
č e r v e n  2 0 2 0   w w w . s s t . c z
Svět strojírenské techniky

Č A S o P I S � S v A Z U � S T R o J í R E n S k é � T E C H n o L o G I E

Pohled do auditoria při semináří k veletrhu 
EMO Hannover 2019 /str.�65/

Firma Renishaw vytiskla závodní kolo pro 
olympijské hry. /str.�21/

Novým prezidentem 
CECIMO byl zvolen 

Švýcar Hans-Martin 
Schneeberger

/str.�54�/

Generální komisař 
výstavy EMO 2021 Luigi 
Galdabini
/str.�67/

CECIMO v době koronavirové epidemie /str.�60/





www.sst.cz� 3

oBSAH

vydává�Svaz�strojírenské�technologie,�zdarma�pro�potřeby�členů�SST�a�odborné�veřejnosti�l evid. číslo MK ČR 15126, ISSN 1803-5736
Redakce: PhDr. Blanka Markovičová, CSc., svaz@sst.cz l Adresa redakce: SST, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 228 225 943, mobil: +420 604 245 616  
Sazba: DTP studio, Business Media CZ

Úvodník�–�Svět�s�koronavirem
Globální výhled  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kam směřuje české strojírenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Členské fi rmy Svazu strojírenské technologie čelí dopadům 
koronavirové krize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Aktuality
EMO 2019 o strojích a datech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Produkti vita a konkurenceschopnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pozice České republiky v mezinárodním srovnání 
konkurenceschopnosti  dle Světového ekonomického fóra  . . . . . . 12
Silné a slabé stránky sestavené podle indexu globální 
konkurenceschopnosti  Světového ekonomického fóra 
SWOT analýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Strojírenské fi rmy se neobejdou bez zaměstnanců se soft  skills . . 14
Jak vyřešit nedostatek talentů: Co zaměstnanci chtějí? . . . . . . . . . 15
Investi ce českých strojírenských fi rem loni meziročně klesly . . . . . 17
Chytré investi ce jako téma spolupráce zemí V4 
s USA na půdě MPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dopady koronaviru na ekonomiku; potí že mají hlavně 
malé podniky a sektor služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR  . . . 19
Francouzsko-německá iniciati va k zotavení Evropy 
z koronavirové krize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ze�života�členských�fi�rem�–�Renishaw
V boji o olympijské zlato  pomůže britskému 
cyklisti ckému týmu 3D ti sk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kovový 3D ti sk přináší naději pro léčbu Parkinsonovy choroby . . . 22
Ze�života�členských�fi�rem�–�kovosvit�MAS
Kovosvit MAS představil nového ředitele, 
členy představenstva i konzultanta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Novým ředitelem kvality Kovosvitu MAS je Petr Vlach . . . . . . . . . . 23
Kovosvit MAS nabízí pozáruční servisní prohlídky 
obráběcích strojů zdarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kovosvit MAS Machine Tools omezil výrobu, 
slévárna funguje naplno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kovosvit MAS výrobu drží, podniku napomáhá 
řada preventi vních opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Česká�spořitelna,�a.�s.�–�partner�SST
Nástup digitálního věku v čase koronaviru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Svaz�průmyslu�a�dopravy�ČR
Ambiciózní pracovní program Evropské komise na rok 2020 . . . . . 27
Členské státy EU si musí zachovat právo rozhodovat 
o vlastní cestě ke klimati cké neutralitě  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Základní fakta a pozice Svazu průmyslu 
k Zelené dohodě pro Evropu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Region střední a východní Evropy chce být při rozvoji 
umělé inteligence v Evropské unii slyšen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Česká ekonomika v roce 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Výroba motorových vozidel doháněla v loňském roce 
tempo roku 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Růst českého exportu mírně zpomaluje, 
přesto byl v roce 2019 opět rekordní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Technici a inženýři oslavili svůj světový den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Soutěž Cena za Průmysl 4.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Více než tři čtvrti ny exportérů mají problémy se zahraničními 
zakázkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Informace o schválených úvěrech nestačí. 
Stát by měl říct, kolik peněz už do fi rem dorazilo . . . . . . . . . . . . . . 33
Přijetí  fi nálního modelu kurzarbeitu musí 
předcházet důkladná analýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Hospodářská�komora�České�republiky

 Exportérem roku 2019 se stala automobilka Škoda Auto
Vítězem kategorie „Firma s nejvyšším meziročním nárůstem 
exportu“ je společnost TOS VARNSDORF.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kvůli nedostatku peněz dochází k napětí  mezi fi rmami . . . . . . . . . 36
Jak by měla vypadat efekti vní pomoc podnikatelům?  . . . . . . . . . . 37

Stati�sti�ka�sektoru
Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů v České republice 
1. čtvrtletí  2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

CECIMo
Ekonomický a stati sti cký TOOLBOX za čtvrté čtvrtletí  a rok 2019  . 43
Novým prezidentem CECIMO byl zvolen 
Hans-Marti n Schneeberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
V CECIMO byli zvoleni noví předsedové výborů . . . . . . . . . . . . . . . 54
 Geopoliti cké výzvy pro evropský průmysl obráběcích strojů 
v podmínkách nejistot globálního trhu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zelená dohoda pro Evropu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cílem je funkční a inovati vní rámec automobilního průmyslu . . . . 58
Regulace aditi vní výroby bude jedním z důležitých 
bodů programu Evropské komise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Jednání o dalším vývoji iniciati vy Blue Competence . . . . . . . . . . . . 59
 CECIMO v době koronavirové epidemie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Dopis Evropské komise adresovaný CECIMO v souvislosti  
s pandemií COVID 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Výrobní sektor v boji proti  COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Mezinárodní�výstavy�a�veletrhy
U příležitosti  veletrhu METALEX byl v Thajsku předveden 
systém umati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Veletrh EMO Hannover 2019 ukázal budoucnost výroby . . . . . . . . 65
Byl jmenován Generální komisař EMO MILANO 2021  . . . . . . . . . . 67
BVV: Veletrhy potřebují jasný plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Světové�trhy
Chorvatsko v čele Evropské unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Priority chorvatského předsednictví  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Jak si vedl jednotný trh Evropské unie před vypuknutí m 
pandemie COVID 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Evropský byznys vyzývá k hledání rovnováhy ve vztahu EU–Čína . . . . .71
Německý průmysl obráběcích strojů bude v roce 2020 
čelit velkým výzvám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Negati vní vývoj v oboru výrobních strojů v Itálii se prohluboval . . . . 74
PROPEA – Projekty na podporu ekonomických akti vit v zahraničí  . . . .75

obor�MT�na�Slovensku
Výskum a vývoj v slovenských reáliách  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Gühring Slovakia – vo vlastnom a s ambíciami . . . . . . . . . . . . . . . . 77

výzkum,�vývoj,�inovace
Investi ce do výzkumu přivedly fi rmy v roce 2018 k rekordu  . . . . . 79
Co je to blockchain?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Blockchain pro strojaře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Projekt�Ck�–�SvT�–�Centrum�kompetence-Strojírenská�výrobní�
technika�jako�základ�oborového�výzkumu�v�České�republice�II.
 Výsledky pohledem fi rmy ŠKODA MACHINE TOOL . . . . . . . . . . . . . 82
Výsledky pohledem fi rmy Šmeral Brno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Výsledky pohledem fi rmy TOS VARNSDORF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Výsledky pohledem fi rmy KOVOSVIT MAS Machine Tools . . . . . . . 85

vzdělávání
Duální vzdělávání se rozšíří do dalších krajů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86



4� www.sst.cz

Úvodník

Globální výhled
Globální�ekonomika
dopad� pandemie� koronaviru� na� globální�
ekonomiku� vedl� k� revizi� původní� prognózy,�
která� nyní� předpokládá� pokles� globálního�
hrubého� domácího� produktu� za� rok� 2020�
o�3�%,�s�riziky�dalšího�snížení.

Předpokládá se, že ekonomika bude zablo-
kována do května či června, podle jednotli-
vých zemí. I když se tento předpoklad jeví ve 
srovnání se zkušenostmi z Číny spíše jako kon-
zervativní, mohou se okolnosti změnit.

Odhaduje se, že v Číně klesl HDP v prvním 
čtvrtletí 2020 o 12 % proti stejnému období 
předchozího roku. Očekávalo se silné oživení 
ve druhém kvartálu, ale čínská ekonomika 
bude dále postižena velkými problémy eko-
nomiky ve zbytku světa.  

I když výpadky v některých zemích jsou 
méně závažné, obchodní průzkum a údaje 
o trhu práce za 2. čtvrtletí 2020 ukazují na 
prudký pokles aktivity ve většině zemí. Je 
pravděpodobný čtvrtletní pokles HDP v USA 
a eurozóně minimálně o 8 %. Celkově se oče-
kává, že světový HDP poklesne asi o 7 %.   

V ekonomikách, na které se vztahuje výpa-
dek hospodaření, jsou ve druhém čtvrtletí ru-
šena nařízená omezení. V důsledku toho by se 
měl ve třetím čtvrtletí růst obnovit a ve čtvr-
tém čtvrtletí nabrat na tempu. Oživení však 
nebude stačit k vyrovnání ztrát z prvního po-
loletí 2020, takže světový HDP se za rok 2020 
celkově sníží asi o 3 %, což je více než dvojná-
sobek poklesu v roce 2009 během globální fi-
nanční krize. Vzestup se očekává pro rok 2021 
o 4–6 %. Tomu by mohl napomoci výrazný po-
kles cen ropy.

Sektor�výrobních�strojů�je�tvrdě�
zasažen
Automobilový�průmysl�zaznamenal�nejroz-
sáhlejší� výpadek� od� druhé� světové� války�
v� reakci� na� slabou� poptávku,� nedostatky�
dodavatelského�řetězce�a�opatření�na�ome-
zení�činnosti�korporací.�Tento negativní do-
pad na automobilový sektor se promítá do 
dodavatelského řetězce, kam patří i odvětví 
výrobních�strojů�(MT)�a kovodělných výrob-
ků, které jsou rovněž klíčovými odvětvími 
pro spotřebu MT. Proto se očekává, že do-
pad na poptávku po MT bude letos velmi 
závažný. 

Navzdory prudkému zhoršení se očekává, 
že ke konci roku 2020 dojde k oživení odvět-
ví MT. V roce 2021 se obnoví spotřebitelské 
a podnikatelské výdaje a budou pokračovat 
masivní politické stimuly. 

Nebývalá a rychle se měnící povaha této kri-
ze a zejména nejistota pokud jde o možnou 
druhou etapu pandemie, ale způsobuje, že 
prognózy jsou značně nejisté. 

nejnovější�předpoklady�vývoje�
e-mobility
Navzdory dopadům koronavirové krize zůstá-
vá pohyb směrem k e-mobilitě významným 
tématem pro výrobce působící v oboru MT 
a tradiční dodavatele automobilových dílů, 
protože automobilové firmy se stále více 
zaměřují na vývoj a výrobu elektromobilů. 
(Pozn. V poslední době se experimentálně 
zkouší i průlomová technologie bezdrátové-
ho nabíjení elektromobilů za jízdy na principu 
magnetické indukce.)

Velká část investic ze strany automobilo-
vých firem je nyní zmrazena, což znamená, 
že negativní dopad na poptávku po MT bude 
v těchto zemích značný. 

Podle údajů o automobilových investicích 
ze studie společnosti VDMA (Německo) a je-
jich kombinace s celkovými údaji o automo-
bilových investicích od společnosti Oxford 
Economics byla potvrzena výrazná prodleva 
mezi investicemi zaměřenými na elektromo-
bilitu a prodejem e-vozidel. 

Na základě současných odhadů týkajících se 
pronikání na trh s e-vozy v příštím desetiletí 
se očekává, že dopad na poptávku po MT nej-
více zasáhne ty země, které vynakládají velké 
úsilí směřující k prosazení e-mobility.

krátký,�ale�hluboký�propad�
průmyslové�výroby�
Rychlé šíření koronaviru a s tím spojené po-
litiky izolace zaváděné za účelem omezení 
ohnisek nákazy vedlo k výraznému narušení 
hospodářské činnosti. Aktivita v oblasti služeb 
zaznamenala největší propad, ale zasažena 
byla i výroba. 

Globální výrobní nákupní manažerský index 
(PMI) v únoru prudce poklesl a v březnu zůstal 
pod hranicí 50, a sice na 47,6. PMI pro klíčové 
průmyslové země naznačuje, že narušení do-
davatelského řetězce mělo závažný a rozsáh-
lý dopad na výrobu. PMI signalizoval prudké 
zhoršení podmínek pro výrobu.

Očekává se, že globální výroba zůstane ve 
druhém kvartálu slabá, než se v druhém po-
loletí projeví vzestup v důsledku zpomalení 
šíření epidemie a omezení izolace, což povede 
k uvolnění poptávky a zvýšení důvěry podnika-
telů. výjimečně�slabý�začátek�letošního�roku�
však�znamená,�že�za�celý�rok�2020�se�čeká�po-
kles�celosvětové�průmyslové�výroby�o�5,3�%. 

Jistou�úlevu�přinesou�nižší�ceny�
ropy
Trh s ropou se stále vzpamatovává z těžké kri-
ze poptávky. Na straně poptávky dopadá šíře-
ní koronaviru na cestování a dopravu obzvlášť 
tvrdě. Na straně nabídky, rozpoutala Saúdská 
Arábie prudký boj o podíl na trhu a prodávala 

ropu se ztrátou. Předpokládá se, že ceny 
ropy zůstanou nízké a vynutí si výrazné škrty 
i v americké produkci. 

Nižší globální ceny ropy působí na průmys-
lové výrobce nejednoznačně. Průmyslová od-
větví dodávající ropnému průmyslu stroje na 
těžbu a zařízení pro její zpracování jsou tvrdě 
zasažena, zatímco odvětví orientovaná na 
spotřebitele obvykle těží z nižších cen energií 
a z podpory disponibilních příjmů.

Čínský�průmysl�se�dále�zotavuje
V Číně ukazují údaje o průmyslové činnosti, 
že epidemie měla masivní vliv na výrobu, kte-
rá v lednu a únoru meziročně klesla o 13 %. 
Přitom investice do dlouhodobého majetku 
meziročně klesly o 31,5 %. Existují náznaky, že 
se výroba začíná zotavovat. Výstupy továren 
se zvyšují, a denní ukazatele jako spotřeba 
uhlí se blíží k běžným úrovním. Návratu k nor-
málu pomůže zrušení výluk v provincii Wuhan 
a Hubei. Mezi nejhůře zasažené segmenty ale 
stále patří výroba automobilů a elektroniky.

(Pozn.: Čínská ekonomika letos podle po-
sledních odhadů MMF z loňského tempa 6,1 
procenta zpomalí na 1,2 procenta. Čína tak 
bude spolu s Indiím jedinou velkou zemí, která 
udrží pozitivní vývoj).

výluky�zůstávají�
Výpadky výroby se po obchodních a dodava-
telských řetězcích přelévají z epicentra v Číně 
a mají zničující dopad na průmyslovou činnost 
v mnoha zemích.

V Evropě poskytují údaje z března 2020 
pohled na pravděpodobný dopad. Produkce 
komponentů pro výrobu a objednávky byly 
kvůli výlukám značně sníženy, zatímco naru-
šení dodávek vedlo ke značnému prodloužení 
dodacích lhůt. Itálie a Španělsko byly nejhůře 
postiženými zeměmi s nejextrémnějšími izo-
lačními politikami v regionu, ale i jiné země za-
vedly podobné politiky, aby izolovaly ohniska, 
která by dále devastovala regionální výrobu. 

Důsledky šíření koronaviru se promítají 
i v amerických dodavatelských řetězcích, kte-
ré jsou zranitelnější než v jiných vyspělých 
ekonomikách vzhledem k vysokému podílu 
dovozu meziproduktů z Číny. Výrobci v doda-
vatelském řetězci Boeing čelí nadto ještě rizi-
ku, že se 737 MAX ještě nějakou dobu nevrátí 
do výroby, a také hrozbě Číny, že bude jejich 
produkty bojkotovat. Kolaps globálních cen 
ropy postihne současně v USA i výrobce strojů 
pro těžbu ropy a plynu.

Značná�volatilita�poptávky�po�MT�
Pandemie zmařila naděje na oživení MT. V le-
tošním roce je proto prudký pokles nevyhnu-
telný. V roce 2021 se očekává silné oživení, 
neboť aktivita se s největší pravděpodob-
ností vrátí k normálu. očekává� se,� že�výkon�

Svět s koronavirem
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Úvodník
průmyslu�MT�poklesne�v�roce�2020�o�4,7�%�
a�v�roce�2021�vzroste�o�6,6�%.�Investice v tom-
to odvětví budou mít podobný průběh, a to 
pokles o 4,1 % v roce 2020 a v roce 2021 růst 
o 5 %. Ještě před vypuknutím krize však ob-
jednávky v druhém pololetí 2019 značně osla-
bily a naznačovaly hlubší propad poptávky po 
MT. očekává� se�proto,� že�globální� spotřeba�
MT�v�roce�2020�poklesne�o�28,3�%,�a�v�roce�
2021�pak�stoupne�o�33�%. (Scénář 1)

Přehled�střednědobých�trendů�
Hlavním hnacím motorem světového růstu 
od počátku devadesátých let byl růst Číny – 
jako produkujícího i konzumního hybatele – 
a její prohlubující se integrace do světového 
obchodu. Čínský růst reálného HDP po deset 
let až do roku 2012 činil v průměru 10,5 % 
ročně s reálnými fixními investičními výdaji 
ve všech odvětvích hospodářství, které se ve 
stejném období zvyšovaly o téměř 14 % roč-
ně, což představovalo mnohem větší podíl na 
světových investicích než na HDP. Od té doby 
čínský růst HDP značně zpomalil a v letech 
2018–2019 dosahoval v průměru 6,4 % ročně.

Jak čínský HDP, tak fixní investice mají dále 
růst pomaleji, protože čínská ekonomika 
upouští od nadměrných investic jako hlavního 
motoru růstu.� v� důsledku� toho� se� očekává,�
že�HdP�poroste�průměrným�ročním�tempem�
5,2� %� v� období� 2020–2023� a� fixní� investi-
ce� tempem�3,5�%� ročně�–�nejbližší� trend� je�
však�ovlivněn�dopady�pandemie�koronaviru.�
Slabší� investiční� trendy� naznačují� mírnější�
tempo�růstu�čínské�spotřeby�MT�ve�středně-
dobém� horizontu� ve� srovnání� s� těmi,� která�
byla�patrná�před�rokem�2011.�To však na dru-
hé straně zvýhodňuje rychlé spotřebitelské 
výdaje, jejichž roční růst bude 6,1 % v období 
2020–2023. Jak se příjem na hlavu zvyšuje, 
dochází k přechodu spotřebitelské poptávky 
k jednorázovým výdajům zaměřeným na dlou-
hodobější zboží a služby. Navzdory slabšímu 
růstu HDP a investic tu stále zůstává prostor 
pro záměry, které zajistí, že Čína zůstane důle-
žitým motorem pro světový trh s výrobky MT.
Podobný�proces�dohánění� vyspělého� svě-

ta�je�patrný�v�mnoha�rozvíjejících�se�zemích�
a�bude� klíčovým�motorem� světového� růstu�
ve� střednědobém�horizontu.� Z� něho�budou�
těžit� sektory� klíčové� pro� nákup� obráběcích�
strojů. Očekává se například, že se v rozví-
jejících se zemích budou stále více poptávat 
motorová vozidla i špičkové spotřební vý-
robky, protože příjmy na hlavu tam v příštích 
pěti letech vzrostou. I když se v posledních 
deseti letech pronikání těchto jednorázových 
produktů do domácností zvýšilo, je zde jasně 
prostor pro větší odbyt, protože střední třída 
v těchto zemích expanduje.

To bude ve střednědobém horizontu podpo-
rovat růst nákupů obráběcích strojů. Odvětví 
MT má tendenci k vyšší cykličnosti, než která 
platí pro celkové fixní investiční výdaje. Samo 
o sobě patří toto odvětví k nejvíce cyklickým 
činitelům HDP. Očekává se, že tyto středně-
dobé trendy podpoří růst odložené spotřeby 

obráběcích strojů. Čína, která je již nyní jejich 
největším spotřebitelem i výrobcem, si udrží 
svůj náskok, protože se její domácí poptávka 
rozšiřuje a její přitažlivost pro zřizování základ-
ní výroby a zajišťování exportu do zbytku svě-
ta stále působí. To platí i navzdory probíhají-
címu snížení konkurenceschopnosti vzhledem 
k postupnému růstu čínských mezd. 
Pro�situaci�v�Evropě�se�naproti�tomu�oče-

kává,�že�růst�HdP�v�období�2020–2023�bude�
mnohem� skromnější:� 1,3� %� ročně,� přičemž�
růst�fixních� investic�bude�ve�stejném�obdo-
bí�činit�v�průměru�1,8�%.�v�této�době�budou�
vlády� pokračovat� v� řešení� deficitů� a� dluhů�
veřejného�sektoru.
obyvatelstvo� obecně� stárne� a� tento� trend�

nepříznivého� demografického� vývoje� má�
za� následek� přinejlepším� velmi� pomalý� růst�
nabídky� pracovních� sil� v� době,� kdy� se� při-
stěhovalectví� stává� politickou� záležitostí.�
V některých zemích je totiž počet pracovních 
sil nastaven na výrazný růst zakázek. Po dozně-
ní krize lze dočasně nezaměstnané pracovníky 
znovu zaměstnat, čímž se částečně zmírní pro-
blémy s rozjezdem výroby, způsobené nízkou 
nabídkou na trhu pracovních sil. Tento limit 
bude ale i nadále omezovat potenciální růst 
produkce v celém regionu. Větší intenzita ka-
pitálu ve výrobě může zmírnit omezení v ob-
lasti pracovních sil a zvýhodnit zvýšené nákupy 
v oboru MT, ale atraktivnějším řešením často je 
přesunout další výrobu do rozvíjejících se zemí, 
kde nedostatek pracovních sil není převládají-
cím problémem a náklady jsou výrazně nižší. 
Pro�klíčová�nákupní�odvětví�MT�je�poptáv-

ka�po�jejich�výrobcích�(např.�motorových�vo-
zidlech)�v�Evropě�méně�dynamická,�protože�
úroveň�nasycenosti� je�vysoká.�Trhy jsou zde 
však velké, takže poptávka poskytuje kon-
tinuální podnět k výrobním a tím i investič-
ním výdajům. Očekává se, že větší dynamika 
vzejde z rozvíjejících se zemí. E-mobilita�však�
postupně�v�delším�horizontu�změní�tradiční�
dodavatelské�řetězce�v�automobilovém�prů-
myslu�a�to�by�mohlo�mít�značně�nepříznivý�
dopad� na� poptávku� po� obráběcích� strojích�
vzhledem� k� tomu,� že� čistá� elektromobilita�
vyžaduje� méně� opracovaných� dílů� hnací-
ho� ústrojí� než� konvenční� motorová� vozidla�
a�hybridy.�v�nejbližší�době�však�trh�s�e-vozy�
čelí� řadě� omezení,� včetně� nákladů� na� ba-
teriovou� technologii� a� problémů� v� nabíjecí�
infrastruktuře,� která�by�měla� zmírnit� rušivý�
dopad�na�strojírenskou�výrobu.

Na základě současných odhadů, týkajících 
se pronikání na trh s e-vozy v příštím dese-
tiletí, se očekává, že dopad na poptávku po 
obráběcích strojích bude sice jednoznačně 
negativní, nikoli však katastrofální, a zasáhne 
nejvíce ty země, které na rozvoj eletromobi-
lity výrazně tlačily. Německá a francouzská 
poptávka po MT bude utlumena nejvíce, pro-
tože vstoupily do hry nové emisní předpisy 
EU. Předpoklady čínské poptávky po e-vozech 
však byly upraveny kvůli změnám politiky, což 
naznačuje slabší, i když stále významný nega-
tivní dopad na poptávku po MT produkci.

Rizika
očekává� se,� že� globální� HdP� letos� klesne�
o� nejméně� o� 3� %, protože izolacionistická 
politika uplatňovaná napříč zeměmi zasáhne 
aktivity v sektoru služeb a tento trend zasa-
huje i průmysl. Rizika se oproti dosavadním 
prognózám stále ještě zvětšují. Všechny země 
jsou silně postiženy, důsledky jsou déletrvají-
cí a dopady na finančních trzích větší, než jak 
předpokládaly dřívější odhady.

V tomto scénáři může být globální�ekono-
mika� v� roce� 2020� ohrožena� přímým�propa-
dem� ve� výši� až� 8� %� s� těžkými� recesemi� ve�
všech�hlavních�ekonomikách. V zemích, kte-
ré jsou v současné době velmi těžce postiže-
ny, existuje další riziko nepříznivého vývoje, 
a v zemích, kde byly dopady v původní pro-
gnóze relativně malé, jsou nyní předpokláda-
ná rizika větší.

opětovné�vyhrocení�obchodní�války�
je�nadále�možné
Znovu stoupá obchodní napětí mezi USA 
a Čínou .
v� tomto� scénáři� bude� celosvětová� po-

ptávka� po� MT� v� roce� 2020� nižší� o� 28,9� %,�
a�v�roce�2021�pak�při�slabším�oživení�stoupne�
o�29,6�%.�(Scénář 2) 

Krátkodobá volatilita bude z velké části způ-
sobena dopady pandemie koronaviru.

Česká�republika�
Rozsáhlý� dopad� koronavirové� krize� a� s� ní�
spojených�omezujících�opatření�v�celém�re-
gionu�vede�k�neustálé�revizi�prognóz.�nyní�
se� očekává,� že� HdP� v� roce� 2020� klesne�
o�6,5�%�a�zasáhne�všechny�části�ekonomiky,�
protože�řada�odvětví�hromadně�ruší�objed-
návky.�Po�zvládnutí�ohnisek�nákazy�dochází�
sice� k� postupnému�omezování� ochranných�
opatření,� ale� oživení� bude� následovat� až�
v�roce�2021.�

Spotřeba v druhém kvartálu prudce klesá, 
neboť celostátní výluka si vybírá svou daň 
v pohostinství a cestovním ruchu a spotřebi-
telé instinktivně oddalují nákupy zboží dlou-
hodobé spotřeby. Co se týče spotřebitelských 
investic, většina projektů je spíše odkládána, 
než přímo rušena. Převládající nejistota v prv-
ním pololetí ale ještě prohlubuje propad ve 
výrobní sféře. 

Narušení dodavatelských řetězců se pro-
mítá do situace českých výrobců. Produkční 
odstavení významných německých výrobců 
automobilů včetně Škody Auto zasáhlo silně 
celý průmysl a export. V roce 2020 se očekává 
pokles spotřeby MT o 16,3 %. V roce 2021 by 
se pak mohla jejich spotřeba zvýšit o 8,2 %.

Redakčně zpracováno s využitím pod-
kladů Association for Manufacturing 
Technology USA (AMT), CECIMO, Australian 
Manufacturing Technology Institute Limited 
(AMTIL), Indian Machine Tool Manufacturers‘ 
Association (IMTMA), Taiwan Machine Tool 
and Accessory Builders’ Association (TMBA) 
a Oxford Economics. 
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Kam směřuje české strojírenství 
Strojírenství�patří�k�nejvýznamnějším�segmentům�našeho�zpracovatelského�průmyslu.�Toto�
postavení�si�udržuje�od�předválečných�let,�kdy�strojírenství�patřilo�k�nejprogresívnějším�obo-
rům.�díky�tradici,�technické�erudici�a�invenci�českých�strojařů�se�po�roce�1990�podařilo�v�po-
měrně�krátké�době�vrátit�na�náročné�trhy�EU,�USA�a�další.�významnou�roli�v�tomto�procesu�
sehrál�automobilový�průmysl,�v�čele�se�Škodou�Auto,�a.s.� Jeho�rychlý�rozvoj�umožnil�vznik�
dalších�navazujících�oborů�a�sítě�celé�řady�subdodavatelů.�

Není náhodou, že průmyslově vyspělé země 
se silným automobilovým sektorem, jako 
například Německo a Japonsko, mají také 
silný domácí průmysl obráběcích strojů. 
Také český průmysl obráběcích a tvářecích 
strojů se poměrně rychle vyrovnal s novým 
tržním prostředím. Hlavní� výzvou� byla� nut-
nost� vybavení� obráběcích� a� tvářecích� stro-
jů� konkurenceschopnou� řídicí� elektronikou�
a� vybudování� sítě� obchodních� a� servisních�
zastoupení.� Vedle kooperační výroby po-
stupně vznikaly vlastní nové konstrukce 
strojů, vhodných například pro nově vznika-
jící výrobce dílů a nástrojů pro automobilový 
průmysl. 

Dnes je již samozřejmostí, že současné 
obráběcí stroje jsou vybaveny, stejně jako 
produkce jejich konkurentů, nejmoderněj-
šími CNC systémy, pohony a periferními 
jednotkami. Byl to mimo jiné také obor ob-
ráběcích strojů, který díky vysokým poža-
davkům na kvalitu a efektivnost produkce 
výrazně přispěl k vývoji mechatronických 
a elektronických systémů. Využití možností 
dálkové diagnostiky se u obráběcích strojů 
datuje prakticky od začátků internetu a dnes 
je ve strojírenství standardem v rámci prv-
ků Průmyslu 4.0, stejně jako automatizace 
a využití robotů při výrobě na CNC strojích. 
Rozšiřuje se využívání digitálních dvojčat 
například při odlaďování technologických 
programů nebo při analýze vlastností nových 
konstrukcí. 

Význam a postavení našeho průmyslu ob-
ráběcích strojů dokládají také statistická data. 
v� produkci� obráběcích� strojů� za� rok� 2018�
skončila�Česká�republika�na�13.�místě�na�svě-
tě,�v�produkci�na�hlavu�je�na�8.�místě�na�světě�
a�na�5.�místě�v�rámci�Evropské�unie.�Od roku 
2019 dochází k celosvětovému poklesu pro-
dukce z řady důvodů. Těmi hlavními je pokles 
poptávky po investicích v Číně v důsledku ob-
chodních sporů s USA, nejistoty kolem Brexitu 
a v neposlední řadě problémy evropského au-
tomobilového průmyslu vzhledem ke stoupa-
jícímu tlaku na snížení emisí. 
Budoucnost� našeho� strojírenství� vidím�

v�produkci�výrobků�s�vysokou�přidanou�hod-
notou�a�v�poskytování�specializovaných�slu-
žeb.�Často se hovoří o nutnosti zvyšovat ve 
výrobě podíl finálních produktů. Žádný finální 
výrobce složitých strojírenských produktů si 
dnes nevyrábí vše sám. Právě výrobní speci-
alizace a logistika umožnily dosažení vysoké 
kvality a produktivity ve výrobě automobilů, 
letadel a řady dalších složitých strojírenských 
výrobků. 

Mnoho� komponentů� vyráběných� v� ČR�
dnes� představuje� ve� svém� oboru� špičku.�
Jedná se například o výrobu leteckých mo-
torů, energetických zařízení, uzlů pro kos-
mický průmysl, speciálních kompozitových 
dílů, elektronických a mechatronických uzlů 
a mnoha dalších. V ČR působí například v au-
tomobilovém průmyslu mnoho firem, které 
dodávají komponenty nejen domácím výrob-
cům ale i mnoha dalším zahraničním světo-
vým značkám. Podobně je tomu v leteckém, 
železničním, energetickém nebo obranném 
průmyslu. 
Pro� udržení� konkurenceschopnosti� je� ne-

zbytné� trvale� investovat� do� výzkumu� a� do�
nových� technologií.� Aditivní� technologie,�
digitalizace,� robotizace,� umělá� inteligence�
a� konektivita� jsou� těmi� hlavními� oblastmi.�
V důsledku postupného přechodu na nízko-
emisní technologie a na rozvoj elektromobili-
ty se výrazně mění požadavky zákazníků stro-
jírenských firem. Roste význam technologií, 
zmenšuje se význam ceny nízkokvalifikované 
práce. Zejména v sofistikovaných oborech se 
lidská práce bude přesouvat do oblasti tvůr-
čích a kontrolních funkcí. Tlak na produktivitu 
a kvalitu nutí výrobce urychleně investovat do 
automatizace a robotizace. Tento fenomén 
se postupně dostává z oblasti opakovaných 
výrob i do typicky zakázkových strojírenských 
výrob, kde lze pro každého zákazníka rychle 
a efektivně vyrobit specifickou konfiguraci 
zařízení. Se změnou požadavků na kvalifikaci 
zaměstnanců úzce souvisí struktura našeho 
školství a jeho schopnost nabídnout průmyslu 
vhodné absolventy. Průmysl naopak musí ve 
vlastním zájmu se školami v rámci zpětné vaz-
by úzce spolupracovat a zapojit je do reálných 
výrobních a předvýrobních procesů a posky-
tovat školám moderní technologie. 

V nedávném období naši ekonomiku za-
sáhla bezprecedentní situace v podobě pan-
demie COVID-19. O dopadu na světovou 
ekonomiku a domácí průmysl lze v této chvíli 
jen spekulovat. Věřím, že dříve či později se 
ekonomika zotaví a vrátí se k udržitelné pro-
speritě. Bezpochyby se řada věcí včetně prů-
myslu změní. Například globalizace výrobních 
řetězců nebude posuzována jen z pohledu 
ekonomického ale také státně-bezpečnostní-
ho nebo z pohledu ekologie. To přinese růst 
výdajů států na obranu a prevenci nejrůzněj-
ších hrozeb, ale i některé pozitivní změny, na-
příklad poptávku po nových službách a návrat 
produkce některých výrobků zpět do Evropy 
nebo přímo do České republiky. 

Oldřich Paclík, ředitel SST

Členské firmy 
Svazu strojírenské 
technologie 
čelí dopadům 
koronavirové krize
Již� na� konci� minulého� a� na� začátku� tohoto�
roku�se�nejen�v�české,�ale�i�v�evropské�eko-
nomice� začaly� projevovat� určité� prvky� zpo-
malení.�v�oblasti�strojírenství�to�bylo�hodně�
patrné� obzvlášť� v� sousedním� německu,� na�
které�jsou�české�výrobní�podniky�ve�značné�
míře�(cca�30�%)�navázány,�a�to�co�do�exportu�
i�importu.

Od konce února roku 2020 se však evrop-
ské země a postupně v podstatě celý svět do-
stal do zcela neočekávané situace způsobené 
dramatickým rozšířením epidemie COVID-19. 
Opatření k omezení fyzických kontaktů mezi 
lidmi, která lze shrnout pod společný pojem 
„dlouhodobé� sociální� distancování“ a která 
bylo nutno zavést ve snaze nekontrolovatel-
nému šíření tohoto nebezpečného onemoc-
nění zamezit a neohrozit přitom funkčnost 
a akceschopnost systému našeho zdravotnic-
tví mají, a v nejbližší budoucnosti ještě budou 
mít, značný vliv na fungování české ekonomi-
ky a prosperitu českých podniků.
Pracovníci� Svazu� strojírenské� technologie�

pečlivě�sledují,�jaká�je�situace�v�jednotlivých�
členských�podnicích� a� obecně� lze� konstato-
vat,�že�výroba�v�nich�běží�zhruba�na�60–80�%, 
přičemž administrativa a techničtí pracovníci, 
pokud to jejich pracovní náplň dovolí, pracují 
z domova (home office). Současně je patrné, 
že velké problémy mají podniky, u nichž se 
jisté potíže projevovaly už před vypuknutím 
pandemie.
vedení� podniků� hlásí� značné� problémy�

s�výjezdy�montérů,�kteří�u�zákazníků�uvádějí�
stroje�do�provozu�– obzvláště zatěžující je čtr-
náctidenní karanténa po příjezdu do zahraničí 
a znovu pak po návratu do České republiky. 
Stejně komplikované jsou i přejímky strojů 
zahraničními zákazníky v České republice. 
Zajímavé je, že například Turecko akceptuje 
video-přejímky, ale je v tomto směru spíše 
výjimkou.

Značná finanční ztráta hrozí firmám, kte-
ré už zaplatily výstavní plochu na některých 
mezinárodních veletrzích, a ty byly buď zru-
šeny, nebo bylo jejich konání odsunuto na 
pozdější, značně nejistý termín. V případě 
výrobců obráběcích strojů jde především 
o dubnový veletrh CCMT v Šanghaji, moskev-
skou Metalloobrabotku nebo IMTS v Chicagu. 
Vedení řady členských firem pak doufá, že se 
v říjnu uskuteční tradiční Mezinárodní strojí-
renský veletrh rozšířený o specializovanou vý-
stavu obráběcích strojů IMT v Brně a vesměs 
počítá s účastí.
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Úvodník
Svaz�strojírenské�technologie�kromě�jiných�

služeb� zprostředkovává� svým� členským� fir-
mám�kontakt� s� Evropskou�asociací� průmys-
lu� výrobních� strojů� CECIMo.� Posláním� této�
organizace� je�mimo� jiné� působení� na� členy�
Evropského� parlamentu� a� Evropské� komi-
se� s� cílem� prosazovat� na� evropské� úrovni�
taková� politická� rozhodnutí,� která� by� byla�
prospěšná� pro� rozvoj� a� konkurenceschop-
nost�evropského�strojírenství.

V současné době přijímají i zmíněné evrop-
ské instituce řadu účinných opatření, která by 
v nynější krizi vypomohla evropským výrob-
cům obráběcích strojů a ochránila jejich do-
davatelské řetězce. CECIMO ve svém apelu na 
Evropskou komisi zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby tyto kroky byly především jednotné a do-
statečně rychlé a podpořily evropský průmysl 
včetně zajištění příjmů zaměstnanců člen-
ských společností národních asociací CECIMO.

