byla srovnatelná
a možná dokonce i vyšší. Rovněž byl potvrzen
nárůst poptávek ze strany ruských podniků.
Hlavním problémem současných obchodních
vztahů jsou vedle sankcí zejména zhoršené
platební možnosti ruských partnerů.
Tento veletrh lze nicméně charakterizovat
jako vysoce přínosný pro zviditelnění českých
firem a udržení jejich pozice nejen na ruském
trhu, ale i na dalších atraktivních trzích bývalého SSSR. Ruský trh je stále velmi perspektivní i pro významné západoevropské firmy
z oboru výrobních strojů a vývoj na něm je
třeba systematicky sledovat. Tuto skutečnost
ostatně opětovně potvrdily i rozsáhlé německé a švýcarské expozice.

a s přesahem do všech východoasijských zemí
a regionů. Účast na této výstavě je prestižní
záležitostí pro každého výrobce a každý svaz
výrobců obráběcích a tvářecích strojů. Prozatím je evidentní, že význam veletrhu CIMT
bude v celosvětovém měřítku stále stoupat.
Pracovníci čínského svazu CMTBA vyvíjeli
během veletrhu mimořádnou snahu přesvědčit zahraniční vystavovatele k účasti na připravované výstavě CCMT, která se bude konat
v dubnu 2016 v Šanghaji. Bylo patrné, že další
ročník výstavy CIMT 2017 vzhledem ke svému
významu ani výraznější reklamu nepotřebuje.
Účast na každém mezinárodním veletrhu je
atraktivní kromě jiného i vyváženým doprovodným programem. Nejinak tomu bylo letos
v Moskvě. Velice zajímavé bylo se účastnit už
samotného slavnostního ceremoniálu zahájení veletrhu, který byl jako vždy pojat ve velkém stylu, nebo setkání zástupců národních
strojírenských asociací, které pořádala domácí asociace STANKOINSTRUMENT.
Pro české účastníky zahraničních veletrhů
je vždy přínosný kontakt s českým zastupitelským úřadem v zemi konání veletrhu.
Nová koncepce „ekonomické diplomacie“,
na níž se podílejí Ministerstvo zahraničních
věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, klade právě na tuto formu kontaktů
s pracovníky českých zastupitelských úřadů
a zahraničních kanceláří agentury CzechTrade velký důraz a pomoc vystavovatelům
je jednou z klíčových součástí vládní strategie podpory exportu. Účast českých firem
na letošním ročníku Metalloobrabotky
podpořil svou návštěvou osobně velvyslanec ČR v Ruské federaci pan Ing. Vladimír
Remek a vedoucí ekonomického úseku ZÚ
pan Mgr. Martin Bašta, MBA. Pracovníci
SST Ing. Oldřich Paclík, CSc. a paní Dagmar
Drobílková se v Moskvě sešli s pracovníkem
českého velvyslanectví panem Michalem
Marešem, se zástupcem kanceláře CzechTrade v Moskvě panem Ing. Jiřím Mašatou
a zástupkyní kanceláře CzechTrade v Jekatěrinburgu paní Ing. Olgou Holobradou.
Z uvedených jednání jednoznačně vyplynulo, že podpora obchodních zájmů českých
firem v Rusku patří skutečně k prioritám
české ekonomické diplomacie.
O současný stav českého strojírenství projevil zájem i ruský tisk. Novinářka Zinajda
Sackaja z prestižního časopisu RITM položila
řadu otázek místopředsedovi představenstva
SST a jednateli společnosti Weiler Holoubkov
s.r.o. Ing. Ladislavu Bryndovi. Překlad obsáhlého rozhovoru vychází v rubrice Aktuality
tohoto čísla časopisu SST Svět strojírenské
techniky.
Během veletrhu Metalloobrabotka využili představitelé SST již několikrát příležitosti
k setkání s poslancem Státní dumy Ruské federace, místopředsedou Výboru Státní dumy
pro průmysl a viceprezidentem Svazu strojírenství Ruské federace panem prof. Vladimí-
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Ing. Oldřich Paclík a Dagmar Drobílková na společném stánku MPO

Stánek akciové společnosti TOSHULIN a STROJIMPORT

Moskva tradiční

Pohled na moderní architekturu dnešní
Moskvy

V. V. Gutěnjov v doprovodu Ing. Oldřicha
Paclíka na návštěvě stánku akciové společnosti KOVOSVIT MAS

rem Vladimírovičem Gutěnjovem. Při letošní
schůzce doprovázel profesora Gutěnjova pan
Sergej Ganin, zástupce Svazu ve Švýcarsku
a předseda nově vytvářeného consultingového odboru, dále pan Artěm Ažgirjevič, první
náměstek výkonného ředitele Svazu strojírenství RF, a paní Irina Kosjakova, tisková mluvčí.
V doprovodu ředitele SST Ing. Oldřicha Paclíka navštívil pan Gutěňjov stánky vybraných
členských firem SST. Přítomní zástupci výrobních podniků ho informovali o aktuálním dění
ve svých firmách, o novinkách v jejich výrobním programu a též o problémech spojených
s exportem do Ruska, jimž musí v současné
době čelit.
Na stánku firmy KOVOSVIT MAS jednal pan
Gutěňjov s předsedou představenstva panem
Ing. Františkem Komárkem a s členkou představenstva paní Larisou Táborovou. Oba pana
Gutěňjova informovali o problémech, které
jsou spojeny s fungováním společnosti MTE
KOVOSVIT v Azově na Donu. O problematice
zahraničních firem působících na území Ruské federace se hovořilo i na stánku firmy TOS
Varnsdorf, kde byl profesor Gutěnjov přijat
obchodním ředitelem panem Ing. Milošem
Holakovským, a u stánku akciové společnosti
TOSHULIN, kde byla hostitelkou generální ředitelka paní Dagmar Herring.

Slavnostní tečku návštěvy profesora Gutěnjova v expozicích českých výrobců znamenala
společná večeře s představiteli SST, při níž pan
Gutěnjov s potěšením přijal pozvání na Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015, kam
se podle svých slov „vždy rád vrací, aby obdivoval technický a technologický pokrok v oboru obráběcích a tvářecích strojů a podpořil
spolupráci mezi českými a ruskými firmami.“
Neméně důležitá byla jednání Ing. Oldřicha Paclíka s prezidentem partnerské
asociace STANKOINSTRUMENT Georgijem
V. Samodurovem. K prioritním tématům
patřily informace o strategii rozvoje ruského strojírenství a legislativních opatřeních
týkajících se podmínek lokalizace zahraničních firem na území Ruské federace.
Od těchto opatření ruská vláda očekává
posílení domácího strategického průmyslu
a nárůst investic zahraničních výrobců do
lokálních výrobních společností. V této souvislosti plánuje také zvýhodnění domácích
výrobců před importem a hodlá vyvíjet tlak
na rostoucí podíl domácích komponent ve
strojích prodávaných na ruském trhu. Pan
Samodurov přislíbil, že bude vedení SST
neprodleně informovat o postupu aplikace
zmíněných legislativních kroků a nejbližší společná jednání se podle předpokladu

uskuteční v průběhu letošního brněnského
strojírenského veletrhu, k jehož návštěvě
ruský partner přijal pozvání.
Společnost EXPO VOLGA je expertní firmou působící v průmyslové oblasti Samary,
která organizuje odborné semináře, sympozia, konference a také veletrhy. Její generální ředitel pan A. D. Levitan projevil zájem
o navázání kontaktů s českými strojírenskými firmami a propagaci MSV v Brně mezi
ruskými strojírenskými podniky. Proto také
přijal pozvání k prezentaci aktivit své firmy
na červnové poradě obchodních ředitelů SST
v Šumperku.
Pro příští účast svazových firem na veletrhu Metalloobrabotka bylo zásadní jednání
s projektovou manažerkou paní Irinou Levyakovou a vedoucím technické divize panem
Andrejem Andrejevem ze společnosti EXPOCENTR Moskva, která je organizátorem
veletrhu. Bylo dohodnuto, že na základě
nově formulované smlouvy o spolupráci
se SST stane hlavním partnerem EXPOCENTRA při nákupu výstavní plochy pro české
vystavovatele.
Průběh a výsledky veletrhu ukázaly, že účast
českých strojírenských firem na této mezinárodní výstavní akci bude i v dalších ročnících
patřit k prioritám.

www.sst.cz
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Export v kostce aneb Jak se
pohybovat na vnitřním trhu
Evropské unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo jednotnou službu pro podnikatele,
kteří chtějí rozšířit své podnikatelské aktivity do jiného státu EU.
Jedná se o integrovanou asistenční síť služeb
Jednotného kontaktního místa (JKM), ProCoP
a SOLVIT, jež poskytuje svým klientům kvalifikovanou a komplexní pomoc v následujících
oblastech:
z krátkodobé podnikání v jiném státě EU a ČR
z dlouhodobé podnikání v jiném státě EU
a ČR
z obchodování s výrobky v EU
z řešení problémů s úřady v rámci EU
S žádostí o pomoc či informace se lze obrátit na kterýkoliv článek této sítě. Podnikatel
tak nemusí hledat, kdo by mu mohl nejlépe
pomoci, neboť díky vzájemnému propojení
si služby dotaz mezi sebou předají. Služba je
dostupná také přes internet či ze zahraničí
prostřednictvím ekonomických diplomatů
působících na zastupitelských úřadech a generálních konzulátech České republiky v zahraničí a v zahraničních kancelářích agentury
CzechTrade v zemích EU. Dotazy je možné pokládat také prostřednictvím on-line formuláře
na webovém portálu BusinessInfo.cz.
Dále zde také naleznete konkrétní užitečné informace ohledně podnikání v EU, např.
o přeshraničním poskytování služeb, uznávání
kvalifikací, vysílání pracovníků apod.

Informace o jednotlivých službách
sítě
Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)
Služba ProCoP byla zřízena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
764/2008 o vzájemném uznávání. Působí na
odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
MPO. Jejím posláním je informovat podnikatele o technických požadavcích, které jsou
kladeny na výrobek národními a evropskými
předpisy při jeho uvádění na trh. Podnikatelé se zde mj. dozvědí, zda jimi distribuovaný výrobek je v ČR podroben předchozímu
schválení nebo registraci. ProCoP rovněž poskytuje obecné informace o fungování nařízení o vzájemném uznávání, o uplatňování
zásady vzájemného uznávání. Informace jsou
poskytovány bezplatně a ve lhůtě patnácti
pracovních dnů od podání žádosti.
SOLVIT
Služba nabízí alternativní řešení sporů na
vnitřním trhu. Každý občan či podnikatel
se na něj může obrátit se stížností na po-
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stup českých i zahraničních úřadů, který je
v rozporu s principy volného pohybu zboží,
služeb i osob. Problémy řeší bezplatně, ve
lhůtě maximálně deseti týdnů a dosahuje
přitom 90% úspěšnosti. Můžete jej kontaktovat e-mailem (solvit@mpo.cz), telefonicky (na čísle 224 221 701), faxem (na čísle
224 853 079) nebo prostřednictvím on-line
formuláře dostupného na webovém portálu
BusinessInfo.cz. Pro korespondenci použijte
následující poštovní adresu: Ministerstvo
průmyslu a obchodu, SOLVIT, Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1.
Jednotná kontaktní místa
Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena
na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské
sítě, díky čemuž mohou pomoci i s podnikáním v jiném členském státě EU. Úlohou
jednotného kontaktního místa je především
usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu, a to jak krátkodobě či nepravidelně v režimu přeshraničního
poskytování služeb, tak dlouhodobě v režimu usazení. K tomu slouží dvě hlavní funkce
JKM: poskytování informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat, a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem,
který se povolováním konkrétních činností
zabývá.
Fyzická JKM fungují na 15 obecních živnostenských úřadech a elektronické JKM lze nalézt na portále Businessinfo.cz. Elektronické
JKM obsahuje podrobné informace o vyřízení
oprávnění v České republice, ale i další informace ohledně podnikání v rámci EU, přičemž
je zde klientovi umožněno prostřednictvím
formuláře položit dotaz týkající se těchto
témat.

Základní principy vnitřního trhu EU
Volný pohyb zboží
Volný pohyb zboží je základním předpokladem fungování vnitřního trhu. Značného
uvolnění bylo dosaženo již odstraněním tzv.
tarifních překážek (cla a omezení s rovnocenným účinkem). Nástrojem k uvolňování je rovněž technická harmonizace, neboli
sjednocení technických, zdravotních a jiných
požadavků na úrovni legislativy ES a následně v předpisech jednotlivých členských států.
Harmonizovány jsou například požadavky na

kosmetické výrobky, hračky, strojní zařízení.
Gestorem oblasti harmonizovaného zboží je
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví. Vedle toho však existuje
stále široká oblast zboží, u něhož si každý stát
stanoví vlastní požadavky pomocí národních
předpisů – neharmonizovaná sféra. Pro toto
zboží platí tzv. zásada vzájemného uznávání.
Dle této zásady má zboží vyrobené nebo
uvedené na trh jednoho členského státu
v souladu s jeho právními předpisy v zásadě
volný přístup na trh jiného členského státu.
Základem této myšlenky je, že výrobek, který
je dobrý pro spotřebitele jednoho členského státu, je dobrý i pro spotřebitele jiného
státu. Zásada vychází z čl. 34 až 36 Smlouvy
o fungování EU a rovněž z judikatury Evropského soudního dvora. Její aplikace má přednost před národním právem stejně jako před
správní praxí úřadů členských států. Výjimky
z uplatňování principu vzájemného uznávání
jsou možné pouze z důvodů ochrany veřejného zájmu, jak je uvádí čl. 36 Smlouvy o fungování EU.
Volný pohyb služeb
Volný pohyb služeb je jedním ze základních
pilířů vnitřního trhu. Služby lze uvnitř EU poskytovat ve dvou režimech. V režimu usazení
a v režimu tzv. přeshraničního poskytování.
Režim usazení znamená jednoduše to, že žádnému občanu členského státu EU nesmí být
bráněno se na území jiného státu tzv. usadit,
tedy získat zde povolení k činnosti – poskytování služeb buď jako OSVČ, nebo založení
společnosti. Rozhodne-li se podnikatel získat
místní ekvivalent živnostenského průkazu například ve Francii, bude mu vydán po splnění
stejných podmínek, jaké musí splnit francouzský živnostník. To, že není francouzským občanem, zde nesmí být na překážku. Skutečným
benefitem je ale možnost tzv. přeshraničního
poskytování služby.
To znamená, že podnikatel či OSVČ z jednoho členského státu poskytuje služby v jiném
členském státě pouze na základě oprávnění
vydaného orgánem svého domovského státu. Například český živnostník může dočasně
nebo příležitostně poskytnout službu v jiném
členském státě pouze na základě svého živnostenského listu vydaného českým živnostenským úřadem, aniž by žádal o vydání jakéhokoliv oprávnění orgán státu, kde hodlá svou
službu poskytnout.
Tohoto režimu podnikání lze využít, pokud
je služba poskytována dočasně a příležitostně. Co to znamená? Neexistuje jednoznačné
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Budova Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Na Františku
časové kritérium pro rozlišení toho, kdy je
možno ještě činnost považovat za dočasnou
a příležitostnou (tedy kdy se jedná o přeshraniční poskytování služeb), nebo kdy je činnost
již trvalého charakteru a je nutné se v daném
státě usadit. Jednotlivé situace je nutno posuzovat s přihlédnutím k charakteru poskytované služby. Například oprava auta může trvat
hodinu a provedení stavební práce může trvat
měsíc i déle. Pokud ale byly zakázky provedeny v jiném členském státě, podnikatel zde
neinzeruje, nemá zde trvalou infrastrukturu
ani zaměstnance, jde o jednorázovou zakázku
a po provedení práce odjede zpět do svého
domovského státu, pak se dají obě činnosti
poskytnout přeshraničně. V některých případech, které se ale liší v různých státech pro
různé profese, je třeba před poskytnutím
služby doložit, že podnikatel splňuje příslušné
kvalifikační požadavky. Tyto situace jsou velmi
individuální, a proto nelze než doporučit se
o této povinnosti vždy v konkrétním případě
informovat. Poradit může například síť Jednotných kontaktních míst.
Volný pohyb osob
Volný pohyb osob neznamená jen volný pohyb pracovníků, ale i studentů a seniorů, tedy
občanů států EU obecně. Rovněž zahrnuje
právo podnikatelů usadit se v jiném členském
státě za účelem podnikání. Pokud jde o volný pohyb pracovních sil, občané EU a jejich
rodinní příslušníci mají stejný přístup na trh
práce jakéhokoliv členského státu jako vlastní občané tohoto státu, tedy bez jakýchkoli
omezení, povolení nebo dalších podmínek,
které vlastní občané plnit nemusí. Gestorem
je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Svoboda usazení za účelem podnikání se vztahuje
jak na osoby samostatně výdělečně činné, tak
na obchodní společnosti.
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Volný pohyb kapitálu
Volný pohyb kapitálu je, vedle volného
pohybu zboží, osob a služeb, jedním ze základních práv občanů členských států EU.
Při upevňování tohoto práva jde především
o odstranění všech národních překážek pro
přesun kapitálu jak mezi jednotlivými členskými státy EU, tak ve vztahu k třetím zemím,
a o zavedení pravidel EU o zabezpečení přeshraničních plateb a transferů kapitálu všeho
druhu. V ČR spadá problematika volného pohybu kapitálu především do působnosti Ministerstva financí.

Právní úprava aneb Co byste měli
vědět
Harmonizace technických požadavků na
výrobky
V případě tzv. harmonizovaných výrobků platí, že technické požadavky na tyto výrobky
jsou upraveny jednotně právními předpisy
na úrovni EU. Harmonizace je nejčastěji provedena formou směrnic, které jsou následně
implementovány prostřednictvím národních
právních předpisů. Pokud se tedy jedná o výrobek, pro který jsou stanoveny požadavky
těmito směrnicemi, má automaticky zajištěn
volný pohyb v rámci EU, neboť takový výrobek vyhovuje technickým předpisům ve všech
členských státech.
Harmonizovaná kontra neharmonizovaná
sféra
V praxi mohou vznikat problémy s určením
toho, zda se v konkrétním případě jedná
o harmonizovaný či neharmonizovaný výrobek. Určitým krokem k usnadnění je požadavek, který stanoví Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 764/2008, o vzájemném
uznávání, které ukládá Evropské komisi po-