Proto�CECIMo�doporučilo:
zz Režim� daňových� úlev� pro� firmy�nebo do-
časné daňové úlevy, zejména na poplatcích, 
které mají přímý vliv na podniky.
zz Specifické úvěrové linky pro výrobní společ-
nosti nebo zvláštní�nouzové�úvěry�pro malé 
a střední podniky, které mají nebo budou 
mít finanční potíže v důsledku epidemie 
COVID-19. 
zz Zavedení�mimořádných�finančních�podpor�ze�
strany�Evropské� centrální�banky�a�Evropské�
investiční� banky, aby se zabránilo možným 
úpadkům a pozastavení platebních lhůt.
zz Rámec pro usnadnění plateb pro podniky 
během tohoto výjimečného období. 
zzochranu� kritické� veřejné� infrastruktury,�
jako jsou dopravní sítě, v celé Evropě. 
zz Rychlé� a� jasné� přeprogramování� evrop-
ských�strukturálních�fondů.
zz Podporu pro krátkodobou úpravu logistiky 
a dodavatelských kanálů malých a středních 
podniků (např. zavedené protokoly o scree-
ningu, zavádění nových technologií atd.).
Jedním� z� průvodních� jevů� ekonomické�

krize,� která� pandemii� CovId-19� provází�
a�kterou�musí�evropské�vlády�řešit,�je�náhlé�
a� prudké� zvýšení� veřejných� výdajů.� Vysoké 
sumy plynou zejména do zdravotnictví a soci-
ální oblasti, a to hlavně na politiku zachování 
zaměstnanosti.
Předsedkyně�Evropské�komise�Ursula�von�

der�Leyen�vyhlásila�tzv.�program�SURE,�soli-
dární� nástroj,� v� rámci� kterého� EU� vyčlenila�
100� miliard� Eur� na� udržení� chodu� podniků�
i�jejich�pracovníků�na�stávajících�pracovních�
místech.�Na financování půjček pro jednotli-
vé členské státy – přičemž nejvíce prostředků 
bude poskytnuto těm nejpostiženějším, tedy 
Itálii a Španělsku – si Evropská komise půjčuje 
u bank a dalších finančních ústavů a prostřed-
ky získávají členské státy za relativně výhod-
ných podmínek.
Bylo� rovněž� rozhodnuto� přesměrovat�

všechny� dostupné� strukturální� fondy� na�
opatření�reagující�na�pandemii.�Z dokumen-
tů, které Evropská komise zveřejnila, však 

vyplývá, že EU „vzhledem k omezené velikosti 
svého rozpočtu“ přiznává, že „finanční zátěž 
bude spočívat výhradně na národních roz-
počtech členských států“. Evropská komise za-
tím pomáhá hlavně tím, že rozvolňuje striktní 
pravidla pro hospodaření jednotlivých zemí, 
která omezují možnosti veřejné podpory pod-
nikům a postihují narušování volné soutěže. 
Tzv. „Pozměněný dočasný rámec“ má umož-
nit zaměřit podporu například na vývoj pro-
duktů souvisejících s koronavirem, na ochra-
nu stávajících pracovních míst a na podporu 
hospodářství. Smiřuje se přitom s některými 
dopady na rovné podmínky na jednotném 
trhu. Vesměs jde o náměty, které opatření 
české vlády již zahrnují, Uvážíme-li však cel-
kovou výši vyčleněných finančních prostředků 
na jedné straně a potřeby všech členských 
států EU na straně druhé, je zřejmé, že výraz-
nější účast na finančním pokrytí ztrát, které 
jednotlivé státy, ekonomické subjekty a oby-
vatelé v této krizi utrpí, nelze od EU očekávat.
Přesto�se�zdá,�že�krátkodobé�programy�fi-

nancované�z�těchto�úvěrů�založených�na�zá-
rukách�poskytnutých�členskými�státy�umožní�
alespoň�částečně�zmírnit�ekonomickou�krizi�
a� její� dopady� do� sociální� sféry� jednotlivých�
zemí.�Pokud�bude�evropské�ekonomice�zajiš-
těna�i�v�této�výjimečné�situaci�alespoň�rela-
tivní�stabilita,�o�to�rychlejší�by�mohlo�být�její�
opětovné�nastartování.

Česká vláda realizuje opatření na pomoc 
firmám a celé české ekonomice hned na ně-
kolika frontách. Především�byl� schválen� tzv.�
kurzarbeit� neboli� úhrada� části� mzdových�
nákladů�(80�nebo�60�%�z�uznatelných�nákla-
dů)�pro�firmy,�které�byly�zcela�nebo�částeč-
ně� uzavřeny� a� kterým� výrazně� klesl� odbyt.�
Kompenzace budou vypláceny na základě 
podmínek Programu�Antivirus�připraveného�
Ministerstvem�práce�a�sociálních�věcí.
další� opatření� jsou� zaměřena� na� oblast�

daní.� Obsahem tzv. Liberačního� balíčku� je 

plošné prominutí pokut za opožděné podání 
daňových přiznání a kontrolních hlášení, po-
zastavení EET, prominutí placení záloh na daň 
z příjmu, silniční daně, daně z nabytí nemovi-
té věci, atd. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka 
(ČMZRB)�podnikatelům�poskytuje�záruky na 
úvěry u komerčních bank a přispívá�na�úhra-
du�úroků. Takto bude podpořeno na 10 000 
podnikatelských projektů v objemu 30 miliard 
korun. Banka�poskytuje�i�bezúročné�úvěry�na�
provozní�financování�pro�malé�a�střední�pod-
niky.�v�současné�době� je�v� rámci�programů�
CovId�schválena�podpora�v�celkovém�obje-
mu�1,6�miliardy�kč�(přičemž COVID II z toho 
činí 1 miliardu Kč). Peníze se už průběžně vy-
plácejí a na schválené podnikatelské žádosti 
bylo zatím vyplaceno 500 milionů Kč.

Exportní garanční a pojišťovací společnost 
(EGAP) připravila pro exportéry balíček slu-
žeb, který by měl omezit rizika při vývozu, 
zrychlit cash flow a zlepšit dostupnost úvěrů.
Ministerstvo�zahraničních�věcí�pak�českým�

firmám� nabízí� bezplatné� využívání� zahra-
niční� sítě� zastupitelských� úřadů� a prostřed-
nictvím svých agenturních kanceláří a jejich 
expertů také bezplatnou pomoc při řešení 
problémů vzniklých při realizaci zahraničních 
obchodních operací.

Prezident Svazu strojírenské technologie, 
který je současně i členem představenstva 
Svazu průmyslu a dopravy a generálním 
a statutárním ředitelem akciové společnos-
ti TOS Varnsdorf, Ing.�Jan�Rýdl,�MBA, shrnul 
ve svém vyjádření právě ty formy státních 
nástrojů k potlačení negativních dopadů 
pandemie koronaviru, které považuje pro 
podnikatelské subjekty v současné době za 
nejdůležitější:

„Přijetím rázných opatření vládou České 
republiky k potlačení šíření pandemie způso-
bené novým typem koronaviru se celá česká 
ekonomika dostala do zcela neznámé situace, 

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise
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kdy maximální prioritou se stala ochrana 
zdraví a životů občanů i za cenu dramatického 
omezení ekonomických, sociálních a kultur-
ních aktivit. Jako podnikatelé rozumíme všem 
přijatým opatřením a chválíme vládu ČR za to, 
jak rychle a razantně k těmto nepopulárním 
krokům přistoupila. Nikdo dnes ale také nepo-
chybuje o tom, že ekonomické dopady těchto 
opatření budou rovněž kolosální. Vítáme pro-
to všechny vládní programy a iniciativy pro 
postupné oživení ekonomiky a co nejrychlejší 
návrat do normálního stavu.

Jsem rád, že se poměrně rychle poda-
řilo připravit programy finanční pomoci 
živnostníkům a malým a středním podnikům 
za podpory ČMZRB – COVID I. a COVID II., 
i když původní alokace zdrojů byla silně poddi-
menzována. S nadějí vyhlížím i připravovaný 
program s podporou EGAP určený větším pod-
nikům nad 250 zaměstnanců, protože právě 
tyto podniky jsou páteří českého strojírenství.

Z dnešního pohledu však za nejzásadnější 
formu podpory ze strany státu považuji nastar-
tování programu ANTIVIRUS, v rámci kterého 

se podařilo zajistit účast státu na zachování 
pracovních míst, tedy známý „Kurzarbeit“. 
Tuto formu pomoci jsme se snažili u české vlá-
dy vyjednat už řadu let a až nyní se to poda-
řilo. Zde vidím skutečně účinný nástroj, který 
řadě podniků může pomoci překonat složité 
období, aniž by byly nuceny sahat k redukci 
svých výrobních kapacit a k propouštění za-
městnanců. Tyto kroky by totiž pro ně zname-
naly omezení možnosti rychlého návratu do 
plného výkonu, k němuž, jak pevně doufám, 
brzy dojde.“

dopady�pandemie�na�hospodaření�
státu�
Celosvětová krize v důsledku pandemie má 
obrovské dopady na zadlužení států, firem 
i obyvatelstva. 

Státní dluh ČR zahrnuje dluhy obcí, kra-
jů, příspěvkových organizací, státních fondů 
a zdravotních pojišťoven. Výhodou ČR je, že 
v posledních šesti letech neustále klesal jeho 
poměr vůči ročnímu hrubému domácímu pro-
duktu. Zasloužil se o to stabilní ekonomický 

růst a zodpovědná rozpočtová politika. Za rok 
2019 se státní dluh zvýšil „jen“ o 18,2 miliardy 
korun, a dosáhl 1,640 bilionu korun, což od-
povídalo 29 % HDP. 

Vládní opatření, která mají za cíl omezit 
bezprostřední ekonomické dopady pande-
mie na situaci podniků a obyvatelstva, kladou 
enormní nároky na státní rozpočet. Jeho pře-
pracovaný výhled počítá pro letošek zatím se 
schodkem 300 miliard Kč a jedná se o jeho 
dalším navýšení. S obdobným výhledem pra-
cuje Ministerstvo financí i pro rok 2021. 

V současné době většina států světa připra-
vuje dluhopisovou smršť – vydáváním dlu-
hopisů hodlají financovat schodky státních 
rozpočtů. To už teď hýbe trhem. Je nutno za-
pomenout na nízké či dokonce záporné úro-
kové sazby. Samotná obsluha státního dluhu 
ČR, bez jeho splácení, by pak mohla předsta-
vovat úrokovou zátěž v řádu 100 mld. Kč roč-
ně a snižování celkového dluhu by bylo velmi 
problematické. 

Připravila: Blanka Markovičová, tisková 
mluvčí Svazu strojírenské technologie

EMO 2019 o strojích a datech
Hlavní�trendy�v�oblasti�výrobních�systémů�po�veletrhu�EMo�Hannover�2019�a�priority�sektoru�do�roku�2030
Setkání�technických�a�výrobních�ředitelů�členských�firem�Svazu�strojírenské�technologie.

V loňském roce se uskutečnil přední strojíren-
ský veletrh EMO Hannover 2019. Mottem ve-
letrhu byl slogan „Chytré technologie pohá-
nějící výrobu zítřka“. Své inovace na veletrhu 
prezentovalo více jak 2 200 vystavovatelů ze 
48 zemí.

Je na místě s určitým časovým odstupem 
zrekapitulovat, v čem spočívala klíčová sděle-
ní veletrhu a co z nich vyplývá pro naše vý-
robce výrobních strojů. Jinými slovy, na co by 
měli zaměřit svůj vývoj, konstrukci a nabídku 
produktů.

Těmito tématy se mimo jiné zabýval 
i odborný seminář, který dne 13. února 2020 
uspořádala Společnost pro obráběcí stro-
je ve spolupráci s Fakultou strojní Českého 
vysokého učení technického, Výzkumným 
centrem RCMT a Technologickou platformou 
Strojírenská výrobní technika. Seminář probě-
hl současně jako setkání technických a výrob-
ních ředitelů členských firem Svazu strojíren-
ské technologie.

Odborní pracovníci Výzkumného centra pro 
strojírenskou výrobní techniku a technologii 
při Fakultě strojní ČVUT rozlišují tři oblasti, na 
které bude třeba se zaměřit v časovém hori-
zontu do roku 2030:

zzNezbytné a standardní technické�parame-
try strojů v dané kategorii, jejich progres 
a vývoj.
zzNezbytné a standardní mimotechnické�pa-
rametry�potřebné pro danou kategorii stro-
jů – čas, servis, disponibilní doba, financo-
vání, smluvní podmínky atd.
zzNěco navíc, buď v první, nebo v druhé ob-
lasti, to znamená něco, co je ne zcela samo-
zřejmé, ale, co uživatel ocení.
Je třeba si položit otázky, co bude budou-

cím standardem a co bude tím oceňovaným 
„něčím navíc“, které rozhodne o úspěchu pro-
duktů. To, jak se jednotliví výrobci vyrovnají 
s řešením těchto otázek, se promítne do vý-
sledné tržní úspěšnosti jimi nabízených řešení 
a prosperity firem.

Nejvýznamnější hlavní užitnou vlastností 
strojů a výrobních celků současnosti, která 
zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost, 
je produktivita, tedy výkon v čase. Ukazuje 
se, že v dnešní době není limitem zvyšování 
produktivity jen vlastní stroj a jeho technické 
parametry, v úzkém slova smyslu například 
produktivita řezného procesu a maximalizace 
odebraného objemu matriálu v čase, ale stej-
ně významným, ne-li významnějším kritériem 

se stává jeho schopnost přesné, spolehlivé 
a produktivní výroby požadovaných dílců 
v rámci výrobní buňky nebo výrobního sys-
tému. Stroj je třeba nově nahlížet jako jeden 
z článků výrobního ekosystému, ve kterém 
je pro zajištění vysoké produktivity zásadní 
řešení práce s materiálem a informacemi. To 
předpokládá zajistit potřebný a efektivní tok�
informací� a� materiálu tak, aby byl výrobní 
stroj maximálně využitý. Mezi�nejvýznamněj-
šími� trendy�dominuje�vývoj�a�pokrok�v�sys-
témech� automatické� výroby� (materiálový�
tok)�a�vývoj�řídicích�a�informačních�systémů�
(informační�tok).�Jaké tendence tedy v těchto 
dvou oblastech můžeme identifikovat?
Produktivita�strojů�zahrnuje�aspekt�spoleh-

livosti,�výkonnosti�a�účinnosti.�Zdokonalování 
ve všech těchto oblastech je tradičně řešeno 
experimentálně a optimalizačními postupy. 
Jako� další� krok� v� hledání� optimálního� po-
užití� a� využití� výrobních� strojů� se� nabízejí�
techniky� strojového� učení� (ML� –� Machine�
Learning)�a�umělé�inteligence�(AI�–�Artificial�
Intelligence).�V těchto směrech jsme teprve 
na počátku vývoje, který ale bude do roku 
2030 významně zrychlovat růst. Abychom 
mohli tyto moderní techniky ML a AI začít 
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uplatňovat v oblasti strojírenské výrobní tech-
niky, je nutné věnovat se několika přípravným 
aktivitám. Tou hlavní je schopnost zajistit pro 
techniky ML potřebná data.
Je� třeba� se� věnovat� jak� datům�na� vstupu�

do�procesu�a�datům�popisujícím�proces,�ale�
také� datům,� která� popisují� výstupy� výroby.�
Právě druhá oblast, tedy získávání dat popisu-
jících výstupy výroby, je zatím velmi omezená 
a bude nutné jí věnovat značné úsilí. Nemá 
totiž smysl mít ohromné množství dat na 
vstupech a popisu procesu a téměř žádá data 
na straně výstupů. Žádné chytré algoritmy ML 
nelze učit, když jim chybí ta „správná data“.

Další přípravnou aktivitou bude nutnost 
popsat kvalitu výstupních dat ve smyslu, je-li 
výstup výroby dobrý nebo špatný, v pořádku 
nebo chybný. Toto kvalitativní� hodnocení�
bude� třeba� co� nejvíce� automatizovat,� k� če-
muž� dnes�máme� některé� technologie� post-
procesního�měření.� Jsou� ale� zpravidla� rela-
tivně� nákladné,� časově� náročné� a� některá�
kritéria�výstupů�výroby�musí�i�nadále�hodno-
tit�člověk.

Tato přípravná aktivita tedy musí být za-
měřena na hledání� automatizovaných�
hardwarových� a� softwarových� řešení,� kte-
rá� pomohou� produktivně� získat� informa-
ce� o� výstupech� výroby,� a� také� k� posouzení�
kvality (je-li to dobře nebo špatně). Jakmile 
zvládneme uvedené dvě přípravné aktivity 
v oblasti Machine Tools, můžeme začít uplat-
ňovat technologie strojového učení a umělé 

inteligence. Musíme mít zkrátka dat dostatek, 
ale musíme mít také ta „správná data“ popi-
sující obě strany výrobního procesu.
Jako� další� přípravnou� aktivitu� je� vhodné�

začít� řešit� možnosti� využití� virtuálních� pro-
totypů� strojů,� virtuální� popis� procesů� výro-
by,� respektive� digitálních� dvojčat� procesu�
(digital�Twin)�jako�primární�datové�základny�
pro�strojové�učení.�digitální�dvojče�procesu�
je�výhodné�v�tom,�že�zpravidla�obsahuje�vy-
rovnané�množství�dat�na�vstupu�i�na�výstu-
pu�procesu.�Pokud jej rozšíříme o kvalitativní 
hodnocení dat popisujících výstupy procesu 
(například virtuálně obrobený dílec), pak je 
možné digitální dvojče procesu použít jako 
první datové „krmivo“ pro algoritmy strojo-
vého učení. Takto se dají algoritmy ML  tré-
novat pomocí softwarového modelu stroje 
a procesu. Jednalo by se o jakousi posilovnu, 
kde můžeme algoritmus ML nechat běžet na 
rotopedu a simulovat mu skutečnou jízdu na 
kole. Jakmile by byl algoritmus strojového 
učení v základu natrénovaný pomocí digitál-
ního dvojčete, nasadili bychom jej na reálný 
proces, kde by k jeho „doučení“ mělo dojít již 
v krátkém čase, protože se nebude muset vše 
učit od nuly přímo ve výrobě. Pro tuto popsa-
nou strategii není však současná úroveň kom-
plexnosti digitálních dvojčat strojů a procesů 
dostatečná.

Tato nová oblast využití digitálních dvoj-
čat strojů a procesů klade na výzkum a vývoj 
další kvalitativní i kvantitativní nároky. Lze 

předpokládat, že budeme muset přistoupit 
k vývoji nových technik modelování stro-
jů a procesů, které dokážou propojit dosud 
oddělené simulované fyzikální oblasti, ale 
i k rozvoji sledovaných fenoménů, které ovliv-
ňují přesnost výroby, jakost vytvářených povr-
chů, produktivitu a spolehlivost.
Strojírenský� veletrh� EMo� Hannover� 2019�

ukázal,� že� digitalizace� výrobních� procesů�
pokračuje� vývojem� a� integrací� strojů� do�
chytrých� výrobních� systémů.� Na veletrhu 
byla prezentována ucelená softwarová řešení 
ukládání dat, sledování stavu a chyb provo-
zu strojů. Pro zajištění toku informací nabízí 
stále více výrobců vlastní nadstavby řídicích 
systémů. Ty umožňují jednotnou komunika-
ci s uživatelem bez ohledu na typ použitého 
řídicího systému a zjednodušují datový tok 
mezi stroji a dalšími systémy. Trend směřuje 
k inovaci řídicích systémů a jejich kompati-
bilitě s IT systémy. Požadavky na průmyslové 
sítě rychle rostou, zejména pokud jde o jejich 
vytváření, standardizaci a bezpečnost. Stále 
více strojů je také vybaveno komunikací OPC-
UA (Open Platform Communication-Unified 
Architecture). 

Dalším trendem je zvyšování� inteligence�
strojů,�sledování�pracovního�procesu�v�reál-
ném�čase�a�diagnostika�stavu�stroje�i�nástro-
jů.�S�tím�je�spojen�vývoj�senzorů�a�softwaru�
pro�on-line�monitorování,�prediktivní�údržbu�
a�vyhodnocování�naměřených�dat. Veletrh se 
nesl ve znamení sloganu „stay connected“. 

Ing. Jan Smolík Ph.D. vystoupil na semináři k veletrhu EMO Hannover 2019.
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Senzorika je instalována do kuličkových šrou-
bů, svěráků a jiných strojních komponent, což 
umožňuje zvyšovat tuhost, zajišťovat teplotní 
kompenzace a zlepšovat proces monitorování.

Trend k digitalizaci probíhá ve vazbě na roz-
voj automatizace� výroby.� Stroje� jsou� začle-
ňovány� do� flexibilních� modulárních� výrob-
ních� linek� vybavených� roboty� a� pojízdnými�
manipulátory.� Automatizace� operační� ma-
nipulace� s�polotovary�a�obrobky� s� využitím�
univerzálních�robotů�se�rozšiřuje�o�integraci�
robotů�do�výrobního�procesu.

Na veletrhu byl zřejmý pokračující důraz 
na tzv. smart� technologie. Projekt, zahájený 
již na EMO 2017, byl završen prezentací ote-
vřeného� komunikačního� rozhraní� „umati“,�
které� by� se� mělo� stát� společným� jazykem�
obráběcích� strojů. Umožňuje zobrazit infor-
mace o běžících operacích, chybách, stavu 
stroje a celkové efektivnosti, plánovat použití 
nástrojů, příkon pohonů a tok materiálu. Je 
využíváno sledování správné funkce produktů 
pomocí integrovaných čidel a pokročilé zpra-
cování naměřených dat, jejich interpretace, 
prezentace a sdílení.

Zpracování dat se přesunuje od čistě clou-
dových řešení k tzv. edge�computing. Počítače 
typu edge jsou počítače se zvýšenou odolnos-
tí, které se využívají pro monitorování, komu-
nikaci nebo řízení a jsou nasazovány v blízkos-
ti aplikací (na rozdíl od centrálního umístění 
mimo proces). V digitální transformaci mohou 
být edge počítače využity jako součást průmy-
slového internetu věcí a mohou zahrnovat 
funkce, které usnadňují připojení k aplika-
cím založeným na cloudu. Výpočetní výkon 
v blízkosti procesu může zajistit, aby aplikace 
mohla pokračovat i tehdy, když selže připoje-
ní ke cloudu. Zpracování měřených dat přímo 
na místě má řadu výhod: umožňuje sběr dat 
s vyšší časovou frekvencí, neklade vysoké ná-
roky na připojení a umožňuje zákazníkovi sběr 
a zpracování dat bez nutnosti připojení k ex-
ternímu úložišti.
oproti� předešlému� ročníku� EMo,� jehož�

mottem� byl�Průmysl 4.0,� byl� na� EMo� 2019�
zřejmý� posun� k� praktickému� rozšíření� po-
kročilých� chytrých� řešení� v�oblasti�plánová-
ní� a� řízení� výroby� na� základě�monitorování�
procesů,�sběru�a�zpracování�big�data�pomocí�
matematických� nástrojů� strojového� učení�
a�umělé�inteligence. Řada výrobců představi-
la využití tzv. digitálního dvojčete. Například 
virtuální model procesu obrábění, včetně 
výpočtu zatížení nástroje, běží paralelně v re-
álném čase vedle procesu obrábění na stroji 
a na základě rozdílů skutečného a simulova-
ného stavu procesu systém adaptivně zasahu-
je. digitální�továrna�pracuje�s�využitím�virtu-
ální�nebo�rozšířené�reality.

V oblasti designu a ergonomie, které jsou 
součástí celkové úrovně strojů, bylo rovněž 
možno vidět řadu novinek a nápaditých ře-
šení. naproti� tomu� však� v� oblasti� takzva-
ného� ecodesignu� při� stavbě� obráběcích�
strojů,� kromě� jistých� legislativních� posunů�
a�mírného�vývoje�k�hospodárnějšímu�využití�

zdrojů,� nedošlo� k� žádnému� výraznému� po-
kroku.� například� v� oblasti� kolaborativních�
a� autonomních� systémů� žádný� výrobce� ne-
prezentoval� environmentální� dopad� svých�
produktů.
Stále� rostoucí� nároky� na� výrobky� a� na�

zrychlování�procesů�si�vynucují�zavádění�adi-
tivní�a�hybridní�výroby�i�do�oblasti�opakova-
né�produkce.�Hledají�se�možnosti�rozšiřování�
použití�3d�tisku�v�integraci�s�klasickými�pro-
cesy� obrábění.� Tyto zásadní technologické 
inovace umožňují nová konstrukční řešení 
a nepochybně vyvolají převratné změny v de-
signu výrobků.

Na základě dlouhodobě sledovaných tren-
dů v rámci TPSVT a reflexe veletrhů a kon-
ferencí roku 2019 je možné formulovat ná-
sledující priority� a� strategické� úkoly� oboru�
Strojírenská�výrobní�technika�do roku 2030.

Přehled priorit uživatelů strojírenské výrob-
ní techniky v pořadí podle jejich významu:

zz Zvyšování�a�zajištění�přesnosti�– především 
zajištění geometrické přesnosti práce strojů 
a geometrické a rozměrové přesnosti zpra-
covávaných dílců.
zz Zvyšování�spolehlivosti�– zvyšování spoleh-
livosti stroje a všech jeho funkcí, ale také 
zajištění spolehlivosti výrobního procesu, 
respektive dlouhodobé udržení kvality zpra-
covávaných dílců.
zz Zvyšování� hospodárnosti� – minimalizace 
jednotkových nákladů na strojích, vedlej-
ších časů, nákladů na obsluhu, nákladů na 
samotnou výrobu strojů a nákladů na jejich 
provoz.
zz Zvyšování�výrobního�výkonu�– je třeba zvy-
šovat výkon samotných strojů pro příslušné 
operace, ale také výkon nástrojů a souvise-
jící automatizace a kontroly. Cílem je výkon-
nost celé výrobní buňky nebo systému.
zz Zvyšování�využitelnosti�strojů�ihned po po-
řízení, ale i v budoucnu.
zz Zvyšování� multifunkčnosti,� modulari-
ty� a� konfigurovatelnosti� strojů� a� jejich�
automatizace.
zz Zvyšování� jakosti� dosahovaných� povrchů�
– především zvyšování jakosti obráběných 
a tvářených povrchů, cílené pozitivní ovliv-
ňování vlnitosti, drsnosti, vzhledu a dalších 
charakteristik integrity povrchů.
zz Zkracování� doby� dodání� strojů – nabízet 
a prezentovat stroje s jasnou vazbou ve-
likosti, složitosti, automatizace a řešené 
technologie na dodací lhůtu.
zz Automatizace� strojů� a� výroby� – nabídka 
strojů dobře automatizovatelných, roboti-
zace a automatizace strojů, výrobních bu-
něk, systémů a kompletního řešení výroby.
zz Zvyšování� inteligence� strojů� především 
s ohledem na zajištění vysoké spolehlivosti 
stroje i procesu.
zz Snižování� negativních� dopadů� na� život-
ní�prostředí�– snižování nároků na  zdroje, 
zejména energii pro stroje a technologie, 
zvyšování znalosti a porozumění spotřebě 
zdrojů, racionální vazba ekologických a eko-
nomických aspektů.

zz Zvyšování� důvěryhodnosti� –budování dů-
věryhodnosti a prestiže výrobce, značky 
a produktů. Vymezení značky, respektive 
brandu a vymezení řad strojů a technologií. 
Zjednodušení čitelnosti pro zákazníka.

Srovnání�reflexe�EMo�2017�a�EMo�
2019
(Pozn.: Kurzivou označený text reflektuje EMO 
2019 a je vepsán do původního textu reflexe 
EMO 2017)

zz Lepší SW podpora pro uživatele – podpo-
ra využití strojů a sledování stavu, nástup 
umělé inteligence, virtuální modely strojů 
na pozadí a běžící v předstihu, pokročilé 
analýzy kolizí, směšování dat reálných a vir-
tuálních včetně on-line vizualizací.
zz Rozšiřování�multifunkčnosti�strojů�a�jejich�
stavebnicovosti� – roste v oblasti středně 
velkých a těžkých strojů.
zz Stále více se uplatňuje robot�jako�„pomoc-
ník“�– těžká manipulace roboty, zásobování 
roboty, standardizace, příprava strojů pro 
robotizaci, zajištění přístupu obsluhy. 
zz kvalitní� průmyslový� design� je samozřej-
mostí, a to ve všech velikostech strojů.
zzNabídka soustředěná na základní� témata�
přesnosti a výkonu obrábění – výkonnost je 
řešena v toku materiálu a informací, méně 
v oblasti samotného řezného procesu, SW 
optimalizace výkonnosti obrábění, analýza 
řezných sil a využití nástroje v řezu, systé-
my pro minimalizaci nestabilního obrábění 
a nekvality povrchů.
zz Roste význam�aditivních�a�hybridních�tech-
nologií, které se zařadily po bok obrábění – 
budou mít své stabilní místo spíš jako tech-
nika tvorby polotovarů než řešení výroby 
„na hotovo“.
zz komponenty� strojů� zůstávají� stejné,� ale�
zvyšují�se�jejich�detailní�vlastnosti,�spoleh-
livost�a�životnost�– snaha o prediktivní údrž-
bu, dlouhodobé monitorování a trendování.
zz Téma Industry 4.0 je naplňováno rozma-
chem „velkých dat“ a jejich aplikace pro 
lepší využití strojů a efektivnější organizaci 
výrobních systémů – získávání dat, standar-
dizace „umati“, rychlé výpočty a simulace 
na místě, snaha neztrácet znalosti, ale dále 
je využívat a sdílet.

V rámci odborného semináře Společnosti pro 
obráběcí stroje odeznělo dvacet odborných 
příspěvků a prezentací, jejichž úroveň byla 
velice kladně hodnocena účastníky z akade-
mické i výrobní sféry a které byly zařazeny do 
elektronického sborníku.

Za rok a půl by se měla uskutečnit další vý-
stava EMO 2021, tentokrát v Miláně. Ta by 
měla potvrdit nebo zkorigovat předpoklady 
vývoje v oblasti strojírenské techniky a vý-
robních technologií. Budeme všichni doufat, 
že se přes současnou situaci, v níž se Itálie 
ocitla, podaří výstavu uspořádat tak, jak bylo 
naplánováno.

Jan Smolík a Blanka Markovičová
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Produktivita 
a konkurenceschopnost
Česká�ekonomika�je�pozitivně�hodnocena�v�řadě�oblastí,�které�vytvářejí�základní�
předpoklady�pro�hospodářský� růst.� výborně� si� stojí� v� oblastech�bezpečnosti,�
makroekonomické� stability,� robotiky,� podpoře� zahraničního� obchodu.�
Pro� zvyšování� produktivity� a� konkurenceschopnosti� se� však� neobejde� bez�
reformního�úsilí�v�řadě�dalších�oblastí.

Rozdíly v bohatství zemí, vyjádřené hrubým 
domácím produktem na obyvatele, jsou odra-
zem především rozdílů�v�produktivitě�práce. 
Ty jsou výsledkem kvalitativních změn v lid-
ských zdrojích, uplatnění výzkumu a vývoje, 
výrobkových i technologických inovacích, 
zlepšení organizace práce a manažerských 
dovednostech. Také trendy v digitalizaci 
a s tím spojené společenské změny mají velký 

potenciál ovlivnit produktivitu práce, stejně 
jako míra regulatoriky, která je v České repub-
lice stále vysoká, na což upozorňují světové 
žebříčky konkurenceschopnosti. Hospodářská 
strategie by se proto měla zaměřit na zvyšo-
vání produktivity práce. Mezi kýžené změny 
v lidských zdrojích lze zařadit také zlepšení 
vědomí vlastní zodpovědnosti za svou práci 
a životní situaci.

v� roce� 2018� dosáhla� ekonomická� úro-
veň�České� republiky�přibližně�86�%�eurozó-
ny,�75�%�úrovně�německa,� respektive�72�%�
úrovně�Rakouska. Oproti tomu průměrný vý-
dělek při srovnatelných cenových hladinách 
zaostává více. V roce 2018 činila průměrná 
česká mzda zhruba 63� %� průměrné� mzdy�
v� německu,� v� porovnání� s� Rakouskem� pak�
byly�české�výdělky�ještě�mírně�nižší. Zároveň 
až zhruba v roce 2016 došlo k opětovnému 
nastartování konvergence průměrných mezd 
na úrovni temp obvyklých před hospodářskou 
krizí.
Česká� ekonomika� dosáhla� v� posledních�

deseti� letech� průměrného� ročního� růstu�
produktivity�práce�1,2�%.�Tento výsledek nej-
více ovlivnil vzhledem ke své váze průmysl, 
zejména zpracovatelský, ve kterém produkti-
vita v průměru rostla o 2,7 %. Solidně si vedla 
většina odvětví služeb, zejména peněžnictví 
a pojišťovnictví s růstem 4 % a dále infor-
mační a komunikační aktivity, ve kterých se 
produktivita práce zvýšila o 2 %. Celkový růst 
produktivity nejvíce zbrzdilo stavebnictví růs-
tem o 0,5 %. V tomto období zároveň výraz-
ně klesala produktivita práce v průmyslových 
odvětvích mimo zpracovatelského průmyslu, 
tedy v hornictví, energetice, zásobování vo-
dou a distribučních odvětvích, a to v průměru 
o více než 4 % ročně.
Příčiny�pomalého�růstu�produktivity�prá-

ce�nejsou�nové�a� spočívají� zejména�v�pře-
vaze� výrob� s� nízkou� přidanou� hodnotou�
(jedná�se�o�tzv.�faktor�„levné�ekonomiky“),�
tak� i� v� nízké�produktivitě� v� oblasti� služeb,�
stavebnictví� a� veřejné� správy. Tuzemský 
průmysl je silně integrován do globálních 
hodnotových řetězců, aktivity podniků 
jsou však v těchto řetězcích ve velké míře 
koncentrovány do produkčních článků, 
které mají často pouze kompletační či 
montážní charakter. Dalším důvodem nízké 
produktivity jsou i ceny české produkce, kte-
ré jsou určovány zahraničními mateřskými 

KONKURENCESCHOPNOST

PRODUKTIVITA

INOVACE

HLAVNÍ TÉMATA HOSPODÁŘSKÉ STRATEGIE

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Vzdělávání
a trh práce

Veřejné
ins�tuce

Evropský
rozměrBezpečnost Právní stát

Makroekonomické
prostředí

a fiskální výhled

Regiony, krajina
s zemědělství

Podnikání
a obchod Zdraví

Enege�ka Doprava

Výzkum,
vývoj, inovace
a digitalizace

Průmysl,
stavebnictví
a suroviny

Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Hospodářská strategie České republiky
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společnostmi. Mnohé firmy jsou v postave-
ní subdodavatelů a ceny nemohou snadno 
měnit. Zároveň� je� však�nezbytné�uvést,� že�
zahraniční�firmy�přinášejí� do� země�klíčové�
know-how�a�investice�a�jejich�produktivita�
a�tvorba�zisku�je�obecně�vyšší�než�u�domá-
cích�podniků.

Východiskem ze současné situace je vy-
tvoření příznivého socioekonomického 
prostředí pro posun do předvýrobních 
a povýrobních aktivit s vyšší přidanou hod-
notou.  To klade vysoké nároky na rozvoj 
inovací, zapojení výzkumu a vývoje do pra-
xe, dále na financování a logistiku. Tento 
proces by mohlo uspíšit zavádění nových 
technologií. Je proto třeba rozšířit nabídku 
studijních programů s ohledem na rozvoj 
inovativního potenciálu a zvýšit jejich atrak-
tivitu pro studenty a uchazeče o studium. 
Bez tohoto posunu se nebude vysokým 
školám dařit naplno využívat potenciálu 
propojení s výzkumem soukromého sekto-
ru, které je jedním ze základních nosných 
prvků vzniku nových technologií. Je zřejmé, 
že kromě výrobních faktorů práce a kapitálu 

začínají být významným faktorem rozvoje 
data a informace a schopnost s nimi pra-
covat.� I�proto�se�stala�v�roce�2019�nosným�
tématem� pokročilých� technologií� naší�
země� oblast� umělé� inteligence,� ke� které�
vytvořilo�Ministerstvo�průmyslu�a�obchodu�
ucelený�systém�podpory�v�podobě�národní�
strategie�umělé�inteligence.

Také státní správa musí přispívat k vytváření 
prostředí vstřícného k inovacím a podnikání, 
nesmí být bariérou růstu pro soukromý sek-
tor, naopak by měla být spouštěčem změn 
v oblastech, kde je to účelné. Úroveň admi-
nistrativního zatížení podnikání je vysoká, ze-
jména z hlediska procedur.

Nedostatečné financování začínajících fi-
rem (start-upů) prostřednictvím venture kapi-
tálu patří také mezi oblasti hodné pozornosti. 
Česká republika zaostává za svými konkurenty 
i ve stabilitě právního rámce a důvěře v poli-
tiku a instituce.

Přijetí opatření na podporu produktivity 
práce v ČR považuje za vysoce aktuální také 
OECD. Navrhuje zejména vytvořit vládní 
programy spolufinancování grantů a zvýšení 

fiskálních pobídek pro výdaje na výzkum 
a vývoj v podnikatelské sféře, zintenziv-
nit úsilí o sjednocení koncepcí, hodnocení 
a koordinace politik výzkumu, vývoje a ino-
vací do jediné instituce a urychlit vytváření 
fondů a záručních programů na podporu 
malých a středních podniků s inovačním 
potenciálem.

Za tímto účelem byl v letech 2018–2019 
vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace za-
veden úplně nový systém financování a hod-
nocení výzkumu a současně navýšen program 
záručních systémů pro malé a střední firmy, 
poskytovaný Českomoravskou záruční a roz-
vojovou bankou.
Zvyšování� produktivity� práce� je� třeba�

chápat� jako� primární� zdroj� dlouhodo-
bě� udržitelného� hospodářského� růstu.�
V situaci, kdy domácí ekonomika vzhledem 
k nerovnováze na trhu práce narazila na 
hranice svého růstu, jsou východiskem ino-
vace a na nich založený růst produktivity 
a konkurenceschopnosti. 

Karel Havlíček, místopředseda vlády pro 
hospodářství a ministr průmyslu a obchodu

Pozice České republiky v mezinárodním 
srovnání konkurenceschopnosti dle Světového 
ekonomického fóra
Mezinárodní� konkurenceschopnost� je� jedním� z� klíčových� indikátorů� pro� sle-
dování�a�vyhodnocení�úspěšnosti�zvolené�hospodářské�strategie.�konkurence-
schopnost�státu�je�ovlivněna�širokou�škálou�faktorů,�které�přispívají�k�atraktivitě�
země�v�mezinárodním�prostředí.� konkurenceschopnost� je� důležitým�ukazate-
lem�ekonomické�síly�státu,� jenž�také�odráží�blahobyt�obyvatelstva.�Jakkoliv� je�
měření� konkurenceschopnosti� napříč� různými� sektory� a� oblastmi� ekonomiky�
obtížné,�sestavuje�Světové�ekonomické�fórum�již�od�roku�2004�žebříček�zemí�na�
základě�vlastního�indexu�globální�konkurenceschopnosti.�ve�své�poslední�zprá-
vě� z� října�2019�autoři� porovnávají� konkurenceschopnost�141� zemí� ve� čtyřech�
hlavních�oblastech:

zz základní prostředí (instituce, infrastruk-
tura, osvojování si ICT, makroekonomická 
stabilita);
zz lidský kapitál (zdraví, vzdělání a dovednosti);
zz trhy (trh výrobků, trh práce, finanční sys-
tém, velikost trhu);
zz inovační prostředí (dynamika podnikání, 
inovační kapacity).