vinnost vést orientační seznam neharmonizovaných výrobků.
Tento seznam je průběžně doplňován a aktualizován na stránkách Komise. Seznam obsahuje také informace o tom, které aspekty
související s výrobkem jsou harmonizovány.
Jednotlivé druhy zboží jsou zde řazeny dle
mezinárodně uznávaných CN kódů. Tento
seznam však neobsahuje vyčerpávající výčet veškerých neharmonizovaných výrobků
a má pouze informativní charakter. Obdobný
seznam existuje rovněž na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o nezávazný přehled národních požadavků na výrobky, který slouží podnikatelům pro prvotní
informaci.
Tento seznam není konečný ani závazný,
proto podnikatelům doporučujeme obrátit se vždy na informační místo ProCop, a to
i v případě pochybností, zda se v konkrétním
případě jedná o harmonizovaný či neharmonizovaný výrobek. Ohledně harmonizovaných
výrobků je rovněž možno kontaktovat Úřad
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Princip vzájemného uznávání
Princip vzájemného uznávání se uplatňuje pro
výrobky v tzv. neharmonizované sféře. Jedná
se o výrobky, pro které nebyly požadavky stanoveny jednotně právními předpisy na úrovni
EU. Podle této zásady členské státy nemohou
na svém území omezit prodej výrobků, které
byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v jiném
členském státě v souladu s jeho právními
předpisy. U evropských států jsou na velmi
podobné úrovni a všude je zaručena ochrana
oprávněných zájmů, jakými jsou především
život, zdraví a bezpečnost.
Není proto možné omezit volný pohyb výrobků na základě toho, že výrob-
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ce vyrobil zboží podle jiných technických
pravidel/parametrů a dosahuje ochrany
oprávněných zájmů jiným způsobem, než
který je předepsán pro místní výrobky. K takovému opatření může stát přistoupit pouze
tehdy, je-li ohrožen veřejný zájem uznaný
právem EU. Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 764/2008, o vzájemném uznávání stanoví konkrétní procesní postupy, jak
má být zásada vzájemného uznávání aplikována správními orgány při jejich rozhodovací
praxi. Více informací naleznete na webových
stránkách MPO.
Volný pohyb služeb
Na konci roku 2009 nabyl účinnosti zákon
č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb,
kterým je do českého právního řádu převedena evropská směrnice o službách na
vnitřním trhu. Zákon upravuje několik stěžejních institutů. Zavádí především institut
přeshraničního poskytování služeb, tedy
možnost dočasně a příležitostně poskytovat služby na území ČR pouze na základě
oprávnění vydaného orgánem domovského
státu. Na základě transpozičních předpisů
v ostatních členských státech EU mohou
i čeští podnikatelé obdobně poskytovat své
služby zákazníkům na trzích celé evropské
sedmadvacítky.
Dalším významným přínosem je otevření tzv. Jednotných kontaktních míst. Tato
kontaktní místa zřízená při obecních živnostenských úřadech v sídle jednotlivých krajů
slouží českým i zahraničním poskytovatelům
služeb k vyřízení veškerých nezbytných formalit souvisejících se vstupem do podnikání
v ČR, a také se vstupem na evropské trhy. Podnikatel se zde dozví nejen informace o právních předpisech v oblasti služeb ve všech členských státech EU, ale i např. informace týkající
se ochrany spotřebitele, možnosti řešení případných sporů, apod. Pomocí kteréhokoliv
Jednotného kontaktního místa je také možno
odeslat žádost o vydání oprávnění k poskytování služeb přímo příslušnému správnímu
orgánu v ČR.

Mezi další přínosy zákona o volném pohybu
služeb je možné zařadit např. administrativní
zjednodušení (uznávání dokumentů, uznávání pojištění uzavřeného v jiných členských
státech EU, apod.) a v neposlední řadě také
tzv. „proceduru tichého souhlasu“, která byla
zavedena u některých povolovacích režimů.
Na základě této procedury vznikne žadateli
oprávnění k poskytování služby ze zákona, pokud správní orgán nevydá oprávnění ve lhůtě
k tomu určené.
Vysílání pracovníků
Podnikatel, který má sídlo v členské zemi EU,
může dočasně vyslat své zaměstnance do jiné
členské země EU, aby tam, na základě smlouvy se zahraničním partnerem, poskytli službu
(resp. vykonali práci). Platí, že po celou dobu
svého pobytu v zahraničí jsou vyslaní pracovníci zaměstnáni vysílajícím podnikem a po vykonání práce se vracejí do země původu.
Při vysílání pracovníků je nutno splnit formální požadavky týkající se otázek sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, to
znamená:
z zažádat na místně příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení o vystavení standardizovaného formuláře A1 (bývalý formulář
E101), který potvrzuje příslušnost k právním
předpisům.
z Zažádat u příslušné zdravotní pojišťovny
o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění, pokud nebyl pojišťovnou
vystaven.
z Mimo splnění formálních požadavků je třeba dodržovat také pracovně-právní předpisy státu, kam jsou pracovníci vysíláni. Těmi
jsou např. minimální mzda, maximální délka
pracovní doby, ochrana zdraví, bezpečnosti
a hygieny při práci, apod. Český zaměstnavatel tak bude například v případě poskytování zakázky ve Španělsku vyplácet svým zaměstnancům španělskou minimální mzdu,
dodržovat španělskou zákonnou pracovní
dobu, atd.
Zvláštními požadavky, které mohou členské
státy uplatňovat, jsou notifikace neboli ohlá-

šení určitých dat týkající se pracovníků a samotné služby příslušným úřadům, požadavek
mít určité dokumenty v místě výkonu služby
(např. platební výkazy, rozpisy práce, apod.)
a požadavek mít zástupce pobývajícího na
území státu vyslání.
Oblast daní z příjmu je upravena mezi
státy EU Smlouvami o zamezení dvojího
zdanění (Double Taxation Avoidance Agreements). Základním principem těchto smluv
je to, že fyzická osoba poskytující přeshraničně služby po dobu méně než 183 dnů
v účetním roce, odvádí daň z příjmu pouze
ve státě původu. V případě, že taková osoba
poskytuje služby (respektive vykonává práci)
po více než 183 dnů v roce, je povinna odvádět daně v obou státech. Odvedená částka
tak musí být rozdělena mezi dané dva státy
– detailní úpravu však stanoví vnitrostátní
předpisy.
Německo a Rakousko
Právě tyto dvě sousední země označuje většina českých firem za nejlákavější podnikatelské destinace. Přestože povinnost získat
v těchto zemích pracovní povolení českým
firmám odpadla již v roce 2011, ostatní formality spojené s vysíláním zůstávají beze
změny.
Informace týkající se těchto formalit poskytnou podnikatelům Jednotná kontaktní
místa a síť Enterprise Europe Network.
Podnikatelé si musí ohlídat především pracovněprávní podmínky státu, kam své pracovníky vyšlou, zejména pak výši minimální mzdy.
V Rakousku není výše minimální mzdy v současnosti fixně stanovena, v Německu ano. Minimální mzdy se jinak určují podle závazných
kolektivních smluv. Zorientovat se v těchto
smlouvách a najít správnou výši minimální mzdy může být komplikované především
v Rakousku, kde jich existuje větší množství.
V Rakousku platí zákon o boji proti mzdovému
a sociálnímu dumpingu, který nedodržování
povinné výše minimální mzdy trestá vysokými
pokutami.
Zdroj: Businessinfo

Jak fungují zahraniční mise
V roce 2014 vyjeli zástupci firem na dvě desítky zahraničních cest, nejčastěji
s hlavou státu, jednou samostatně a jednou s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Zájem firem je obrovský, často nestačí kapacita letadla.
S velkým zájmem firem o zahraniční mise podnikatelů se setkává Svaz průmyslu
a dopravy i Hospodářská komora. Celkem se loni uskutečnily dvě desítky cest
s cílem podpořit český export.

Dalibor Dostál
„V pojetí Svazu průmyslu a dopravy jsou
podnikatelské mise moderním prostředkem
podpory exportu, jejich konkrétní náplň navíc
postupně přizpůsobujeme měnícím se požadavkům, navštívenému teritoriu a složení kon-
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krétní delegace,“ říká Pavel Fára, zástupce ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR pro sekci
mezinárodních vztahů.
„Filozofie je následující: Oficiální delegace
poskytne jistou platformu, která má velký vliv

zvláště v zemích, kde hraje v ekonomice významnou roli stát. Svaz a naši partneři, mezi
které patří různé komory, svazy, spolky, ale
i CzechTrade, zastupitelské úřady a podobně,
vyhledávají na základě informací od účastní-
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ků potenciální partnery k jednání,“ vysvětluje
dále Pavel Fára.
„Podnikatelské mise jsou podle zpětné vazby od českých firem efektivním nástrojem
především k navázání kontaktů se zahraničními partnery a získání autentické zkušenosti s daným trhem,“ doplňuje mluvčí Hospodářské komory Karolína Kyselová.
„Podnikatelské mise doprovázející ústavní
činitele mají kromě těchto základních přínosů
i další přidanou hodnotu, tedy možnost zmínit projekt konkrétní firmy při jednání českého premiéra, ministra či dalšího představitele ČR s jeho protějškem a lobbovat za takový
projekt v celosvětové konkurenci. To je zcela
legitimní postup uplatňovaný většinou zemí
EU,“ dodává Karolína Kyselová.
Každou delegaci tvoří několik skupin s odlišnými zájmy. Část už má rozjednané obchody a podepisuje kontrakty nebo memoranda o budoucích kontraktech. „V mnoha
zemích, jako je Čína, Rusko, Kazachstán či
Vietnam, má ceremoniál podpisu za účasti prezidenta nebo ministra velký význam,
vzroste tak vážnost partnera před jeho protějškem. Není to tedy přežitek. Navíc tam,
kde jde o obchod se státní firmou, je vliv oficiální návštěvy často velmi významný,“ říká
Pavel Fára.
V zemích, jako je USA, Finsko nebo Austrálie
je význam státních návštěv sice menší, nicméně i tam může návštěva vysokých činitelů
sehrát důležitou roli při budování „značky“
Česká republika.

z SPČR zajistí vše potřebné, včetně víz

Hlava státu láká spíše v menších
zemích

Kazachstán zabodoval

Podle Pavla Fáry je především v menších zemích, jako je Slovinsko nebo státy Pobaltí,
návštěva prezidenta natolik mediálně zajímavá, že díky tomu přijde na fóra mnohem
více podnikatelů, než na prosté komerční
setkání. „Tak se nám podaří zajistit, že i další část podnikatelů, která shání informace
o novém teritoriu nebo hledá další zákazníky
a prohlubuje prvotní kontakty, získá z celé
mise více. Potká prostě více potenciálních
obchodních partnerů. Cílem je synergie
a program, který uspokojí maximální možný
počet firem s různou úrovní zájmů v dané
zemi,“ podotýká Pavel Fára.
Podnikatelské mise tedy rozhodně nejsou cesty „spolku vyvolených“. Svaz průmyslu vždy lobbuje za co největší počet
účastníků a míst ve speciálu. Mnohdy organizuje ještě další skupinu letící linkovým
letadlem. Všichni účastníci, a nejde vždy
jen o členy svazu, mají k dispozici stejný
servis bez ohledu na to, zda jde o podniky s několika tisíci nebo několika desítkami
zaměstnanců.

Jak se přihlásit na zahraniční misi
SPČR
z Firma zašle přihlášku, uhradí náklady spo-

jené s účastí a poskytne co nejvýstižnější
profil.
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atd. Jedná se o akce na klíč. Účastníkovi
doslova stačí jen sbalit osobní věci, pas
a peníze na své soukromé výdaje mimo
program.
z V první fázi je zásadní poskytnout co
nejlepší profil, a to co nejdříve, pokud
možno do uzávěrky. V případě pozdních
přihlášek je sice ještě někdy možné účast
zajistit, avšak nemusí se stihnout zápis
do katalogu mise, partneři nemají tolik
času pracovat s profilem a najít kontakty
k jednání atd. Snižuje to výtěžnost účasti
na misi.
z Pokud má firma už jasnou představu, s kým
(nebo alespoň s jakým druhem firem) by se
chtěla potkat, je velmi důležité uvést tuto
informaci do profilu.
z Samozřejmostí je vysílat jazykově vybaveného pracovníka.
z Vybavit se prezentačními materiály, pokud
možno v jazyce navštívené země. Např. lze
hovořit s Číňanem anglicky, ale čínsky psaný
katalog pomůže doslova otevřít dveře a vyhnout se nedorozumění.
z Obecně je dobré si předem co nejlépe ujasnit, proč se firma bude mise účastnit, případně si i předem domluvit osobní schůzky
mimo program mise (pokud již takové kontakty existují), a tím maximalizovat přínos
cesty.
z Pečlivě studovat pokyny a podklady, které
účastníkům zasílá SPČR. Tím se zabrání nedorozuměním a potenciálním problémům.
Loňských sedmi misí pořádaných SPČR do
deseti zemí se zúčastnilo 320 firem. Největší
zájem byl o cestu Miloše Zemana do Kazachstánu a Tadžikistánu, které se zúčastnilo 85
podniků. Bylo proto nutné vypravit kromě
speciálu ještě další skupinu běžným linkovým
letem. Za ní se, co do úspěšnosti, umístila výprava do Srbska a Slovinska s účastí 64 podniků. Mezi další země patřily Rumunsko, Moldávie, Vietnam, Korea, Francie a Čína.
Hospodářská komora organizovala či
spoluorganizovala celkem 12 podnikatelských misí do Indie, Tanzanie, Číny, Íránu,
Japonska a dalších zemí, kterých se zúčastnilo přes 200 podnikatelů. Průměrný počet
firemních účastníků se pohybuje kolem
dvaceti, výjimkou však nebývá ani 40 až 45
podnikatelů.
Velikost mise však není vždy měřítkem
jejího úspěchu. „Specializovaných misí, například do Koreje, kde jde o konkrétní jeden,
dva obory, a v doprovodu nejsou ústavní
činitelé, se obvykle účastní menší počet zájemců a je to často i záměrné. Jde totiž o trochu jiný druh přípravy jednání a programu,“
vysvětluje Pavel Fára. Celková čísla o tom,
jaký objem kontraktů české firmy díky misím
uzavřely, nejsou známa. Ne všechny firmy
jsou ochotny informace poskytnout a tyto
údaje navíc často podléhají obchodnímu
tajemství.

„Objem navíc není v první fázi to hlavní. Jde
o navázání spolupráce, která se pak obvykle
dále prohlubuje. Nicméně u velkých misí a klíčových teritorií se alespoň řádově informace
zjišťují. Například v případě Číny jsou to stovky milionů eur, u Kazachstánu a Tádžikistánu
až 450 milionů amerických dolarů,“ vyčísluje
Pavel Fára.
V roce 2013 se uskutečnilo dvanáct podnikatelských misí, v roce 2012 byl jejich počet
podobný jako letos.
Koncem června například proběhla mise do
Mexika. Letos organizoval SPČR v únoru misi
s prezidentem republiky do Jordánska a Spojených arabských emirátů, v březnu s ministrem průmyslu do Ázerbájdžánu a na září
připravuje další návštěvu v této zemi, opět
s prezidentem republiky. Opakování návštěvy
je úmyslné a má prohloubit vztahy navázané
počátkem roku. Ve třetím čtvrtletí mají podnikatelé letět například s Bohuslavem Sobotkou
do Číny.

O ceně rozhoduje vzdálenost i délka
pobytu
Termíny některých misí jsou zatím pracovní a nebyly ještě potvrzeny. Na tyto mise se
mohou podnikatelé předběžně hlásit, nabídku a závaznou přihlášku k jednotlivým misím
SPČR teprve zveřejní a rozešle, až bude jejich
příprava zahájena.
„Obvykle to bývá dva až dva a půl měsíce
před akcí, ale v případě potřeby dokážeme
jednat i mnohem rychleji. Pokud někdo projeví
zájem předběžně, dáme ho na seznam a pak
obešleme, spolu s dalšími, závaznou nabídkou,“ uzavírá Pavel Fára.
Hospodářská komora uskutečnila v lednu
a v únoru doprovodné podnikatelské mise
do Turecka s předsedou Poslanecké sněmovny a do Indie a Nepálu s ministrem průmyslu a obchodu. S ním zamířila také do zemí
Perského zálivu. Komora uskutečnila také
vlastní podnikatelskou misi do Pákistánu.
Rovněž na všechny mise komory se podnikatelé mohou přihlásit, a to na základě vyplnění
přihlášky a zaslání firemního profilu. Příslušné
formuláře jsou umístěny na webu Hospodářské komory.
Cena účastnického poplatku pro firmy se
u podnikatelských misí liší podle vzdálenosti, délky pobytu i cenové hladiny na místním
trhu. Zahrnuje totiž leteckou přepravu i ubytování. Například poplatek za misi do Pákistánu stál firmu 14 900 korun, dubnová cesta
s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou do
Slovinska stála 17 400 korun. Výše poplatku
za misi do Turecka byla 27 370 korun, cesta
s předsedou Senátu Milanem Štěchem do
Maroka stála 47 850 korun.
Účastníci misí jsou s jejich výsledky většinou spokojeni a o své zkušenosti se ochotně
dělí jak s pracovníky SPČR, tak Hospodářské
komory. Sdělené poznatky pak organizátorům
slouží při přípravě dalších misí a zdokonalování servisu poskytovaného zástupcům přihlášených firem.
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Modely spolupráce mezi
podniky a výzkumnými
organizacemi a státní podpora
ve VVI pro sektor výrobních
strojů v České republice
Modely spolupráce při výzkumu a vývoji mezi průmyslovým podnikem a výzkumnou organizací se v současnosti mění. Ovlivňují to především tři faktory:
uplatňovaná legislativa EU v oblasti kolaborativního výzkumu, možnost odpočtu nákladů na výzkum z daní a tenčící se zdroje státu na aplikovaný výzkum.
Současně se připravují změny v systému státní podpory výzkumu a inovací,
je připravována změna Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací (č. 130/2002), dochází ke strukturálním změnám Úřadu vlády České
republiky ve vazbě na řízení VVI a připravuje se rozsáhlá změna řízení podpory
a hodnocení VaV. V následujícím textu se zaměříme na reflexi uvedených témat
z pohledu sektoru výrobních strojů, tedy oboru, který produkuje především obráběcí stroje, tvářecí stroje, příslušné nástroje a automatizaci.

Ing. Jan Smolík, VCSVTT ČVUT
Modely spolupráce mezi podniky
a výzkumnými organizacemi
1. Možnosti spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi
Firmy, podniky a podnikatelé jsou v zásadě
pragmatičtí a využívají toho, co jim dobře slouží a vždy sledují, co jim vynaložené prostředky
přinesou. Firmy využívají výzkumné kapacity
v ČR přiměřeně tomu, jak je potřebují a jak
náročný mají vlastní inovační program. Sektor
Machine Tools a přesné strojírenství vůbec je
dnes bez seriózního a pokročilého výzkumu
zcela nepředstavitelné. Podniky již dobře rozumějí tomu, že výzkumné organizace dnes
již „nežijí“ z institucionálních zdrojů a nejsou
primárně „placeny státem“ (např. celkový rozpočet Fakulty strojní ČVUT v Praze je tvořen
institucionální podporou přibližně z jedné třetiny a většinu tvoří projekty kolaborativního
a smluvního výzkumu), ale že jsou existenčně
a i obsahově závislé na grantové a komerční
spolupráci s podniky v rámci projektů. Toto
povědomí průmyslu spolupráci s výzkumnými
organizacemi usnadňuje.
Pokud má firma důvod ke spolupráci s výzkumnou organizací, a má na to vlastní finanční prostředky, žádné překážky jí nebrání otevřít
projekt smluvního výzkumu okamžitě. Podniky mohou s výzkumnými institucemi jednat,
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uzavírat smlouvy, objednávat a řešit smluvní
výzkum nebo nákup služeb. Zde mohou nastat
překážky pouze v tom, že nabídka výzkumné
organizace (odborná, komunikační, cenová,
termínová, atd.) neodpovídá poptávce nebo
i opačně. V dnešní době je výzkumná organizace, která je zaměřena na odvětví strojírenství,
jen tak velká a prosperující, jak je úspěšná ve
spolupráci s podniky (grantové i komerční). Vedení vysokých škol katedrám většinou neurčuje, jak mají být velké a jaký mají mít „obrat“. Jde
především o chuť, ambice a úsilí výzkumných
pracovníků být dobří a průmyslem žádaní. Jedním z nejdůležitějších faktorů, který zásadně
ovlivňuje spolupráci mezi firmami a pracovišti
výzkumných organizací, jsou na obou stranách
konkrétní manažeři, kteří dokážou tuto spolupráci vést a pěstovat ku prospěchu obou stran.
Podstatná je otevřenost, vzájemné pochopení
a neustálá aktivita.
Pokud má podnik společně s výzkumnou
organizací zájem řešit téma VVI, které je rizikové, respektive je zde větší míra nejistoty
co do dosažení cílů a výsledků a následného
uplatnění v produkci, pak je role státu ve využití nástrojů podpory takovýchto projektů
klíčová. Podnik společně s výzkumnou organizací nedokáže nést celou míru rizika a nejistoty úspěchu řešení a pak jsou prostředky
státní nebo evropské podpory aplikovaného