Index globální konkurenceschopnosti 
Světového ekonomického fóra poskytuje ce-
listvý pohled na ekonomiku, čímž pomáhá 
tvůrcům hospodářské politiky se stanovová-
ním cílů hospodářské strategie a monitoro-
váním pokroku. V jádru indexu přitom nadále 
zůstává prvek konkurenceschopnosti jako zá-
kladní faktor ekonomického růstu. S ohledem 
na komplexnost, detailní členění a mezinárod-
ní porovnatelnost byl index zvolen za klíčový 

ukazatel pro nastavení a hodnocení národní 
hospodářské strategie. K jednotlivým částem 
indexu byly na základě expertního úsudku při-
řazeny pilíře Hospodářské strategie. 

Česká republika se v roce 2019 umístila na 
32. místě se skóre 70,9 bodů. Na špici celko-
vého žebříčku konkurenceschopnosti došlo 
meziročně ke značným změnám. Singapur 
(84,8) na prvním místě vystřídal Spojené stá-
ty (83,7), Hongkong (83,1) se posunul o čtyři 
místa na třetí příčku, naopak Německo (81,8) 
se z pomyslné bronzové příčky propadlo až na 
sedmou pozici.

Česká republika dosáhla dle starší metodi-
ky nejlepšího výsledku na 29. pozici ve vydání 
2006–2007, tedy před globální ekonomickou 
recesí. Po velké recesi nastalo postupné osla-
bování české konkurenceschopnosti, které je 

patrné i z poklesu indexu. Nejhorší pozici (46. 
místo) ČR získala ve vydání 2013–2014, a to 
zejména v důsledku ekonomické krize a ná-
sledné recese v letech 2012–13, kdy ekono-
mika ČR procházela výrazným ochlazením. Od 
vydání 2015–2016 se ČR nachází kolem 30. 
místa, což se nezměnilo ani po metodologické 
změně a zpětnému propočtu pro rok 2017. 

Současný stav je dán zejména umístěním 
v pilířích trhu produktů, zdraví, finančního 
systému a dynamiky podnikání. Dle inde-
xu jsou nejslabšími místy české ekonomi-
ky trh produktů (až 55. příčka ze 141 zemí), 
trh práce, zdraví (obě 48.) a finanční systém 
(47.). Naopak nejlépe na tom ČR je v makro-
ekonomické stabilitě, kde s dalšími 32 státy 
dosáhla plný počet 100 bodů a je na prvním 
místě, dále v infrastruktuře (20.), inovačních 
kapacitách a vzdělání a dovednostech (obě 
29.). Z hlediska vzdálenosti od ideálního státu 
je ČR po makroekonomické stabilitě nejblíže 
ve zdraví a infrastruktuře, kde dosahuje skóre 
nad 80 bodů.

Zdroj: http://reports.weforum.org/
global -compet i t iveness-report-2019/
economy-profiles/#economy=CZE 

Materiál je součástí Tezí Hospodářské 
strategie České republiky na léta 

2020–2030, které předložil ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
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AkTUALITy
Silné�a�slabé�stránky�sestavené�podle�indexu�globální�konkurenceschopnosti�Světového�ekonomického�fóra�–�SWoT�analýza
název�a�popis�pilíře
(pořadí�–�skóre)

„Silné�stránky“
Subpilíře�se�skóre�nad�hodnotou�GCI�
4.0�pro�ČR

„Slabé�stránky“
Subpilíře�se�skóre�pod�hodnotou�GCI�4.0�pro�ČR�

1.�pilíř:�Instituce�(44–60,9) 
Zachytává důležitost institucí, které působí na 
stabilitu a posléze konkurenceschopnost země. 
Klíčovým aspektem je schopnost státu ochránit in-
vestice a spravedlivě rozhodovat, přičemž se musí 
snažit o minimalizaci administrativních nákladů.

Výskyt terorismu (72–99,8) 
Počet vražd na 100 000 ob. (15–99,7) 
Platné smlouvy o životním prostředí 
(26–86,2) 
Index kvality správy půdy (20–83,3) 
Organizovaný zločin (20–78,9) 
World Press Freedom Index (35–75,1) 
Regulace energetické účinnosti 
(18–74,8) 
Regulace obnovitelné energie 
(27–71,1)

Síla auditorských a účetních standardů (42–69,8) 
Spolehlivost policejních služeb (45–66,4) 
Ochrana duševního vlastnictví (34–65,2) 
Vlastnická práva (49–62,3) 
Index elektronické účasti (89–61,8) 
Transparentnost rozpočtu (25–61,0) 
Rozsah správy akcionářů (64–60,0) 
Index vnímání korupce (36–59,0) 
Soudní nezávislost (48–58,1) 
Rozsah regulace střetu zájmů (68–57,0) 
Sociální kapitál (65–50,0) 
Adaptabilita právního rámce na digitální obchodní modely (72–42,7) 
Vláda zajišťující stabilitu politiky (95–42,3) 
Účinnost právního rámce při řešení sporů (85–41,0) 
Reakce vlády na změnu (87–40,1) 
Účinnost právního rámce v náročných předpisech (96–33,6) 
Dlouhodobá vize vlády (111–33,2) 
Zátěž vládní regulace (121–29,1)

2.�pilíř:�Infrastruktura�(20–83,8) 
Ukazuje na důležitost infrastruktury, která umož-
ňuje přepravit materiál a pracovníky a snižuje tím 
náklady společnosti. 

Hustota železnice (3–100,0) 
Míra elektrifikace (2–100,0) 
Vystavení nebezpečné pitné vodě 
(32–99,2) 
Ztráty elektrické energie (26–98,3) 
Index připojení na silnici (17–92,2) 
Spolehlivost dodávky vody (19–91,0)

Účinnost služeb letecké dopravy (47–67,5) 
Účinnost vlakových služeb (25–58,3) 
Připojení na letiště (54–56,5) 
Kvalita silnic (78–48,5) 

3.�pilíř:�osvojení�ICT�(42–68,4) 
Vyzdvihuje potřebu rozšíření informačních a komu-
nikačních technologií, jenž ve velké míře přispívají 
k hospodářskému pokroku, mezi širokou veřejnost. 

Předplatné mobilních telefonů 
(66–99,3) 
Uživatelé internetu (40–80,7)

Internetové předplatné s pevným širokopásmovým připojením (28–59,9) 
Internetové předplatné Fiber-to-the-home / building (41–x) 
Předplatné mobilního širokopásmového připojení (47–x)

4.�pilíř:�Makroekonomická�stabilita�(1–100,0) 
Zakládá na potřebě udržení dlouhodobého růstu 
bez výrazných výkyvů, které by ohrozily investiční 
potenciál země.

Inflace (1–100,0) 
Dluhová dynamika (1–100,0)

 

5.�pilíř:�Zdraví�(48–85,6) 
Délka dožití a zdraví jsou klíčové pro schopnost 
pracovní síly vytvářet přidanou hodnotu.

Střední délka života přizpůsobená 
zdraví (47–85,6)

 

6.�pilíř:�vzdělání�a�dovednosti�(29–72,9)� 
Kvalifikovaná pracovní síla je schopna vy-
tvářet nové příležitosti pro rozvoj a růst 
konkurenceschopnosti. 

Očekávaná délka studia (19–93,5) 
Průměrné roky školní docházky 
(15–84,9) 
Poměr žáků k učitelům v základním 
vzdělávání (72–77,7)

Digitální dovednosti mezi aktivní populací (41–63,0) 
Kvalita odborného vzdělávání (45–58,1) 
Rozsah školení personálu (39–58,0) 
Dovednost absolventů (46–56,9) 
Kritické myšlení ve výuce (79–39,1) 
Snadnost nalezení kvalifikovaných zaměstnanců (134–37,5)

7.�pilíř:�Trh�produktů�(55–57,3) 
Snadnost přesouvání materiálu a zboží, konkurence 
mezi podniky nebo dotace ze strany státu ovlivňují 
rozhodování podnikatelů a tím i konkurenceschop-
nost celé ekonomiky. 

Obchodní tarify (7–92,5) Konkurence ve službách (56–69,0) 
Rozšířenost necelních překážek (32–65,5) 
Efektivnost hraniční kontroly (30–57,2) 
Rozsah dominantního postavení na trhu (34–54,7) 
Narušení hospodářské soutěže v oblasti daní a subvencí (116–35,3) 
Složitost tarifů (113–31,6)

8.�pilíř:�Trh�práce�(48–63,3)� 
Tok pracovní síly a její flexibilita umožňují přemíst-
nění zdrojů k odvětvím, které mají větší potenciál. 
Současně je potřeba dbát na práva zaměstnanců 
a na vytvoření pracovního trhu, jenž je atraktivní 
pro investory i pracovníky. 

Index práv pracujících (14–90,0) 
Poměr mezd a placených zaměstnan-
kyň k mužským pracovníkům (42–80,6) 
Flexibilita stanovení mezd (15–78,2)

Spoléhání se na profesionální řízení (27–70,0) 
Aktivní politiky trhu práce (11–66,4) 
Náklady na propuštění nadbytečného pracovníka (93–66,0) 
Spolupráce v pracovněprávních vztazích (48–61,7) 
Celkové odvody z práce (135–57,8) 
Plat a produktivita (40–56,8) 
Snadnost najímání zahraničních pracovníků (116–43,3) 
Náborové a propouštěcí postupy (101–42,4) 
Vnitřní pracovní mobilita (133–34,3)

9.�pilíř:�Finanční�systém�(47–67,6)�Zdraví finanč-
ního systému je klíčové pro fungování celé ekono-
miky. Bez možnosti bezpečného získání finančních 
prostředků hrozí stagnace nebo dokonce úpadek 
celé ekonomiky. 

Úvěrová mezera (1–100,0) 
Poměr regulačního kapitálu bank 
(58–100,0) 
Bankovní úvěry v selhání (65–93,5) 
Zdraví bank (22–80,9)

Financování malých a středních podniků (35–56,5) 
Domácí úvěr soukromému sektoru (69–53,6) 
Pojistné na životní a neživotní pojištění (38–53,5) 
Dostupnost rizikového kapitálu (32–46,6) 
Tržní kapitalizace (71–23,6)

10.�pilíř:�velikost�trhu�(42–64,8) 
Velkost trhu odráží rovněž jeho odolnost vůči ne-
příznivým externím vlivům, které mohou negativně 
ovlivnit budoucí vývoj ekonomiky. 

Dovoz zboží a služeb (15–x) Hrubý domácí produkt (47–x)

11.�pilíř:�dynamika�podnikání�(32–68,7) 
Jednoduchost založení podniku a přívětivé 
podnikatelské prostředí jsou důležité ukaza-
tele pro podnikatele. A právě zdravý podnika-
telský sektor přispívá v největší míře k růstu 
konkurenceschopnosti.

Náklady potřebné k zahájení podnikání 
(24–99,5) 
Síla insolvenčního rámce (9–87,5) 
Čas potřebný k zahájení podnikání 
(111–75,9) 
Míra návratnosti insolvence (27–72,6)

Ochota delegovat pravomoc (30–65,2) 
Růst inovativních společností (49–55,2) 
Společnosti přijímající rušivé myšlenky (50–47,8) 
Postoje k podnikatelskému riziku (102–45,7)

12.�pilíř:�Inovační�schopnost�(29–56,9) 
Neustálý výzkum, vývoj a inovace jsou klíčem 
k dlouhodobému udržitelnému růstu.

Aplikace ochranných známek 
(27–88,9) 
Vědecké publikace H Index (32–88,6)

Patentové přihlášky IP 5 (27–62,8) 
Mezinárodní patentové přihlášky IP5 (23–60,7) 
Rozmanitost pracovní síly (74–56,6) 
Výdaje na výzkum a vývoj (22–55,9) 
Spolupráce s více účastníky (43–50,5) 
Stav vývoje klastrů (69–46,8) 
Sofistikovanost kupujícího (104–35,4) 
Skóre význačnosti výzkumných institucí (24–22,8)

Zdroj: data WEF, tabulka MPO
Pozn.: V závorkách je uvedené pořadí a skóre pilířů. „X“ značí, že pro daný ukazatel WEF neuvádí skóre. Kurzívou jsou značené ukazatele, které jsou nad celkovým 
skóre ČR (>70,9), nicméně jsou pod celkovým skóre státu na 20. příčce. Jednotlivé ukazatele nemají v rámci indexu stejnou váhu.
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Pozice České republiky z hlediska konkurenceschopnosti

Strojírenské firmy se neobejdou 
bez zaměstnanců se soft skills.
Pro�technologie�Průmyslu�4.0�jsou�tyto�dovednosti�stejně�důležité�
jako�digitální�gramotnost
Strojírenské�firmy�vždy�potřebovaly�zejména�zaměstnance,�kteří�mají�odborné�
technické�znalosti�a�zkušenosti.�S�érou�digitalizace�a�robotizace�se�v�posledních�
letech�do�popředí�vedle�těchto�dovedností�dostala�také�takzvaná�digitální�gra-
motnost.�Aby�však�podnik�přechod�k�technologiím�Průmyslu�4.0�zvládl�bez�vel-
kých�obtíží,�jsou�podle�odborníků�neméně�důležití�také�pracovníci�s�takzvanými�
soft�skills.�Tedy�ti,�kteří�ostatní�zaměstnance�procesem�změn�a�zavádění�nových�
technologií�bezpečně�provedou.

Martin Svoboda, Senior PR Manager, MEDIA JOURNAL,  
agentura LESENSKY.CZ s.r.o.

Zaměstnanci s takzvanými hard skills, tedy od-
bornými technickými znalostmi a dovednost-
mi, neodmyslitelně patří ke každé strojírenské 
firmě. Bez operátorů výroby či obsluhy CNC 
strojů by se tyto společnosti obešly jen těžko. 
S postupující digitalizací a robotizací průmyslu 
se však nároky na technické pracovníky začí-
nají zvyšovat.

Za klíčovou oblast, v níž je nutné rapidní 
zlepšení, přitom odborníci i firmy považují 
digitální gramotnost. „IT technologie vstu-
pují přímo do samotných výrobních zařízení, 

nestačí už tedy klasické inženýrské vzdělání. 
Oproti minulosti je zásadní potřeba kontinu-
álního vzdělávání, sebevzdělávání a propojo-
vání znalostí z různých oblastí“, řekla mluvčí 
Českého institutu informatiky, robotiky a ky-
bernetiky (CIIRC) ČVUT Alena�nováková.

Přestože výroba leží a bude ležet zejména na 
bedrech technicky vzdělaných zaměstnanců, 
neobejdou se strojírenské firmy bez těch, kteří 
ovládají takzvané soft skills. „Za klíčovou soft 
skills dovednost považuji schopnost přijímat 
a poskytovat zpětnou vazbu, která je základem 

pro proces učení a růstu organizace. Vytváření 
firemní kultury podporující loajalitu a motivaci 
zaměstnanců – angažovanost – má pak stejný 
význam jako budování technického a organi-
začního know-how“, tvrdí vratislav� kalenda, 
ředitel poradenské společnosti Image Lab.

Při přechodu podniku na technologie 
Průmyslu 4.0 pak zaměstnanci se soft skills 
sehrávají minimálně stejně důležitou roli 
jako ti, kteří oplývají technickými znalostmi. 
„Průmysl 4.0 není jen o zavádění technologií, 
ale hodně – možná především – o změně pro-
cesů a navyklých standardů. A tam je potře-
ba umět změny komunikovat, vysvětlit proč 
a jaké změny se dělají a tyto změny správným 
způsobem prodat. A pokud se to nepodaří, tak 
to může zcela zmařit investice do technologií“, 
vysvětluje Jiří�Bavor ze společnosti Siemens.

nedostatek�kvalifikované�síly�
řeší�firmy�motivací�i�přechodem�
k�automatizaci
Zatímco o zaměstnance a uchazeče z druhé 
skupiny podniky velkou nouzi nemají, pracov-
níků s kvalifikací na technologie Průmyslu 4.0 
je na trhu práce minimum. Firmy s tímto ne-
dostatkem bojují různými způsoby. „Snažíme 
se naše zaměstnance motivovat, aby se 
o nové technologie zajímali a chtěli svou di-
gitální gramotnost zvyšovat ne proto, že by 
museli, ale proto, že v ní vidí potenciál jak pro 
sebe, tak i pro celý obor strojírenství. Zejména 
pro zaměstnance s nižší kvalifikací je to navíc 
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45 %

54 %

Mezinárodní srovnání

Jak vyřešit nedostatek talentů: 
Co zaměstnanci chtějí?
35 % firem v ČR nemůže obsadit svá volná 
pracovní místa
Společnost�ManpowerGroup�zveřejnila�výsledky�průzkumu�nedostatek�talentů�
2020,�který�je�součástí�globálního�průzkumu�Talent�Shortage,�který�je�největší�
studií�lidského�kapitálu�svého�druhu.

„Normou se stalo něco nevídaného. Na 
trhu práce celosvětově panuje nervozita. 
Nedostatek talentů dosahuje rekordní míry, 
nezaměstnanost je nejnižší za několik de-
setiletí. Hlas „spotřebitele“ – zaměstnance 
a uchazeče – je silnější, než kdy byl, a role fi-
rem je pod stále důkladnějším drobnohledem. 
Pro budoucnost potřebujeme nová řešení“ 

říká Jaroslava� Rezlerová, generální ředitelka 
ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Zeptali jsme se 24 419 zaměstnavatelů napříč 
šesti průmyslovými odvětvími ve 44 zemích:
nakolik� je� v� porovnání� s� loňským� rokem�

obtížné�pracovní�pozice�obsadit?�
Jaké� profily� zaměstnanců� se� nejobtížněji�

hledají�a�proč?�

A abychom zjistili, „Co zaměstnanci chtějí“, 
hovořili jsme se 14 000 lidmi v 15 zemích, což 
nám umožnilo zjistit a pochopit, co zaměst-
nance k jejich firmám přivedlo a co je tam drží.

Situace�v�České�republice
35 % zaměstnavatelů v ČR nemůže dlouhodo-
bě najít dostatek vhodných uchazečů. Z hle-
diska velikosti zaměstnavatele jsou rozdíly 
propastné. Největší problém mají velké firmy: 
85 % českých zaměstnavatelů s více než 250 
zaměstnanci uvádí, že nemohou obsadit vol-
ná pracovní místa, u středně velkých firem 
(50–250 zaměstnanců) to je 74 % a u malých 
firem (10–49 zaměstnanců) 55 %. Nejmenší 
problém obsadit pracovní pozice (28 %) hlásí 
mikrofirmy do 10 zaměstnanců.

Mezinárodní�srovnání�
Globální průměr dosahuje rekordní úrovně za 
celou historii průzkumu od roku 2006 – 54 % 
firem se potýká s nedostatkem talentů, což je 
dáno zejména měnícími se strukturami pozic 
a novými potřebami dovedností. Celosvětově 
mají největší problémy s obsazením volných 
pracovních pozic zaměstnavatelé v Japonsku 
(88 %), Rumunsku (86 %), na Tchaj-wanu 
a v Řecku (77 %). V Japonsku se situace zhor-
šuje zejména nedostatkem pracovní síly, stár-
nutím populace a také kvůli bariérám pro pra-
covní imigraci z jiných zemí.

nejhůře�obsaditelné�pozice�a�obory�
v�ČR
Umělá inteligence se v oblasti automatizace 
rychleji rozvíjí, a technologie spíš nově defi-
nují, než nahrazují žádané pracovní pozice. 
Vysoká poptávka po obchodních zástupcích, 
marketingových specialistech, asistentkách 
a řidičích je dána stále se zvětšujícím obje-
mem online prodeje a logistiky. Tyto pracovní 
pozice se však za posledních 10 let proměnily 

skvělá příležitost, jak rozvinout možnosti své-
ho pracovního uplatnění“, uvedl výkonný ředi-
tel koncernu ZKL Jiří�Prášil�mladší.

Jiné podniky pak podle expertů aktuální 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků řeší 
automatizací samotných provozů. „Z vlast-
ní znalosti trhu mohu potvrdit, že už existují 
firmy, mimo jiné i právě ve strojírenství, které 
zcela vážně přemýšlejí o změnách v provozu – 
respektive už je realizují – spočívajících v ná-
hradě nedostatkové lidské síly plnou robotiza-
cí“, sdělil František�Boudný, ředitel personální 
společnosti Předvýběr.CZ.

Škola�hrou,�virtuální�hřiště�
i�propojení�s�komorami�a�klastry
Odborníci se však shodují, že řešení problé-
mu s nekvalifikovanými pracovníky leží právě 
v oblasti jejich vzdělávání. „Bez systému konti-
nuálního vzdělávání a rozšiřování dovedností 
pracovníků nemůže žádný podnik dlouhodobě 
na globálním trhu obstát. Je proto třeba mo-
tivovat zaměstnance a využívat vzdělávacích 

aktivit hospodářských komor a klastrů, které 
dokážou reagovat na potřeby zaměstnavatelů 
a trhu práce“, popsal Tomáš�kubala, předse-
da představenstva Industry Clusteru 4.0.
Ředitel� Předvýběru.CZ� Boudný� považuje�

za�nejlepší�metodu�školu�hrou.�Lidé�si�podle�
něj� potřebují� věci� osahat,� a� když� pochopí,�
že�nové�technologie�a�přístupy�nejsou�proti�
nim,� ale� naopak� jim� pomáhají,� vstřebají� je�
velmi�snadno.�k�tomu�je�třeba,�aby�se�nesty-
děli�přiznat,�že�něco�neumějí,�ani�by�je�kvů-
li� tomu� ostatní� neměli� stavět� do� kouta.� ve�
funkčním� týmu� se� pak� jeden� zaměstnanec�
učí� od� druhého.� „Značně nápomocné mo-
hou být v tomto ohledu nadstandardní vazby 
uvnitř pracovního kolektivu. Z této skutečnosti 
mohou nejen nyní, ale i v budoucnu profitovat 
například generační zaměstnavatelé – tedy 
firmy, ve kterých působí hned několik generací 
pracovníků, často i v rámci rodiny“, doplnil Jiří�
Prášil�mladší.

Pro osvojování digitálních kompetencí je 
pak podle Aleny� novákové� ideální vytvořit 

digitální hřiště neboli takzvané testbedy. Ty 
lze využít pro ověření funkcionality a nových 
konceptů ve výrobě, identifikaci požadavků 
a dopadů technologie bez nutnosti velkých 
odstávek skutečné výroby, a�právě�také�pro�
vzdělávání� zaměstnanců� a� jejich� trénink.�
„V současnosti chrlíme spoustu novinek 
a technologií, které mají krátkou životnost 
a z nichž se jen část přetaví v dlouhodobě 
využívané technologie. Je proto důležité 
umět rozpoznat skutečnou hodnotu a umět 
si představit dopad na reálný systém. Tomu 
může napomoci i experimentální linka“, 
vysvětlila. 

„Tento trend je patrný v Evropě i v Česku, 
kdy v rámci univerzit či výzkumných ústavů 
vznikají testbedy pro Průmysl 4.0, ve kterých 
se setkává akademické prostředí s firemním 
a které mohou nabídnout služby nejen vel-
kým firmám, ale i těm menším. Příkladem 
takového testbedu je například i testbed pro 
Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT“, dodala Alena 
Nováková.
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a proměňují se i nadále a zároveň si žádají 
nové dovednosti.

Stávajícím trendem na trhu práce stále zů-
stává rostoucí nedostatek vhodných pracov-
níků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako 
jsou například dělníci ve stavebnictví, sklad-
níci nebo personál v ubytování a stravování. 
„Nedostatek vhodných talentů snižuje schop-
nost firem vyhovět zákazníkům, musí prodlužo-
vat dodací lhůty svého zboží a služeb a zároveň 
se snižuje jejich produktivita a konkurence-
schopnost,“ upozorňuje Jaroslava Rezlerová.

Co�zaměstnanci�chtějí�po�celou�
dobu�kariéry
Vyšší mzda, flexibilita a zajímavá práce: to je 
základ pro všechny. Každý zaměstnanec chce 
samozřejmě něco trochu jiného. Vliv na to má 
věk, pohlaví a etapa, ve které se v rámci své 
kariéry nachází:

Generace�Z�(věk�18–24)
Nejdůležitější jsou peníze, a to zejména pro 
ženy

Generace Z je ambiciózní, dychtí po peně-
zích a kariéře, a přesto mají muži a ženy od-
lišné touhy. Ženy zmiňují mzdu dvakrát častěji 
než svou další prioritu – rozvoj dovedností, 
zatímco podle mužů jsou dovednosti a kariéra 
skoro stejně důležité jako mzda.

Mileniálové�(věk�25–34)
Pro ženy je flexibilita zásadní a pro muže 
příjemná

Mileniálové mají před sebou kariérní ul-
tramaraton s nejistým datem odchodu do 
důchodu a v tomto dlouhém běhu kladou 
velký důraz na životní rovnováhu. Pro ženy je 
flexibilita nutností. O domácnost, děti nebo 
případně o nemocné rodiče se stále starají 
převážně ženy, přičemž se snaží zvládnout vše 
najednou. Pro ženy je flexibilita zkrátka zásad-
ní, pro muže spíše jen příjemná.

Generace�X�(věk�35–54)
Flexibilita = dobrý pocit

Pro muže je flexibilita stejně důležitá jako 
pro ženy. Chtějí flexibilní začátek a konec pra-
covní doby, možnost pracovat částečně na 

dálku a chtějí se podílet na rodičovské dovo-
lené. V USA je 52 milionů pracujících rodičů, 
v EU je 65,4 milionu domácností s dětmi a zá-
roveň narůstá objem péče o seniory. Z flexibi-
lity se pro obě pohlaví stává víc než jen pod-
mínka pro duševní hygienu.

Baby�Boomers�(věk�55+)
Milují leadery a týmy

Jednou z priorit je pro ně vedení a týmy. 
Šéf, pro něhož pracují, a lidé, s nimiž pracují, 
jsou pro ně velmi důležití. Starší zaměstnanci 
chtějí předat své zkušenosti; ti nad 65 let jsou 
nejvíce motivováni cílem. Učit se novým do-
vednostem je pro ně méně důležité. Členové 
této generace chtějí růst jako jednotlivci, ne-
jen jako zaměstnanci. 

Jak�dát�zaměstnancům�to,�co�chtějí
„Talenti si mohou určovat podmínky a zaměst-
navatelé musí poptávku přizpůsobit tak, aby 
odpovídala nabídce. Musí chápat potřeby 
a přání jednotlivců, aby mohli přivést, zau-
jmout a udržet ty nejlepší talenty. Když to 
uděláte správně a ideálně napoprvé, investi-
ce se vám vrátí a podaří se vám dlouhodobě 
udržet a rozvíjet ty správné talenty,” dodává 
Jaroslava Rezlerová.

zz Buďte kreativní co se týče odměňování
Mzda je důležitá, ale kvalita života také. 

Odměňujte zaměstnance tak, aby mohli 

naplnit své potřeby, ať jsou v jakémkoli stadiu 
své kariéry.

zz Zvažujte nejen vhodnost na pozici, ale také 
potenciál
Pomozte zaměstnancům pochopit, co po-

třebují k úspěchu, a budete mít motivovanější 
a spokojenější pracovníky.

zz Budujte kulturu vzdělávání
Dejte zaměstnancům výzvy, po nichž touží, 

a podporu, kterou potřebují, aby mohli růst 
a uspět.

zz Vytvořte flexibilitu pro „Jeden život“
Ať se lidé v životním cyklu své kariéry na-

cházejí kdekoli, flexibilita podporuje pocit po-
hody a produktivitu.

zz Říkejte jasněji své „Proč“
Buďte explicitní a autentičtí, když přijde na 

cíl a poslání vaší firmy, a ujistěte se, že i vedení 
s tímto zaměřením souzní.

„Téměř polovina firem ve světě nemůže na-
lézt zaměstnance s potřebnými dovednostmi 
– to je bezmála dvakrát více než před deseti 
lety. Spolu s rostoucí rychlostí technologické-
ho vývoje, digitalizace a automatizace chce 
většina zaměstnavatelů zvýšit nebo alespoň 
udržet počty zaměstnanců. Žádané doved-
nosti a pracovní role se mění rychleji než kdy 
dřív a potřeba Revoluce dovedností, kterou 
jsme předpověděli před čtyřmi lety, je tak 
i nadále hlavní výzvou současnosti. Ve světě, 
kde roste význam technologií, jsou lidé stále 
žádáni. Mají-li firmy najít, pěstovat a udr-
žet ty nejlepší talenty, navíc ve velmi silném 
konkurenčním prostředí, potřebují vědět, co 
zaměstnanci chtějí. Musí pozměnit své poža-
davky na pracovní sílu tak, aby odpovídaly 
potřebám a přáním žádaných talentů, a roz-
šířit teritorium, z něhož si talenty přivádějí. 
Organizace musí změnit své jednání. Růst 
hodnoty společnosti je možný pouze, pokud 
jde ruku v ruce s péčí o zaměstnance, zákaz-
níky a komunity. To obnáší i zodpovědnost 
pomáhat lidem získávat nové dovednosti, 
přizpůsobovat se budoucím potřebám fi-
rem a stát se tvůrci talentů,“ říká Jaroslava�
Rezlerová.

Zdroj: komunikační agentura SETEVA
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Nedostatek talentů
35 % zaměstnavatelů v České republice se potýká s problémy při obsazování pracovních pozic
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Investice českých strojírenských 
firem loni meziročně klesly. 
nejvíce�směřovaly�do�nových�strojů�či�inventáře
Tuzemské� strojírenské� firmy� v� loňském� roce� investovaly� za� první� tři� čtvrtletí�
necelých�10,3�miliardy�korun.�v�meziročním�srovnání�to�bylo�o�téměř�miliardu�
méně.�Podniky�v�tomto�odvětví�nejvíce�investují�do�nových�strojů,�a�to�zhruba�ze�
tří�čtvrtin.�odborníci�zároveň�předpokládají�kontinuální�nárůst�investic�do�tech-
nologií�Průmyslu�4.0.�vliv�na�budoucí�vývoj�bude�podle�nich�mít�také�ekologie�
a�energetika.

Martin Svoboda, Senior PR Manager

Podle statistik ministerstva průmyslu a obcho-
du v loňském roce za první tři čtvrtletí klesl 
objem investic strojírenských firem, a to 
o zhruba 8 procent. Loni společnosti v tomto 
odvětví investovaly do dalšího rozvoje v úhr-
nu téměř 10,3 miliardy korun. O rok dříve 
to přitom za stejné období bylo skoro 11,2 
miliardy. Tuzemští experti přitom jako jeden 
z hlavních důvodů uvádějí nejistotu z hlediska 
produkce v příštích letech, která se projevuje 
odkládáním investic.

Ačkoliv data ministerstva průmyslu ukazu-
jí na meziroční pokles, řada strojírenských 
firem své investice v loňském roce navýši-
la. Vliv na to měly zejména rostoucí tržby 
firem. „Snažíme se o kontinuální investo-
vání v hodnotě zhruba padesáti procent 
zisku EBITDA ročně. V roce 2019 docílíme 
zisku EBITDA ve výši 160 milionů korun, což 
je v porovnání s předchozím rokem nárůst 
o dvacet procent. Tomuto vývoji proto v loň-
ském roce odpovídal i objem investic, které 
jsme navýšili“, řekl Jiří�Prášil�mladší, výkon-
ný ředitel koncernu ZKL, který se zabývá vý-
robou ložisek.

Největší část investic strojírenských firem 
v předchozích dvou letech mířila podle statis-
tik rezortu průmyslu zejména do nových stro-
jů, přístrojů, zařízení či inventáře. Potvrzuje to 
i výkonný ředitel koncernu ZKL. „Jednalo se 
zejména o rozšíření kapacit pro velkorozmě-
rová ložiska, konkrétně o realizaci nové kalící 
pece, částečnou rekonstrukci kalírny či novou 
brusku pro velkorozměrová ložiska“, doplnil 
Prášil. 

Podle odborníků ovlivňuje povahu investic 
především velikost firmy. „Obecně lze však 
říci, že největší částka je investována do tech-
nologií a digitalizace procesů či do moderni-
zace výrobních technologií. U firem, které se 
věnují inovacím a výzkumu, je část investic 
realizována právě ve spojitosti s tímto. Jistě 
i investice do zaměstnanců bude pro mnohé 
firmy aktuální, a to vzhledem k nedostatku 
odborníků na trhu“, řekl ředitel společnosti 
CEEC Research Michal�vacek.

Z hlediska budoucích trendů investic stro-
jírenských firem by přitom podle něj nemělo 
docházet k výraznějším změnám. „Můžeme 

očekávat stejnou skladbu. Může se měnit 
pouze jejich výše, a to v souvislosti s rostou-
cími náklady na zaměstnance“, řekl Vacek. 
Významným faktorem podle něj může být 
určitý pesimismus v oblasti tržeb. Strojírenské 
firmy totiž předpokládají v tomto ohledu mír-
ný pokles.

Rostoucí�význam�digitalizace
Odborníci zároveň předpokládají, že stro-
jírenské firmy budou v budoucnu výrazně 
investovat i do digitalizace a dalších techno-
logií Průmyslu 4.0. Podle ředitele Svazu stro-
jírenské technologie oldřicha� Paclíka se tím 
zvýší jejich konkurenceschopnost i efektivita. 
„Strojírenské firmy budou investovat zejména 
do progresivních technologií, automatizace, 
robotizace a konektivity. S rozvojem rychlého 
internetu a internetu věcí se výrazně objemo-
vě zvýší a zrychlí tok informací mezi výrobci 
a uživateli strojírenských produktů“, sdělil 
Paclík. Stále větší roli bude podle něj hrát také 
ekologie a energetika. Očekávané změny ve 
struktuře energetických zdrojů a zpřísňování 
emisních limitů ovlivní chování spotřebitelů, 
a tedy i investice do jednotlivých průmyslo-
vých odvětví.

Podle studie společnosti CEEC Research, 
která se zabývala českým strojírenským prů-
myslem, zaváděly technologie Průmyslu 
4.0 před třemi roky pouze tři firmy z deseti. 
Dokument zároveň predikoval, že během ná-
sledujících pěti let tak ovšem učiní 56 procent 
dotázaných. „Dle trendů dnešní doby můžeme 
předpokládat, že se investice firem v tom-
to ohledu neustále navyšují“, doplnil Michal 
Vacek.

Podle Prášila nesmějí strojírenské firmy 
vedle digitalizace a automatizace zapomínat 
ani na příslušnou administrativu. „Soustředili 
jsme se proto loni na automatizaci procesů 
v tomto sektoru pomocí pevně nastavených 
workflow. Ve výrobě pak investujeme do mo-
nitoringu strojů k přesnému určení celkové 
efektivity zařízení. Díky tomu budeme schopni 
sbírat informace přímo ze strojů a budeme vě-
dět, zda pracuje, s jakým výkonem nebo zda 
pracovník dodržuje technologický postup“, 
uzavřel výkonný ředitel ZKL.

Chytré investice jako 
téma spolupráce 
zemí V4 s USA na 
půdě MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu u příle-
žitosti českého předsednictví Visegrádské 
skupiny uspořádalo v lednu ve spolupráci 
s Velvyslanectvím USA v Praze konferenci 
o problematice chytrých investic v regio-
nu, nazvanou „V4 – U.S. Smart Investment 
Conference“.

S úvodními projevy vystoupili ministr prů-
myslu a obchodu Karel Havlíček a velvyslanec 
USA v ČR Stephen B. King. V rámci jednotli-
vých panelů byla následně diskutována té-
mata spojená s investicemi ve Střední Evropě 
s důrazem na USA, formátem spolupráce 
s výzkumnými institucemi a problematikou 
bezpečnosti.

Trend podpory technologicky orientovaných 
projektů (tzv. „chytrých investic“), které se čas-
to opírají o silné vazby s výzkumnými institu-
cemi, je aktuálním průsečíkem lákání investic 
do zemí střední Evropy. Ačkoli jsou jednotlivé 
země v oblasti investic v podstatě konkurenty, 
společná propagace V4 a sdílení zkušeností 
mohou být přínosem. První panel sestavený 
ze zástupců investičních agentur CzechInvest 
(investiční specialista Pavel Chovanec), SARIO 
(Dominik Susa, ředitel odboru investičních 
projektů), PAIH (Marcin Fabianowicz, vedoucí 
lokačního poradního týmu) a Velvyslanectví 
Maďarska v Praze (tajemnice Katalin Ertsey) 
popsal význam amerických investic v regionu 
a společný zájem o lákání chytrých investic. 
Vzhledem k historicky relativně nízké míře 
nezaměstnanosti dnes již samotná tvorba 
pracovních míst není hlavní prioritou inves-
tičních agentur, místo toho se soustřeďují na 
projekty, které významně zvýší konkurence-
schopnost ekonomiky; aktivity v tomto smě-
ru v nějaké podobě podnikají všechny země 
Visegrádu. Právě v tomto směru pak hrají 
významnou roli projekty amerických společ-
ností, z nichž celá řada obsahuje významné 
technologické aspekty. Nejvýznamnějším 
příjemcem investic z USA je ze zastoupených 
zemí Polsko s přínosem zejména pro auto-
mobilový průmysl, ale i v Maďarsku, kde jsou 
USA v investicích na druhém místě hned za 
Německem, je přínos patrný. V Česku jsou 
USA třetí největší investiční partner, mezi 
lety 1993 a 2018 zprostředkoval CzechInvest 
přes 230 investičních projektů, které vytvořily 
více než 40 tisíc pracovních míst. Bylo záro-
veň diskutováno, že relativně nižší statistické 
umístění amerických investic na Slovensku je 
zkreslující, neboť americké společnosti mnoh-
dy investují prostřednictvím svých dceřiných 
firem odjinud z EU, zejména přes Nizozemsko. 
V rámci diskuse byl jasný inovační přínos řady 
projektů, což je patrné i z povahy významných 
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firem přítomných v regionu. Někteří inves-
toři jsou přítomni ve více zemích, jako např. 
General Electric, která napříč zeměmi V4 po-
krývá řadu intenzivně inovačních oblastí, od 
zdravotnictví po letectví; přítomni ve více ze-
mích ale jsou i další investoři jako IBM či AT&T. 
Výčet investičních projektů však nekončí a lze 
uvést i české projekty firem Eaton, Honeywell 
či Red Hat, maďarské projekty firem National 
Instruments či Flex, polské projekty Ford 
(největším projektem je však Philip Morris) 
a slovenské Cisco či Dell. Tyto projekty právě 
naplňují do velké míry představy o chytrých 
investicích, které mj. zohledňuje nový systém 
investičních pobídek v Česku a představu-
je Národní inovační strategie ČR, ale i další 
strategické dokumenty ostatních zemí V4. 
Z diskuse vyplynul význam zaměření na nové 
technologie a tzv. Key Enabling Technologies 
(KETs) a propagace výzkumného prostředí 
společně s lidským talentem. Země V4 s těmi-
to tématy také do různé míry pracují a zdá se 
to býti správnou cestou zejména v době, kdy 
příliv investic do rozvinutých zemí celosvětově 
klesá (dle statistik UNCTAD byl příliv přímých 
zahraničních investic do rozvinutých zemí 
v roce nejnižší za posledních 15 let).