Ing. Jan Smolík, VCSVTT ČVUT
výzkumu nezastupitelné. Veřejné prostředky
investované do podpory aplikovaného výzkumu mají především stimulovat zvyšování
konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. Stát v zásadě podporuje projekty, které by
jinak byly řešeny omezeně nebo delší dobu,
a nebo by nebyly řešeny vůbec, a cílem je akcelerovat riziková, leč perspektivní témata.
2. Příčiny změn modelů spolupráce ve VVI
Modely spolupráce při výzkumu a vývoji
mezi průmyslovým podnikem a výzkumnou
organizací se v současnosti v ČR mění. Hlavní
důvody jsou tři:
1. Začíná být uplatňována legislativa EU,
především pravidla pro hospodářskou soutěž.
Velký důraz je kladen na to, aby byla zajištěna
rovná hospodářská soutěž pro všechny podniky. To má a bude mít vážný vliv na dotovanou
spolupráci ve VaV – tzv. Kolaborativní výzkum.
2. V ČR si mohou nově od 1. 1. 2014 podniky
odečíst od základu daně náklady na výzkum,
které vyplatí výzkumným organizacím (dle
platného znění zákona o daních z příjmů). To
má a bude mít vliv na komerční/zakázkovou
spolupráci ve VaV – tzv. Smluvní výzkum.
3. Národní zdroje na podporu projektů aplikovaného výzkumu jsou stále menší (nehovoříme o financích na budování infrastruktur,
školení, networking, atp.) i když při nahlédnutí do státního rozpočtu zdánlivě stagnují.
To má a bude mít vliv na hojnější využívání
projektů podpory přímo z Evropské komise
a jiných evropských zdrojů.
Další vlivy, které modely spolupráce také formují, jsou následující:
z administrativní a formální náročnost
grantů;
z nejasnosti v konkrétním správném a jednotném výkladu mnoha legislativních no-
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rem, které je nutné při řešení dotovaného
VaV projektu splňovat a součastně dodržovat také podmínky poskytovatele dotace;
z dlouhé termíny mezi nápadem a zahájením
grantu, nepružnost grantů v případě změn.

3. Co představuje nové uplatňování
legislativy EU
Z uvedených tří důvodů se podrobněji věnujme prvnímu, tedy potřebě změnit pohled
podniků a výzkumných organizací na grantové
projekty aplikovaného výzkumu. Nejprve popišme dosavadní pohled na vnímání grantů
aplikovaného výzkum a následně nové pojetí
vázané na platnou legislativu EU.
A) Dosavadní pohled na vnímání grantu aplikovaného výzkumu (AV) v ČR (formálně před
rokem 2008, neformálně dosud)
Podpora aplikovaného výzkumu ze státního
rozpočtu ČR byla v posledních dvaceti letech
realizována především granty Ministerstva
školství (MŠMT), granty Ministerstva průmyslu (MPO) a v menší míře prostřednictvím dalších ministerstev. Pokud v rámci grantu spolupracoval podnik s výzkumnou organizací (dále
VO), pak bylo standardem, že VO nebo škola
dostaly 100% dotaci a realizovala příslušné
úkoly v rámci řešení. Pokud podnik ve větší či
menší míře řešení, které prováděla VO, využil
pro komerční aplikace, pak to bylo vnímáno
jako zásadně správné a chtěné. Tím, že VO
měla svůj podíl aktivit/práce uhrazen dotací,
tak se neřešilo jakékoli další vyrovnávání podniku s VO a vzniklé duševní vlastnictví patřilo
zpravidla podniku, který je proměnil v produkci, zaměstnanost, obrat, zisk a daně. VO
tedy ze spolupráce s podnikem získala zaplacení práce a zkušeností, podnik získal výsledky a výstupy od VO a měl snížené náklady na
tuto činnost, neboť nemusel práci VO platit
jako komerční zakázku.
Z pohledu platné legislativy EU se však
v uvedeném případě jednalo a jedná o projekt
smluvního výzkumu, který nemůže být podporován z veřejných prostředků (vyjma projektů podpory vyhlášených přímo Evropskou
komisí nebo speciálně schválených projektů
DG Competition).
B) Nový pohled na granty AV ve vazbě na
členství v EU od r. 2008
EU v principu na výše uvedený model státní
podpory grantů pohlíží jako na nepovolenou
státní podporu. Podnik v rámci uvedeného
modelu získává tzv. nepřímou státní podporu,
neboť dotační peníze byly na straně VO proměněny ve výsledky a duševní vlastnictví, na
kterých má VO svůj podíl a přitom nemá žádný prospěch z následného komerčního využívání. Takto může podniku vznikat nepovolená
nepřímá státní podpora, nepovolená veřejná
podpora.
Smlouva o fungování evropské unie SOFEU
definuje v Hlavě VII pravidla pro hospodářskou soutěž. Velký důraz je kladen na to, aby
byla zajištěna rovná hospodářská soutěž pro
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všechny podniky. Oddíl 2 „Státní podpory“
popisuje ve článcích 107, 108 a 109 (v dřívějším znění Smlouvy o ES to byly články 87 a 88)
především to, že státní podporu (dotaci) nelze
běžně udělovat a je v principu zakázaná, až
na některé výjimky. Citujme z článku 107:„1.
Podpory poskytované v jakékoli formě státem
nebo ze státních prostředků, které narušují
nebo mohou narušit hospodářskou soutěž
tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá
odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod
mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním
trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“
Mezi výjimky, které dovolují jistou státní
podporu, patří ve vazbě na podporu výzkumu tyto: „3. Za slučitelné s vnitřním trhem
mohou být považovány: .... c) podpory, které
mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských
činností nebo hospodářských oblastí, pokud
nemění podmínky obchodu v takové míře, jež
by byla v rozporu se společným zájmem; .... e)
jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím.“
V článku 108 se pak řeší postihy a také to,
že pokud stát chce poskytovat jakoukoli státní
podporu, pak to musí Komisi předložit k posouzení (tzv. informování). Není tedy možné
jen tak vymyslet/navrhnout nějaký dotační
program ze státního rozpočtu ČR a realizovat
jej. Dotační program musí ctít SOFEU a nesmí
narušovat hospodářskou soutěž.
Bloková výjimka č. 800/2008 (stará bloková
výjimka) upravuje výjimky, které jsou obecně možné vůči smlouvě SOFEU, a pro oblast
VaV je to pak oddíl 7 Podpora výzkumu, vývoje a inovací, články 30 až 37. Díky platnosti blokové výjimky je vůbec možné nějakou
podporu na VaV poskytovat, jinak by to bylo
dle SOFEU považováno za narušení hospodářské soutěže. Bloková výjimka však neřeší
žádné další podrobnosti, a proto existuje dokument nazvaný Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (starý
rámec – 2006/C 323/01, nový rámec 2014/C
198/01), kde se ve starém rámci problému zakládání veřejné podpory, resp. nepřímé státní
podpory podnikům věnuje část 3.2 Nepřímá
státní podpora podniků ve smyslu čl. 87 odst.
1 Smlouvy o ES prostřednictvím veřejně financovaných veřejných výzkumných organizací.
Nová bloková výjimka č. 651/2014 pak upravuje podmínky možné podpory VaV v oddílu 4
Podpora výzkumu, vývoje a inovací, v článku
25 až 30, a nový Rámec pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
řeší téma nepřímé státní podpory podnikům
v části 2.2 Nepřímá státní podpora poskytovaná podnikům prostřednictvím veřejně financovaných organizací pro výzkum a šíření
znalostí a výzkumných infrastruktur.
Vzhledem k tomu, že český překlad není
v mnohém srozumitelný, je nutné nahlížet
anglický originál a právní/výkladové pojmy
dle tohoto originálu, aby bylo možné smysl
ustanovení lépe pochopit. Nevýhodou je, že
pro výklad v ČR neexistují precedensy a že ze
strany DG Competition nejsou k dispozici žád-

ná konkrétní doporučení aplikovatelná pro
prostředí VVI v ČR. Nad tím, jak platnou legislativu konkrétně implementovat do smluv,
metodik, předpisů a výzev, nyní přemýšlí většina VO ve spolupráci s podniky a poskytovateli dotací.
Ve stručnosti z uvedené legislativy plyne:
1. Smluvní výzkum nebo poskytování výzkumné služby (řešení VaV úkolu, který slouží podniku, sleduje cíl podniku) ze strany VO
podniku není možné jakkoli dotovat z veřejných prostředků. VO musí poskytovat smluvní
výzkum za tržních podmínek.
2. Kolaborativní výzkum a vývoj je pouze
takový, kdy partneři projektu sledují společný
cíl/společné cíle. Takovýto projekt může být
dotován z veřejných prostředků, např. v ČR
jako projekt programu TIP MPO (plánované
TRIO MPO) nebo ALFA TAČR, ale pak platí, že:
Výsledky musí vést k hospodářskému nebo
nehospodářskému (ale měřitelnému a finančně vyjádřitelnému) profitu/hodnotě pro podnik i pro VO. Budoucí profit z výsledků aplikovaného VaV musí být smyslem projektu (nelze
si například naplánovat jako výsledky veřejné
publikace).
Výsledky projektu musí být společné a musí
dojít ke vzájemnému vyrovnání mezi partnery, aby mohli výsledky užívat. Je nutná práce
s duševním vlastnictvím jako s hodnotou, která má finanční ekvivalent.
VO musí uvažovat a jednat „podnikatelsky“
a s péčí řádného hospodáře a nesmí svá práva na výsledcích (jejich podílu) tržně nevyužít. Tedy pokud je projekt úspěšný, vzniknou
výsledky a ty mají tržní hodnotu (např. chráněné nebo nechráněné duševní vlastnictví,
které umožňuje komerční využití), pak jich
část vlastní VO a ta je musí za tržní hodnotu
prodat nebo licencovat, a to buď podniku, se
kterým projekt řešila (to je zpravidla primární
plán konsorcia řešitelů projektu), nebo jinému zájemci na trhu. VO musí přitom usilovat
o maximální hospodářský prospěch.
Podnik nesmí získat žádnou neoprávněnou
výhodu tím, že by se k němu dostala veřejná
podpora nepřímo, tedy tím, že získá např. duševní vlastnictví tvořené VO bez toho, aniž by
si je od VO odkoupil, licencoval, nebo se jinak
nefinančně vyrovnal za tržní cenu (nefinanční
vyrovnání musí mít ekvivalent tržní ceny).