Lidský kapitál a efektivní vazby na partnery 
ve výzkumné sféře jako podmínky úspěšných 
investic s vysokou přidanou hodnotou pak po-
tvrdil i druhý panel složený z expertů zejména 
z řad amerických investorů, či organizací spo-
lupracujících s těmito investory. Účastníkem 
panelu byl náměstek ministra průmyslu a ob-
chodu Petr Očko, který potvrdil význam toho-
to elementu v inovační strategii ČR a důraz na 
spojená témata jako umělou inteligenci a 5G. 
Mezi americkými investory byla v panelu re-
prezentována firma GE Aviation Czech, která 
spolupracuje s ČVUT na vývoji a testování 
turbovrtulových motorů a o svých zkušenos-
tech s projektem pohovořil CEO Milan Šlapák. 
Zkušenosti Red Hat s financováním profesor-
ských míst na ČVUT a spoluprací na stážích 
studentů sdílel Senior Engineering Manager 
Radek Vokál, IBM a projekt IBM Watson 
v Česku reprezentoval vedoucí výzkumné 
laboratoře Jan Kleindienst. Postřehy z „dru-
hé strany“ linky mezi firmami a univerzitami 
předal Jaroslav Koton, proděkan pro tvůrčí 
činnost na Fakultě elektrotechniky VUT Brno, 
kde probíhá spolupráce s AT&T na 5G labora-
tořích. V neposlední řadě se panelu účastnil 
Michal Pěchouček jako simultánní zástupce 
obou stran z pozice CTO české společnos-
ti AVAST (která dobyla americký trh kyber-
bezpečnosti) a Centra umělé inteligence na 
ČVUT. Z diskuse bylo jasné, že střední Evropa 
a Česko mají co nabídnout zahraničním inves-
torům z pohledu odborníků a výzkumné infra-
struktury, pro rozhodnutí o umístění projek-
tu je toto nedílným a významným faktorem. 
Důležité je však systematické budování talen-
tu, jeho mezinárodní propagace, pro kterou 
například výjezdy do zahraničí nejsou hroz-
bou, ale vzájemným obohacováním vědomos-
tí, díky nimž „navrátilci“ významně posouvají 

zemi dopředu. Je zapotřebí také podporovat 
otevřenost lidí, pracovat s jejich pohledem na 
svět a podporovat je v kreativním uvažování 
i v odvaze riskovat. Ve výzkumné spolupráci 
se nejedná o pouhý smluvní výzkum, obě stra-
ny i univerzity se mohou kreativně zamýšlet 
nad tím, co investorům a partnerům mohou 
nabídnout, vzniknou tak zásadně inovativní 
nové cesty.

Nové technologie a inovativnost však při-
nášejí i nárůst rizik, která mohou být spojena 
s oblastí přímých zahraničních investic, če-
muž se věnoval závěrečný panel konference. 
Za účasti bruselského atašé US Department 
of the Treasury, Larryho Nortona, a ředitele 
odboru obchodní politiky Oty Šimáka z MPO 
byla diskutována potřeba ochrany prostřed-
nictvím mechanismu prověřování investic. 
Rizika z oblasti kyberbezpečnosti pak po-
kryli kyberatašé FBI v Praze Timothy Swec 
a Zdeněk Jiříček, National Security Officer 
společnosti Microsoft. USA jsou lídrem v ob-
lasti prověřování investic, americký mechani-
smus byl vytvořen již v roce 1975 a je velmi 
komplexní. Jeho ústředním prvkem je výbor 
CFIUS, do jehož fungování je zapojena řada 
amerických ministerstev a dalších institucí. 
Spojené státy tak nasbíraly již mnoho zku-
šeností s tímto mechanismem, o něž se čím 
dál otevřeněji dělí s partnerskými zeměmi 
včetně V4. Mechanismus se však dále musí 
přizpůsobovat vývoji světové ekonomiky 
a technologickým potřebám, 13. ledna 2020 
tak vstoupila v platnost poslední úprava, která 
mechanismus USA zpřísnila. Česká republika 
připravuje také obdobný mechanismus, který 
představilo MPO, přičemž i ostatní země V4 
se nacházejí v různé fázi rozpracovanosti či za-
vádění mechanismu. Z diskuse vyplynulo, že 
významným přínosem mechanismu je i pre-
ventivní efekt vůči možným problematickým 
investicím, který firmy vede k úsilí předběžně 

vyjasnit splnění podmínek mechanismu před 
samotnou investicí a tím zamezuje již předem 
množství možných nebezpečných projektů. 
Jako důležité z pohledu státu je pak správně 
informace předávat a komunikovat vůči sou-
kromému sektoru, aby se zvýšilo povědomí 
o možných hrozbách. Přesah oblasti mechani-
smu investičního screeningu ke kyberbezpeč-
nosti lze pak sledovat skrze definice kritické 
infrastruktury a kritické telekomunikační in-
frastruktury, která vyžaduje zvýšenou ochra-
nu. V diskusi rovněž zaznělo, že pro úspěch 
v obou oblastech je také významné dispono-
vat dostatečnou a vymahatelnou legislativní 
úpravou, která umožní rizikům zamezit. V pří-
padě kyberbezpečnosti debata osvětlila, že 
lidský faktor je zásadní nejen pro lákání chyt-
rých investic, ale i jako možný slabý článek 
kybernetické ochrany. Lidská chyba tak umož-
ňuje jedny z nejčastějších kybernetických úto-
ků skrze e-mail, lidé se mohou bát nahlásit 
chybu či používají nezabezpečené a soukro-
mé e-mailové adresy pro citlivou agendu. 
Společnosti by také měly být ostražité při 
zajišťování dodavatelských služeb a v oblasti 
dodavatelských řetězců. Analogová rizika jako 
průmyslová špionáž a krádež dokumentů jsou 
ale také riziky, která nadále trvají.

Konference potvrdila, že chytré investice 
v prostoru V4 získávají na významu a USA jsou 
v tomto trendu významným partnerem s řa-
dou projektů orientovaných na R&D. Lidský 
prvek a zaměření na podporu inovativního 
a otevřeného myšlení jsou podmínkou k dal-
šímu posilování tohoto trendu. Je však také 
třeba mít na paměti, že obzvláště s větším 
technologickým významem projektů a zavá-
děním nových technologií mohou narůstat 
rizika. I v této oblasti představují země V4 
a USA silné partnerství pro dialog o technic-
kých aspektech kybernetické bezpečnosti, ale 
i v efektivním prověřování investic.

Chytré investice jako téma spolupráce zemí V4 s USA na půdě MPO.
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Dopady koronaviru na ekonomiku; potíže 
mají hlavně malé podniky a sektor služeb
Malé� a� střední� podniky� očekávají� v� důsledku� karanténních� opatření� snížení�
produkce�až�o�40�%.�vyplývá�to�z�průzkumu�konfederace�zaměstnavatelských�
a�podnikatelských�svazů�(kZPS�ČR)�mezi�firmami�napříč�segmenty�i�velikostmi.�
nejohroženější�jsou�hotely,�restaurace�a�související�služby.�U�malých�podniků�se�
až�47�%�majitelů�obává,�že�se�ocitnou�v�druhotné�platební�neschopnosti.

Ondřej Hubatka

Česká ekonomika začíná silně pociťovat dopa-
dy vládních opatření v souvislosti se šířením 
koronaviru. Mezi nejvíce postižená odvětví 
patří restaurace, hotely, kavárny i cateringové 
a související služby – především pak ty nejvíce 
navázané na turistický průmysl. Přestože fir-
my se zatím převážně nechystaly propouštět 
nebo čekaly na konečné podmínky kurzarbei-
tu, zhoršení platební morálky a snižování vý-
roby i zakázek registrují už nyní.

Čím�menší�podniky,�tím�větší�riziko
Z průzkumu KZPS dále vyplývá, že největší 
obavy z přerušení nebo omezení výroby mají 
malé a střední podniky – většina z nich plánu-
je omezení výroby až o 40 %. Téměř polovina 
z nich (47 %) také počítá s tím, že se v krát-
kodobém horizontu dostane do druhotné 
platební neschopnosti. Již více než polovina 
(54 %) firem zaznamenává zpoždění plateb 
u odběratelů – případně jim lhůty splatnosti 
musí prodlužovat (12 %).

„V současnosti platí, že čím menší je podnik, 
tím větší jsou u majitelů obavy do budoucna. 
U velkých podniků je situace v rámci produkce 
takřka opačná. Firmy nad 250 zaměstnanců 
většinou disponují dostatečnými finančními 
rezervami a některé dokonce hledají nové 
zaměstnance. Vůbec nejméně ohrožené se 
cítí státní podniky nebo společnosti se státní 
účastí,“ popisuje situaci Jan�Wiesner, předse-
da KZPS ČR.

opatření�jsou�nedostatečná
KZPS ČR uskutečnila průřezový průzkum na-
příč ekonomickými segmenty a mezi firma-
mi všech velikostí. Sledovány byly kategorie 
s méně než 50, 50–250 a více než 250 zaměst-
nanci. Bezesporu sjednocujícím prvkem se ve 
všech odvětvích a skupinách stala především 
všeobecná nespokojenost s dosavadními 
opatřeními vlády – jen 21 % firem je považuje 
za dostatečná.

Banky�mohou�žádat�EGAP�o�záruky�pro�velké�firmy
Exportní pojišťovna EGAP spustila příjem 
žádostí do programu záruk COVID Plus na 
pomoc velkým podnikům, které se dostaly 
kvůli pandemii koronaviru do potíží. „Evropská 
komise schválila záruční produkt COVID Plus, 
což byla nutná podmínka k tomu, abychom 
mohli začít přijímat žádosti na záruky za úvě-
ry bank velkým firmám,“ potvrzuje předseda 
představenstva EGAP Jan�Procházka.
Nový produkt definovala pro EGAP zákonem 
a nařízením vláda a zákonodárci ho ve zrych-
leném řízení schválili v nejkratším možném 
čase, aby záruky mohly české firmy využívat 
co nejdříve. Program Covid Plus má velkým 
zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu 
potřebnou k zachování provozu a případný 
rozvoj exportních firem. Na pomoc prostřed-
nictvím záruk jsou nařízením vlády již vyčle-
něny první čtyři miliardy korun. Výše úvěru je 
stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, 
kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % roč-
ního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného 
EGAP je 80 procent.

„Poskytnutí garancí s EGAPem vyřizuje úvě-
rující banka a nikoli firma. Je to banka, která 
se prostřednictvím online formuláře obrací 
na EGAP s žádostí o záruku za pohledávku. 
Přijímání žádostí o garanci probíhá online tak, 

aby se minimalizovala chybovost při přepi-
sování formulářů do interního schvalovacího 
systému,“ vysvětluje Procházka.

Podmínkou pro získání záruk je minimální 
počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na cel-
kových tržbách v roce 2019 musí dosahovat 
minimálně 20 procent, do čehož se ovšem 
počítají i výrobní dodávky pro jiného expor-
téra. Program není určen firmám, které měly 
existenčních problémy ještě před vyhlášením 
nouzového stavu. Není určen firmám, jejichž 
převážná ekonomická činnost spočívá v do-
pravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu.

„Zároveň pojišťovna EGAP nadále poskytuje 
pomoc všem exportérům klasickými nástroji 
exportního úvěrového pojištění, přičemž zkrá-
tila čekací dobu a žádosti o nové pojištění vyři-
zuje přednostně,“ dodává Procházka. O běžné 
exportní produkty EGAP mohou všichni ex-
portéři nadále žádat online.

Francouzsko-
německá iniciativa 
k zotavení Evropy 
z koronavirové krize
Současná krize je za dobu existence Evropské 
unie zcela bezprecedentní. Tento globální šok 
se dotýká každého člověka, každého pracov-
ního místa a každého podniku. Třebaže se 
naše společenství a ekonomiky snaží nalézt 
cestu ze zajetí této krize, míra nejistot je stále 
obrovská. Cíl je nicméně jasný: Evropa musí 
společně tuto krizi ustát a vyjít z ní silnější než 
kdy dřív. Naše společná iniciativa je vedena 
snahou dosáhnout trvalého zotavení EU. My, 
Francie a Německo, jsme odhodláni dostát 
své odpovědnosti za EU a napomoci nalezení 
východiska z této krize.

Nyní, více než kdy před tím, potřebujeme 
jako Evropané využít výhod společného po-
stupu a spojit své síly. 

konfederace�
zaměstnavatelských�
a�podnikatelských�svazů�ČR
KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 
Sb., které reprezentuje osm dominant-
ních zaměstnavatelských svazů z oblasti: 
stavebnictví, textilního průmyslu, malého 
a středního podnikání, výrobního a spo-
třebního družstevnictví, zemědělství, důl-
ního a naftového průmyslu, dřevozpra-
cujícího průmyslu, školství, zdravotnictví 
kultury a sociálních služeb. 

Zastupuje více než 22 000 členských 
subjektů s více než 1.300.000 zaměst-
nanci. Prosazuje specifické zájmy svých 
členů v oblasti legislativy a v dalších ob-
lastech formuluje společné podnikatelské 
a zaměstnavatelské zájmy svých členů 
a prosazuje je v součinnosti s příslušnými 
státními orgány, ostatními zaměstnava-
telskými organizacemi a odbory zejména 
v různých formách konzultací s vládou. Je 
jedním ze sociálních partnerů zastupují-
cím stranu podnikatelů v Radě hospodář-
ské a sociální dohody – tripartitě. Více na 
www.kzps.cz.
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Budeme také muset přikročit k hluboké 

sebereflexi a vyvodit poučení z této krize. 
Konference o budoucnosti Evropy bude pří-
ležitostí k otevření široké demokratické dis-
kuse o evropském projektu, jeho reformách 
a prioritách.

Francie a Německo navrhují následující 
opatření:

�� v�rámci�„�Strategie�EU�v�oblasti�zdraví“�vy-
týčit�zásady�péče�o�zdraví�obyvatelstva.

Naše odpovědnost za současnou i budoucí 
krize by měla vyústit do nového mechanismu 
zdravotní kontroly. Usilujeme o ustavení ev-
ropského strategického sektoru ochrany zdra-
ví, který, při plném respektování odpovědnos-
ti členských států za jejich sociální a zdravotní 
systém, zajistí zásadní zvýšení kapacit evrop-
ské zdravotní péče a sníží závislost EU na vněj-
ší pomoci. Měli bychom proto:

zz zvýšit evropské kapacity výzkumu a vývoje 
vakcín a léčebných postupů, jakož i koordi-
naci a financování na mezinárodní úrovni 
(iniciativa ACT- A), s krátkodobým cílem vy-
vinout a vyrábět globálně dostupnou vakcí-
nu proti koronaviru;
zz vytvořit společné strategické zásoby léků 
a zdravotnického materiálu (ochranných 
prostředků, testovacích souprav atd.) a pod-
pořit výrobní kapacity těchto produktů v EU;
zz koordinovat záměry evropské politiky v ob-
lasti vakcín a léčebných postupů (např. vý-
roby a uchovávání vakcín pro případnou bu-
doucí potřebu), s cílem hovořit jednotným 
hlasem s farmaceutickým průmyslem a za-
jistit účinnější evropský i globální přístup;
zz v Evropském centru pro prevenci a kontrolu 
chorob (ECDC) vytvořit „pracovní skupinu“ 
EU a pověřit ji, aby spolu s národními zdra-
votnickými institucemi vypracovala plány 
preventivních a následných opatření proti 
budoucím epidemiím;
zz vypracovat společné evropské standardy 
pro spolupráci v oblasti zdravotních dat 
(např. harmonizovat metodiku získávání 
srovnatelných dat v případě epidemií).

�� vytvořit� na� úrovni� EU� ambiciózní� „Fond�
oživení“�pro�solidaritu�a�růst

K podpoře udržitelného oživení, které ob-
noví a upevní růst v EU, podporují Francie 
a Německo založení ambiciózního, časově 
omezeného a cílově orientovaného „Fondu 
oživení“ v rámci Dlouhodobého rozpočtu 
EU na období 2021–2027 (MFF), který by 
v prvních letech urychlil čerpání rozpočtu. 
Vzhledem k mimořádné povaze výzvy koro-
navirové pandemie ve vztahu k ekonomice 
států EU, navrhují Francie a Německo povolit 
Evropské komisi financovat podporu ožive-
ní zajištěním půjčky jménem EU, v souladu 
s právním rámcem a při plném respektování 
práv parlamentů členských států.

zz Fond oživení v objemu 500 miliard Euro 
bude krýt rozpočtové výdaje EU pro nejpo-
stiženější sektory a regiony na základě roz-
počtových programů EU a podle evropských 

priorit. Tím se zlepší odolnost, konvergence 
a konkurenceschopnost evropských ekono-
mik, navýší se investice určené především 
k přechodu k digitální a zelené ekonomice 
a dojde k posílení výzkumu a inovací. 
zz Financování z Fondu oživení bude směřo-
vat na pokrytí výzev způsobených pandemií 
a odstranění jejích následků. Bude se jed-
nat o mimořádný doplňkový zdroj využívaný 
na základě vlastního rozhodování, v jasně 
specifikovaném objemu a termínech, spo-
jený se závazným splátkovým kalendářem 
podle Dlouhodobého rozpočtu EU. 

zz Je potřebné zajistit rychlé schválení 
Dlouhodobého rozpočtu EU a Fondu ožive-
ní, zaměřených na hlavní výzvy, které stojí 
před EU. Jednání budou založena na výsled-
cích, kterých bylo dosaženo již před únorem 
2020. Budeme usilovat o co nejrychlejší 
schválení těchto opatření.
zz Podpora oživení doplňuje národní úsilí 
a balíček schválený ze strany Europa Group, 
a bude založena na jasném závazku člen-
ských států dodržet ekonomickou politiku 
a ambiciózní reformní agendu.
zz Prioritou EU zůstává zlepšení rámce pro 
spravedlivé zdanění, zejména účinné zave-
dení minimální daně a řádné zdanění digi-
tální ekonomiky v rámci Unie, nejlépe na 
základě závěru jednání OECD a schválení 
Společné korporátní daňové základny.

�� Urychlení� přechodu� k� digitální� a� zelené�
ekonomice

Nyní je vhodná doba pro urychlení moder-
nizace evropského hospodářství a jeho byznys 
modelů. Proto opětovně potvrzujeme Zelenou 
dohodu pro Evropu jako růstovou strategii EU 
a plán prosperující a pružné ekonomiky na ces-
tě k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Současně 
musíme akcelerovat digitalizaci s cílem trans-
formovat během krize získané poznatky do 
udržitelného digitálního pokroku a digitální 
svrchovanosti. K tomuto cíli bychom měli:

zz navýšit cíle EU pokud jde o snížení emisí 
do roku 2030, synchronizovaně s balíčkem 
efektivních opatření ke snížení uhlíkových 
emisí; Komisí oznámený návrh mechanismu 

nastavující uhlíkové limity musí být 
doplňkem k již existujícím nástrojům 
a v souladu se směrnicemi Světové ob-
chodní organizace (WTO). Pravidla stát-
ní podpory by měla být přezkoumána 
z hlediska ambicióznější klimatické politiky 
a uhlíkových limitů;
zz podpořit zavedení minimálních uhlíkových 
cen v Systému EU pro obchodování s emi-
semi (EU ETS) a usilovat o budoucí zavedení 
EU ETS napříč sektory;
zz přijmout pro každý sektor cestovní mapu 
zavedení Zelené dohody pro Evropu, kli-
matických a environmentálních cílů a/nebo 
podmínek;
zz urychlit digitalizaci zejména zavedením 5G 
internetu, usilovat o bezpečnou a důvěry-
hodnou infrastrukturu a kyberneticky bez-
pečné technologie, správu digitální identi-
ty, příznivý rámec pro umělou inteligenci, 
jakož i důslednou EU regulaci digitálních 
platforem. 

�� Zlepšení�ekonomické�odolnosti�a�suvereni-
ty�EU�a�nové�impulsy�společnému�trhu.

Silná integrace uvnitř Společného trhu je 
garantem úspěšného restartu evropské eko-
nomiky a její adaptace na výzvy, které budou 
vyžadovat odolnou a suverénní ekonomiku 
a průmyslovou základnu, jakož i silný společ-
ný trh. Otevřené trhy, volný a svobodný ob-
chod jsou klíčovými faktory pro řešení. Proto 
bychom měli:

zz podporovat v součinnosti s WTO diverzifi-
kaci dodavatelských řetězců cestou ambi-
ciózní a vyvážené agendy svobodného ob-
chodu, včetně nových iniciativ, mimo jiné 
obchodování se zdravotnickými výrobky, 
vývoj mechanismů působících proti subven-
cování, zajištění efektivní reciprocity s třetí-
mi zeměmi při jejich pořizování a posílení 
systému prověřování investorů na národní 
a evropské úrovni, jakož i mimo EU, ve stra-
tegických sektorech (včetně medicinského, 
farmaceutického a biotechnologického), 
a přitom současně povzbuzovat investice 
(re)alokované v EU;
zz přizpůsobit průmyslovou strategii Komise 
potřebě zotavení a zejména modernizovat 
evropskou politiku konkurenceschopnosti 
urychlenou adaptací státních podpor a pra-
videl konkurence a urychlit implementaci 
Projektů společného evropského zájmu 
(IPCEI);
zz zajistit rychlý návrat plně funkčního vnitř-
ního trhu a dále jej prohlubovat za pomoci 
nové cestovní mapy, aby byl vytvořen plně 
integrovaný trh v klíčových oblastech (zvláš-
tě digitální, energetické a kapitálové) s jasný-
mi milníky a urychlenou legislativní agendou;
zz zajistit plně funkční Schengenský prostor, 
zdokonalit koordinaci povinností mezi člen-
skými státy v době krizí a posílit společné 
vnější hranice;
zz opětovně posílit sociální konvergenci 
a urychlit diskusi o rámci minimálních mezd 
v EU, přizpůsobených národní situaci.

Francouzský prezident Emmanuel Macron 
a německá kancléřka Angela Merkelová
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Renishaw vytisklo závodní kolo na 
olympijské hry

V boji o olympijské zlato  
pomůže britskému cyklistickému 
týmu 3D tisk
výrobce�kovových�3d�tiskáren�Renishaw�pomohl�společnosti�Lotus�Engineering,�
poradenské�divizi�britské�automobilky�Lotus,�a�výrobci�jízdních�kol�společnosti�
Hope�Technology�zkonstruovat�pod�názvem�HB.T.�nové�kolo�pro�cyklistický�tým�
velké�Británie.�odlehčené�díly�z�3d�tiskárny�RenAM�500M�a�inovativní�design�
přispějí�k�lepšímu�výkonu�během�závodu.

Radovan Suk, Best Communications

Tony Purnell, šéf pro technologie v cyklistic-
kém týmu Velké Británie, uvedl: „Z hlediska 
znalostí a dovedností inženýrů je to doslo-
va tým snů – Hope Technology přispělo svý-
mi kvalitními výrobními standardy a Lotus 
Engineering je proslulý díky lehkému de-
signu a vynikající aerodynamické účinnosti. 
A odborníci na 3D tisk společnosti Renishaw 
zajistili, že Lotus a Hope měly přístup k těm 
nejmodernějším a nejrychlejším výrobním 
procesům.“

Inovativní�design�kola�je�možný�díky�
3d�tisku�z�kovového�prášku
Konstrukce kola vyniká množstvím originál-
ních prvků, jako jsou například širší sedla a je-
dinečná řídítka.

Ve spolupráci s Renishaw vytiskli konstruk-
téři nejprve pro fázi návrhu plastové prototy-
py dílů. Až po určení definitivního tvaru tým 
přistoupil k 3D tisku kovových součástek s vy-
užitím tiskárny Renishaw RenAM 500M a její 
technologie spékání kovového prášku lase-
rem. Následné testování ve větrném tunelu 
pak prověřilo maximální výkon kola s mini-
mální hmotností. 

Finální verze kola byla vyrobena z uhlíko-
vých vláken. Společnost Renishaw kvůli tomu 
vytiskla nástroje pro vytvoření dílů z uhlíko-
vých vláken, což bylo rychlejší než jejich tra-
diční výroba. Zrychlení výrobního procesu 
umožnilo provést další zkoušky aerodynami-
ky ve větrném tunelu již s finálním modelem 
kola z uhlíkových vláken.

Hope�Technology, která má�rozsáhlé�zkuše-
nosti�s�navrhováním,�výrobou�a�testováním�
inovativních�součástek�kol, pro kolo HB.T vy-
tvořila jeho rám. Lotus Engineering s pomocí 
Hope Technology zkonstruoval přední vidlici 
a řídítka. Výsledkem je inovativní kolo pro drá-
hovou cyklistiku, s jehož přispěním chce cykli-
stický tým Velké Británie dosáhnout úspěchu 
na příštích letních olympijských hrách v Tokiu. 
Kolo již absolvovalo svou soutěžní premiéru 
v Bělorusku na velodromu Minsk-Arena na 
začátku listopadu. Mezi 8. a 10. listopadem 
pak mohli britští fanoušci nové kolo spatřit na 
velodromu v Glasgow.

Renishaw je jednou z předních světo-
vých společností v oboru strojírenských 
a vědeckých technologií, se zkušenost-
mi v oblasti měření a zdravotnictví. 
Společnost dodává výrobky a služby pro 
širokou škálu aplikací, od výroby prou-
dových motorů a větrných turbín, až po 
stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí 
postavení má také v oblasti aditivní vý-
roby (zde se zaměřuje na 3D tisk z kovo-
vých prášků a technologii vakuového lití). 
Renishaw je jediným britským výrob-
cem zařízení pro 3D tisk z kovu. Skupina 
Renishaw má v současnosti přes 70 po-
boček ve 35 zemích, s více než 4000 za-
městnanci. Zhruba 2600 zaměstnanců 
pracuje ve Velké Británii, kde je soustře-
děna většina výzkumu, vývoje a výroby 
společnosti.
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Kovový 3D tisk přináší naději 
pro léčbu Parkinsonovy choroby
Globální�strojírenská�společnost�Renishaw�vyvinula�pro�organizaci�north�Bristol�
nHS�Trust�zařízení,�se�kterým�je�možné�přesně�aplikovat�nově�testovaný�lék.�Ten�
pod�názvem�GdnF�(Glial�Cell�Line�derived�neurotrophic�Factor)�dává�naději�na�
regeneraci�dopaminu�v�mozkových�buňkách�pacientů�s�Parkinsonovou�choro-
bou�a�tím�i�na�zmírnění�jejích�příznaků.��

Radovan Suk, Best Communications

Během studie byl 42 pacientům implantován 
do lebky titanový port z 3D tiskárny. Skrze 
něj byl pomocí čtyř mikrokatetrů dopraven 
lék GDNF do putamenu, klíčové oblasti moz-
ku pro motorické funkce. Katetry pacientům 
voperoval chirurgický robot Renishaw neuro-
mateTM. Přípravu nového systému podávání 
léků společnost Renishaw konzultovala s neu-
rochirurgem, profesorem Stevenem Gillem. 
Největší výzvou bylo vyvinout praktickou 
metodu, jak překonat hematoencefalickou 
bariéru.

Studie byla financována společnos-
tí Parkinson´s UK s podporou The Cure 
Parkinson’s Trust a ve spolupráci s asociací 
North Bristol NHS Trust. Výsledky oznámené 
27. února 2019 ukázaly, že systém podávání 
léků funguje efektivně a spolehlivě; podobné 
zařízení vyvinuté společností Renishaw pod 
názvem neuroinfuse™ se nyní používá v dal-
ších klinických studiích.

„Tato studie ukázala, že můžeme bezpečně 
a opakovaně aplikovat lék přímo do mozku 
pacienta v průběhu několika měsíců s pomo-
cí malého implantovaného portu, který je 
umístěn na kůži za uchem,“ vysvětlil profe-
sor Steven�Gill. „Jedná se o skutečný průlom 

v naších možnostech léčit neurologická one-
mocnění, jako je Parkinsonova choroba, pro-
tože většina účinných léků se nedokáže dostat 
do krevního oběhu mozku kvůli jeho přirozené 
ochranné bariéře.“

„I při nízké dávce jsme u pacientů zazname-
nali zlepšení, což nás ohromně povzbudilo,“ 
dodal profesor Gill. „Nyní je třeba přistoupit 
ke konečné klinické studii s použitím vyšších 
dávek a k tomu naléhavě potřebujeme zajistit 
financování. Věřím, že se nám tímto přístu-
pem podaří zavést první neuro-restorativní 
léčbu pro lidi, kteří trpí Parkinsonovou choro-
bou, což pro nás představuje velikou nadějí do 
budoucna.“

„Je nesmírně povzbudivé zaznamenat změ-
ny při rentgenových snímcích mozku, které 
ukazují, že lék GNDF účinkuje, a že se nám po-
dařilo docílit jeho přesné distribuce v mozku,“ 
vysvětlil Paul�Skinner, generální ředitel neu-
rologických produktů společnosti Renishaw, 
který vidí velký potenciál nové metody pro 
budoucí studie Parkinsonovy nemoci a expe-
rimentální léčby jiných neurodegenerativních 
onemocnění a nádorů mozku.

Výsledky studie lze nalézt 
v publikacích/na webech Brain a Journal of 
Parkinson´s disease. Další informace o systé-
mu podávání neuroinfuzních léčiv naleznete 
na adrese https://www.renishaw.com/en/
neuroinfuse-drug-delivery-system--42358. 

Výsledky průlomové klinické studie a sou-
časně jednoho z nejambicióznějších lékař-
ských pokusů, který trval více než pět let, byly 
rovněž zveřejněny ve dvoudílném dokumen-
tárním pořadu BBC nazvaném Zkušební apli-
kace nového léku na Parkinsonovu chorobu: 
zázračná léčba? Shrnutí dokumentu najdete 
prostřednictvím odkazu https://www.youtu-
be.com/watch?v=u7zwRNyRz24.

Kovosvit MAS představil nového ředitele,  
členy představenstva i konzultanta
významný�strojírenský�podnik�kovosvit�MAS�má�nového�generálního�ředitele�
a�obměněné�představenstvo.� Libora�kuchaře,� který�podnik� vedl� v�uplynulých�
třech�letech,�nahrazuje�Pavel�kovář.�Zároveň�dochází�k�rozdělení�funkce�před-
sedy�představenstva�a�generálního�ředitele.�Předsedou�představenstva�společ-
nosti�se�nově�stane�daniel�kurucz.�novým�členem�představenstva�a�finančním�
ředitelem�společnosti�se�stal�václav�Zahrádka,�který� již�dříve�ve�firmě�působil�
jako�vedoucí�controllingu.�Funkci�poradce�vedení�společnosti�bude�nově�zastá-
vat�Petr�karásek.�dosavadní�generální�ředitel�Libor�kuchař�firmu�opouští.�

Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s.

„Děkujeme panu Liboru Kuchařovi, co pro 
Kovosvit MAS během svého působení vykonal. 
Podnik pod jeho vedením procházel složitým 
obdobím, nejprve se musel vypořádat s vyso-
kými dluhy po bývalém majiteli společnosti, 

následovalo dramatické ochlazení trhu v seg-
mentu výroby obráběcích strojů. Přesto doká-
zal zefektivnit výrobu, zeštíhlit podnik a udržet 
jej v provozním zisku“, ocenil přínos bývalého 
generálního ředitele Michal� Strnad, majitel 

společnosti INDUSTRY INNOVATION, jejímž 
prostřednictvím Kovosvit MAS vlastní.

Nový generální ředitel Pavel Kovář prostředí 
Kovosvitu MAS dobře zná. V podniku působil 
dvanáct let, naposledy ve funkci finančního 
ředitele. Do tradičního podniku z jihočeské-
ho Sezimova Ústí se absolvent Vysoké školy 
ekonomické vrací po čtyřech letech. Daniel 
Kurucz je zkušený manažer, který v minulosti 
vedl například České dráhy, naposledy působil 
v čele strojírenského podniku Vítkovice Heavy 
Machinery. 

Václav Zahrádka vedl v Kovosvitu odděle-
ní controllingu. Následně začal pracovat pro 
skupinu CSG a měl na starosti finance ve 
Vagónce Louny poté, co ji skupina CSG získala 
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do pronájmu od insolvenční správkyně. Nyní 
se do Kovosvitu MAS vrací. Jeho nejbližší 
spolupracovnicí bude Jaroslava Chladová, jež 
zůstává pozici finanční manažerky. Jako kon-
zultant navíc posílí obnovený management 
Petr Karásek, který bude působit jako poradce 
vedení společnosti. Zkušený manažer opako-
vaně působil v automobilce Tatra Trucks, an-
gažoval se též ve společnosti Vítkovice Heavy 
Machinery a ze svého dřívějšího působení 
dobře zná i prostředí Kovosvitu MAS.

Tři�pilíře�fungování�kovosvitu�MAS
„Od majitele jsme dostali za úkol kromě za-
bezpečení chodu společnosti také zajištění 
jejího financování a vytvoření nové strategie. 
Z toho také vyplývají úkoly pro nové členy 
vedení společnosti. Zatímco generální ředitel 
Pavel Kovář má za úkol zabezpečit chod firmy 
a držet ji v zisku, Václav Zahrádka se zaměří na 
financování, procesy a úspory nákladů uvnitř 
společnosti. Mým úkolem bude tvorba strate-
gie a Petr Karásek jako poradce přispěje zna-
lostí firmy i svými analytickými schopnostmi“, 
popisuje rozdělení rolí daniel� kurucz, nový 
předseda představenstva.

Vznikající strategie bude stát na třech pilířích. 
Půjde o vývoj a prodej nových strojů, které mají 
Kovosvitu MAS zajistit konkurenceschopnost, 
rozvoj poprodejního servisu včetně moderni-
zací a repasí strojů a v neposlední řadě rozvoj 
automatizace. Podnik plánuje do budoucna 
výrazné personální posílení vlastní divize MAS 
Automation, jež dodává zákazníkům na klíč au-
tomatizované a robotizované výrobní linky.

„U automatizace je věc jasná. To je dnes 
v průmyslu jednoznačným trendem, Kovosvit 
MAS má v tomto směru silné kompetence 
a je naším záměrem je rozšířit. U servisu pů-
jde o určení, na kterých trzích se firmě vyplatí 
vybudovat vlastní servisní střediska, jako dnes 
fungují v rámci České republiky a Slovenska. 
Na mysli mám například německý i ruský trh. 
Výhodou je, že Kovosvit MAS může využívat 
synergií s Vítkovice Heavy Machinery a po-
máhat si navzájem tam, kde mají u zákazníků 
dobré jméno“, upřesňuje Daniel Kurucz. 

V této souvislosti bude Kovosvit MAS v le-
tošním roce aktivní na zahraničních veletr-
zích. K rozvoji společnosti budou samozřej-
mě potřeba investice. Jejich zdrojem mohou 
být dle navržené strategie buď vlastní zdroje 

majitele společnosti, případně vstup strate-
gického partnera.

Kovosvit MAS dosáhl v roce 2019 dle před-
běžných výsledků tržeb ve výši 1,19 miliardy 
korun, ukazatel EBITDA, tedy zisk před zdaně-
ním, odpisy, amortizací a úrokovým zatížením, 
činil 64,5 milionů korun. Podnik, který má 
téměř 500 zaměstnanců, čelí od konce roku 
2018 ochlazení poptávky po nových obrábě-
cích centrech, kterou se daří částečně kom-
penzovat exportem high-tech obráběcích cen-
ter jak do zemí Evropské unie, tak na asijské 
trhy, především do Indie. Kovosvit MAS v mi-
nulém roce oslavil 80 let od svého založení.

o�společnosti�kovosvit�MAS,�a.�s.
Společnost má téměř osmdesátiletou tra-
dici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. 
Je nositelem mnoha ocenění za technický 
přínos ve vývoji obráběcích strojů v České 
republice. Svým výrobním sortimentem 
se orientuje hlavně na subdodavatele pro 
automobilový, energetický, letecký a strojí-
renský průmysl. Kovosvit MAS nabízí svým 
zákazníkům komplexní služby, individuální 
řešení, flexibilitu a výrobky té nejvyšší kva-
lity. V září roku 2016 vstoupila do Kovosvitu 
MAS jako strategický investor společ-
nost INDUSTRY INNOVATION. Přestože 
INDUSTRY INNOVATION spolupracuje 
s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP, pů-
sobí samostatně a není členem tohoto hol-
dingu, do něhož nepatří ani organizačně 
ani z hlediska manažerských procesů.

Zleva: Pavel Kovář,  Daniel Kurucz, Václav Zahrádka

Novým ředitelem kvality Kovosvitu MAS je 
Petr Vlach, vrátil se po osmi letech
do�strojírenské�společnosti�kovosvit�MAS�se�na�pozici�ředitele�kvality�vrátil�po�
osmi�letech�Petr�vlach.�Jeho�cílem�je�zkvalitnit�a�důsledně�dodržovat�principy�
vnitropodnikové� kontroly� tak,� aby� se� minimalizovaly� reklamace� obráběcích�
strojů�dodávaných�zákazníkům.�Těm�se�dá�do�značné�míry�předejít�již�v�průběhu�
procesu�montáže,�kdy�se�vedou�záznamy�o�provedených�operacích�a�provádí�se�
jejich�kontrola.�Právě�na�tuto�oblast�se�hodlá�Petr�vlach�mimo�jiné�zaměřit.

Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s

„Je úplně jasné, že reklamace byly, jsou 
a budou. Platí, že lidé jsou na jedné straně 
největším bohatstvím každé firmy, na druhé 
straně největším zdrojem chyb. Naším cílem 

je, aby bylo reklamací co nejméně. Starat se 
o to, aby výrobky, které opouštějí fabriku, 
byly spolehlivé. Aby byla vždy zajištěna jejich 
kvalita, byly odzkoušeny. Kromě toho chceme Petr Vlach
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dohlížet na úroveň zpracování v podniku, ať 
už dle norem ISO nebo ještě lépe selským ro-
zumem tak, abychom eliminovali chyby“, říká 
Petr�vlach.