4. Jak se modely spolupráce mění
U krátkodobých projektů se podniky stále
častěji kloní k řešení VaV bez dotace. VO je
pak dodavatelem smluvního výzkumu nebo
komerčních služeb, nyní velmi podpořené
možným snížením daňového základu o 20
procent na smluvní výzkum. Velkou výhodou
pro podnik je možnost řešit projekt po přiměřeně krátkých etapách, měnit pružně cestu,
akcent, cíl, je možné začít neprodleně a respektovat přirozený časový a věcný průběh.
Lze tvrdit, že pokud by bylo daňové zvýhodnění nikoliv stávajících 20 procent, ale například
50 procent, firmy by téměř nežádaly o granty
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na kratší projekty aplikovaného výzkumu (do
2 let), ale řešili by vše napřímo a v režimu komerční spolupráce s VO. Nevýhodou pro VO
je zpravidla nižší objem spolupráce, kratší
perspektiva a omezení vzhledem k možnosti
užívat pouze maximálně 20 procent své kapacity pro takovouto spolupráci (viz jiná část EU
legislativy).
Nástroj daňového odpočtu stimuluje hlavně
rychlé a krátkodobé akce a projekty. Proto je
stále velmi významný program podpory aplikovaného výzkumu prostřednictvím grantů
(podpora kolaborativního výzkumu) v horizontu dvou až tří let, které snižují podnikatelská rizika při řešení složitých problémů VaV.
Naprosto nenahraditelné jsou granty v oblasti
dlouhodobého aplikovaného výzkumu (základního oborového výzkumu, sektorového
aplikovaného výzkumu), jako je nyní v ČR program Centra kompetence. Co schází, je dostatek prostředků na granty aplikovaného výzkumu, tedy na skutečně výzkumné granty, kde
jsou předmětem práce výzkumné a vývojové
výsledky určené k prodeji a získání profitu.
Finanční prostředky na poslední soutěž programu Alfa a Epsylon Technologické agentury
ČR byly žalostně malé a na lepší časy se při pohledu na plánovaný rozpočet TA ČR neblýská.
Stát tedy nástroje (programy podpory) má,
ale nyní chybí finance. Možná přinesou oživení nové výzvy APLIKACE v rámci OP PIK a především národní program TRIO připravovaný
MPO.
Druhým trendem, který je možné identifikovat, je postupné širší zapojování podniků
do evropských VaV projektů. Podniky začínají být otevřenější k tomu zapojovat se
do návrhů evropských projektů přímo z EK,
především do projektů H2020, kde panují
jasná pravidla. Projekty jsou však odlišné od
„tradičních“ národních grantů typu TIP, ALFA,
atp. a jsou spíše vhodné pro velká témata.
Požadavkem na vysoký stupeň vnitřní spolupráce mezi mnoha partnery, kde není možné řešit jen své parciální zájmy, nutí výzvy
v H2020 podniky k novému typu uvažování
nad jejich VaV aktivitami a plány. Pokud se
chtějí stát součástí řešitelského konsorcia,
pak musí přemýšlet o svých inovačních zájmech v širším kontextu.

Reflexe státní podpory ve VVI
pro sektor Machine Tools v ČR
5. Současný stav dlouhodobého aplikovaného výzkumu – sektorového aplikovaného
výzkumu
Tento výzkum je orientován na složité problémy, jež jsou společné více podnikům a které je
třeba řešit na obecné úrovni. Například se jedná o následující témata: stabilita řezu, aktivní
a pasivní potlačování vibrací, obrábění těžko
obrobitelných materiálů, virtuální obrábění,
pokročilé optimalizační techniky pro návrhy
strojů a technologií obrábění, kompenzace
teplotních deformací, využití nekonvenčních
materiálů, nové koncepce strojů, pohonů a ří-
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zení, ecodesign a snižování spotřeby energie
a další.
Tento typ výzkumu zajišťoval v období socialismu pro obor OS (obráběcích strojů)
státem subvencovaný Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění (VUOSO). Ten zanikl bez státní podpory po roce 1993 (úplný
konec 1996). Svaz strojírenské technologie
(SST) společně se Společností pro obráběcí
stroje (SpOS) iniciovaly založení moderního
oborového výzkumného pracoviště RCMT
(Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii) které spojilo
kapacity ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni a TU v Liberci. Tento tým vznikl s finanční
podporou MŠMT a úspěšně rozvíjel svou činnost pod vedením prof. Ing. Jaromíra Houši,
DrSc. V roce 2011 skončila finanční podpora
MŠMT, ale podařilo se získat státní podporu
zprostředkovanou Technologickou agenturou
ČR na řešení projektu Centrum kompetence
– Strojírenská výrobní technika. Dnes je to
jediný dotační projekt v ČR, který podporuje dlouhodobý aplikovaný výzkum v sektoru
obráběcích a tvářecích strojů. Jedná se ovšem o projektovou podporu, nikoli podporu
institucionální.
RCMT je dnes oborovou výzkumnou základnou, která řeší dlouhodobá témata
aplikovaného výzkumu. V projektu Centra
kompetence Strojírenská výrobní technika se
ve skupině tří výzkumných organizací a sedmi nejvýznamnějších oborových podniků řeší
jedenáct výzkumných témat, která jsou vždy
společná pro dlouhodobé potřeby většího
počtu podniků. Přestože si podniky v projektovém konsorciu často konkurují, dokážou
se nad důležitými a výzkumně náročnými
a nákladnými tématy spojit a řešit je v rámci
jednoho společného projektu. Následná implementace vyvinutých technik pro konkrétní
stroje je již zpravidla realizována jako výsledek bilaterální spolupráce mezi podnikem
a konkrétní výzkumnou organizací. RCMT tento projekt zaštiťuje a vede a sehrává klíčovou
úlohu, neboť neexistuje alternativa, jak pro
dlouhodobá témata aplikovaného výzkumu
v oboru získat finanční podporu státu, která
v tomto případě činí významných 70 procent.
Vážným problémem je ale dlouhodobá nezajištěnost sektorového aplikovaného výzkumu v oboru a pro obor jakoukoli institucionální formou, která by alespoň částečně
stabilizovala výzkumný program pro situaci,
kdy nebude získána účelová podpora (například pokud by neexistoval program Centra
kompetence).
6. Potenciálně vhodná státní podpora
dlouhodobého sektorového aplikovaného
výzkumu
Je potřebné stabilizovat existenci a optimální
fungování vybudované základny sektorového
aplikovaného výzkumu a umožnit uskutečňování dlouhodobého oborového aplikovaného
výzkumu, který nelze stabilně krýt z prostředků projektového výzkumu.