K dispozici má tým jedenácti pracovníků 
oddělení kvality, které nazývá policajty. Jejich 
úkolem je kontrolovat, zda jsou správně uvá-
děny všechny důležité záznamy o provede-
ných činnostech na montáži tak, aby se chy-
by důsledně eliminovaly. Vstupní kontrole se 
v Kovosvitu nevěnují, protože zejména u sub-
dodávek se u většiny komponent potíže pro-
jeví až v rámci montáže, a proto byla již před 
lety vyhodnocena jako neefektivní.

„Každý stroj má protokol pro vnitropod-
nikovou kontrolu. Slouží pro záznam o pro-
vedených činnostech v různých oblastech, 
ať už jde například o elektro, montáž nebo 
o záznamy o kontrolách, co dělají moji lidé. 
Je to taková kuchařka, která na základě 

získaných zkušeností prochází neustálý-
mi změnami“, popisuje Petr Vlach proces, 
který má vést k tomu, aby nedocházelo 
k reklamacím.

Když k nim přesto dojde, další postup je 
standardizovaný. Zákazníci se prostřednic-
tvím softwarové aplikace, e-mailem či telefo-
nem obracejí na útvar Servis. Jeho pracovníci 
se snaží závadu co nejrychleji odstranit, 
protože stroj, který nepracuje, negeneruje 
zisk. Naproti tomu náklady v podobě splátek 
leasingu na pořízení stroje zůstávají. I proto 
má Kovosvit MAS pro dražší pětiosá obráběcí 
centra tým, který zaručuje řešení reklamace 
do 24 hodin.

„Větší počet reklamací je logicky u strojů, 
které jsou ve výrobě nově. I přesto, že kaž-
dou novinku technické oddělení testuje, často 
i v reálném prostředí ve výrobě u zákazní-
ka, detaily se vychytají až v průběhu sériové 

výroby. Je také potřeba počítat s určitou hys-
terezí, protože když se závada objeví po ně-
jakém čase, je potřeba ji napravit postupně 
u všech mezitím vyrobených a dodaných stro-
jů. Obráběcí centra s vyššími výrobními čísly 
mají počet reklamací menší,“ vysvětluje Petr 
Vlach.

Jednapadesátiletý odborník strávil s vý-
jimkou osmileté zkušenosti ve společnosti 
ČZ ve Strakonicích, kde řídil kvalitu v rám-
ci divize Auto, celou svoji profesní kariéru 
v Kovosvitu MAS. Když se v minulém roce na-
skytla možnost k návratu, neváhal. Nyní může 
v Kovosvitu MAS aplikovat zkušenosti nabyté 
v ČZ a navázat na bývalou práci v Kovosvitu. 
Těží z toho, že společnost z dřívějšího půso-
bení dobře zná. Petr Vlach je ženatý, má dvě 
děti a mezi jeho zájmy patří především sport, 
hraje nohejbal a tenis, dříve se věnoval též 
fotbalu.

Kovosvit MAS nabízí pozáruční servisní prohlídky 
obráběcích strojů zdarma
od�března�do�května�si�mohou�zákazníci�strojírenského�podniku�kovosvit�MAS�
objednat�servisní�prohlídku�obráběcích�strojů�zdarma.�v�rámci�akce�zjistí�pra-
covníci�útvaru�Servis�kondici� stroje,�pokud� je�potřeba,�navrhnou�způsob� jeho�
opravy,�a�ještě�poskytnou�slevu�na�náhradní�díly.�v�průběhu�dubna�navíc�pro-
bíhá�obdobná�akce�na�vřetenové�jednotky.�Zatímco�výroba�nových�obráběcích�
strojů�v�kovosvitu�MAS�byla�kvůli�propadu�poptávky�na�domácím�trhu�a�uzavře-
ní�hranic�výrazně�omezena,�servis�funguje�na�plné�obrátky.

Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s.

„Rozhodli jsme se více podpořit naše zákazní-
ky, protože předpokládáme, že jejich výroba je 
v této situaci často omezená, a tím pádem vzni-
ká prostor na údržbu strojového parku v pod-
nicích,“ vysvětluje smysl aktivity útvaru Servis 
jeho manager Radek�Chramosta. Při prohlídce 
obráběcího stroje, která je jakousi obdobou ga-
ranční prohlídky v autoservisu, technici zkon-
trolují hlavní uzly a funkce obráběcího stroje 
a navrhnou případnou údržbu či opravu.

„Na náhradní díly mají zákazníci, kteří si 
u nás objednají prohlídku až do konce května, 
patnáctiprocentní slevu,“ upřesňuje Radek 
Chramosta, který útvar Servis vede od listopa-
du minulého roku. Pracovníci jeho útvaru vy-
rážejí na servisní prohlídky po dohodě se zá-
kazníkem. Před výjezdem si ověří, jestli firma 
funguje a jestli mezi jejími pracovníky nejsou 
pozitivně testovaní na COVID-19. U zákazní-
ků samozřejmě dbají na veškerá hygienická 
a bezpečnostní opatření.

V týmu je čtrnáct pracovníků (montérů), 
kteří provádějí servisní opravy přímo u zá-
kazníků. Zázemí jim poskytují administrativní 
pracovníci útvaru, kteří jsou aktuálně částeč-
ně na home office, ale pracují v nezměně-
ném režimu. Stejně tak funguje hot-line, na 
kterém se řeší technické požadavky a dotazy 

od zákazníků. Přestože se aktuální akce týká 
pozáručního servisu, beze změny samozřejmě 
fungují též záruční opravy.

„Celý servisní tým funguje, všichni práci 
mají. Samozřejmě se občas stane, že nám zá-
kazník z důvodu omezení provozu nebo kvůli 
bezpečnosti jejich provozu nějaký výjezd od-
řekne. Ale není to ve velkém množství. Proto 
také nemusíme lidi nechávat doma. Naopak 
využíváme situace, že zákazníci mají větší pro-
stor nechat si své stroje zkontrolovat“, dopl-
ňuje Radek Chramosta.

V dubnu navíc servis spustil další akci, za-
měřenou na nákup vřetenových jednotek. 
Při nákupu vřetenové jednotky poskytuje 
Kovosvit MAS dvacetiprocentní slevu. Podle 
Radka Chramosty je zájem o akci solidní 
a zákazníci hodnotí činnost pracovníků útva-
ru pozitivně.

Posílení servisu zároveň patří mezi hlavní 
směry, kterým se hodlá vydat nový man-
agement Kovosvitu MAS. A to nejen v České 
republice a na Slovensku, ale do budoucna 
i v dalších zemích. Ve hře je tedy také perso-
nální posílení divize. „Máme v plánu posilovat 
hlavně oblast pozáručních oprav, kde to přiná-
ší jednak další zdroj tržeb a jednak je to dobré 
i z obchodních důvodů v rámci prodejů nových 

strojů. Starost o zákazníka u nás nekončí vy-
pršením záruční doby stroje. Chceme se k zá-
kazníkům dostat blíž, aby nevyužívali servis 
odjinud“, vysvětluje Radek Chramosta.

Kromě toho chce více podpořit „MCU tým“, 
který již více než rok garantuje nepřetržitou 
podporu a rychlé výjezdy k zákazníkům, kteří 
mají v provozu high-tech stroje pětiosého ob-
rábění řady MCU. „V těchto případech vyžadu-
ji okamžitý reporting. Vím tedy o případech, 
kdy se například zákazník ozval o víkendu, 
ten samý den za ním technik vyjel a v pondělí 
zákazník již normálně fungoval s opraveným 
strojem. Rád bych aktuálně režim MCU týmu 
rozšířil i o naše nové soustruhy řady KL jako 
další vstřícný krok směrem k zákazníkům,“ říká 
manager divize Servis.

Útvar Servis v minulém roce dosáhl tržeb 
ve výši cca 85 milionů korun a podle jeho 
managera je potenciál dalšího růstu. Kovosvit 
MAS, tradiční výrobce obráběcích strojů ze 
Sezimova Ústí, patří s téměř pěti sty zaměst-
nanci k nejvýznamnějším zaměstnavatelům 
na Táborsku. V roce 2019 dosáhl dle před-
běžných výsledků tržeb ve výši 1,19 miliardy 
korun, ukazatel EBITDA, tedy zisk před zda-
něním, odpisy, amortizací  a úrokovým zatíže-
ním, činil 64,5 milionů korun.
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Kovosvit MAS výrobu drží, podniku 
napomáhá řada preventivních opatření
Strojírenský�podnik�kovosvit�MAS�dosud�v�souvislosti�s�epidemií�nového�typu�
koronaviru�nijak�neomezil�výrobu.�Z�důvodu,�aby�ochránil�zdraví�svých�zaměst-
nanců,�však�zavedl�celou�řadu�bezpečnostních�opatření.�

Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s.,

„Ještě před uzavřením hranic došlo k omezení 
zahraničních cest našich pracovníků. Stejně tak 
jsme tam, kde je to možné, omezili návštěvy na-
šich zaměstnanců v jiných firmách. Osobní se-
tkání nahradily telefonické rozhovory, případně 
komunikace přes Skype. Současně s tím došlo 
k omezení návštěv ve firmě, které pokaždé 

musel schválit personální úsek, a byly podmí-
něny prohlášením potenciálního návštěvníka 
o zdravotním stavu a případných cestách do rizi-
kových zemí“, popisuje situaci Petra Hejduková, 
personální manažerka Kovosvitu MAS.

Kromě toho byla v podniku od pondělí 
16. března zajištěna bezkontaktní nakládka 

a vykládka materiálu. Od úterý 17. března 
mají všichni technickohospodářští pracovníci, 
u nichž to charakter jejich práce umožňuje, 
nařízený home office. Tam, kde je to možné, 
zaměstnanci čerpají dovolenou. Montáž, slé-
várna i ostatní výrobní provozy zatím fungují 
bez omezení. 

„Roušek máme bohužel nedostatek. 
Denně proto komunikujeme s ostatními fir-
mami a sháníme je. Roušky distribuujeme 
zejména zaměstnancům vystaveným nejvyš-
šímu riziku, tedy těm, kteří přijdou do styku 
s osobami mimo podnik,“ vysvětluje Petra 
Hejduková a doplňuje další přijatá opatření: 
„Od středy 18. března vpouštíme do podniku 
pouze řidiče, kteří jsou vybaveni ochrannými 
pomůckami, od téhož dne rovněž platí zákaz 
pohybu cizích osob po podniku bez zakrytých 
úst.“

Zpřísněná hygienická opatření platí i v zá-
vodní jídelně, kde se zvýšily rozestupy mezi 
stoly tak, aby se omezil přímý kontakt mezi 
pracovníky. Dodržují se i větší rozestupy mezi 
lidmi při čekání, upravil se i systém výdeje 
jídel. Všichni pracovníci, kteří jídla vydávají, 
mají ochranné roušky. „Funkčnost zavede-
ných opatření denně kontrolujeme a vyhod-
nocujeme. Jsme připraveni v případě potřeby 
zavést další“, doplňuje personální manažerka 
Kovosvitu MAS, která ve spolupráci s manage-
mentem společnosti vše potřebné operativně 
řeší.

Kovosvit MAS, tradiční výrobce obráběcích 
strojů ze Sezimova Ústí, patří s téměř pěti sty 
zaměstnanci k nejvýznamnějším zaměstnava-
telům na Táborsku.

Kovosvit MAS Machine Tools omezil 
výrobu, slévárna funguje naplno
Přestože�kovosvit�MAS�dokázal�sérií�opatření�zajistit�provoz�i�po�nástupu�pan-
demie�koronaviru,�rozhodl�se�management�této�strojírenské�firmy�omezit�výro-
bu.�důvodem�je�kromě�snahy�zabezpečit�zdraví�svých�zaměstnanců�také�prud-
ké�ochlazení�poptávky,� jež�souvisí�s�obrovským�propadem�průmyslové�výroby�
v� této� situaci.�nově�přijatá�opatření� jsou� takového� charakteru,� aby�umožnila�
opětovné�rychlé�rozjetí�výroby.�kovosvit�MAS�Machine�Tools�se�soustředí�pouze�
na�dokončení�nasmlouvané�a�kontrahované�produkce,�slévárna�kovosvit�MAS�
Foundry�zatím�funguje�bez�omezení.

Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s.,

„Tradiční trhy jako jsou Německo, Rakousko, 
Francie a Itálie prakticky stojí. Výrazně proto 
klesají kontraktace nových zakázek do zahra-
ničí. V posledním týdnu začal klesat i tuzem-
ský obchod, většinu naplánovaných schůzek 
zákazníci ruší a mnozí i zcela uzavírají svoje 
provozy. Někteří zákazníci v nejvíce postiže-
ných evropských zemích považují až za nee-
tické, když bychom se jim snažili prodat naše 
výrobky v době, kdy řeší existenční starosti 
a uzavírají svoje firmy,“ popisuje současnou 
situaci daniel� kurucz, předseda představen-
stva Kovosvitu MAS.

Proto v současné době Kovosvit MAS po-
stupně zavírá jednotlivé provozy tak, jak po 
sobě následují v procesu výroby. V tomto 
modu je plánuje firma zase postupně starto-
vat, aby bylo možné proces výroby plynule 
znovu rozběhnut. Postupné zastavování a roz-
jezd umožní Kovosvitu dokončení nasmlouva-
ných zakázek v termínu jejich plnění dle smluv. 

„V současné době je doma na 60 procentech 
mzdy 156 zaměstnanců napříč společností 
MAS Machine Tools. Jde o ty pracovníky, které 
nutně nepotřebujeme u strojů pod zakázkou, 
kde proběhne fakturace v březnu a v dubnu. 

U zaměstnanců, kde je možný home office, 
v tomto režimu pokračujeme. To se týká pře-
devším obchodníků a pracovníků konstrukce. 
Oddělení servisu a kooperace jedou naplno, 
stejně jako slévárna. Je dohoda s majitelem, 
že tato opatření potrvají zatím týden s tím, 
že mohou být prodloužena,“ říká Pavel�kovář, 
generální ředitel Kovosvitu MAS.

Kovosvit MAS, tradiční výrobce obráběcích 
strojů ze Sezimova Ústí, patří s téměř pěti 
sty zaměstnanci k nejvýznamnějším zaměst-
navatelům na Táborsku. V roce 2019 dosáhl 
dle předběžných výsledků tržeb ve výši 1,19 
miliardy korun, ukazatel EBITDA, tedy zisk 
před zdaněním, odpisy, amortizací a úroko-
vým zatížením, činil 64,5 milionů korun.
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Nástup digitálního věku v čase 
koronaviru 
Česko�a�prakticky�celý�svět�je�sevřen�v�kleštích�pandemie�nemoci�CovId-19.�negativní�dopady�na�zdraví�obyvatelstva,�
zdravotnictví�a�v�neposlední�řadě�i�na�ekonomiky�jednotlivých�zemí�je�třeba�maximálně�snižovat.�Celkové�dopady�se�
nyní�dají�jen�těžko�predikovat,�protože�hlavní�neznámou�je�doba,�po�kterou�bude�tato�pandemie�trvat�nebo�než�bude�
nalezen�účinný�lék.�
Tomáš Kozelský, Česká spořitelna, a.s.

Průmysl a podniky zasáhl koronavirus hned na několika „frontách“, od 
přerušení části dodavatelského řetězce, kdy se nedostává komponentů 
a importovaných subdodávek z oblastí, které jsou také postiženy koro-
navirem, přes obtíže spojené s plánováním a organizací práce a pracov-
ní síly až po problémy spojené s vývozem a distribucí hotových výrob-
ků. Zde se projeví hlavně riziko závislosti na jednom odběrateli či trhu. 
Diverzita výroby v případě české ekonomiky (a v tomto ohledu si Česko 
vede skvěle – v žebříčku indexu ekonomické komplexity se celosvětově 
umístilo na 9. místě) pomůže poměrně pružně reagovat na změny. Šíře 
zaměření české ekonomiky (a není to jen o automobilovém průmys-
lu, který přímo vytváří zhruba 5 % HDP Česka) je důležitá i z pohledu 
inovativnosti, protože čím větší je tato šíře produkce, tím více je nutné 
sledovat jednotlivé trendy a inovace napříč celým průmyslem. Naopak 
ekonomiky, které jsou navázány jen na malý počet výrobků či komodit, 
mohou dopadnout mnohem hůře. 

Důležitá je však i flexibilita toho, kde mohou české podniky své vý-
robky uplatňovat, a to jak z pohledu vývozu, tak i samotného výrob-
ku. Vzhledem k možnému „zakonzervování“ státních hranic je dobré 
podporovat a naplňovat domácí poptávku a směřovat tímto směrem 
(doufejme jen v krátkodobém horizontu – řádově v měsících) nastave-
ní budoucí výroby. Právě pružné reagovaní na změnu situace bude to, 
co může podniky udržet v rozumné produkci. Nově vznikají i iniciativy 
podpory lokálních podniků a solidarita lidí je poměrně velká, což by 
mělo pomoci i regionálním firmám zachovat si odbyt a zaměstnanost.

Pandemie koronaviru tak v celé ekonomice i v jednotlivých podnicích 
důkladně prověří management, práci s lidským kapitálem, veškerou 
logistiku a distribuční kanály. Firmy nyní stojí před velmi nečekanou 
výzvou, neboť doba „poklidného“ ekonomického růstu bude na chvíli 
zapomenuta. I zde však musí hledat český průmysl příležitosti a využít 
svých zkušeností a umění přizpůsobit se každé situaci. Prosperita ně-
kterých odvětví utrpěla od koronaviru a přijatých opatření sice poměr-
ně tvrdý zásah, podniky však již dokázaly překonat horší krize, jakou 
byla ta poměrně nedávná finanční, která některé státy (Česko nevyjí-
maje) trápila několik let. Jsou tu totiž nové výzvy a produkty, které jsou 
velmi potřebné právě v době koronaviru. Některé podniky tak měly 
možnost reagovat na zvýšenou poptávku po některých výrobcích a za-
měřili se na jejich výrobu a distribuci.

Větší flexibilita organizace pracovní síly zavedením opatření, jako je 
kurzarbeit nebo využívání (kde je to možné) práce z domova (home 
office), pomůže snižovat dopady šíření koronaviru. Zamezí se většímu 
shromažďování a cestování obyvatel, a navíc pracovní síly nepřijdou 
o mzdový příjem z důvodu možného propouštění. Udržet výrobu a za-
městnanost je totiž teď jeden z hlavních úkolů českého průmyslu. Po 
odeznění pandemie se tak domácí spotřeba bude moci zase naplno 
rozjet i v dalších odvětvích (momentálně nákupům domácností domi-
nují hlavně potraviny, drogistické zboží a farmaceutika). 

Některá z nyní častěji využívaných opatření, jako je již zmiňovaná práce 
z domova a digitální komunikace (a přiznejme si, kolik nejen času ušetří-
me tím, že některé schůzky můžeme absolvovat přes webovou kameru), 
zůstanou po dobrých zkušenostech využívána i po odeznění pandemie. 
Protože internet a digitální technologie pomáhají mnoha lidem nadále 
nejen pracovat a komunikovat se světem a rodinou, ale vlastně i udr-
žovat spotřebu domácností prostřednictvím e-shopů. Obliba a rozsah 
českého elektronického obchodování (e-commerce) tak ještě vzroste. 

Pandemie nemoci otevírá i možnost přehodnotit některé regulace 
a nařízení týkající se ochrany životního prostředí. Ne, že by nebyly potře-
ba, ale rychlost, jakou jsou některá opatření a jejich plnění vynucovány, 
jsou pro průmysl a dotčená odvětví velmi nákladná a limitující. Jeden 
z takových případů je i automobilový průmysl, pro který už od letošní-
ho roku platí přísná nařízení emisních limitů u nově registrovaných aut 
a s tím spojené vysoké pokuty za neplnění těchto limitů. Ne, že by nebyl 
tlak na snižování emisí tím správným směrem, ale důležité je i správné 
načasování, aby náklady spojené s opatřeními nebyly vyšší než jejich pří-
nosy. Doba digitálního věku má nový impuls, tento impuls by se měl týkat 
i rychlejšího zavádění e-Governmentu – tedy elektronizace státní správy.

Z čeho bude však bezesporu česká ekonomika a průmysl do budoucna 
prosperovat, je zvýšení nabídky, a hlavně využívání různých kurzů a ško-
lení po internetu. Vzhledem k tomu, že jedním z opatření proti šíření ko-
ronaviru bylo i uzavření škol, objevily se nové možnosti vzdělávání, a to 
nejen pro děti a studenty školou povinné. Zvyšuje se potřeba online kur-
zů a tlaku na samostudium, protože v dnešní rychle se měnící době se už 
prakticky bez celoživotního vzdělávání neobejdeme. Berme tuto nuce-
nou domácí karanténu jako příležitost k tomu, aby nás to posunulo dále, 
jak v nápadech, tak i ve využívání moderních digitálních technologií. 

Tomáš�kozelský,
člen týmu Ekonomické a strategické analýzy, zabývající se proble-
matikou EU a odvětvovými analýzami se zaměřením na automobi-
lový průmysl. V České spořitelně pracuje od roku 2012.
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Ambiciózní pracovní program 
Evropské komise na rok 2020
Evropská�komise�zveřejnila�29.�ledna�2020�svůj�pracovní�program�na�rok�2020,�
který�by�měl�přetavit�politická�vodítka�deklarovaná�předsedkyní�Evropské�komi-
se�Ursulou�von�der�Leyen�v�hmatatelné�výsledky�pro�evropské�občany,�podniky�
a�společnost.

Vladimíra Drbalová, SPČR, Brusel

von� der� Leyen komentovala nový pracovní 
program slovy: „Komise je zavázána vypořá-
dat se s generačními výzvami jako je klimatic-
ká změna, digitalizace a migrace. Jsme připra-
veni zasadit se o implementaci Zelené dohody 
pro Evropu a zlepšit tak šance evropských 
občanů a podniků v digitální transformaci“. 
Maroš� Šefčovič, vice-prezident EK, připojil: 
„Pracovní program Komise odráží hlavní pri-
ority Evropského Parlamentu a Rady a poprvé 
obsahuje i trendy, kterým čelí naše ekonomi-
ky a společnosti.“

Balíček dokumentů k pracovnímu programu 
2020 obsahuje hlavní dokument, který před-
stavuje ambice Komise v šesti hlavních oblas-
tech – Zelená dohoda pro Evropu, Evropa při-
pravená pro digitální věk, Ekonomiky pro lidi, 
Silná Evropa ve světě, Podpora evropského 
způsobu života, Nový impuls pro evropskou 
demokracii. Zvláštní kapitola je věnována 
i respektu k principu better regulation zejmé-
na ve světle Zelené dohody pro Evropu, což 
komise komentuje jako Zelený příslib, který 
nezpůsobí škodu.

Součástí balíčku je řada příloh s novými ná-
vrhy, programem REFIT, návrhy na stažení či 
zrušení.

Přehled s novými návrhy přináší v rámci 
uvedených šesti oblastí 42 nosných legisla-
tivních či nelegislativních návrhů. komise�

plánuje� řadu� nelegislativních� strategických�
dokumentů:

zz Zelená dohoda pro Evropu (4Q 2019), 
Evropský investiční plán pro Zelenou dohodu
zzNová strategie EU pro klimatické změny
zzNový Akční plán pro oběhovou ekonomiku
zz Strategie pro udržitelnou a inteligentní 
mobilitu
zz Strategie pro Evropu připravenou na digi-
tální věk
zz Sdělení o budoucnosti Výzkumu a Inovací, 
Evropský výzkumný prostor

zz Aktualizovaná Agenda dovedností pro 
Evropu, Evropský prostor vzdělávání
zzNová agenda pro spotřebitele
zzNová strategie pro rovnost žen a mužů
zz Efektivní daně pro 21. století
zz Průmyslová strategie
zz Akční plán na posílení Jednotného trhu, 
strategie pro MSP

Legislativní�návrhy�zahrnují:
zz Evropský systém zajištění podpory 
v nezaměstnanosti
zz Evropský fond pro spravedlivou 
trans formaci
zz Revize směrnice o nefinančním reportingu
zz Připravit spotřebitele na zelenou 
transformaci
zzOpatření na zvýšení transparentnosti v boji 
proti rozdílům v platech žen a mužů
zz Europol, posílení mandátu
zzOpatření v oblasti kapitálových trhů 
(MiFIDII, MiFIR)
zz Spravedlivá minimální mzda, zahájeny kon-
zultace se sociálními partnery podle 153(1), 
153)2) a 154 TFEU

Tento schválený program doznal v průběhu 
jarních měsíců roku 2020 zásadních změn, 
které souvisely s nutnou reakcí Evropské ko-
mise na koronavirovou pandemii.

Členské státy EU si musí zachovat právo rozhodovat o vlastní cestě 
ke klimatické neutralitě
Evropská� komise� zveřejnila� návrh� klimatického� zákona,� kterým� chce� stanovit�
právně�závazný�cíl�dosáhnout�klimatické�neutrality�do�roku�2050.�Podle�Svazu�
průmyslu� a� dopravy� ČR� je� nepřijatelné,� aby� Evropská� komise�mohla� po� roce�
2030�sama�bez�souhlasu�členských�států�a�Evropského�parlamentu�rozhodovat�
o�cestě�ke�klimatické�neutralitě.�

Lenka Dudková, SPČR

Evropská komise dnes představila návrh naříze-
ní, tzv. Klimatický zákon, který stanovuje práv-
ně závazný cíl dosáhnout klimatické neutrality 
v EU do roku 2050. Jedná se o jeden z prvních 
legislativních návrhů, kterými chce Evropská 
komise naplnit tzv. Zelenou dohodu pro Evropu.

Pokud návrh schválí členské státy 
a Evropský parlament, dostane Evropská 

komise pravomoc stanovovat po roce 2030 
trajektorii snižování emisí sama v přenese-
né působnosti. To by znamenalo, že komise 
může změnit cíl například v roce 2035, aniž 
by potřebovala souhlas ministrů členských 
států a Evropského parlamentu. Členské stá-
ty se také budou muset řídit doporučeními 
komise, jak mají upravit národní Vnitrostátní 

klimaticko-energetické plány, pokud nebudou 
podle uvážení komise dělat dost pro dosažení 
klimatické neutrality.

„Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je takový 
přístup naprosto nepřijatelný. Členské státy 
musí mít možnost rozhodovat o výši i načaso-
vání příspěvku ke společnému cíli EU. Evropská 
komise může cíle členským státům pouze do-
poručit“, říká daniel�Beneš, 1. viceprezident 
Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Chceme, aby si česká vláda udělala vlastní 
analýzu dopadů jednotlivých cílů Zelené doho-
dy pro Evropu na Českou republiku a českou 
ekonomiku. Stejnou analýzu by měla vláda 
požadovat i od Evropské komise“, dodává 
Daniel Beneš.

Ing. Vladimíra Drbalová
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Zvyšovat�cíle�pro�rok�2030�je�
nebezpečné
Návrh komise počítá také s revizí stávající-
ho cíle pro snížení emisí skleníkových plynů 
do roku 2030. Nový cíl pro rok 2030 komi-
se oznámí v září 2020 na základě analýzy 
dopadů. Do června 2021 upraví příslušnou 
legislativu. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR odmítá revizi 
cíle 2030, neboť už stávající trajektorie vede 
ke klimatické neutralitě. Nyní platí, že státy 
musí snížit do roku 2030 emise skleníkových 
plynů v EU vůči roku 1990 o 40 procent. 
Komise už dříve oznámila, že by tento cíl chtě-
la navýšit na 50 až 55 procent. 

„Požadujeme po Evropské komisi, aby k ná-
vrhu na zvýšení cíle i na veškerou navazující 
legislativu zpracovala analýzu dopadů na 
spotřebitele, zaměstnanost i veřejné rozpo-
čty včetně dopadů na jednotlivé státy. V nich 
musí zohlednit národní specifika a různé vý-
chozí podmínky jednotlivých zemí při plnění 
navrhovaných cílů. Bez kvalitní studie dopadů 
nelze uvažovat o rychlejším snižování emisí“, 
uvádí Daniel Beneš.

Další případné rychlé zvyšování několik let 
dojednávaných cílů pro rok 2030 považuje 
Svaz průmyslu a dopravy ČR za vysoce ne-
bezpečné pro podnikatelské prostředí ne-
jen z hlediska plánování, ale také z hlediska 

technické, ekonomické či sociální proveditel-
nosti. Členské státy by se měly nyní primárně 
zaměřit na kvalitní implementaci opatření, 
která k již stanoveným cílům budou maximál-
ně přispívat.

Dosažení klimatické neutrality si vyžá-
dá obrovské finanční prostředky. Sama 
Evropská komise odhaduje dodatečné ná-
klady jen na dosažení stávajících klimatic-
ko-energetických cílů do roku 2030 na 260 
miliard eur ročně. Prioritou pro Českou re-
publiku tak musí být, aby získala maximální 
množství prostředků z evropských finanč-
ních mechanismů na přechod ke klimatické 
neutralitě.

Základní fakta a pozice Svazu průmyslu 
k Zelené dohodě pro Evropu
Zelená�dohoda�pro�Evropu�je�zásadním�a�ambiciózním�krokem�k�dosažení�kli-
matické�neutrality� Evropské� unie� v� roce� 2050,� která� bezpochyby�ovlivní� řadu�
aspektů�našeho�života.�Pro�český�průmysl�bude�znamenat�nové�příležitosti,�ale�
i�řadu�hrozeb.�Předpokládá�nejen�zásadní�transformaci�českého�průmyslu,�ale�
rovněž�hlubokou�celospolečenskou�změnu.

Anna Novotná Perlínová

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve své pozici upo-
zorňuje, že pro český průmysl je zásadní, aby 
byly respektovány reálné možnosti transfor-
mace na nízkouhlíkovou ekonomiku s ohledem 
na vývoj nejlepších dostupných technologií, 
specifika jednotlivých sektorů, investiční cykly 
a aby nedošlo k podlomení jeho mezinárodní 
konkurenceschopnosti. Náklady transformace 

budou pro ČR vyšší než v západních zemích, 
které mají nižší podíl průmyslu na tvorbě HDP.

Svaz průmyslu a dopravy je přesvědčen, 
že k očekávanému návrhu na zvýšení cíle 
snižování emisí do roku 2030 a veškeré ná-
vazné legislativě musí být doplněna kvalit-
ní studie dopadů se zahrnutím národních 
specifik a různých výchozích podmínek při 

dosahování navrhovaných cílů. Vzhledem 
k tomu, že zatím nebyla vyhodnocena finální 
znění Vnitrostátních plánů v oblasti energeti-
ky a klimatu a nebyly analyzovány dopady od-
chodu Velké Británie z EU, není jasné, kde se 
EU27 ohledně možného naplnění stávajících 
klimaticko-energetických ambicí do roku 2030 
nachází. Legislativní a nelegislativní dokumen-
ty jsou přitom připravovány v době, kdy ještě 
nedošlo ani k plné implementaci legislativy 
z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany 
a nebyly vyhodnoceny její reálné efekty.

Plánovaný harmonogram předložený 
Evropskou komisí je velmi ambiciózní a riziko-
vý pro kvalitní zpracování legislativních a ne-
legislativních dokumentů, které by se měly 
opírat právě o analýzy dopadů. Zohlednění 
potřeb a možností jednotlivých sektorů, 
včetně komplexního vyčíslení dopadů, musí 
jednoznačně převážit nad snahou přijmout 
rychlá rozhodnutí.

Region střední a východní Evropy chce být při rozvoji umělé 
inteligence v Evropské unii slyšen
Svaz� průmyslu� a� dopravy� ČR� poprvé� v� his-
torii�sezval�zástupce�19�zaměstnavatelských�
svazů� a� platforem� pro� umělou� inteligenci�
z� desíti� zemí� střední� a� východní� Evropy� ke�
kulatému� stolu� do� Prahy.� na� akci� nazvané�
AI�Challengers�společně�diskutovali�k�téma-
tu�umělé�inteligence�a�plánům�na�její�rozvoj�
v� EU� a� zejména� společném� postupu� v� této�
oblasti.� Svá� doporučení� k� možné� regulaci�
tohoto�odvětví�zaslali�Evropské�komisi.�Svaz�
průmyslu� tímto� setkáním� prohloubil� spo-
lupráci� se� zahraničními� partnery� z� regionu�
střední� a� východní� Evropy,� aby� koordinoval�
společná�stanoviska�k�rozvoji�digitální�agen-
dy�v�EU.�díky�spolupráci�s�Úřadem�vlády�ČR�
proběhlo� jednání� v� prostorách� Hrzánského�
paláce.

Na využívání umělé inteligence stojí kaž-
dodenní fungování společnosti i jednotlivců. 
Stává se také jedním z prioritních témat vět-
šiny profesních sdružení v Evropě, stejně jako 
nové Evropské komise. Ta vydala 19. února Setkání k problematice digitalizace
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2020 plán opatření na rozvoj a regulaci umě-
lé inteligence ve formě Bílé knihy. Plánovaná 
regulace tohoto odvětví může zásadním způ-
sobem ovlivnit konkurenceschopnost evrop-
ských podniků i ekonomický rozvoj evropské-
ho regionu.

Svaz průmyslu se proto rozhodl zahájit dis-
kusi o potřebách byznysu a akademické sféry 
střední a východní Evropy, aby mohly plně 
využít potenciál umělé inteligence v praxi, 
a výstupy předložit Evropské komisi. Na jed-
nání v Praze přijali pozvání zástupci zaměst-
navatelských svazů a platforem pro umělou 
inteligenci z Česka, Slovenska, Slovinska, 
Polska, Litvy, Bulharska, Maďarska, Rumunska 
a Chorvatska.

„Dnešní jednání je klíčovým mezníkem ve 
spolupráci regionu střední a východní Evropy 
v oblasti digitální agendy a technologií umělé 

inteligence. Jsem přesvědčena, že náš region 
má co říct a jeho přínos pro celou Evropskou 
unii je nepostradatelný“, zahájila setkání vice-
prezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena�
Jabůrková.

Setkání nastartovalo budoucí regionální 
spolupráci v oblasti AI a nových technologií. 
Na tomto prvním jednání se účastníci vzájem-
ně informovali o současném stavu v oblasti 
umělé inteligence v jednotlivých zemích, vy-
měnili si názory a dobré zkušenosti. Společně 
také probírali možné přístupy k regulaci roz-
voje AI a nových technologií. Ta by měla efek-
tivně chránit soukromí, bezpečnost i práva ev-
ropských občanů a zároveň podporovat rozvoj 
a využití umělé inteligence v praxi. Zástupci 
17 organizací vydali ve společném prohláše-
ní pět hlavních doporučení pro rozvoj AI, kte-
rá zaslali Evropské komisi a europoslancům.

Česká ekonomika v roce 2019
Prosinec uzavírá rok 2019 negativně, za celý 
rok průmysl poklesl o 0,5 %
Průmysl�v�prosinci�nepřinesl�povzbudivá�čísla.�Průmyslová�produkce�meziročně�
po�očištění�klesla�o�3,4�%.�Především�ve�výrobě�dopravních�prostředků�(výroba�
motorových� vozidel,� kovových� konstrukcí� a� ostatních� dopravních� prostředků)�
byly�zhruba�10%�poklesy.�ve�srovnání�s�listopadem�klesl�průmysl�o�0,9�%.

Závěr roku tak poslal průmyslovou produkci 
do záporu. Průmysl za celý rok 2019 meziroč-
ně mírně klesl o půl procenta. Už v roce 2018 
jsme ale viděli zpomalení růstu produkce 
a bylo zřejmé, že tempo růstu bude dále zpo-
malovat i v roce 2019.  Pro srovnání, v roce 
2018 činil růst po očištění dat 3,1 %, v roce 
2017 dokonce 6,8 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci kles-
la o 2,7 %. Meziročně v celém posledním 

kvartálu 2019 klesaly domácí i zahraniční za-
kázky. Celkově za rok 2019 jsou ale data v ob-
lasti zakázek i tržeb stále mírně kladná. Přes 
celkový nepříliš pozitivní makroekonomický 
obrázek nalezneme ale i firmy, které problé-
my se zakázkami nemají. Jedná se často o spe-
cializované inovativní firmy, které dlouhodo-
bě investují.

„Je třeba si ale při hodnocení roku 2019 
uvědomit, že průmysl před tím pět let rostl 

a výrobní základna dosáhla rekordních hod-
not, což se odrazilo i v ekonomických výsled-
cích firem. Firmy samozřejmě musí počítat 
s řadou nejistot, jako například s nervozitou 
v mezinárodním obchodu, s nasyceností trhu 
a s novými výzvami v automobilovém průmy-
slu.  Rok 2020 nebude bohužel pro získávání 
zakázek snadný a celkové výsledky vývoje 
průmyslové produkce příliš příznivé nadále 
nebudou“, říká Bohuslav�Čížek, ředitel Sekce 
hospodářské politiky Svazu průmyslu a do-
pravy ČR.

Růst�českého�exportu�zpomaluje,�
přesto�byl�v�roce�2019�rekordní
Český vývoz byl v roce 2019 opět rekordní. 
Jeho hodnota dosáhla 3 687 miliard Kč, mezi-
ročně vzrostl o 2 %.

„Růst českého exportu v roce 2019 mír-
ně zpomalil. Ovlivňuje ho hlavně nižší hos-
podářský růst našich hlavních obchodních 

KAM MÍŘIL ČESKÝ VÝVOZ V  ROCE 2019
Celkový vývoz: 4 563 mld. Kč
Německo
1 449 mld. Kč

Slovensko
346 mld. Kč

Polsko
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Francie
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Švédsko
74 mld. Kč
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Dánsko
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Belgie
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€
€

€
€

€

€

€

€

Viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy 
Milena�Jabůrková

Ing. Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárod-
ních vztahů SPČR
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partnerů v Evropě, stagnující mezinárodní 
obchod a rizika, jako třeba obchodní politika 
USA“, říká Lukáš�Martin, ředitel Sekce mezi-
národních vztahů Svazu průmyslu a dopravy 
ČR.

Jak naznačuje pravidelné šetření Svazu prů-
myslu a České národní banky, roste počet čes-
kých podniků, které mají potíže se získáváním 
nových zahraničních zakázek. Již více než rok 
také přibývá firem, které hlásí, že se zahranič-
ní poptávka zhoršuje. Novou hrozbou pro čes-
ký a evropský export je potenciální americká 
odveta za zavádění daně z digitálních služeb 
v některých evropských státech.