Pokud má být dlouhodobý aplikovaný výzkum v oboru státem skutečně účinně podpořen, pak by bylo vhodné, aby pro něj uvolnil
i přiměřenou institucionální podporu. Některá témata vědy a výzkumu je obtížné nebo
nemožné řešit jen v rámci projektové podpory, „od projektu k projektu“. Vyvstává rovněž
problém, že není možné nejlepším výzkumným pracovníkům nabídnout stabilnější jistotu zaměstnání, neboť jejich setrvání na pracovišti je určováno tím, jaké a v jakém finančním
objemu se podaří získat nové projekty v rámci
projektové podpory a komerčních zakázek.
Částečné, například třetinové institucionální
financování sektorového výzkumného týmu,
by podpoře dlouhodobého aplikovaného výzkumu v oboru a pro obor obráběcích strojů
pomohlo.
Výzkumný program dlouhodobého aplikovaného výzkum v oboru pak jednoznačně musí vycházet z oborové strategie VaV
(Strategická výzkumná agenda) a z vázaného
implementačního plánu této strategie. Tuto
strategii sestavuje nejširší uskupení podniků,
výzkumných organizací, vysokých škol a sdružení v ČR seskupené do Technologické platformy strojírenská výrobní technika (TPSVT).
Základní program výzkumu realizovaný s institucionální podporou by byl určován právě dle
národní oborové strategie sektoru Machine
Tools (ta i společně s implementačním plánem existuje), dle Národních priorit orientovaného výzkumu a dle strategie RIS3. Z těchto
strategických materiálů (vyjma RIS3, která je
rozpracovávána) dnes vychází projekt Centra
kompetence-SVT.
Obrat oboru (produkce realizované v českých podnicích) činí 10-15 mld.Kč/rok podle
globální ekonomické situace. Minimální finanční prostředky pro trvalé udržení dlouhodobého aplikovaného výzkumu v oboru
by pak představovaly institucionální náklad
státu přibližně 35-45 mil. Kč/rok. Sektorový
výzkumný tým by měl být tvořen konsorciem výzkumných organizací, které sektorový
výzkum dlouhodobě řeší, například: RCMT
ČVUT v Praze, VUT v Brně (Ústav výrobních
strojů, systémů a robotiky), ZČU Plzeň (Katedra konstruování strojů; Centrum výzkumu
konstrukce tvářecích strojů, Výzkumné centrum tvářecích technologií FORTECH) a TU
v Liberci (Katedra výrobních systémů), CRSV
– Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
(resp. VUTS), NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) v Brně, CxI – Centrum pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci, RTI – Regionální technologický institut v Plzni, COMTES FHT, Intemac Solutions
a případně dalšími.
7. Současný stav projektového aplikovaného
výzkumu
Projektový aplikovaný výzkum je zpravidla
zaměřen na výzkum a vývoj nového stroje,
výzkum konkrétního nového řešení uplatnitelného u jednoho stroje nebo skupiny strojů, nebo se týká vývoje a výzkumu nových
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znalostí, technik a technologií s konkrétním
uplatněním v horizontu jednoho až tří roků.
Projekt je tedy zaměřen na produkt, skupinu
produktů nebo téma, které je komplexní a má
dopad na více produktů či všechny produkty.
Výsledek pak musí posílit konkurenceschopnost firmy v krátkém časovém horizontu.
Takové řešení musí reflektovat vývoj na trhu,
požadavky zákazníků a nabídku konkurence
a podnik musí být pružný a akční v rozhodnutích i změnách při zahájení a řešení takového
projektu. V principu má firma možnost řešit
projekt vývoje a výzkumu dvěma způsoby:
A) Firma řeší projekt bez dotace, a to buď
sama, nebo ve spolupráci s jinými firmami či
výzkumnými organizacemi, a financuje náklady z vlastních zdrojů. Výzkumná organizace
je pak formálně dodavatelem komerčních
služeb a nyní je od roku 2014 možné získat
snížení daňového základu o 20 %, což je velmi
dobrá forma podpory ze strany státu. Jasnou
nevýhodou jsou vázané finanční náklady a riziko pro firmu, neboť nevyužívá žádnou dotaci a podporu ze strany státu.
B) Firma řeší projekt s dotací, čímž získá
finanční podporu a snižuje tím svou finanční zátěž a podnikatelské riziko. Pokud je do
řešení projektu zapojena výzkumná organizace, pak je řešení zpravidla pro podnikatele
méně nákladné a jako vedlejší efekt to také
podporuje samotnou existenci výzkumných
organizací a jejich výzkumných týmů (mají na
čem pracovat). Velkou nevýhodou však je, že
etapy, cíle a rozpočet jsou nepružné a nerespektují změny dané vývojem. Další zásadní
nevýhodou je, že mezi nápadem a zahájením
projektu uplynou běžně 1–2 roky a celkově je

řešení takového vědecko-výzkumného projektu s „poskytovatelem v zádech“ těžkopádné a odporuje přiměřené podnikatelské pružnosti. Granty aplikovaného výzkumu v dnešní
podobě tudíž konkurenceschopnost podporují (finančně) a současně ji ubíjejí (časovou,
věcnou, formální a výsledkovou rigiditou).
8. Potenciálně vhodná státní podpora krátkodobého/projektového aplikovaného výzkumu (účelová podpora)
Pokud má podpora projektového aplikovaného výzkumu plnit svůj hlavní účel a skutečně
podporovat konkurenceschopnost, pak je třeba hledat jiná schémata podpory aplikovaného výzkumu pomocí dotací. Například:
z Žadatel by byl evaluován z hlediska vnitřních vědecko-výzkumných procesů, byl by
v „zásobníku“ možných žadatelů a mohl by
žádat o podporu kdykoli, průběžně, jako
když jde jednat s bankou o úvěru; jednání by
muselo být rychlé, aby se mohl podnik dál
rozhodovat o dalším směřování projektu.
z Přednostně by byly podporovány projekty
aplikovaného výzkumu, které řeší podnik
i bez dotační podpory, tedy takové, jež jsou
pro něj skutečně perspektivní, a o podporu
by žádal z důvodů zrychlení, lepších výsledků,
širšího zapojení výzkumných organizací apod.
z Podnik by měl k dispozici větší objem vědecko-výzkumných voucherů, které by
mohl průběžně užívat na nákupy vědecko-výzkumných služeb u výzkumných organizací, měl by stanovená pravidla pro jejich
čerpání a nakládání s nimi, ale určoval by
kdy, na co a u koho tyto prostředky bez
omezení využije.

Zatím nejpružnějším způsobem podpory
projektového aplikovaného výzkumu v ČR je
institut daňové úlevy (20 procent), která aplikovaný výzkum uvnitř firmy i – nově od roku
2014 – ve spolupráci s výzkumnými organizacemi podporuje a stimuluje.
Pokud chceme shrnout, co dnes chybí v oblasti podpory projektů aplikovaného výzkumu
při spolupráci podniků a výzkumných organizací, pak je možné formulovat následující
závěry:
z pružnost při podávání žádostí, schvalování
a povolování změn – akceschopnost poskytovatelů (méně se bát, činit rozumná rozhodnutí a nést dlouhodobou odpovědnost,
dát poskytovatelům větší důvěru);
z odborné porozumění poskytovatelů – vědí,
co podporují, a mají vlastní názor na to,
jsou-li téma a projekt perspektivní – poskytovatel jako partner (poskytovatelům chybějí odborné kapacity a „schovávají“ se za
externí oponenty);
z prováděcí předpisy a metodiky k naplňování klíčových direktiv platné legislativy
– výsledky, nakládání s duševním vlastnictvím, zakládání veřejné podpory, vyrovnávání se se zůstatky z projektu, postupy
při nedosažení výsledků, postupy při kontrolách (nutná spolupráce poskytovatelů,
ministerstev a Rady pro výzkum, vývoj
a inovace);
z odpoutání se u projektové podpory aplikovaného výzkumu od Rejstříku informací
o výsledcích a přesun k hodnocení dopadu
na reálnou konkurenceschopnost, aplikovatelnost do produkce a návratnost „investice“ pro ČR a EU.

Děti z mateřské
školky nadchla
moderní výrobní
technika
O výrobní stroje a zařízení mají zájem děti už
v mateřské školce, což daly najevo při návštěvě Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (Research Center of Manufacturing Technology – RCMT)
při Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty
strojní ČVUT v Praze.
Ve středu 27. května 2015 se otevřely dveře
laboratoří pro 32 předškolních dětí z mateřské
školy v Praze 9 a děti začaly pronikat do tajů
frézování a soustružení, robotiky, hydrauliky,
3D tisku či laserových technologií. Nejen že viděly, jak stroje pracují, ale samy si zkusily stroj
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Hlavičky malých účastníků exkurze nebylo v lavicích posluchárny téměř vidět.
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ovládat a mohly se pak podívat na výsledek své
práce – na krásný obrobek. Seznámily se například s výrobou leteckých dílů, ale také s tvorbou
součástek na 3D tiskárně. Pronikly i do oblasti
automatizace, ovšem dnes výjimečně manipulátor „podával“ lentilky. Zjistily, že obor není
jen o velkých halách a velkých strojích, ale také
o malých počítačích v kanceláři, na kterých se
„předpovídá budoucnost“, respektive budoucí
vlastnosti strojů. Odnesly si také drobné suvenýry v podobě malých 3D tisků, soustružených
čepů a laserem popsaných pásků na ruku, na
jejichž výrobě se samy podílely.
Děti si nadšeně zkoušely vše, co mohly. Výzkumníci z RCMT pro ně připravili trasu po
laboratořích centra s řadou stanovišť plných
překvapení. Největším poděkováním pro
všechny, kdo se na exkurzi podíleli, byly oči
dětí zářící nadšením.
Ve velké posluchárně se děti na první pohled trochu ztrácely, rozhodně ale v tento den
objevily něco nového a zajímavého. Jejich
nadšení prozrazovalo, že je obor zaujal, takže
odpověď na otázku, co by jednou chtěly stu-

Z kterého z nich asi vyroste významný konstruktér?
dovat, snad ani nebylo nutné vyslovit. Strojírenství je podle nich „jejich“ obor, ve kterém
jednou budou skutečnými profesionály. Stro-

jírenství se tedy snad o svou budoucnost bát
nemusí.
Bc. Ester Kopecká, DiS., PR manažerka

Vyznamenání Ing. Jiřímu Švédovi, Ph.D.
Ing. Jiří Švéda, Ph.D. byl vyznamenán medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále
českého za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve čtvrtek 11. června 2015 v rámci konference ARVe 2015,
jejímž základním mottem je AMBICE, REALITA, VIZE.

Bc. Ester Kopecká, DiS, PR manažerka
Ing. Jiří Švéda, Ph.D. je absolventem oboru
Inženýrská mechanika a mechatronika na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde rovněž obhájil
disertaci a získal doktorský titul. V současné
době působí ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (Research Center of Manufacturing Technology
– RCMT), jež je organizační složkou Výzkum-

Ing. Jiří Švéda při slavnostním projevu.

54

ného ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Jeho přínos oboru je
nepopiratelný, o čemž svědčí například ocenění Inovace roku 2011 a Nejlepší spolupráce
roku 2011 za řešení projektu Mechatronický
koncept vodorovných strojů. Publikuje v impaktovaných časopisech, má řadu přihlášek
patentů a užitných vzorů a dva patenty již byly
uděleny:
z Výrobní stroje s plovoucím principem pro více stupňů volnosti + bezsilová vzpěra.
z Optické redundantní měření pro
kalibraci výrobních strojů.
Základní inovativní koncept své
disertační práce na téma Potlačení
vibrací strojů pomocí principu motor na motoru rozvinul do konceptu
bezsilové vzpěry obráběcích strojů
a robotů. Ing. Švéda se podílel také
na řešení několika evropských projektů týkajících se návrhu nových
strojů se sníženou hmotností a pokročilými řízeními včetně projektů
zabývajících se implementací nekonvenčních materiálů.

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof.
Ing. Michael Valášek, DrSc. spatřuje v Ing.
Švédovi velkou naději českého průmyslu
a říká: „Jiří Švéda je nadějný mladý výzkumný pracovník, který přináší českému průmyslu novou původní invenci jako základ
inovací. Jsem přesvědčen, že o něm ještě
uslyšíme. Je vždy potěšením učitele sledovat
růst a úspěch svého žáka ,a tak je tomu i u Jiřího Švédy.“
Dalšími vyznamenanými jsou architektka
a designérka Prof. Ing. Arch. Eva Jiřičná, prezident Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jaroslav
Hanák, ředitel Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky ČVUT Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., emeritní člen National Executive společnosti Honeywell ČR Ing. Jaroslav
Doležal, CSc., dr.h.c., předseda představenstva Francouzsko-české obchodní komory Dr.
Constantin Kinský a majitel společnosti Merkur Toys Ing. Jaromír Kříž.
Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad jsou
oceňovány významné české i zahraniční osobnosti za jejich přínos v oboru a k integraci
v rámci Evropy. Medaili uděluje ministr průmyslu a obchodu České republiky.
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ČVUT v Praze a VUT v Brně iniciovaly novou
platformu spolupráce technických vysokých
škol
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Petr Konvalinka a rektor
Vysokého učení technického v Brně prof. Petr Štěpánek podepsali memorandum
o spolupráci obou univerzit. Jedním z výstupů společného jednání zástupců vedení je také vytvoření platformy veřejných technických vysokých škol v České republice. Cílem fungování platformy je spolupráce veřejných technických vysokých
škol v ČR s cílem dlouhodobě posilovat konkurenceschopnost českého průmyslu
prostřednictvím výchovy kvalitních absolventů vysokých škol technického směru.

Josef Svoboda, kancléř ČVUT
„Sledujeme zvyšování prestiže technického
vzdělávání, podporu a prosazování zájmů
technických škol, a to ve vztahu k postavení
a působnosti orgánů stání správy, průmyslových partnerů i aplikační sféry,“ řekl rektor

ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka. Společným dopisem proto oba rektoři oslovují rektory dalších technických veřejných vysokých
škol v ČR a informují je o vzniku platformy
a o možnosti připojení se.

Odborníci z praxe a učitelé středních
odborných škol si vyměnili zkušenosti
Jedním z hlavních výstupů projektu pod názvem: „Propojení praxe s výukou mechatroniky
a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057“
byl odborný seminář pořádaný v rámci klíčové aktivity projektu KA 03.

Ing. Bedřich Musil, odborný supervizor projektu
Seminář se uskutečnil dne 16. června 2015
v Praze.
Cílem semináře bylo předání získaných zkušeností mezi zapojenými učiteli – členy realizačních
týmů ze 7 zapojených škol a zástupci zaměstnavatelů, v jejichž firmách probíhala praktická
výuka, a vytipování další potřebné spolupráce
směřující k propojení škol s podnikovou praxí.

z TOS VARNSDORF, a.s.
z KOVOSVIT MAS, a.s.
z Šmeral Brno, a.s.
z ŠKODA MACHINE TOOL, a.s
z TOS KUŘIM OS, a.s.

4. Závěr, ukončení semináře.

„Vzájemnou diskuzí a společným postupem
všech partnerů bychom mohli zvýšit možnost
ovlivnit některé, pro technické univerzity významné, aktivity z oblasti naší činnosti,“ dodává rektor VUT v Brně prof. Petr Štěpánek.
Se vznikem platformy bude seznámeno
také Fórum průmyslu a vysokých škol, aby
se začaly hledat možnosti spolupráce firem
a technických vysokých škol v oblasti rozvoje
lidských zdrojů a vědy a výzkumu.
Obě vysoké školy chtějí společným postupem bránit snahám o snižování autonomie
vysokých škol a nárůstu administrativy. Deklarují také společný zájem o účelné využívání již
pořízené infrastruktury a dohodly se na společném koordinovaném postupu při pořizování nových infrastrukturních celků. Dojde k zahájení jednání o přípravě minimálně jednoho
společného doktorského studijního programu
v anglickém jazyce. V neposlední řadě chtějí
obě univerzity spolupracovat v rámci centralizovaných projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Na semináři vystoupili pozvaní odborníci z renomovaných strojírenských podniků a učitelé
škol zapojených do projektu. Jejich hlavní poznatky vyplývající z přednesených příspěvků
byly následující:
Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení (garant celého projektu):
Za svaz vystoupil pan Ing. Bedřich Musil,
který je v projektu zařazen na pozici supervizora. Kladl důraz zejména na uplatnění mechatroniky ve výrobě obráběcích a tvářecích
strojů. Ing. Musil ve svém vystoupení představil výrobní program celé členské základny Svazu strojírenské technologie (zejména výrobců obráběcích a tvářecích strojů)
a poukázal na vazby mezi výrobou a oborem
mechatroniky.

Program semináře:
1. Zahájení – vystoupení odborného supervizora projektu – mechatronika v sektoru obráběcích a tvářecích strojů.
2. Vystoupení zástupců jednotlivých škol zapojených do projektu – nové prvky výuky se
zaměřením na mechatroniku.
3. Vystoupení zástupců spolupracujících firem
na téma: potřeby praxe a dovednosti žáků:
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Šmeral Brno, a.s.
Tuto společnost prezentovala paní Mgr. Musilová, která ve svém vystoupení poukázala na nedostatek kvalifikovaných mladých lidí a na potřebu
zaměstnavatele získat především odborníky ovládající mechatronické a automatizační postupy. Jako příklad uvedla přesné měření Leica LTD706.

KOVOSVIT MAS, a.s.
S prezentací společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. vystoupila paní Pospíchalová, která zdůraznila zájem zaměstnavatele získat mladé lidi. Specifikovala
nabídku a poptávku a přiblížila i formu náboru a odměňování nových pracovníků přicházejících ze středních odborných škol.

TOS KUŘIM – OS, a.s.
Za TOS KUŘIM-OS, a.s. vystoupil pan Ing. Kupka, který specifikoval požadavky zaměstnavatelů na profil zaměstnance. Vysvětlil, proč je důležité,
aby nový zaměstnanec měl tyto pracovní a morální vlastnosti:
ochota pracovat; ochota komunikovat a naslouchat; poctivost; schopnost se učit; odborné znalosti.

Škoda MACHINE TOOL, a.s
Za společnost ŠKODA MT, a.s. vystoupil pan Ing. Švehla, který účastníkům semináře přiblížil výrobní program společnosti, poukázal na vysokou
technickou a technologickou vybavenost továrny a nutnost, aby škola připravila své žáky na dovednosti, které podnik potřebuje.
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TOS VARNSDORF, a.s.
TOS VARNSDORF a.s. zastupoval pan Ing. Červinek, který v diskusi na téma vybavenosti škol pro výuku upozornil na problém, že české školy jsou
často pro potřeby výuky vybavovány asijskými stroji.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kuřim
Prezentaci připravila paní Ing. Smetanová. Ve svém vystoupení zdůraznila požadavky podniků, se kterými škola spolupracuje, a současně i názor
školy, jak je možné tyto požadavky naplnit. Dále pak specifikovala součásti vybavení školy a kladně hodnotila doplnění výukových prostředků
o výukové panely společnosti Festo s.r.o.

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno
Prezentaci připravil pan Mgr. Dostál. Ve svém vystoupení se především zaměřil na cíl školy zvýšit kvalitativní úroveň žáků v oblasti mechatroniky.
Uvedl základní směry, kterými se chce škola dále ubírat, zejména vybudování nové učebny mechatroniky a automatizace.

Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem
Prezentaci přednesl pan Šindelář. Ve svém vystoupení kladně hodnotil spolupráci s firmou TOS VARNSDORF, a.s. a dále pak pozitivně vyzdvihl
i zvýšení úrovně vybavení školy výukovými panely Festo s.r.o.
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Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf
Mgr. Škoda ve své prezentaci popsal stav výuky mechatroniky a představil vize její výuky na jejich škole. Také kladně zhodnotil spojení s firmou
TOS VARNSDORF a.s. a vyzdvihl přínos nakoupených výukových paelů od firmy Festo, s.r.o.

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany
Prezentaci přednesl pan Ing. Otipka, který popsal strategii výuky mechatroniky a popsal základní vybavení učebny. Ing. Otipka dále hovořil o způsobu výuky mechatroniky před dodávkou výukových panelů a zdůraznil skutečnost, že se po dodávce výukových panelů od firmy Festo, s.r.o.
výrazně zvýšil zájem žáků o výuku. Předpokládá také kladnou odezvu jak u rodičů, tak zejména ze strany potenciálních zaměstnavatelů.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín
Pan Mgr. Hromek přiblížil ve své prezentaci účastníkům semináře vybavení školy a způsob výuky. Uvedl také, jakým způsobem škola spolupracuje
s firmami v daném regionu. Upozornil na skutečnost, že poptávka po absolventech s dobrou znalostí mechatroniky v poslední době výrazně vzrostla.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov
Prezentaci přednesl pan Ing. Neděla, který konstatoval, že mechatronika jako předmět se na jejich škole nevyučuje. Dovednosti, které jsou pro
mechatroniku potřebné se vyučují v rámci jiných předmětů. Cílem je tedy, aby byl předmět mechatronika zařazen do osnov školy, protože se po
absolventech s touto odborností zvýšila poptávka. Také on vyzdvihl vysokou kvalitu spolupráce s firmami v daném regionu a konstatoval zvýšený
zájem těchto firem o absolventy z jejich školy.

Hodnocení semináře
Zapojení učitelé hodnotili seminář velice kladně. Celkové průměrné známky za jednotlivé
hodnocené kategorie byly v rozmezí 1–1,83
(při stupnici hodnocení 1–5).
Subjektivně i objektivně byl tedy seminář
hodnocen pozitivně a znamenal značný přínos pro zúčastněné učitele partnerských škol
i zástupce zaměstnavatelů.
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