Český export se nejvíce zvýšil na americ-
ký kontinent. Ve srovnání s rokem 2018 se 
hodnota vyvezeného českého zboží na tamní 
trhy zvedla o 13,9 %. Nejvíce se na tom pode-
psal úspěšný vývoz do Spojených států, který 
vzrostl meziročně o 17 %, zejména díky zvýše-
ní exportu telekomunikačních zařízení o více 
než 500 % či léků o téměř 200 %.

„Statistiky vývozu v přeshraničním pojetí 
ale ukazují, že české firmy se svými výrobky 
uspěly i na dalších trzích mimo Evropskou 
unii. Vývoz do Japonska meziročně vzros-
tl o 14 %, do Jižní Afriky o 17 % a do Ruska 
o 10 %. Export do Švýcarska byl o 19 procent 
vyšší než v roce 2018“, uvádí Lukáš Martin, 
ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu 
průmyslu a dopravy ČR.

Do zemí Evropské unie, včetně Velké 
Británie, směřovalo loni 84 procent českého 
exportu. Z unijních destinací rostl nejvíce čes-
ký export na Kypr, do Dánska, Litvy, Maďarska 
a Portugalska. Vývoz do Německa, největšího 
českého obchodního partnera, rostl loni mezi-
ročně o 1,6 %, což bylo rychleji, než činil růst 
německé ekonomiky. Export do Velké Británie 
se loni zvýšil o 0,8 %.

Naopak největší pokles v roce 2019 zazname-
nal vývoz do Irska, a to o 21,4 %. Největší vliv měl 
propad vývozu počítačů, které tvoří necelou po-
lovinu českého exportu do Irska. Propadl se také 

vývoz osobních automobilů, které tvoří druhou 
největší položku českého vývozu do Irska.

„V roce 2020 očekáváme růst českého ex-
portu o 2 %. V národním pojetí by se měla 
hodnota vývozu za rok 2020 vyšplhat na více 
než 3,7 bilionu korun“, říká Lukáš Martin, ře-
ditel Sekce mezinárodních vztahů Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu se snaží exportérům pomá-
hat v pronikání na zahraniční trhy pořádáním 
podnikatelských misí. V roce 2019 uspořádal 
13 misí, za celou existenci Svazu průmyslu pak 
už 201 misí, kterých se zúčastnilo téměř 5 tisíc 
zástupců firem. V roce 2020 chce Svaz průmy-
slu uspořádat dalších až 15 podnikatelských 
misí, které doprovodí představitele státu na 
zahraniční cesty.

Výroba motorových vozidel doháněla v loňském 
roce tempo roku 2018
Mírný�pokles�celkové�výroby�motorových�vozidel�v�období�od�ledna�do�konce�
listopadu�2019�potvrdil�dosavadní�trend.�díky�relativně�nízkému�poklesu�výroby�
osobních�vozidel�(-�0,6�%),�slušnému�růstu�výroby�autobusů�(+�7,0�%)�a�přes�pro-
pad�produkce�motocyklů�(-�20,8�%),�zůstala�celková�výkonnost�českého�automo-
bilového�průmyslu�v�roce�2019�na�úrovni�rekordní�produkce�roku�2018.

Zdeněk� Petzl, výkonný ředitel Sdružení au-
tomobilového průmyslu komentuje dosavadní 
vývoj: „Výkonnost automobilového průmyslu je 
navzdory sílícím hlasům o přicházející krizi stále 

ve velmi dobré kondici. Výroba v Česku kopíruje 
vývoj v EU, kde se registrace nových osobních 
vozidel dostaly díky pozitivnímu vývoji v po-
sledních třech měsících téměř zpět na loňské 

hodnoty (- 0,3 %). Automobilkám se tak poda-
řilo dohnat pomalejší tempo ze začátku roku 
a podle odhadů zakončí rok 2019 zhruba na 
stejné úrovni jako v loňském rekordním roce.“

oSoBní�AUToMoBILy
Produkce osobních vozidel je i přes pesimismus 
na evropských a světových trzích stále v dobré 
kondici. Celkem bylo vyrobeno 1 337 643 au-
tomobilů, tedy o 0,6 % méně než ve stejném 
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Technici a inženýři oslavili svůj světový den
Letos�poprvé�se�slavil�Světový�inženýrský�den.�na�4.�března�ho�vyhlásila�organi-
zace�oSn�pro�vzdělání,�vědu�a�kulturu�(UnESCo).�Chce�tak�zdůraznit�nezastupi-
telnou�roli�techniků,�inženýrů�a�technických�odvětví�v�moderním�světě�a�jejich�
přínos�pro�udržitelný�rozvoj.�

Lenka Dudková, SPČR

Technici a technická odvětví jsou nezastupitelní 
pro udržitelný rozvoj a moderní způsob života. 
Uvědomuje si to také organizace OSN UNESCO, 
která prohlásila 4. březen Světovým inženýr-
ským dnem. „Když se podíváme na všech se-
dmnáct cílů udržitelného rozvoje OSN, tak jejich 
naplnění se bude odvíjet zejména od výsledků 
výzkumu a vývoje a od schopnosti převést tyto 
výsledky do praxe. Tady je význam techniků, 
konstruktérů či architektů nezastupitelný. České 
inženýrství má skvělou tradici a úroveň a přispí-
vá ke vzniku mnoha technických řešení, která vi-
díme po celém světě“, říká Eduard�Palíšek, člen 
představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Řada úspěšných českých firem se zaměřuje 
například na oblast zdraví, komunikací, výro-
bu pitné vody, čisté energie či budování chyt-
rých měst. Český inovativní průmysl snižuje 
svůj dopad na životní prostředí a usnadňuje 
práci svých zaměstnanců. 

Cirkulární�ekonomika�se�bez�
technických�řešení�neobejde
Z hlediska udržitelného rozvoje a plnění jeho 
ambiciózních cílů se svět dostal do zlomového 

okamžiku. Přechod z lineární na cirkulární 
ekonomiku je v plném proudu. Kromě změ-
ny spotřebitelských vzorců každého člověka 
je nutné řešit otázky, jako jsou předcházení 
vzniku odpadů, využívání odpadů, recyklace, 
zacyklení surovinových i energetických toků, 
úspory a dokonalejší čištění vody. „Samotné 
výrobky budou vyžadovat často úplně nový 
design, aby zapadaly do konceptu cirkulární 
ekonomiky. To jsou všechno výzvy, které vyža-
dují náročná technická i technologická řešení. 
Zde je opět velký prostor pro inovace“, dodává 
Eduard Palíšek.

Totéž platí pro všechny oblasti energetiky 
a klimatu. Čekají nás nové výzvy právě v ob-
lasti klimatu. Zelená dohoda pro Evropu má 
směřovat ke klimatické neutralitě v roce 2050. 
Je třeba najít opatření, která zachovají konku-
renceschopnost českého průmyslu a nebudou 
přenášet velmi vysoké náklady na plnění těch-
to cílů v neúnosné míře na naše firmy a obyva-
telstvo. „Zajištění klimatické neutrality v roce 
2050 je obrovskou výzvou nejen pro české inže-
nýrství, ale také pro řadu průmyslových oborů, 
neboť dosud v některých odvětvích neexistují 

široce použitelné technologie k dosažení bez-
uhlíkové výroby“, uvádí Eduard Palíšek.

Technické�vzdělávání�je�klíčem�
k�úspěšné�budoucnosti
V tomto ohledu bude mít klíčový význam 
technického vzdělávání, zejména kvalitní vý-
uka matematiky, která rozvíjí schopnosti stu-
dentů logicky uvažovat. „Bez této schopnosti 
a bez matematiky není technologický pokrok 
možný. I proto za Svaz průmyslu podporujeme 
technické vzdělávání, řešíme maturitu z ma-
tematiky a změnu vzdělávacího systému tak, 
aby odpovídal budoucím potřebám společ-
nosti“, vysvětluje Eduard Palíšek. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR i jeho členové 
se podílejí v praxi na naplňování strategického 
rozvoje České republiky, a naplňují tím i rozvo-
jové cíle UNESCO.

Soutěž Cena za Průmysl 4.0 
Svaz�průmyslu�a�dopravy�ČR�vyhlásil�soutěž�o�Cenu�Průmyslu�4.0.�Svaz�ocení�firmy,�
které�s�pomocí�technologií�a�přístupů�Průmyslu�4.0�získávají�konkurenční�výhody�
a�stávají�se�inspirací�ve�svých�oborech.�Takové�firmy�také�svým�příkladem�pomá-
hají�vytvářet�prostředí�pro�širší�zavádění�prvků�Průmyslu�4.0�do�českého�průmyslu.

Ondřej Gbelec, SPČR

Soutěž by také měla popularizovat český prů-
mysl a představit ho jako „moderní a inova-
tivní průmysl“ veřejnosti. Firmám příklady vy-
braných projektů přinesou inspiraci a budou 

je motivovat ke sledování trendů a zavádění 
moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0.

Do soutěže se může přihlásit firma/živ-
nostník se zajímavým inovativním projektem 

spojeným s celkovou digitální transformací 
firmy, nebo nasazováním jednotlivých prvků 
Průmyslu 4.0 v různých oblastech fungová-
ní firmy, například výrobní a technologic-
ké, logistiky, energetiky, vztahů se zákazní-
ky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje. 
Podmínkou je uskutečnění projektu v letech 
2019 nebo 2020.

Přihlášky s popisem projektu se zasílají pro-
střednictvím formuláře, který zájemci nalez-
nou na www.spcr.cz 

Svaz průmyslu každý rok vyhlásí pět 
nejlepších projektů na svém Sněmu na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 

Ing. Eduard Palíšek

období roku 2018. Tradičně největší podíl zau-
jímá ŠKODA AUTO, v jejichž závodech bylo vy-
robeno 845 784 automobilů (+ 1,7 %). Nadále 
se daří kolínské automobilce TPCA, jež s nárůs-
tem o 2,1 % vyrobila 200 909 vozů. Nošovický 
Hyundai na trh dodal 290 950, což je o 8,2 % 
méně než ve stejném období roku 2018.

V odbytu vozidel se odráží celkový mírný 
pokles registrací nových vozidel v Evropě, 
respektive velmi dobré postavení tuzem-
ských automobilek na českém i evropském 
trhu. Celkově bylo exportováno 1 239 322 
vozidel (- 0,6 %), export ŠKODA AUTO a TPCA 
rostly o více než 2 %. Na domácím trhu se 

podařilo umístit celkově 101 923 vozidel (- 
0,3 %). Dařilo se automobilce Hyundai, která 
jako jediná zaznamenala mírný růst vývozu (+ 
0,5 %).

AUToBUSy
Mezi lednem a listopadem 2019 bylo v Česku 
vyrobeno celkem 4 773 autobusů, tedy o 313 
kusů více než ve stejném období loňského 
roku (+ 7,0 %). Export vzrostl o 4,2 % na cel-
kový počet 4 425 kusů, tuzemský odbyt pak 
vzrostl o 16,3 % na 763 autobusů. Lídrem trhu 
je nadále vysokomýtský výrobce IVECO CR, 
který vyrobil        4 233 autobusů (+ 8,5 %). To 

představuje 88,7 % tuzemské výroby. Výrobce 
SOR Libchavy vyrobil celkem 509 autobusů 
(- 3,1 %), v Česku prodal 383 vozů (+ 3,5 %) 
a exportoval celkově 126 autobusů (- 18,7 %). 
Společnost KHMC Opava, která se orientuje 
na výrobu malých autobusů přestavbou z do-
dávkových vozidel, vyrobila od ledna do listo-
padu 31 autobusů (- 3,1 %).

MoToCykLy
Produkce motocyklů JAWA klesla ve sledova-
ném období na 1 039 kusů (- 29,5 %). V Česku 
se prodalo 232 strojů (+ 26,8,8 %), do zahrani-
čí pak celkově 807 ks (- 37,5 %).
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Více než tři čtvrtiny exportérů 
mají problémy se zahraničními 
zakázkami
více�než�tři�čtvrtiny�českých�exportérů�mají�kvůli�šíření�koronaviru�problémy�se�
zahraničními�zakázkami.�Téměř�pětina�firem�přišla�o�všechny�své�stávající�zahra-
niční�zakázky,�přes�61�%�exportérů�se�pak�potýká�s�jejich�úbytkem.�vyplývá�to�
z�bleskového�průzkumu�Svazu�průmyslu�a�dopravy�České�republiky,�kterého�se�
ve�dnech�7.�až�9.�dubna�2020�zúčastnilo�111�exportérů.

Problémy se zahraniční poptávkou kvůli opat-
řením proti šíření koronaviru zaznamenalo už 
téměř 80 % českých exportérů. O všechny stá-
vající zahraniční zakázky přišlo kvůli pandemii 
18 % z nich a 61 % se potýká s jejich úbytkem. 
Více než pětině vývozců ale zahraniční zákaz-
níci dosud nezrušili žádnou stávající zakázku. 

„Česká ekonomika je na exportu přímo 
závislá. Poměr hodnoty exportu a HDP je 

v České republice zhruba 80 %. Již před 
současnou krizí způsobenou pandemií ko-
ronaviru se čeští exportéři potýkali s řadou 
problémů způsobených obecným zhoršová-
ním podmínek pro obchod ve světě, které 
zvyšovaly nejistotu exportních firem. Jednalo 
se o růst protekcionismu a obchodních spo-
rů. Současná opatření proti šíření korona-
viru mají rovněž dopad na aktivitu českých 

exportních firem a tyto problémy dále umoc-
ňují“, upozorňuje Lukáš�Martin, ředitel Sekce 
mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a do-
pravy ČR.

Celosvětová opatření proti šíření koronaviru 
už dopadají také na nové zakázky. Přes 45 % 
firem v průzkumu uvedlo, že jim sice nové za-
kázky ze zahraničí přicházejí, ale je jich méně 
než před epidemií. Více než 43 % exportérů 
naopak žádné nové objednávky od zahranič-
ních zákazníků nemá. Firmy se navíc při ex-
portu za současné situace setkávají s řadou 
dalších problémů.

„Naše vývozce trápí především problémy 
s logistikou. Export jim značně komplikuje 
byrokracie, kontroly a dlouhé kolony na hra-
nicích. Některé firmy také například nemohou 
dovážet objednané zboží od dodavatelů a po-
týkají se tak s nedostatkem surovin nebo dílů. 
Dalším velkým problémem je omezení přes-
hraničního pohybu osob, firmám kvůli tomu 
třeba chybí zahraniční specialisté na servis 
výrobních zařízení“, říká Lukáš Martin, ředitel 
Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu 
a dopravy.

Ocenění získá projekt, který odborná porota 
vybere jako nejzajímavější nebo nejinspira-
tivnější v daném roce. První ocenění se bude 
udělovat v říjnu 2020.

Firmy mohou přihlašovat projekty z různých 
oblastí, například výrobní a technologické, lo-
gistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských 
zdrojů nebo výzkumu a vývoje. Měly by v jejich 
popisu uvést minimálně následující informace:

kategorie/oblast.
zz V čem projekt spočívá, jaký byl jeho cíl.
zz Jaké problémy řešil a proč.
zz Jaké technické, případně jiné prostředky fir-
ma zvolila a proč.
zz Jaký byl výsledek projektu a jak se naplnila 
očekávání.
zz Jakou měl projekt návaznost na celkový 
proces digitální transformace firmy.
zz Jaký měl projekt dopad na zaměstnance (po-
četní změny, nutnost úpravy kvalifikace, udr-
žitelnost projektu z pohledu lidských zdrojů).

zz Jak se díky projektu změnilo zapojení do 
dodavatelsko-odběratelského řetězce.
zz Jak se díky projektu změnila schopnost cus-
tomizace produkce.

Přínos�projektu�k�dalšímu�rozvoji�
firmy.

zz Vliv projektu na ukazatel přidané hodnoty/
produktivity práce na pracovníka.
zz Vliv projektu na pracovní kapitál.
zz Vliv projektu na dodržování včasnosti 
dodávek.
zz Vliv projektu na pracovní prostředí (snížení 
pracovních úrazů, snížení výskytu nemocí 
z povolání).
zz Vliv na šíři zákaznického portfolia firmy.
zz Vliv na zdroje – lidské, materiálové, 
energetické.

Projekty bude hodnotit odborná porota slo-
žená ze zástupců Svazu průmyslu, finančních 
institucí a odborné veřejnosti.

Hodnotící�kritéria:
zz inovativnost řešení,
zz komplexnost projektu,
zz dopady projektu na výsledky a rozvoj firmy,
zz dopady projektu na zaměstnance firmy,
zz přínos k digitální transformaci.

Hodnocení�proběhne�dvoukolově:
zz První kolo: Odborná porota vybere na zá-
kladě písemných přihlášek 5 nejlepších 
projektů.
zz Druhé kolo: Porota navštíví vybrané firmy 
a detailně se seznámí s přihlášenými pro-
jekty. Z nich vybere jednu firmu, která získá 
cenu v kategorii Cena za Průmysl 4.0.

Máte-li�k�Ceně�za�Průmysl�4.0�
dotazy,�obraťte�se�prosím�na�
Jana�Stuchlíka�(jstuchlik@spcr.cz,�
tel.�225�279�506).

V jakém časovém horizontu byste větší pomoc od státu v oblas�
podpory na zahraničních veletrzích a výstavách využili

Do 6 měsíců

6 měsíců – 1 rok

Později

V tuto chvíli není pro nás prioritou

Zdroj: Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, duben 2020

7,2 %

49,5 %

49,5 %

32,4 %

MZV představilo nový nástroj na podporu ekonomických ak�vit
v zahraničí (PROPEA). Víte o něm, využijete ho?

Vím o něm a nevyužiji

Vím o něm a využiji

Nevěděl/a jsem o něm, možná využiji

Nevěděl/a jsem o něm, a nevyužiji

Zdroj: Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, duben 2020

7,2 %

14,4 %

70,3 %

8,1 %
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Informace o schválených 
úvěrech nestačí. Stát by měl 
říct, kolik peněz už do firem 
dorazilo
Programy�CovId�mají�být� jedním�z�hlavních�vládních�protikrizových�opatření.�
v�programu�CovId�I�spousta�firem�neuspěla,�v�programu�CovId�II�se�podle�úda-
jů�MPo�schvaluje�až�70�%�žádostí.�nyní�se�rozjíždí�program�CovId�Plus�pro�velké�
firmy�a�před�spuštěním�je�CovId�III.�Jak�to�je�s�programy�CovId�a�co�se�chystá,�
zaznělo�v�pátém�díle�ze�série�on-line�konferencí,�v�nichž�členové�představenstva�
Svazu�průmyslu�a�dopravy�ČR�s�pozvanými�experty�hledají�cesty�k�restartu�eko-
nomiky�po�koronavirové�krizi.�

Pátý díl ze seriálu on-line konferencí Svazu 
průmyslu a dopravy ČR se zaměřil na půjčky 
a záruční programy na pomoc podnikatelům 
postiženým koronavirovou krizí. Viceprezident 
Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar 
k diskuzi pozval ministra průmyslu a obchodu 
a ministra dopravy Karla Havlíčka, viceprezi-
denta Svazu průmyslu a dopravy ČR a gene-
rálního ředitele Třineckých železáren Jana 
Czudka, a předsedu představenstva České 
spořitelny Tomáše Salomona.

Svaz průmyslu a dopravy českou verzi stát-
ních záruk za bankovní úvěry pro firmy posti-
žené koronavirovou krizí nepovažuje za ideál-
ní nástroj, který by českým podnikům rychle 
pomohl. Stát programy COVID I a II zkompli-
koval složitou administrativou a přijatými pa-
rametry těchto programů omezil jejich využi-
telnost pro mnoho firem. „Programy COVID 
měly do firem, které náhle přišly o část nebo 
veškeré tržby, rychle nalít hotovost, aby tuto 
dobu přežily. Jenže mnoho žadatelů narazilo 
na zamítnutí žádosti. Jiné podniky, které mají 
několik tisíc zaměstnanců, na možnost požá-
dat o úvěr se státní zárukou teprve čekají“, 
uvádí Radek�Špicar, viceprezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.

Řada z firem, které prošly sítem v progra-
mech COVID I a II, stále nevědí, jestli peníze 
nakonec dostanou. „MPO, ČMZRB a nově 
také EGAP musí firmám jasně říct, kdy mo-
hou očekávat peníze ze záručních programů 
na svých účtech a kolik peněz už díky těmto 

programům skutečně dostaly“, vyzývá státní 
úřady Radek Špicar, viceprezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.

„COVID I byl mimořádný rychloprogram, 
který byl vypsán s nulovou úrokovou sazbou 
a s ročním odkladem. Díky tomu se přihlásilo 
obrovské množství klientů, řádově desetiná-
sobně víc, než byla ČMZRB schopna uspoko-
jit nikoliv s ohledem na objem, ale na kvalitu 
žádostí“, říká vicepremiér a ministr průmyslu 

a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jinak 
řečeno, žádost poslal úplně každý a možná 
v domnění, že se snadno a rychle dostane 
k penězům. Tak to ale není, je to úvěr a ti, co 
ho poskytují, si musí žadatele prověřit, aby 
byl schopen splácet. U COVIDU II, kde ČMZRB 
ručí za úvěry u komerčních bank a přispívá 
jim na úhradu úroků, se schvaluje 70 % žá-
dostí, kterých přišlo desetkrát víc, než bylo 
pro banku do té doby běžné. Úspěšnost zís-
kání podpory je tedy výrazně vyšší, a ještě ji 
zlepší COVID Plus a COVID III.“ 
karel� Havlíček doplnil podrobnosti k pro-

gramům COVID Plus a COVID III. „COVID 
Plus spustila Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti začátkem května. Ke včerejšku 
se o něj zajímala téměř desítka komerčních 
bank. Právě EGAP v programu ručí za úvěry, ve 
svém online systému evidoval přes 20 rozpra-
covaných žádostí. Program COVID III je nyní 
na notifikaci u Evropské komise,“ uvádí Karel 
Havlíček a doplňuje: „Předpokládáme, že vy-
jádření přijde v nejbližších dnech. V COVID 
III bude ČMZRB ručit za úvěry od komerčních 
bank, alokováno bude 150 miliard korun. To 
znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry 
až v objemu 500 miliard korun a podpořit tak 
kolem 150 000 OSVČ a podniků zaměstnávají-
cích až 500 zaměstnanců.“

Po dvou měsících od vypuknutí krize se 
podařilo spustit záruční program pro velké 

Radek Špicar, viceprezident představenstva SPČR

Průzkum Svazu průmyslu také ukázal, že 
velká část firem nemá dostatečné informace 
o státní pomoci při problémech s podnikáním 
na zahraničních trzích. Například o nástroji 
Ministerstva zahraničních věcí ČR na podpo-
ru ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) 
nevěděly více než tři čtvrtiny exportérů. 
Nicméně je třeba dodat, že se jedná o nástroj, 
který je ve své pilotní fázi omezen pouze na 10 
zemí. I tak přes 70 % respondentů uvedlo, že 
o využití této pomoci uvažuje.

Kromě toho mají vývozci, kteří se potýkají 
s důsledky pandemie, možnost získat balí-
ček opatření, který pro ně připravila Exportní 
garanční a pojišťovací společnost (EGAP). 
Průzkum ukázal, že tuto pomoc hodlá využít 
necelých 12 % exportérů a přes 43 % vývozců 
o ní uvažuje. Celkem 45 % vývozců ale pomoc 
od EGAP nevyužije. Více než třetina firem pak 
chce využít bezplatné individuální export-
ní poradenství, které v 58 zemích od druhé 
poloviny března nabízí agentura CzechTrade. 

Téměř čtvrtina exportérů o této možnosti 
uvažuje.

„Exportérům by po ukončení opatření proti 
šíření koronaviru pomohla také větší pomoc 
od státu v oblasti podpory na zahraničních 
veletrzích a výstavách, například formou roz-
šíření oficiální účasti nebo v podobě jedno-
rázového finančního příspěvku. Právě účast 
na zahraničních veletrzích je kvůli pandemii 
ohrožená a vláda jí bude muset věnovat maxi-
mální pozornost“, doplňuje Lukáš Martin. 
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firmy COVID Plus, v němž za komerční úvěry 
ručí státní pojišťovna EGAP. „Také na velké 
firmy krize tvrdě dopadla. Pokud by nezíska-
ly podporu, musely by propouštět a některé 
možná i zcela uzavřít výrobu. Svazu průmy-
slu se podařilo prosadit řadu důležitých pa-
rametrů v programu COVID Plus. Například 
zvýšení maximální výše zaručeného úvěru 
z 1,4 na 2 miliardy korun, nebo možnost, aby 
jedna firma mohla využít záruku na úvěry od 
více bank. Díky Svazu průmyslu bude možné 
úvěr použít také na investice do zlepšení vý-
roby. Stále ale čekáme na finalizaci smlouvy 
mezi Českou bankovní asociací a EGAP“, říká 
Jan� Czudek, viceprezident Svazu průmyslu 
a dopravy ČR a generální ředitel Třineckých 
železáren. 

Firmy čekají na vyhlášení programu 
COVID III, který by měl být administrativně 

jednodušší a měly by na něj dosáhnout nejen 
malé a střední společnosti, ale také velké pod-
niky do 500 zaměstnanců. 

„Pomoc firmám skrze státem garantované 
úvěry je vyzkoušený model, který ve stávající 
krizi použila většina zemí a věřím, že úvěro-
vý proces ve třetí fázi programu COVID bude 
oproti dvěma předcházejícím rychlejší a méně 
byrokratický. Banky bezpochyby dokáží v rám-
ci COVID III financovat mnoho firem i z těch 
odvětví, na která dolehla krize obzvláště těž-
ce, ale nedokáží pomoci všem. Je nutné si 
uvědomit, že banky stále nesou 70 % úvěro-
vého rizika a musí se chovat s péčí řádného 
hospodáře“, říká Tomáš� Salomon, předseda 
představenstva a generální ředitel České 
spořitelny. 

Spuštění COVID III se odvíjí od notifika-
ce Evropské komise, která by podle nyní 

známých informací měla přijít v nejbližších 
dnech. MPO zdůrazňuje, že programy COVID 
jsou jedním z mnoha nástrojů na podporu 
nastartování ekonomiky. Zapadají do pale-
ty programů jako je Antivirus, Kompenzační 
bonus pro OSVČ či Ošetřovné. Pouze jeden 
mechanismus totiž nemůže vyléčit všechny 
problémy ekonomiky, které dnes vyvstávají 
na povrch.

Seriál online konferencí bude pokračovat 
příští čtvrtek, kdy se viceprezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR Jan Rafaj bude se svými 
hosty věnovat tématu, jak zajistit hygienic-
ky bezpečné pracoviště, aby se zaměstnanci 
mohli vrátit do práce. V seriálu členové před-
stavenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s po-
zvanými hosty také hodnotí, jak jsou účinná 
dosavadní opatření vlády na pomoc firmám 
a ekonomice. 

Přijetí finálního modelu kurzarbeitu musí 
předcházet důkladná analýza
Svaz�průmyslu�a�dopravy�doporučuje,�aby�dočasně�běžely�jednotlivé�režimy�pro-
gramu�Antivirus� současně.�Teprve�po�důkladném�vyhodnocení� jejich�efektivi-
ty�může�vláda�přijmout�finální�model�kurzarbeitu.�Režim�C�programu�Antivirus�
spočívající�ve�snížení�sociálního�pojištění�zaměstnavatelům�považuje�Svaz�prů-
myslu�a�dopravy�ČR�za�velmi�dobrý�nástroj,�který�zapadá�do�sady�již�přijatých�
opatření.�neměl�by�ale�fungovat�samostatně�jako�primární�nástroj�na�udržení�
zaměstnanosti.

„Podniky budou mít v následujících měsících 
problémy různého charakteru. Proto by firmy 
měly mít možnost si podle své situace u kur-
zarbeitu vybrat jeden z více možných nástro-
jů. Aktuálně tedy mezi režimem B a C, tedy 
příspěvkem na mzdu nebo odpuštěním části 
odvodů za zaměstnance. Oba režimy by měly 
dočasně fungovat souběžně“, vysvětluje Jan�
Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopra-
vy ČR, a dodává: „Teprve po několika měsících 
může vláda důkladně vyhodnotit praktické vy-
užívání obou režimů a nastavit finální a dlou-
hodobý model.“

Režim C snižuje odvody sociálního pojištění 
na straně zaměstnavatele o 80 % při prokázá-
ní 30 % úbytku tržeb či odbytu v období bře-
zen až květen 2020 ve srovnání s březnem až 
květnem 2019 a zachování 90 % kmenových 
zaměstnanců. Svaz průmyslu a dopravy ČR ho 
považuje za stimul při rozjezdu postižených fi-
rem. Je administrativně jednodušší a zároveň 
umožňuje rozložit procesní a kontrolní agen-
du mezi MPSV a MPO.

Na druhé straně podle Svazu průmyslu a do-
pravy ČR rozhodně není primárním nástrojem 
k udržení zaměstnanosti, jelikož přímo úměrně 
nereaguje na překážky v práci. „Ekonomika je 
cyklická a krize ukazují, že ani sebelepší firma 
nemůže být připravena na všechny možné dů-
sledky“, komentuje Jan Rafaj, s tím, že proto byl 
krátkodobě velmi přínosný i režim programu 
Antivirus A, stejně jako krátkodobá možnost 

využít režim B pro zastavené firmy. Proto návrh 
Svazu průmyslu a dopravy ČR doporučuje kom-
binovat velkou šíři nástrojů. Teprve po několi-
kaměsíčním vyhodnocení jejich praktického 
využití a efektivity přijmout finální model.

doporučení�Svazu�průmyslu�
a�dopravy�ČR:�

zz Režim Antivirus B podržet jako komplemen-
tární režimu C.
zz Upravit návrh režimu C tak, aby byl dostup-
ný pro všechny firmy, reagoval i na problé-
my firem, které se dostanou do problémů 
následné recese. Nediskriminovat firmy, 
které dlouhodobě platí vyšší odvody a daně 
a posunout strop sníženého pojistného na 
na 10 713 Kč.
zzNa základě analýz následujících měsí-
ců připravit finální podobu české verze 
„kurzarbeit“.

Jan Rafaj, viceprezident představenstva SPČR
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Exportérem roku 2019 se stala automobilka Škoda Auto
Vítězem kategorie „Firma s nejvyšším meziročním nárůstem 
exportu“ je společnost TOS VARNSDORF.
vítězem� soutěže� „Exportér� roku� 2019“,� vyhlašované� Hospodářskou� komorou�
České�republiky,�se�stala�automobilka�Škoda�Auto.�v�kategorii�„nárůst�expor-
tu“�zvítězil�přední�světový�výrobce�obráběcích�strojů�ToS�vARnSdoRF.�Zástupci�
firem�převzali�ocenění�na�slavnostním�večeru�v�Uměleckoprůmyslovém�museu�
v�Praze.

Miroslav Diro,  
tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení HK ČR

Mladoboleslavská automobilka loni vyvezla 
automobily v hodnotě 377 miliard korun, což 
je meziročně o 3 % více. Jde o 8,6 procent 
celkového exportu České republiky. Druhou 
příčku obhájil výrobce elektroniky Foxconn 
CZ Group, třetím největším exportérem je 
koncern Agrofert, sdružující více než 250 
podniků.

Poprvé se soutěžilo v celkem osmi kategori-
ích. Vítěz kategorie�meziročního�nárůstu�ex-
portu, TOS VARNSDORF, dokázal zvýšit vývoz 
o 77 %. Společnost se sídlem ve Varnsdorfu 
je předním světovým výrobcem obráběcích 
strojů, specializuje se na výrobu frézovacích 
a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Na 
druhém místě skončil výrobce antén a tele-
komunikačních zařízení CommScope Czech 
Republic s.r.o. (nárůst o 67 %), třetí příčku 
obsadil výrobce důlních strojů FERRIT s.r.o. 
(nárůst o 44 %).

Vítězem kategorie� středních� exportérů�
do�objemu�exportu�500�milionů�kč se stala 
společnost T Machinery a.s., engineeringová 
firma v oblasti důlní techniky (nárůst exportu 
o 56 %).

Cenu pro exportéra, který vyvezl� v� roce�
2018� výrobky� a� služby� do� největšího� počtu�
zemí, získal CommScope Czech Republic, kte-
rý exportoval na 130 zahraničních trhů. 

Hospodářská komora a Střední podnikatel-
ský stav začlenily do letošního, již 25. roční-
ku, soutěže také tradiční� setkání� s� účastní-
ky� podnikatelských� misí� „Roztáčíme� kola�
českého�exportu“. Kromě nejvýznamnějších 
exportérů a nejlepší exportní transakce pod-
pořené státem tak letos v soutěži oceňovaly 
například i nejvstřícnějšího� úředníka� státní�

správy� nebo� nejvěrnějšího� účastníka� pod-
nikatelských�misí. Během celorepublikového 
vyhlášení se tak setkali nejen samotní expor-
téři, účastníci zahraničních misí ale i státní 
správa.

„Díky kvalitním českým výrobkům je dnes 
tak malá země, jakou je Česká republika, ne-
jen úspěšná, ale i známá na trzích po celém 
světě. Dnešní vyhlášení výsledků soutěže je 
proto nejen oslavou českých exportérů, ta-
hounů české ekonomiky, ale také poděková-
ním všem, od ústavních činitelů přes státní 
úředníky, kteří si uvědomují, že podporou 
podnikatelů v jejich přeshraničních aktivi-
tách se podílejí na velmi dobrém hospodář-
ském úspěchu naší země. Za klíčové přitom 
považuji podnikatelské mise, kterými státní 
správa aktivně podporuje pronikání výrob-
ků české značky na další trhy“, poznamenal 
prezident Hospodářské komory vladimír�
dlouhý.   

Hospodářská komora přitom jen letos or-
ganizovala 14� podnikatelských� misí� do� 16�
zemí� světa,� kterých� se� zúčastnilo� 419� pod-
nikatelů (Omán, Rakousko, Chorvatsko, 
Čína, Maďarsko, Kanada, Slovinsko, Černá 
Hora – Bosna Hercegovina, Turecko, Srbsko, 
Mongolsko, Katar – Bahrajn, Ukrajina, Itálie).

další�výsledky:

�� nejvstřícnější�úředník:�
Tomáš Šebesta, zástupce ředitele Odboru 
protokolu Kanceláře prezidenta republiky

�� nejvěrnější�účastník�misí:�
Roman Truska, ředitel společnosti SaZ s.r.o.

�� nejzajímavější� exportní� příběh� (navrhuje�
Česká�exportní�banka):�
GRADIOR TECH a.s.

Příběh: Česká exportní banka je jedním z hlav-
ních partnerů firmy GRADIOR TECH a.s. v ob-
lasti exportního financování. Zejména projekt 
realizovaný v Rusku za podpory České exportní 
banky zajistí společnosti prorazit na místní trh 
v oblasti divadelní techniky. Účel financování: 
vystavení akontační záruky v souvislosti s do-
dávkou a montáží divadelní technologie v ural-
ském městě Verchňaja Pyšma. Předmět vývozu: 
dodávka a montáž divadelní technologie dolní 
a horní sféry jeviště včetně řídicího systému.

�� nejzajímavější� exportní� příběh� (navrhuje�
Exportní�garanční�a�pojišťovací�společnost):�
J 4, s.r.o.

Příběh: Dodávky pekárenských linek napří-
klad do Mongolska. Mongolsko je země, která 
zřejmě není pro většinu firem exportně atrak-
tivní, ale pro společnost J4 se jedná o tra-
dičního partnera. Svou první pec dodala do 
Mongolska již v roce 2004 a od té doby se po-
dařilo instalovat 7 kompletních linek na výro-
bu chleba, pečiva a sušenek. Poslední společ-
ný projekt podpořil EGAP v letošním roce, kdy 
byl pojištěn úvěr financující dodávku dvou pe-
kařských linek do hlavního města Ulánbátaru 
v hodnotě téměř 5 mil. EUR. Jedna linka je na 
výrobu chleba a druhá na pečivo.

Partneři�Exportéra�roku:�Střední podnikatel-
ský stav, z.s. a Asociace pro podporu podni-
kání v ČR, z.s. 
Partneři� kategorií:� Bisnode Česká republika, 
a.s., Česká exportní banka, a.s., Exportní garanč-
ní a pojišťovací společnost, a.s. a SPGroup a.s.

kompletní�výsledky�soutěže�
EXPoRTéR�RokU�2019�jsou�
v�příloze.
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Kvůli nedostatku peněz 
dochází k napětí mezi 
firmami
některé�podniky�musely�zkrátit�splatnost�svých�faktur�a�přestávají�tolerovat�pla-
cení� faktur�po�splatnosti.�Pro�zaměstnavatele� je�nyní�prioritou�vyplácet�mzdy�
i�za�tu�cenu,�že�dočasně�nezaplatí�svým�dodavatelům.�Řada�podniků�potřebuje�
co�nejrychleji�finance,�aby�vyrovnaly�závazky�vůči�svým�zaměstnancům.�Proto-
že�opatřeními�vlády�je�zasažen�téměř�celý�odběratelsko-dodavatelský�řetězec,�
vyostřují�se�vztahy�mezi�firmami.�vyplývá�to�z�analýzy�Hospodářské�komory�na�
základě�zpětné�vazby�od�jejích�členů.

„Opakovaně jsme apelovali na stát, banky, 
pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele, 
aby byli vůči zpožděným platbám shovívaví 

a společně s firmami hledali způsoby, které 
by podnikatelům umožnily udržitelné cash 
flow“, uvedl prezident Hospodářské komory 

vladimír� dlouhý, podle něhož bankovní 
domy pochopily, jaké problémy mohou na-
stat, a proto firmám mj. začaly odkládat 
splatnost úvěrů ještě před moratoriem. 
Avšak� stát� a� naprostá� většina� obcí� otálí�
s�efektivní�pomocí�firmám�při�udržování�je-
jich�likvidity.
To� potvrzuje� nová� analýza� Hospodářské�

komory. Na pomoc státu totiž dosáhly jen 
vybrané podniky, ačkoliv vládními kroky je 
postižen téměř celý soukromý sektor. Rovněž 
úspěšné podniky se musí vypořádat s nedo-
statkem peněz – v programu Antivirus dosá-
hl na kompenzaci náhrady mezd jen zlomek 
zaměstnavatelů, kteří musí� nejprve� mzdy�
a� odvody� zaplatit,� a� teprve� poté� mohou�
žádat� o� jejich� částečnou� kompenzaci. Na 
státní úvěry COVID, které byly vyčerpány bě-
hem několika minut, dosáhlo jen�několik�set�
žadatelů.
neuspokojivý�je�přístup�obcí�k�promíjení�

místních�poplatků.�Přestože stále více rad-
nic přistupuje k nějaké formě pomoci, vět-
šina z nich dosud� neučinila� žádný� vstřícný�
krok.

Z analýzy Hospodářské komory také vyply-
nulo, že ačkoliv v dubnu ve srovnání s břez-
nem mírně ubylo firem, které se dosud ne-
setkaly s žádným vstřícným krokem ze strany 
věřitelů, stále� více� než� tři� pětiny� podniků,�
přesněji� 62� %,� hlásí,� že� nezaznamenaly� od�
svých� věřitelů� vůbec� žádný� vstřícný� krok,�
který�by� jim�pomohl�udržet� likviditu�a�cash�
flow. Oproti březnu se v dubnu situace zlepši-
la především u velkých firem.

Fakt, že problémy s cash flow v souvislos-
ti s dopady vládních preventivních opatření 
zasáhly většinu českých firem, se projevuje 
mimo jiné i� v� neochotě� dodavatelů� k� po-
sunutí� splatnosti� faktur.� Firmy� zmiňují,� že�
naopak� řada� dodavatelů� zkrátila� dobu�
splatnosti� a� snížila� toleranci� placení� faktur�
po� splatnosti.� Tím� dochází� k� napětí� mezi�
podniky.

Firmy se častěji setkávají se vstřícností 
u bank, a to především pokud jde o posun 
splátkového kalendáře – týká se to celkem 
16 % firem. Častější než v březnu jsou rov-
něž odklady placení nájemného či prominutí 
sankcí za zpožděné splácení, se kterými má 
zkušenost již 8 % firem. Podnikatelé uvádě-
jí pozitivní zkušenosti i s dodavateli energií 
nebo leasingovými firmami.

Hospodářská komora analýzu zpracovala na 
základě dvou šetření mezi svými členy, kte-
rá uskutečnila v měsíčním odstupu koncem 
března a koncem dubna na reprezentativním 
vzorku 405 firem.Ing. Vladimír_Dlouhý, prezident HKČR
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Jak by měla vypadat efektivní 
pomoc podnikatelům? 
Menším firmám by pomohlo dočasné zrušení 
pojistných odvodů, daní a kompenzace způso-
bených škod, větším podnikům pokračování 
programu Antivirus. 

Zatímco firmy s více než 250 zaměstnanci 
potřebují hlavně prodloužit a rozšířit pro-
gram Antivirus, problémy malých a středních 
podniků by výrazně zmírnilo dočasné zrušení 
povinných plateb pojistného (podobně jako 
u OSVČ), daní, a byly jim kompenzovány pro-
kazatelně vzniklé škody. Vyplývá to z nové 
analýzy Hospodářské komory na základě 
šetření mezi 800 podniky všech velikostí 
a oborů.

„Aby byla pomoc státu z důvodu opatře-
ní proti šíření koronaviru skutečně efektivní, 
měla by se přizpůsobit reálným potřebám 
podnikatelů. Vzhledem k tomu, že součas-
ná situace znamená pro firmy větší nároky 
na likviditu, mohlo by se zdát, že podnika-
telé budou upřednostňovat výhodné úvěry 
COVID, jaké byly nabízeny ČMZRB ve spolu-
práci s komerčními bankami. Představa firem 
o formě pomoci státu se ale od této obecné 
domněnky výrazně liší,“ poukazuje prezident 
Hospodářské komory vladimír� dlouhý na 
výsledky nejnovější analýzy.
Podnikatelům� by� nejvíce� pomohlo,� kdy-

by� vláda� dočasně� zrušila� placení� pojist-
ných� odvodů� nebo� daní.� To� by� pomohlo�
dvěma� třetinám� všech� podniků� ustát� sou-
časnou� krizi.� Podnikatelé přitom už dříve 
uvedli, že vládou navržené pouhé odsunutí 

plateb na podzim, navíc i nadále penalizo-
vané úrokem, je jen odkládáním problému. 
V dopise, adresovaném premiérovi, minis-
tryni práce a předsedům poslaneckých klu-
bů, to sdělila Hospodářská komora, Svaz 
obchodu a cestovního ruchu, Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků ČR 
a Komora daňových poradců.
Ze� šetření�mezi� podniky� a� z� analýzy� také�

vyplynulo,� že� více� než� třetině� podniků� by�
zároveň�vedle�zrušení�plateb�pojistného�po-
mohlo,�kdyby�jim�stát�nahradil�škody�vzniklé 
v souvislosti s preventivními opatřeními proti 
šíření koronaviru.

„Drtivé většině podnikatelů nejde o ná-
hradu ušlého zisku, ale o alespoň částečnou 
náhradu škody, kterou jim způsobila vládou 
zavedená preventivní opatření. Stát jim naří-
dil zavřít, přišli tedy o svůj příjem. Ale nadále 
měli výdaje, měli povinnost zaměstnancům 
vyplácet mzdy, státu odvádět odvody a jiné 
zálohy daní, hradit nájemné, splácet úvěry, 
v některých případech museli vyhodit nakou-
pený materiál, například restaurace vyhodi-
ly do popelnice nakoupené suroviny. Škodu 
přitom neměly jen ty podniky, které musely 
okamžitě zavřít. Ale ne všechny mají dnes 
nárok na nějakou podporu. Třeba neměly 
zaměstnance na překážkách, ale přišly o svůj 
odbyt,“ poznamenal Dlouhý.

Podle odhadů Hospodářské komory mo-
hou podnikatelé podat desítky až stovky ti-
síc žalob. kdyby� vláda� dala� na� stůl� férovou�

nabídku�k� jednání� s�podnikateli�–�např.�do-
hodu,�že�pokud� jim�bude�uhrazena�alespoň�
polovina� nákladů� prokazatelně� vzniklých�
během� krize,� dojde� k� mimosoudnímu� vy-
rovnání�a�nebudou�další�nároky.�každý�pod-
nikatel� by� si� pak�dal� na�misku� vah, zda vů-
bec chce podstoupit vleklý a co do výsledku 
nejistý soudní spor, nebo se spokojí s polovič-
ní náhradou škody.

Po náhradě škod volají hlavně nejpostiže-
nější odvětví – restaurační služby a cestovní 
ruch (65 %, resp. 63 % firem upřednostňuje 
tuto formu podpory).

Z analýzy Hospodářské komory dále vyply-
nulo, že firmy� s� více� než� 250� zaměstnanci�
volají� především� po� prodloužení� programu�
Antivirus. Tuto formu podpory potřebuje po-
lovina respondentů mezi velkými firmami.
velké�firmy�také�intenzivněji�upřednostňují�

rozšíření�programu�Antivirus�o�další�režimy, 
např. pro firmy, které musí udržovat trvalý 
provoz, i když je pro ně ztrátový. Další režim 
programu Antivirus by pomohl třetině firem 
zpracovatelského průmyslu. Pokračování 
nějaké formy programu Antivirus by uvítaly 
i tři pětiny firem z oblasti cestovního ruchu.

Šetření Hospodářské komory mezi podniky 
také ukázalo, že pětina� podniků� by� uvítala�
především� snížení� administrativní� zátěže, 
častěji se přitom jedná o právnické osoby 
a subjekty působící v oboru stavebnictví. 
Výhodné úvěry preferuje před ostatními for-
mami pomoci jen 16 % firem, a to především 
ve stavebnictví a v cestovním ruchu.

Pomoc v podobě grantů preferuje zcela 
okrajový počet podnikatelů.

Do šetření se zapojilo 796 členů Hospodářské 
komory všech velikostí a působících ve všech 
hlavních odvětvích a regionech ČR.

Jaká forma pomoci od vlády by vaší firmě nejvíce vyhovovala? (max. 3 odpovědi)

44 %

42 %

37 %

35 %

24 %

23 %

20 %

16 %

3 %

Úlevy na pojistných odvodech

Daňové úlevy

Nahrazení (čás�) způsobených škod ze strany vlády jako kompenzace jiných 
než mzdových nákladů

Pokračování nějaké formy programu An�virus i po dubnu 2020

Dotace

Rozšíření programu An�virus o další režimy

Odklad nebo zrušení dílčích administra�vních úkonů a povinnos� 
(např. sta�s�cké výkaznictví)

Výhodné úvěry

Granty

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, šetření „Koronavirus: zkušenosti s podporou“, duben 2020, 796 respondentů
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VÝVOZ A DOVOZ OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH 
STROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE (1. čtvrtletí 2020)
Charakteristika�1.�čtvrtletí�2020:

�� Celkový�pokles�vývozu�o�více�než�24�%,�největší�pokles�byl�zazna-
menán�u�nomenklatury�8460�a�8462,�nárůst�zaznamenaly�nomenkla-
tury�8456,�8457�a�8463

�� dovoz�za�1.�čtvrtletí�2020�poklesl�také�o�více�než�24�%,�pokles�byl�
u�všech�nomenklatur�kromě�nomenklatur�8461�a�8463

�� největší�vývozy�byly�zaznamenány�do�německa,�Polska�a�Ruska�

vývoz�a�dovoz�oS�a�TS�v�České�republice�za�1.čtvrtletí��2020�a�2019�(tis.�kč)�
vývoz�2020 vývoz�2019 Podíl�% dovoz�2020 dovoz�2019 Podíl�%

8456 187 053 172 862 108,21% 247 212 419 472 58,93%
8457 516 160 180 329 286,23% 311 589 501 993 62,07%
8458 395 671 409 470 96,63% 290 099 570 229 50,87%
8459 443 775 511 393 86,78% 211 294 237 975 88,79%
8460 620 851 1 618 538 38,36% 182 817 253 850 72,02%
8461 237 219 243 039 97,61% 114 644 88 077 130,16%
Celkem�oS 2�400�729 3�135�631 76,56% 1�357�655 2�071�596 65,54%
8462 215 361 391 820 54,96% 716 605 784 148 91,39%
8463 48 479 5 691 851,85% 128 524 72 092 178,28%
Celkem�TS 263�840 397�511 66,37% 845�129 856�240 98,70%
Celkem 2�664�569�CZk 3�533�142�CZk 75,42% 2�202�784�CZk 2�927�836�CZk 75,24%
8466 1 589 268 1 964 218 80,91% 1 511 535 1 888 860 80,02%

vývoz�a�dovoz�oS�a�TS�v�České�republice�za�1.čtvrtletí�2020�a�2019�(tis.�EUR)
vývoz�2020 vývoz�2019 Podíl�% dovoz�2020 dovoz�2019 Podíl�%

8456 7 324 6 730 108,83% 9 631 17 057 56,46%
8457 20 140 7 073 284,74% 12 165 22 465 54,15%
8458 15 374 16 021 95,96% 11 299 22 569 50,06%
8459 17 314 19 690 87,93% 8 265 9 208 89,76%
8460 24 198 61 982 39,04% 7 123 10 096 70,55%
8461 9 277 9 467 97,99% 4 545 4 192 108,42%
Celkem�oS 93�627 120�963 77,40% 53�028 85�587 61,96%
8462 8 446 15 388 54,89% 28 313 31 138 90,93%
8463 1 853 222 834,68% 5 017 3 111 161,27%
Celkem�TS 10�299 15�610 65,98% 33�330 34�249 97,32%
Celkem�oS�&�TS 103�926�EUR 136�573�EUR 76,10% 86�358�EUR 119�836�EUR 72,06%
8466 62 130 76 482 81,23% 58 986 73 544 80,21%

8456 Stroje obráběcí, úběr pomocí laseru, ultrazvuk, apod.
8457 Centra obráběcí, stroje obráběcí stavebnicové pro obrábění kovů
8458 Soustruhy pro obrábění kovů
8459 Stroje obráběcí pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů
8460 Stroje obráběcí pro broušení, lapování, leštění kovů, karbidů aj.
8461 Stroje obráběcí k hoblování apod., pily strojní aj., stroje na úběr kovů
8462 Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary apod., stroje obráběcí k tváření
8463 Stroje tvářecí jiné k opracování kovů, karbidů, cermetů (ne úběrem)
8466 Příslušenství
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CelkemTSOS

Dovoz

Vývoz
vývoz dovoz

OS 2400729 1357655
TS 263840 845129
Celkem 2664571 2202784

Vývoz a dovoz OS a TS v České republice za 
1. čtvrtletí 2020 (tis.CZK)
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Vývoz

1 %

8 %

8 %
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19 %

7 % 8456
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8460

8461

8462

8463
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33 %

5 % 8 % 9 %

13 %

14 %

11 % 8456

8457

8458

8459

8460

8461

8462

8463

27 %

5 %
5 %

5 %
8 % 9 %

9 %

32 %

Německo / Germany

Japonsko / Japan

USA/ USA

Itálie / Italy

Tchaj-wan / Taiwan

Čína / China

Švýcarsko/ Switzerland

Ostatní / Others

33 %

5 %
6 % 7 % 8 %

8 %

9 %

23 %
Německo / Germany

Polsko / Poland

Rusko / Russia

Čína / China

USA / USA

Indie / India

Slovensko / Slovakia

Ostatní / Others

Vývoz podle skupin HS z ČR v 1. čtvrtletí 2020

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů dle teritorií za 1.čtvrtletí 2020

Dovoz podle skupin HS do ČR v 1. čtvrtletí 2020

Dovoz obráběcích a tvářecích strojů dle teritorií za 1.čtvrtletí 2020

vývoz dovoz

1.čtvrtletí 2010 93543 32344

1.čtvrtletí 2011 101092 77984

1.čtvrtletí 2012 148671 82855

1. čtvrtletí 2013 133701 71663

1.čtvrtletí 2014 113647 101863

1. čtvrtletí 2015 129789 129911

1. čtvrtletí 2016 125235 82390

1. čtvrtletí 2017 119865 100908

1. čtvrtletí 2018 160867 132920

1.čtvrtletí 2019 137563 113989

1. čtvrtletí 2020 103926 86358

Vývoz a dovoz OS a TS v ČR za 1.čtvrtletí 2010 – 
1.čtvrtletí 2020 v tis. EUR (HS 8456–8463)

dovoz�obráběcích�a�tvářecích�strojů�dle�teritorií�za�
1.čtvrtletí�2020

v�tis.�kč

Německo / Germany 697 482
Japonsko / Japan 209 098
USA/USA 199 023
Itálie/ Italy 176 676
Tchaj-wan / Taiwan 117 118
Čína / China 106 158
Švýcarsko / Switzerland 105 514
Ostatní / Others 591 714

vývoz�obráběcích�a�tvářecích�strojů�dle�teritorií�za�
1.čtvrtletí�2020

v�tis.�kč.

Německo /Germany 609 360
Polsko/Poland 240 640
Rusko / Russia 220 504
Čína/China 217 117
USA/USA 199 429
Indie / India 164 474
Slovensko / Slovakia 126 733
Ostatní / Others 886 314
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TRžBy�Z�PRodEJE�vLASTníCH�výRoBků�A�SLUžEB�PRůMySLové�PovAHy�–�odHAd�ZA�2841

ro
k
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bí

po
če
t�I
Čo

CELkEM ZAHRAnIČní doMáCí

sledo-
vané�
období

základní�
období

mezi-
roční�
index

bazický�
index�
(2015)

BI�klou-
zavý�

průměr

sledo-
vané�
období

základní�
období

mezi-
roční�
index

bazický�
index�
(2015)

BI�klou-
zavý�

průměr

sledo-
vané�
období

základní�
období

mezi-
roční�
index

bazický�
index�
(2015)

BI�klou-
zavý�

průměr

20
10

Q1 48 1 926 502 2 857 282 67,4 47,2 1 410 476 2 163 834 65,2 49,5 516 026 693 448 74,4 42,0

Q2 48 2 103 639 2 683 113 78,4 51,6 1 460 271 2 056 277 71,0 51,2 643 369 626 836 102,6 52,3

Q3 48 2 193 338 2 032 645 107,9 53,8 1 559 209 1 518 535 102,7 54,7 634 129 514 110 123,3 51,6

Q4 48 2 941 043 2 152 782 136,6 72,1 56,2 1 976 635 1 435 695 137,7 69,3 56,2 964 408 717 087 134,5 78,4 56,1

20
11

Q1 38 2 003 185 1 881 888 106,4 49,1 56,6 1 533 201 1 387 152 110,5 53,8 57,3 469 984 494 736 95,0 38,2 55,1

Q2 38 2 478 522 1 980 406 125,2 60,7 58,9 1 900 889 1 401 687 135,6 66,7 61,1 577 632 578 720 99,8 47,0 53,8

Q3 37 2 259 150 2 107 546 107,2 55,4 59,3 1 693 226 1 513 803 111,9 59,4 62,3 565 924 593 743 95,3 46,0 52,4

Q4 37 3 612 782 2 798 159 129,1 88,5 63,4 2 671 295 1 894 637 141,0 93,7 68,4 941 487 903 522 104,2 76,6 52,0

20
12

Q1 41 2 663 988 1 741 916 152,9 65,3 67,5 2 007 271 1 342 036 149,6 70,4 72,6 656 716 399 880 164,2 53,4 55,7

Q2 41 2 649 925 2 284 614 116,0 64,9 68,5 2 132 280 1 739 955 122,5 74,8 74,6 517 646 544 659 95,0 42,1 54,5

Q3 41 2 530 018 2 185 149 115,8 62,0 70,2 1 948 457 1 621 117 120,2 68,4 76,8 581 561 564 033 103,1 47,3 54,8

Q4 41 3 708 816 3 518 229 105,4 90,9 70,8 2 547 692 2 636 336 96,6 89,4 75,7 1 161 124 881 893 131,7 94,4 59,3

20
13

Q1 48 2 816 179 3 101 458 90,8 69,0 71,7 2 198 425 2 391 633 91,9 77,1 77,4 617 753 709 825 87,0 50,2 58,5

Q2 48 3 014 449 2 914 846 103,4 73,9 74,0 2 205 056 2 330 768 94,6 77,4 78,1 809 393 584 078 138,6 65,8 64,5

Q3 48 3 086 584 2 824 189 109,3 75,6 77,4 2 306 279 2 149 358 107,3 80,9 81,2 780 305 674 831 115,6 63,5 68,5

Q4 48 3 742 078 4 201 106 89,1 91,7 77,6 2 504 290 2 900 163 86,4 87,9 80,8 1 237 788 1 300 943 95,1 100,7 70,1

20
14

Q1 51 2 740 135 2 815 685 97,3 67,2 77,1 2 083 716 2 198 428 94,8 73,1 79,8 656 419 617 257 106,3 53,4 70,8

Q2 51 3 631 980 3 014 314 120,5 89,0 80,9 2 575 878 2 205 046 116,8 90,4 83,1 1 056 102 809 268 130,5 85,9 75,9

Q3 51 3 580 732 3 086 416 116,0 87,8 83,9 2 657 089 2 306 257 115,2 93,2 86,1 923 643 780 159 118,4 75,1 78,8

Q4 51 4 586 360 3 741 449 122,6 112,4 89,1 3 081 827 2 504 299 123,1 108,1 91,2 1 504 533 1 237 150 121,6 122,4 84,2

20
15

Q1 52 3 342 051 2 811 294 118,9 81,9 92,8 2 266 790 2 084 437 108,7 79,5 92,8 1 075 261 726 857 147,9 87,5 92,7

Q2 52 4 297 092 3 730 338 115,2 105,3 96,8 3 041 642 2 595 813 117,2 106,7 96,9 1 255 450 1 134 525 110,7 102,1 96,8

Q3 52 3 725 622 3 626 306 102,7 91,3 97,7 2 609 650 2 675 000 97,6 91,5 96,5 1 115 971 951 305 117,3 90,8 100,7

Q4 52 4 955 655 4 652 175 106,5 121,5 100,0 3 484 165 3 108 110 112,1 122,2 100,0 1 471 490 1 544 065 95,3 119,7 100,0

20
16

Q1 60 2 947 924 3 386 655 87,0 72,3 97,6 2 314 084 2 284 657 101,3 81,2 100,4 633 840 1 101 998 57,5 51,6 91,0

Q2 60 3 873 176 4 387 108 88,3 94,9 95,0 2 652 237 3 067 229 86,5 93,0 97,0 1 220 939 1 319 879 92,5 99,3 90,3

Q3 60 2 805 141 3 759 271 74,6 68,8 89,3 2 060 039 2 612 115 78,9 72,3 92,2 745 102 1 147 155 65,0 60,6 82,8

Q4 60 3 930 121 5 012 783 78,4 96,3 83,1 2 827 665 3 471 216 81,5 99,2 86,4 1 102 457 1 541 567 71,5 89,7 75,3

20
17

Q1 63 2 670 407 3 018 861 88,5 65,4 81,4 2 043 971 2 353 574 86,8 71,7 84,1 626 437 665 287 94,2 50,9 75,1

Q2 63 3 249 800 3 947 856 82,3 79,6 77,5 2 549 773 2 676 742 95,3 89,4 83,2 700 028 1 271 115 55,1 56,9 64,5

Q3 63 3 256 324 2 857 799 113,9 79,8 80,3 2 358 917 2 082 556 113,3 82,8 85,8 897 406 775 242 115,8 73,0 67,6

Q4 63 4 366 259 4 061 755 107,5 107,0 83,0 3 054 237 2 858 251 106,9 107,1 87,8 1 312 022 1 203 504 109,0 106,7 71,9

20
18

Q1 63 3 652 558 2 650 454 137,8 89,5 89,0 2 919 329 2 041 883 143,0 102,4 95,4 733 228 608 571 120,5 59,6 74,1

Q2 63 3 548 587 3 217 914 110,3 87,0 90,8 2 855 686 2 548 498 112,1 100,2 98,1 692 901 669 416 103,5 56,4 73,9

Q3 63 3 677 742 3 238 679 113,6 90,1 93,4 2 788 937 2 355 206 118,4 97,8 101,9 888 805 883 473 100,6 72,3 73,7

Q4 63 4 892 600 4 345 706 112,6 119,9 96,6 3 533 935 3 052 140 115,8 124,0 106,1 1 358 665 1 293 566 105,0 110,5 74,7

20
19

Q1 60 2 880 502 3 476 030 82,9 70,6 91,9 2 283 479 2 826 583 80,8 80,1 100,5 597 023 649 447 91,9 48,6 71,9

Q2 59 3 059 642 3 328 313 91,9 75,0 88,9 2 279 065 2 734 667 83,3 80,0 95,5 780 577 593 646 131,5 63,5 73,7

Q3 57 2 933 520 3 451 462 85,0 71,9 84,3 2 172 822 2 673 260 81,3 76,2 90,1 760 697 778 202 97,8 61,9 71,1

Q4 55 3 444 458 4 056 783 84,9 84,4 75,5 2 633 213 3 323 207 79,2 92,4 82,2 811 246 733 575 110,6 66,0 60,0

20 Q1 57 1 687 675 2 624 485 64,3 41,4 68,2 1 374 783 2 259 023 60,9 48,2 74,2 312 892 365 463 85,6 25,4 54,2

Informace�o�tržbách�a�nových�zakázkách�vč.�grafického�vyjádření�bazického�indexu�podle�
jednotlivých�čtvrtletí�za�rok�2020
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nové�ZAkáZky�–�odHAd�ZA�2841
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CELkEM ZAHRAnIČní doMáCí

sledo-
vané�
období

základní�
období

mezi-
roční�
index

bazický�
index�
(2015)

BI�klou-
zavý�

průměr

sledo-
vané�
období

základní�
období

mezi-
roční�
index

bazický�
index�
(2015)

BI�klou-
zavý�

průměr

sledo-
vané�
období

základní�
období

mezi-
roční�
index

bazický�
index�
(2015)

BI�klou-
zavý�

průměr

20
10

Q1 48 1 517 327 2 584 439 58,7 37,1 1 157 160 2 070 163 55,9 39,4 360 167 514 276 70,0 31,4

Q2 48 1 989 480 1 868 046 106,5 48,7 1 535 281 1 287 569 119,2 52,2 454 199 580 477 78,2 39,6

Q3 48 1 969 454 1 456 232 135,2 48,2 1 547 412 1 076 865 143,7 52,6 422 043 379 368 111,2 36,8

Q4 48 3 422 011 1 762 853 194,1 83,7 54,4 2 523 789 1 413 399 178,6 85,9 57,5 898 221 349 454 257,0 78,2 46,5

20
11

Q1 38 2 079 971 1 472 767 141,2 50,9 57,9 1 654 382 1 133 868 145,9 56,3 61,8 425 589 338 899 125,6 37,1 47,9

Q2 38 3 121 369 1 866 297 167,2 76,4 64,8 2 566 039 1 476 719 173,8 87,3 70,5 555 330 389 578 142,5 48,4 50,1

Q3 37 2 746 491 1 888 095 145,5 67,2 69,5 1 841 527 1 507 486 122,2 62,6 73,0 904 964 380 609 237,8 78,8 60,6

Q4 37 3 154 077 3 278 726 96,2 77,2 67,9 2 527 742 2 439 743 103,6 86,0 73,1 626 334 838 983 74,7 54,6 54,7

20
12

Q1 41 2 979 234 1 906 981 156,2 72,9 73,4 2 386 023 1 496 484 159,4 81,2 79,3 593 210 410 498 144,5 51,7 58,4

Q2 41 2 817 622 2 750 572 102,4 68,9 71,5 2 265 694 2 230 666 101,6 77,1 76,7 551 928 519 906 106,2 48,1 58,3

Q3 41 2 559 795 2 567 194 99,7 62,6 70,4 1 948 725 1 756 002 111,0 66,3 77,6 611 069 811 192 75,3 53,2 51,9

Q4 41 3 058 047 3 082 725 99,2 74,8 69,8 2 037 911 2 452 534 83,1 69,3 73,5 1 020 136 630 191 161,9 88,9 60,5

20
13

Q1 48 2 793 114 3 193 161 87,5 68,3 68,7 2 255 031 2 527 831 89,2 76,7 72,4 538 083 665 330 80,9 46,9 59,3

Q2 48 2 979 878 3 255 617 91,5 72,9 69,7 2 136 953 2 605 405 82,0 72,7 71,3 842 926 650 212 129,6 73,4 65,6

Q3 48 3 070 689 2 693 491 114,0 75,1 72,8 2 346 754 2 015 451 116,4 79,8 74,6 723 936 678 039 106,8 63,1 68,1

Q4 48 3 998 143 3 265 183 122,4 97,8 78,5 2 483 993 2 192 712 113,3 84,5 78,4 1 514 149 1 072 471 141,2 131,9 78,8

20
14

Q1 51 3 319 541 2 793 133 118,8 81,2 81,8 2 456 572 2 255 038 108,9 83,6 80,2 862 969 538 095 160,4 75,2 85,9

Q2 51 3 690 974 2 979 897 123,9 90,3 86,1 2 731 680 2 136 960 127,8 92,9 85,2 959 295 842 937 113,8 83,6 88,4

Q3 51 4 140 644 3 070 712 134,8 101,3 92,7 2 979 147 2 346 765 126,9 101,3 90,6 1 161 497 723 947 160,4 101,2 98,0

Q4 51 4 346 120 3 998 168 108,7 106,3 94,8 2 870 720 2 484 003 115,6 97,7 93,9 1 475 400 1 514 166 97,4 128,5 97,1

20
15

Q1 52 3 974 742 3 401 971 116,8 97,2 98,8 2 805 410 2 497 347 112,3 95,4 96,8 1 169 332 904 624 129,3 101,9 103,8

Q2 52 4 018 864 3 776 372 106,4 98,3 100,8 2 867 971 2 771 665 103,5 97,6 98,0 1 150 893 1 004 707 114,6 100,3 108,0

Q3 52 3 707 697 4 178 129 88,7 90,7 98,2 2 719 685 2 983 029 91,2 92,5 95,8 988 013 1 195 100 82,7 86,1 104,2

Q4 52 4 648 475 4 383 502 106,0 113,7 100,0 3 364 979 2 876 669 117,0 114,5 100,0 1 283 496 1 506 833 85,2 111,8 100,0

20
16

Q1 60 3 247 424 3 998 944 81,2 79,4 95,6 2 717 473 2 821 060 96,3 92,4 99,3 529 950 1 177 883 45,0 46,2 86,1

Q2 60 3 192 417 4 034 591 79,1 78,1 90,5 2 400 727 2 892 499 83,0 81,7 95,3 791 691 1 142 092 69,3 69,0 78,3

Q3 60 2 948 043 3 728 567 79,1 72,1 85,9 2 198 836 2 717 829 80,9 74,8 90,8 749 207 1 010 738 74,1 65,3 73,1

Q4 60 3 314 394 4 688 371 70,7 81,1 77,7 2 369 613 3 361 206 70,5 80,6 82,4 944 781 1 327 165 71,2 82,3 65,7

20
17

Q1 63 3 191 403 3 317 890 96,2 78,1 77,3 2 410 171 2 756 199 87,4 82,0 79,8 781 232 561 691 139,1 68,1 71,1

Q2 63 3 504 536 3 265 908 107,3 85,7 79,3 2 762 714 2 425 621 113,9 94,0 82,8 741 823 840 287 88,3 64,6 70,1

Q3 63 3 639 930 2 999 412 121,4 89,1 83,5 2 774 093 2 221 732 124,9 94,4 87,7 865 837 777 681 111,3 75,4 72,6

Q4 63 4 177 596 3 448 387 121,1 102,2 88,8 2 938 825 2 400 923 122,4 100,0 92,6 1 238 771 1 047 465 118,3 107,9 79,0

20
18

Q1 63 3 709 676 3 171 450 117,0 90,8 91,9 2 912 222 2 408 083 120,9 99,1 96,9 797 453 763 366 104,5 69,5 79,4

Q2 63 4 347 027 3 472 650 125,2 106,4 97,1 3 591 584 2 761 439 130,1 122,2 103,9 755 443 711 211 106,2 65,8 79,7

Q3 63 3 075 795 3 622 285 84,9 75,2 93,6 2 211 824 2 770 382 79,8 75,2 99,1 863 970 851 904 101,4 75,3 79,6

Q4 63 3 758 648 4 157 043 90,4 92,0 91,1 2 658 650 2 936 728 90,5 90,4 96,7 1 099 998 1 220 315 90,1 95,8 76,6

20
19

Q1 60 2 760 308 3 407 026 81,0 67,5 85,3 2 172 309 2 716 571 80,0 73,9 90,4 588 000 690 455 85,2 51,2 72,0

Q2 59 3 038 716 4 127 636 73,6 74,3 77,3 2 341 424 3 474 984 67,4 79,7 79,8 697 292 652 652 106,8 60,7 70,8

Q3 57 2 683 837 2 802 027 95,8 65,7 74,9 2 035 450 2 074 423 98,1 69,2 78,3 648 386 727 603 89,1 56,5 66,1

Q4 55 3 442 861 3 025 340 113,8 84,2 72,9 2 712 259 2 493 316 108,8 92,3 78,8 730 602 532 023 137,3 63,6 58,0

20 Q1 57 1 650 559 2 486 640 66,4 40,4 66,2 1 313 912 2 117 615 62,0 44,7 71,5 336 647 369 025 91,2 29,3 52,5
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CECIMo�TooLBoX

Ekonomický a statistický TOOLBOX za čtvrté 
čtvrtletí a rok 2019

Úvod
Čtvrté� čtvrtletí� 2019� zaznamenalo pokles 
celkových objednávek zemí CECIMO o –23 % 
proti Q4 2018. Domácí objednávky klesly ve 
stejném časovém rámci o –26 % a zahraniční 
poptávka se snížila o –23 %. Obchodní data 
ukazovala na oslabený globální trh obrábě-
cích strojů. Vývoz zemí CECIMO zaznamenal 
čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí pokles. Za Q4 
2019 to byl největší meziroční pokles vývozu 
(–10 % proti Q4 2018). Poklesl vývoz do Asie, 
Ameriky i Ruska. Dovoz obráběcích strojů do 
zemí CECIMO klesl o –14 %.
Za�celý�rok�2019 byl celkový objem�výroby�

MT�zemí�CECIMo�26,9�miliardy�eur, což před-
stavuje pokles –4 % proti roku 2018. 
Pro� rok� 2020 prognóza očekávala pokles 

spotřeby MT. Čekalo se zpomalení průmy-
slové činnosti, zejména s ohledem na to, že 
tento ukazatel silně koreluje s výkonností trhu 
investičním zbožím. 

Investice
zz V Q4 2019 vzrostla tvorba hrubého fixní-
ho kapitálu o 8 % oproti stejnému čtvrtletí 
v roce 2018. 
zz Čekalo se, že celkové investice v EU28 by 
měly v roce 2020 vzrůst o 1,8 %.

Podnikatelské�klima
Výhled za sektor MT byl negativní. Slabá 
podnikatelská důvěra vedla ke snížení pro-
gnózovaného počtu zaměstnanců, tržeb a zá-
sob. Růst výroby i nové zakázky byly nízké. 
Oslabené mezinárodní obchodní toky bránily 
očekávání silnějšího oživení po meziročním 

poklesu. Prognózy HDP evropských zemí před-
pokládaly slabší hospodářskou výkonnost EU 
a eurozóny v letech 2020 a 2021. Očekával se 
také slabší růst čínského HDP v průběhu těch-
to dvou let. 

Dopady krize COVID19 v Číně a Evropě mají 
další negativní dopad na evropský průmysl 
MT, neboť ovlivňují dodavatelské řetězce sek-
toru a celkovou poptávku po MT. 

1.�Historická�data�sektoru�MT

1.1�Zakázky
„Index nově přijatých objednávek“ ukazu-
je vývoj poptávky po výrobních strojích jako 
indikaci budoucí výroby. Objednávka je defi-
nována hodnotou kontraktu mezi výrobcem 
a třetí stranou v poměru k provizi výrobce 
zboží a služeb. 

Index objednávek CECIMO8 kombinuje re-
levantní indexy Rakouska, České republiky, 
Francie, Německa, Itálie, Španělska, Švýcarska 
a Velké Británie. Váhy různých indexů kore-
spondují s podílem zemí na celkové produkci 
těchto osmi států v roce 2010. Nově přija-
té objednávky se dělí podle původu zakázky 
spočívající ve změně vlastnického práva. Jsou 
identifikovány na základě toho, zda je jejich 
původ domácí či zahraniční. Původ je dán byd-
lištěm třetí strany, která objednávku vystavila. 

V Q4 2019 zaznamenalo CECIMO8 pokles 
celkových objednávek o –23 % proti Q4 2018. 
Příjem tuzemských objednávek klesl ve stej-
ném období o –26 % a zahraniční poptávka 
o –23 %. Jednalo se o čtvrté čtvrtletí po sobě 
s negativními tempy růstu. 

Tuzemských objednávek bylo v CECIMO8 
v roce 2019 méně o –21 % a zahraničních 

1.�1�zakázky

1.�1�zakázky

Toolbox Mind Map

Historical data
for the sector

Business
climate

General
Indicators

GDP (M)

Euribor –
Interest rates (M)

Bank Lending
Survey (M)

Capacity 
u�lisa�on (M)

Gross Fixed Capital
Forma�on (M)

CECIMO
produc�on (m)

CECIMO
trade (m)

CECIMO8
Orders (m)

Peter Meier
Forecast (m)

Consump�on
Forecast OE (m)

Industrial
Produc�on 
Index (M)

CECIMO Business
Climate Barometer

(m)

Purchasing
Managers
Index (m)

OECD Business
Confidence

Indicator (M)

Infla�on (M)

Foreign exchange
rates (M)

Demand

Investment

Schéma návazností indikátorů Toolbox

CECIMO Economic and Statistical Toolbox
Fourth Quarter 2019

5

1. Historical Data for 
the Sector

1.1 Orders (m)

The fourth quarter of 2019 saw a drop in CECIMO8 total orders of -23% against Q4 2018.
Domestic order income during fell -26% the same period and foreign demand decreases -23%.
It is the fourth consecutive quarter with negative growth rates in terms of order intake, closing 2019 
as a year marked by a languishing order intake in the European machine tool industry. 

On average, CECIMO8 domestic orders decreased -21% in 2019, while foreign demand went down 
-20%. Total CECIMO8 orders fell a yearly average of -21% as well. 
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Breakdown per country

Total Orders:

•	 Significant	yearly	decreases	in	Germany	(-20%),	Italy	(-15%),	Switzerland	(-21%)	and	Spain	(-22%).
•	 France,	with	a	-63%	yearly	growth	rate,	suffers	the	sharpest	erosion	among	CECIMO8	countries.
•	 The	UK	and	the	Austria	total	order	intake	also	decreased	-8%	and	-6%,	respectively.	Czech	total		
 machine tool orders decreased -3%

Domestic Orders:

•	 Domestic	demand	fell	on	a	yearly	basis	in	Germany	(-18%),	Italy	(-20%)	and	the	Czech	Republic	
(-25%).
•	 Switzerland	(-34%)	and	Spain	(-35%)	see	steeper	drops.
•	 France	goes	through	a	deep	decrease	in	Q4	2019	in	terms	of	domestic	order	intake	with	a	-62%		
 contraction compared to Q4 2018 data.
•	 Austrian	domestic	orders	decreases	by	-1%
•	 The	UK	registers	in	the	meantime	a	+8%	increase	in	domestic	orders	intake.

Foreign Orders:

•	 Germany	(-20%),	Italy	(-13%),	Switzerland	(-18%),	the	UK	(-15%)	and	Spain	(-20%)	record		 	
 notable drops in their foreign demand.
•	 Foreign	orders	intake	in	France	decreased	drastically	in	Q4	2019	against	the	same	quarter	of		 	
 the previous year, with a -63% negative growth rate.
•	 Conversely,	Austrian	foreign	orders	go	down	by	-7%.	
•	 Czech	foreign	demand	breaks	away	from	the	general	results,	registering	a	+5%	yearly	increase.
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CECIMo�TooLBoX
o –20 %. Celkové�objednávky�MT�za�CECIMo8�
klesly�meziročně�o�–21�%.
na� národní� úrovni� byl� tento� indikátor� za�

Q4�oproti�stejnému�období�2018�následující:
Prudký�pád celkových�zakázek v Německu 

(–20 %), Itálii (–15 %), Španělsku (–22 %) 
a Švýcarsku (–21 %). Nejstrmější pokles za-
znamenala Francie (–63 %). Velká Británie 
zaznamenala pokles o –8 %, Rakousko o –6 % 
a ČR o –3 %.
domácí�zakázky klesly v Německu o –18 %, 

v Itálii o –20 % a v ČR o –25 %. Ještě prud-
ší pád zažilo Švýcarsko (–34 %) a Španělsko 
(–35 %). Nejstrmější pokles zaznamenala 
Francie (–62 %). V Rakousku činilo snížení 
–1 % a ve VB došlo k růstu +8 %.
Zahraniční� zakázky se snížily v Německu 

(–20 %), Itálii (–13 %), Švýcarsku (–18 %), VB 
(–15 %) a Španělsku (–20 %). Příjem zahranič-
ních objednávek ve Francii se snížil o –63 %. 
Též v Rakousku šly zahraniční zakázky dolů 
o –7 %. naproti�tomu�v�ČR�se�zahraniční�po-
ptávka�zvýšila�o�5�%.

Zahraniční�konkurenti:�
V Japonsku se za Q4 2019 ve srovnání se 
stejným čtvrtletím předchozího roku snížil 
příjem domácích objednávek tvářecích� stro-
jů o –30 % a zahraničních o –28 %, což vedlo 
k poklesu celkové poptávky o –29 %. Japonské�
obráběcí� stroje utrpěly v Q4 2019 ještě vět-
ší roční ztráty: Příjem domácích zakázek kle-
sl o –41 % a zahraniční poptávka se snížila 
o –33 %. 

Celkový příjem objednávek v japonském 
sektoru kovovýroby klesl proti Q4 2018 
o –36 %.

V USA se tuzemské objednávky v Q4 2019 
snížily o –14 %.

1.2�obchodování�CECIMo
Obchod s MT pokračoval v Q4 2019 v sestup-
ném trendu. Rok 2019 byl oproti roku 2018 
uzavřen s menším objemem vývozu.

vývoz�MT�ze�zemí�CECIMo�v�Q4�2019�ve�srov-
nání�s�Q4�2018:
v�Q4�2019 činil export�MT 5,44 miliardy eur. 

V porovnání s Q4 2018 je to pokles o –10 %. 
Šlo o čtvrté čtvrtletí po sobě s poklesem, nej-
vyšším v tomto sestupném cyklu. Vývoz mimo 
země CECIMO se snížil o –8 %, stejně jako ve 
třetím čtvrtletí 2019. 

K významnému meziročnímu poklesu vý-
vozu MT došlo na klíčové regionální trhy: do 
Asie (–15 %), Evropy (–12 %), Ruska a zemí 
SNS (–11 %). Vývoz do jiných zemí klesl 
o –10 %. Ke zvýšení došlo naproti tomu u vý-
vozu do Ameriky (+5 %, po předchozích –9 % 
v Q3 2019) a do afrických zemí (+1 %).

Roční�vývoz�MT�za�rok�2019 (ve srovnání s ro-
kem 2018):

Celkový vývoz MT činil 20,3� miliardy� eur 
(11,7 miliardy eur mimo CECIMO). Došlo 
k poklesu celkového� vývozu� o� –6,6� %. 
Vývoz mimo CECIMO klesl o –6,3 %. Vývoz 
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1.2 CECIMO Trade (m)

Our competitors:

•	 The	Japanese	metal	forming	sector	order	intake	also	decreased	in	Q4	2019	compared	to	same			
 quarter of the previous year: -30% in domestic orders and -28% in foreign orders, leading to a   
 -29% negative growth rate in total demand. 

•	 Japanese	metal	cutting	suffered	steeper	yearly	losses	in	Q4	2019	than	metal	forming.	Domestic		
 orders intake fell hard with a -41% negative growth and foreign demand decreased -33%. Total  
 orders income in the Japanese metal cutting sector fell -36% against Q4 2019.

•	 US	domestic	orders	decreased	by	-14%	in	Q4	2019.	
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Machine tool trade continues its downward trend in Q4 2019. Furthermore, the year closes with a 
smaller exports volume compared to 2018. 
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CECIMO quarterly exports in Q4 2019 compared to Q4 2018:

• 5,44 billion euros in total MT exports recorded in Q4 2019.
•	 It	is	a	-10%	decrease	compared	to	Q4	2018.	It	is	the	fourth	consecutive	quarter	with	a	negative			
 growth rate and the highest decreases recorded in this downward cycle.
•	 Exports	outside	of	CECIMO	countries	decreases	-8%	on	a	yearly	basis,	as	in	the	third	quarter	of			
 2019. 
•	 Significant	year	on	year	decreases	in	machine	tool	export	to	key	regional	markets:	Asia	(-15%),			
 Europe (-12%) and Russia and CIS countries (-11%). Exports to other countries drop -10%.
•	 Recorded	increases:	export	to	the	Americas	(+5%,	from	a	previous	-9%	in	Q3	2019)	and	to		 	
	 African		countries	(+1%).

Annual exports for 2019 (compared to 2018 yearly figures):

•	 20,3	billion	euros	in	total	MT	exports	(11,7	billion	euros	outside	CECIMO).	
•	 -6,6%	decrease	in	total	exports,	while	exports	outside	of	CECIMO	fall	-6,3%.
•	 Exports	to	Asia	and	America	decrease	by	-1,5%	and	-1,4%,	respectively.	Exports	to	the	Russian		 	
 market and CIS countries go down -4,3%. 
•	 Exports	to	the	broader	European	market	decrease	-0,2%.
•	 Exports	to	African	countries	grew	at	a	strong	6,3%	in	2019	against	2018.	

CECIMO quarterly imports in Q4 2019 compared to Q4 of 2018:

•	 2,9	billion	euros	worth	of	MT	imports	in	Q4	2019.	
•	 -14%	decrease	in	total	imported	value	compared	to	the	same	quarter	of	the	previous	year.
•	 Imports	from	the	European	market	decreased	-14%	compared	to	Q4	2018.	Imports	therefore		 	
 erode further, indicating the start of a potential downward trend.
•	 Imports	from	Asia	and	the	Americas	decreased	as	well	(-16%	and	-5%)

Annual imports for 2019 (compared to 2018 yearly figures):

•	 11,3	billion	euros	in	total	MT	imports	recorded	in	2019	(4,4	billion	from	outside	CECIMO).
•	 -6,1%	decrease	in	total	MT	imports	(imports	from	outside	CECIMO	drop	-7,3%).	
•	 Imports	from	the	main	supplying	markets	erode	in	2019	compared	to	the	previous	year.
•	 	Asian	imports	fall	-8,1%	in	2019	compared	to	2018’s	yearly	figures,	while	imports	from	the		 	
 Americas decreased -4,5%. 
•	 Imports	from	the	general	European	market	decreased	-5,2%.	
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1.2 CECIMO Trade (m)

Our competitors:

•	 The	Japanese	metal	forming	sector	order	intake	also	decreased	in	Q4	2019	compared	to	same			
 quarter of the previous year: -30% in domestic orders and -28% in foreign orders, leading to a   
 -29% negative growth rate in total demand. 

•	 Japanese	metal	cutting	suffered	steeper	yearly	losses	in	Q4	2019	than	metal	forming.	Domestic		
 orders intake fell hard with a -41% negative growth and foreign demand decreased -33%. Total  
 orders income in the Japanese metal cutting sector fell -36% against Q4 2019.

•	 US	domestic	orders	decreased	by	-14%	in	Q4	2019.	
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do Asie a Ameriky klesl o –1,5 %, respektive 
o –1,4 %. Vývoz do Ruska a do zemí SNS se 
snížil o –4,3 %. Vývoz na širší evropský trh po-
klesl o –0,2 %. Vývoz do afrických zemí vzrostl 
v roce 2019 proti roku 2018 o 6,3 %.

Import� CECIMo za� Q4� 2019 ve srovnání se 
stejným čtvrtletím 2018:

Dovoz MT v Q4 2019 činil 2,9 miliardy eur. 
To odpovídá poklesu� –14� % ve srovnání se 
stejným čtvrtletím předchozího roku. Dovoz 
z evropského trhu se oproti Q4 2018 snížil 
o –14 %. Dovozy se dále snižovaly, což nazna-
čovalo potenciální začátek sestupného tren-
du. Dovozy z Asie a Ameriky se také snížily 
(–16 % a –5 %).

Roční�dovoz�za�rok�2019 (ve srovnání s rokem 
2018):

Dovoz činil 11,3 miliardy eur (4,4 miliardy 
ze zemí CECIMO). To znamená pokles�–6,1�% 
(dovoz ze zemí mimo CECIMO klesl o –7,3 %). 

Dovozy z hlavních dodavatelských trhů: 
dovoz z Asie poklesl v roce 2019 o 8,1 % ve 
srovnání s ročními údaji za rok 2018, dovoz 
z Ameriky se snížil o 4,5 %. Dovoz z celkového 
evropského trhu se snížil o –5,2 %.

Celkově tedy vývoz klesl více než dovoz.

1.3�výroba�MT
v�roce�2019�činil�obrat�zemí�CECIMo�26,9�mi-
liardy�eur, proti 28 miliardy eur za rok 2018. 
Představuje to meziroční pokles o –4 %.

2.�Poptávka�po�MT�
2.1�Spotřeba�CECIMo
Za rok 2018 činila celková spotřeba obrábě-
cích strojů v zemích CECIMO více než 18,1 
miliardy eur, což byl 12,5 % meziroční nárůst 
proti roku 2017. Údaje�za�rok�2019�ukazují�na�
změnu�trendu,�neboť�spotřeba�klesla�na�17,8�
miliardy�eur (–1,2 % oproti roku 2018). 

2.2� Předpověď� poptávky� (metoda� Petera�
Meiera)
Prognózy poptávky vycházejí z ekonomických 
ukazatelů a matematicky se vypočítávají po-
mocí modelu Petera Meiera. Vliv epidemie 
COVID-19 se tedy do současných prognóz 
nepromítá.

Nové objednávky se ve čtvrtém čtvrtletí 2019 
vzpamatovaly, ale měly už jen malý vliv na kle-
sající trend roku. Při indexové hodnotě 95,0 ke 
konci roku 2019 se nové objednávky vrátily na 
úroveň naposledy dosaženou v roce 2014.

Dynamika průmyslové výroby klesa-
la v Evropě, Asii a s určitým zpožděním 
i v Americe. V roce 2019 utrpěla zejména 
odvětví, jejichž příjem objednávek rychle re-
aguje na cyklické změny (např. textilní stroje 
a polovodičové obory) nebo mají velké výkyvy 
(například�obráběcí� stroje). Některá odvětví 
ale již vykazovala začátek vzestupu, například 
polovodičový průmysl. 

Zatímco maloobchodní prodeje v Asii 
byly hluboko pod dlouhodobým růstovým 
trendem, evropská a americká spotřeba 

poskytovala slibné vyhlídky, ale i zde začala 
dynamika stagnovat.

Předpokládalo se zpomalení průmyslové 
činnosti, zejména s ohledem na silnou korela-
ci s výkonností trhu s investičním zbožím.

Koncem roku 2019 pak postihla čínskou 
ekonomiku epidemie COVID-19. Ta přivedla 
čínskou a posléze globální ekonomiku do krize 

a snížila i spotřebitelské výdaje pod dlouho-
dobý trend.

2.3�Index�průmyslové�výroby
Index výroby měří změny objemu výstupu 
v uzavřených a stálých intervalech, zpravi-
dla měsíčních. Vyjadřuje trend objemu při-
dané hodnoty v daném referenčním období. 
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After the latest submission of data by CECIMO national association (December 2019), CECIMO 
overall machine tool production levels have been revised downwards.

In	2019,	CECIMO	turnover	stands	at	26,9	billion	euros,	against	the	previously	recorded	27,1	billion	
euros. 

In terms of annual growth rates, this new figure represents a -4% annual decrease against 2018´s 
figure. 

Furthermore, 2018 data has also been slightly reviewed, but remains within the same threshold as 
the previously registered figure: 28 billion euros.
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2. Demand
2.1 CECIMO Consumption (m)

Oxford Economics Consumption Forecast
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CECIMO consumption volumes have also been revised. For 2018, overall machine tool consumption in 
CECIMO	countries	amounted	to	more	than	18,1	billion	euros,	a	12,5%	yearly	increase	against	2017.

The	new,	updated	figures	for	2019	however	show	a	change	of	trend,	as	consumption	drops	to	17,8	billion	
euros (-1,2% yearly decrease compared to 2018). 

This latest revision would be consistent with the trend outlined by Oxford Economics on its 2019 Fall 
Report, which foresaw a slowdown in MT consumption. 

The upcoming forecast, for Spring 2020, will show a revised consumption trend and will record the 
effects of the coronavirus public health crisis that has been affecting Europe.

This information will be available in the Q1 2020 CECIMO Economic and Statistical Toolbox.
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2.2 Peter Meier / HPO CECIMO8 Orders Forecast (m)

 

New orders recovered in the fourth quarter yet had little effect on the12mt average’s downward 
trend.

With an index value of 95.0 at the end of 2019, new orders returned to a level last seen in 2014.

•	 Industrial production is less dynamic in Asia, Europe and America, yet the latter lags behind  
 the other two regions in terms of time.
•	 Several	industries	had	already	suffered	significant	setbacks	in	2019,	especially	sector		 	
 whose  order intake shows early cyclical changes (e.g. textile machinery and semiconductor  
 industry) and volatile (machine tools, for instance).  Some sectors are showing initial upward  
 tendencies, such as the semiconductor industry.
•	 While	retail	sales	in	Asia	are	well	below	the	long-term	trend	growth,	European	and	US		 	
 consumption continues to provide strong support, but here too the dynamic has levelled off  
 at a high level. Peak consumption has been reached.
•	 HPO	forecasts	a	slowdown	of	industrial	activity,	especially	considering	this	indicator	high		
 correlation with the performance of the capital goods market. 

By late 2019, the Chinese economy has been hit by the outbreak of COVID-19. This public health crisis 
has set the Asian economy at a delicate stage, rendering consumer spending below the long-term 
trend. Economic growth in China is expected to falter irrespective of the outbreak.

At the time this report is being drafted, Europe is suffering a regional outbreak. Its economic effects 
are yet to be assessed. 

Note: The forecasts by HPO forecasting are based exclusively on the economic actual indicators 
and are mathematically calculated using the Peter Meier forecasting model – no qualitative risk 
assessments made by the forecasting team are incorporated into the models. Thus, the effect of the 
COVID-19 outbreak is not reflected in the present forecasts.

1.3�výroba�MT

2.1�Spotřeba�CECIMo

2.2�Předpověď�poptávky�(metoda�Petera�Meiera)
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Výrobní index je teoretická míra, která je apro-
ximována z reálných hodnot. Přidaná hodnota 
v bazických cenách může být vypočtena z ob-
ratu (po vyloučení DPH a dalších obdobných 
odečitatelných daní přímo vztažených k ob-
ratu), plus kapitalizovaná produkce, plus jiné 
operační výnosy, plus či mínus změny zásob, 
mínus nakupované zboží a služby, mínus daně 
z produktů stanovené podle obratu ale neode-
čitatelné, plus subdodávky obdržené k výrob-
ku. Průmyslová výroba je počítána jako fixní 
na základě ročního objemového indexu typu 
Laspeyres. 

Základní období: rok 2010 = 100. 
Zdroj: Eurostat.

Průmyslová�výroba�v�EU28�klesla�v�Q4�2019�
o�2,0�%�proti�Q4�2018.�Eurozóna�(EA19)�zažila�
o�něco�výraznější�pokles�(–2,5�%).�

Až do Q4 2019 průmyslový výstup v EU28 
výrazně zpomaloval. Zatímco v Q1 2019 činil 
index 106,7, v Q4 již jen na 103,6.

V EA19 index produkce klesl ze 105,5 v Q1 
2019 na 102,1 v Q4 2019. Oba indexy ale zů-
stávaly ještě nad hranicí 100.

Průměrný� index� za� rok� 2019� byl� 105,3� pro�
EU28�a�104,0�pro�EA19.

3.�Investice�
3.1�Tvorba�hrubého�fixního�kapitálu
Tvorba hrubého fixního kapitálu (GFCF) je 
tvořena akvizicí fixního hmotného a nehmot-
ného majetku domácích výrobců mínus jeho 

zbavení. Týká se zejména strojů a zařízení, vo-
zidel, bytů a dalších staveb.

Zdroj: Eurostat a ECB

V Q4 2019 rostla tvorba hrubého fixního ka-
pitálu o 8 % ve srovnání se stejným čtvrtletím 
v roce 2018.

Objem investic v EU28 v Q4 dosáhl 952,7 
miliardy eur. Za�celý� rok�2019�činily� investi-
ce�3,4�bilionu�eur�(o�7,6�%�více�ve�srovnání�
s�rokem�2018).

Prognóza�Evropské�komise�na�rok�2020:
Prognóza EK předpokládala pro rok 2020 růst 
celkových investic v EU28� o� +1,8�% (snížení 

jarní prognózy +2,1 %). Očekávalo se, že in-
vestice do zařízení v EU28 v roce 2020 poros-
tou o +1,2 %. 
Pokud�jde�o�rok�2021, očekávala prognóza 

EK, že investice do zařízení se ve srovnání s ro-
kem 2020 zlepší a odhadované tempo růstu 
se zvýší na +1,9�%.

Prognóza�investic�oECd:
OECD očekávala, že v�roce�2020 se tempo růs-
tu investic v zemích OECD mírně zlepší ve srov-
nání s rokem 2019: Zatímco v roce 2019 činil 
růst 1 %, předpoklad pro rok 2020 byl 1,5�%. 
od�roku�2021 odhady OECD předpokládaly sil-
né oživení investic s 2,5% ročním růstem.
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Industrial production in EU28 fell -2,0% in Q4 2019 against Q4 2018, where as EA19 experienced slightly 
more notable drop (-2,5%) on the same yearly basis. 

According to the latest data available (which covers until Q4), industrial output in EU28 has slowed down 
significantly,	decreasing	106,7	in	Q1	2019	to	103,6	in	Q4	2019.	In	terms	of	EA19,	output	has	dropped	
from 105,5 in Q1 2019 to 102,1 in Q4 2019. Both indexes remain above the 100 mark.

2.3 Industrial Production Index (M)

The average for 2019, considering this progressive slowdown in the industrial index, is 105,3 for EU28 
and 104,0. 

Average Quarterly IPI 

(CECIMO Countries)
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Belgium 111,6 114,4 113,9 114,3

Denmark 111,2 113,3 112,1 108,7

Germany 103,0 100,9 99,8 97,9

Spain 106,1 106,6 106,1 105,2

France 104,2 104,3 103,1 102,5

Italy 106,2 105,1 104,3 102,8

Netherlands 103,5 101,6 102,1 101,3

Austria 115,8 112,2 110,6 109,3

Finland 112,6 113,4 114,4 113,8

Sweden 110,9 110,5 111,3 109,8

Switzerland 114,9 116,6 117,2

Turkey 111,4 112,2 114,3 116,0

United Kingdom 104,2 102,1 101,9 101,2

Czechia 113,0 113,9 112,9 112,3

Portugal 103,4 103,7 103,5 104,7

EU 28
Jan 2019/ Jan 

2018

Feb 2019/ 

Feb 2019

Mar 2019/ 

Mar 2018

Apr 2019/ 

Apr 2018

May 2019/ 

May 2018

June 2019/ 

June 2018

Jul 2019/ Jul 

2018

Aug 2019 / 

Aug 2018

Sep 2019/ 

Sep 2018

Oct 2019/ 

Oct 2018

Nov 2019/ 

Nov 2018

Dec 2019 / 

Dec 2018

Total industrial production -0,4% 0,3% 0,4% -0,1% -0,1% -1,8% -1,3% -2,0% -1,2% -1,7% -1,3% -3,9%
Capital goods -2,4% 0,5% 1,5% -1,6% -0,8% -3,2% -2,3% -2,9% -1,0% -2,8% -2,1% -0,6%
Durable consumer goods -0,1% 0,7% 0,1% 0,2% 0,8% -0,8% 1,8% 0,1% 0,8% 1,7% 1,9% -0,9%
Intermediate goods -1,2% 0,4% 0,8% -0,1% -1,5% -3,0% -2,3% -2,7% -3,3% -3,0% -2,3% -4,9%
Energy 2,9% -4,4% -6,2% -0,6% 1,4% 0,3% -1,5% -2,9% -2,5% -2,6% -1,5% -3,0%
Non-durable consumer goods 1,4% 3,1% 1,7% 2,8% 2,9% 1,2% 1,7% 0,0% 2,4% 2,7% 1,8% 0,9%

2.3�Index�průmyslové�výroby

2.3�Index�průmyslové�výroby

3.1�Tvorba�hrubého�fixního�kapitálu
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3. Investment
3.1 Gross Fixed Capital Formation (M)

In	Q4	2019,	gross	fixed	capital	formation	gained	+8%	compared	to	the	same	quarter	in	2018.

In	absolute	terms,	the	recorded	EU28	investment	volumes	reached	952,7	billion	euros	in	Q4	2019.
In	2019,		GFCF	increases	added	up	to	3,4	trillion	euros	(a	7,6%	increased	compared	to	2018’s	total	GFCF).

European Commission investment forecast (Autumn 2019 European Economic Forecast):

Total investment in the European Union (28) is expected to grow at 1,8% in 2020. It is a downward revision 
from Spring’s 2,1% estimated total investment yearly growth rate.
 
Investment in equipment in the EU28 area is expected to grow 1,2% in 2020, a significant slowdown from 
the 2,4% originally forecasted in the Spring report for the same year. Concerning 2021, investment in 
equipment is expected to improve compared to 2020, as the estimated growth rates will increase to 1,9%.
 
Therefore, 2020 will potentially see a slowdown of investments across the EU. 

OECD investment forecast:

Investment growth rates in OECD countries (considered altogether) are expected to improve slightly in 2020 
compared to 2019: while 2019 saw an almost flat yearly growth rate of 1%, it is expected that investment 
would increase 1,5% in 2020. As to 2021, OECD estimates foresee a strong rebound of investment, with an 
2,5% yearly growth rate.
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3.2� využití� kapacit� v� sektoru� investičního�
zboží
Týká se výrobců investičních statků. Zahrnuje 
data o současné výrobní kapacitě dle rozvah 
(sezónně upravená). Současná úroveň využití 
kapacit je uvedena v % (sezónně upravená). 
Sledováno je každý měsíc více jak 38 tisíc prů-
myslových firem, přičemž pololetní průzkum 
zahrnuje přes 44 tisíc jednotek. Získané od-
povědi z průzkumu jsou agregovány ve for-
mě „bilancí“. Bilance jsou konstruované jako 
rozdíl mezi procentem respondentů dávajících 
pozitivní a negativní odpovědi. Komise počítá 
agregáty za EU a eurozónu na základě národ-
ních výsledků a sezónně upravených bilanč-
ních řad.

http://ec.europa.eu/economy_finan-
ce/db_indicators/surveys/documents/
userguide_en.pdf

Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 využití kapacity 
v EU28 kleslo ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2018 o 3,1 % a činilo 84 %. I když 
bylo nad hranicí 80 %, využití� kapacity�
pokračovalo� v� sestupném� trendu� od� Q3�
2018.

Výrobní kapacitu považovalo za dostateč-
nou 22,4 % manažerů, což byl významný ná-
růst ve srovnání se 14 % v předešlém kvartálu. 
To by nasvědčovalo, že manažerům se jejich 
výrobní kapacita zdála dostatečnou a že inves-
tic do zařízení není třeba. To by ukazovalo na 
snížení objednávek MT.

3.�3.�Zpráva�o�bankovních�úvěrech
Průzkum bankovního úvěrování je určen pro 
senior-úvěráře bank eurozóny. Hlavním úče-
lem je zlepšit porozumění chování zápůjčních 
bank v eurozóně. Otázky se týkají tří kate-
gorií úvěrů: úvěrů či kreditních linek podni-
kům; půjček domácnostem na nákup domů; 
spotřebitelských úvěrů a dalších půjček do-
mácnostem. Pro všechny tyto kategorie jsou 
otázky zaměřeny na kreditní standardy pro 
získání úvěru; termíny a podmínky; poptáv-
ku po úvěrech a faktory, které ji ovlivňují. 
Odpovědi na otázky týkající se kreditních 
standardů jsou analyzovány z hlediska roz-
dílů („čistá percentáž“) mezi podílem bank, 
které hlásí zpřísnění standardů a bank hlásí-
cích jejich zmírnění. Pozitivní čistá percentáž 
znamená, že více bank utahuje standardy, 
zatímco negativní čistá percentáž indikuje, 
že více bank je uvolňuje. Podobně termín 
„čistá poptávka“ se vztahuje k rozdílu mezi 
podílem bank hlásících zvýšení poptávky po 
úvěrech a podílem bank hlásících její sníže-
ní. Čistá poptávka proto bude pozitivní, když 
větší podíl bank hlásí růst poptávky po úvě-
rech, negativní, když více bank hlásí pokles 
poptávky. 

http://www.ecb.eu/stats/money/surveys/
lend/html/index.en.html

Úvěrové standardy pro úvěry podnikům v eu-
rozóně se v Q4 2014 zpřísnily o +1 % (oproti 
–2 % Q3 2019). Kreditní standardy se mírně 
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In the fourth and final quarter of 2019, EU28 capacity utilisation went down -3,1% compared to same 
period of 2018.

It currently stands at 84%. And although it is clearly above the 80% threshold, capacity utilisation continues 
its downward trend in Q4 2019, which has been consistent since Q3 2018. 
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MT Orders 2015 = 100Capacity utilisation 
(%, seasonally adjusted)

Capacity utilisation in the investment goods sector in the EU
2007-2019

Current level of capacity utilization MT Orders - smoothed MT Orders (1 q lag)

Capacity Utilisation (% of total capacity)

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Austria 89,6 85,8 87,8 87,3 86,2
Czech Republic 89,8 87,8 85,5 85,4 86,9
France 89,2 89,0 88,3 87,3 85,7
Germany 88,9 89,9 89,5 87,9 85,5
Italy 79,8 79,9 78,7 77,8 77,9
Spain 85,5 86,4 87,5 87,5 87,9
United Kingdom 85,8 82,6 81,2 80,0 82,9

Production Capacity (balance in %)

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Austria -3 0 6,1 11,7 22,5
Czech Republic 12,7 11,2 27,4 27 28,9
France -16,8 -13,3 -11,4 -4,7 -4
Germany -1,3 1,5 9,6 22,1 33
Italy 19,9 19,2 20,7 24,6 25,5
Spain 12,9 4,4 0,4 -2,1 13,2
United Kingdom -3,2 23,9 14 25,7 41,2
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In the fourth and final quarter of 2019, EU28 capacity utilisation went down -3,1% compared to same 
period of 2018.

It currently stands at 84%. And although it is clearly above the 80% threshold, capacity utilisation continues 
its downward trend in Q4 2019, which has been consistent since Q3 2018. 
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Production Capacity (balance in %)
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Austria -3 0 6,1 11,7 22,5
Czech Republic 12,7 11,2 27,4 27 28,9
France -16,8 -13,3 -11,4 -4,7 -4
Germany -1,3 1,5 9,6 22,1 33
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MT Orders 2015 = 100Production capacity
(balance seasonally adjusted)

Production capacity in the industrial goods sector in the EU
2008-2019

Assessment of current production capacity MT Orders - smoothed MT Orders (1 q lag)

Capacity Utilisation (% of total capacity)

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Austria 89,6 85,8 87,8 87,3 86,2
Czech Republic 89,8 87,8 85,5 85,4 86,9
France 89,2 89,0 88,3 87,3 85,7
Germany 88,9 89,9 89,5 87,9 85,5
Italy 79,8 79,9 78,7 77,8 77,9
Spain 85,5 86,4 87,5 87,5 87,9
United Kingdom 85,8 82,6 81,2 80,0 82,9

Production Capacity (balance in %)

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Austria -3 0 6,1 11,7 22,5
Czech Republic 12,7 11,2 27,4 27 28,9
France -16,8 -13,3 -11,4 -4,7 -4
Germany -1,3 1,5 9,6 22,1 33
Italy 19,9 19,2 20,7 24,6 25,5
Spain 12,9 4,4 0,4 -2,1 13,2
United Kingdom -3,2 23,9 14 25,7 41,2

EU production capacity currently stands at 22,4% (a significant increase compared to the previous quarter 
rate of more than 14%).

This would indicate that managers consider that their production capacity has become gradually 
sufficient in this period and that investment in equipment is not needed. This would hamper future MT 
orders intake. 
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Production capacity in the industrial goods sector in the EU
2008-2019

Assessment of current production capacity MT Orders - smoothed MT Orders (1 q lag)

Capacity Utilisation (% of total capacity)

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Austria 89,6 85,8 87,8 87,3 86,2
Czech Republic 89,8 87,8 85,5 85,4 86,9
France 89,2 89,0 88,3 87,3 85,7
Germany 88,9 89,9 89,5 87,9 85,5
Italy 79,8 79,9 78,7 77,8 77,9
Spain 85,5 86,4 87,5 87,5 87,9
United Kingdom 85,8 82,6 81,2 80,0 82,9

Production Capacity (balance in %)

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Austria -3 0 6,1 11,7 22,5
Czech Republic 12,7 11,2 27,4 27 28,9
France -16,8 -13,3 -11,4 -4,7 -4
Germany -1,3 1,5 9,6 22,1 33
Italy 19,9 19,2 20,7 24,6 25,5
Spain 12,9 4,4 0,4 -2,1 13,2
United Kingdom -3,2 23,9 14 25,7 41,2

EU production capacity currently stands at 22,4% (a significant increase compared to the previous quarter 
rate of more than 14%).

This would indicate that managers consider that their production capacity has become gradually 
sufficient in this period and that investment in equipment is not needed. This would hamper future MT 
orders intake. 
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CECIMo�TooLBoX
zpřísnily u úvěrů malým a středním pod-
nikům (+2 %), pro větší firmy zůstaly beze 
změny.

Kreditní standardy pro úvěry podnikům byly 
v Q4 2019 zpřísněny ve Španělsku a Francii, 
v Německu a Itálii zůstaly beze změny. 

Banky eurozóny očekávaly, že úvěrové stan-
dardy pro úvěry podnikům zůstanou v Q1 
2020 nezměněny.

Čistá poptávka po úvěrech podniků klesla 
v Q4 2019 (–8 %), zatímco v Q3 2019 stoup-
la o 1%. Bylo to největší snížení od Q4 2013 
(tehdy –11 %). Poptávka klesla jak po úvěrech 
malým a středním podnikům, tak u úvěrů vel-
kým firmám. 

Poptávka po úvěrech podniků byla i nadále 
podporována nízkou úrovní úrokových sazeb. 
Potřeba financování fixních investic přestala 
pozitivně přispívat k firemní poptávce po úvě-
rech. Většina zemí, kde banky zaznamenaly 
pokles poptávky, přispěla k všeobecnému po-
klesu fixních investic, v souladu se zpomale-
ním ekonomické aktivity. 

Čistá poptávka po úvěrech podnikům po-
klesla ve Španělsku a v menší míře ve Francii, 
zatímco v Německu vzrostla a v Itálii zůstala 
beze změny. 
Pro�Q1�2020 banky očekávaly, že poptávka 

po úvěrech podnikům bude dále klesat (oče-
kávaný pokles: –9 %).

Zatímco finanční podmínky působily na 
podporu úvěrování, podniky nebyly příliš 
ochotny půjčovat si na investice do nových 
strojů. To mělo negativní vliv i na potenciální 
budoucí objednávky MT (zakázky MT CECIMO 
vykazují 71 % korelaci s poptávkou po úvěrech 
při dvouměsíčním posunu). 

3.4�Euribor�–�depozitní�sazby�centrální�banky
Euribor (EURo InterBank Offered Rate) je 
sazba, za kterou jsou jednou centrální ban-
kou nabízena jiné centrální bance v eurozó-
ně termínovaná depozita. Měsíční data jsou 
počítána jako průměr denních hodnot bank 
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MT orders
index 100 = 2015

Net demand for loans
Credit standards for loans Net Demand for Loans

in the EA, 2008-2019

Net Demand for Loans MT orders
source: European Central Bank

3.3 Bank Lending Survey (M)

Credit standards for loans to enterprises in the Euro Area have tightened in Q4 2014, with a reported net 
percentage of 1% (compared to Q3 2019’s -2%).

•	 Credit	standards	tightened	slightly	for	loans	to	SMEs	(2%)	
•	 For	larger	firms,	it	remained	unchanged.
•	 Banks’	risk	perceptions	(that	is,	owing	to	both	the	general	economic	situation	and	the		 	 	
 firm-specific situation) has had a tightening impact on credit standards for loans to enterprises,  
 whereas competitive pressure from other banks has helped easing it.
•	 Credit	standards	for	loans	to	enterprises	tightened	in	Spain	and	France	in	Q4	2019.	They		 	
 however remained unchanged in Germany and Italy.
•	 Euro	area	banks	expect	credit	standards	for	loans	to	enterprises	to	remain	unchanged	in	Q1	2020.
 
Overall terms and conditions on new loans to enterprises tightened in Germany and France, while they 
remained unchanged in Spain and Italy. That tightening was driven mainly by a widening of margins on 
riskier loans.

Net demand for loans to enterprises declined in Q4 2019 (-8%, down from 1% in Q3 2019). It is the largest 
contraction since Q4 2013 (then -11%). Banks had foreseen a more stable scenario in this quarter. 

•	 Demand	declined	for	both	loans	to	SMEs	and	loans	to	large	firms.
•	 Demand	for	loans	to	enterprises	continued	to	be	supported	by	the	low	general	level	of	interest		
 rates.
•	 Financing	needs	for	fixed	investment	ceased	to	contribute	positively	to	firms’	loan	demand.		 	
 Most countries where banks indicated a net decline in demand, fixed investment contributed to  
 the general decline, in line with the slowdown in economic activity. 
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2007-2019

EURIBOR 3M Quarterly average EURIBOR 12M quarterly average ECB refinancing rate

source:  Euribor database, ECB 

3.4 Euribor - Interest Rates (M)

•	 Net	demand	for	loans	to	enterprises	declined	in	Spain	and,	to	a	lesser	extent,	France,	while	net			
 demand increased in Germany and remained unchanged in Italy.
•	 For	Q1	2020,	banks	expect	that	demand	for	loans	to	enterprises	will	continue	to	decline		 	
 (expected figure: -9%).

While financial conditions remain supportive of firms overall, investment in equipment is not making 
a positive contribution to loan demand (that is, costumers are not willing to borrow to invest in new 
machinery). 

This	could	have	a	potentially	negative	effect	on	future	MT	orders	(more	so	considering	the	71%	correlation	
of CECIMO MT Orders with 2-quarter lagged demand for loans).

In Q4 2019, the ECB refinancing rate remains unchanged at 0,00%. The EURIBOR 3-month average is 
-0,335%, while the 12-month average stands at -0,196%.

The ECB Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present levels or lower, 
until the inflation outlook converges (but remains below) the 2% threshold.

On 1 November, net purchases were restarted under the ECB’s asset purchase programme (APP) at a 
monthly pace of 20 billion euros.
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Eurozone	Manufacturing	PMI	was	revised	to	46.3	in	December	2019	from	a	preliminary	of	45.9	and	46.9	in	
November. The reading pointed to the eleventh straight month of contraction in factory activity. 

•	 New	orders	have	declined	further,	and	job	shedding	was	the	sharpest	recorded	since	early	2013.		
 Also, backlogs of work declined for a sixteenth successive month. 
•	 Germany	was	the	weakest-performing	country	in	late	2019,	whilst	the	deteriorations	seen	in	Italy		
 and the Netherlands were the sharpest in over six-and-a-half years. A marginal gain was seen in  
 France.
•	 Both	production	and	new	orders	continued	to	deteriorate	markedly	during	December.	
•	 Latest	data	showed	output	falling	for	an	eleventh	successive	month.	Levels	of	incoming	new		 	
 work also fell at a sharper rate. That was despite the weakest reduction in new export sales since  
 the start of the year.

3.�3.�Zpráva�o�bankovních�úvěrech

4.2�nákupní�manažerský�index

3.4�Euribor�–�depozitní�sazby�centrální�banky
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CECIMo�TooLBoX
s největším objemem byznysu na peněžním 
trhu eurozóny.

http://www.euribor-ebf.eu

Depozitní sazba je sazba, kterou banky získá-
vají z peněžních vkladů uložených do druhého 
dne u centrální banky.

Tzv. hlavní refinanční sazba, minimální nabí-
zená sazba nebo sazba hlavních refinančních 
operací (MRO) je úroková sazba, kterou banky 
musí platit, když si půjčí peníze od ECB na ob-
dobí jednoho týdne.

V Q4 2019 zůstávala refinanční sazba Evropské 
centrální banky beze změny na úrovni 0,00 %. 
Tříměsíční průměr Euribor činil –0,335 %, za-
tímco dvanáctiměsíční průměr byl –0,196 %.

Rada guvernérů ECB očekávala, že klíčové 
úrokové sazby ECB zůstanou na současných 
úrovních nebo se sníží, dokud výhled inflace 
nedosáhne dvouprocentní hranice.

Dne 1. listopadu 2019 ECB znovu zahájila 
nákupy aktiv měsíčním tempem 20 miliard 
eur. 

4.�Podnikatelské�klima�
4.1� CECIMo� barometr� podnikatelského�
klimatu
Barometr podnikatelského klimatu je čtvrt-
letní průzkum, který hodnotí aktuální podni-
katelskou náladu firem národních asociací 
CECIMO a jejich očekávání pro příští kvartál. 

Barometr nebyl v tomto vydání Statistického 
toolboxu zveřejněn, neboť CECIMO mění prů-
zkum tak, aby byly údaje sbírány efektivněji, 
a přezkoumává metodiku, aby výsledky byly 
pro členy CECIMO smysluplné a relevantní. 
CECIMO očekává, že brzy zveřejní nový vylep-
šený podnikatelský barometr.

4.2�nákupní�manažerský�index
Globální zpráva o výrobě je kompilována na 
základě podkladů IHS Markit a J.P.Morgan 
spolu s ISM a IFPSM, založených na výsledcích 
průzkumů zahrnujících 9 000 vedoucích ob-
chodních činitelů z 30 zemí. Celkově tyto země 
představují přibližně 86 % celosvětového vý-
stupu zpracovatelského průmyslu. Kladené 
otázky se týkají skutečných událostí a nezaklá-
dají se na názorech. Data jsou prezentována 
ve formě všeobecně rozšířených indikátorů, 
kde index nad 50,0 indikuje růst proměnné 
oproti předešlému měsíci, index pod 50,0 indi-
kuje pokles a index 50,0 znamená beze změny. 
Všechny indikátory jsou sezónně upraveny na 
úrovni národního sektoru.

(http://www.markiteconomics. com/
Survey/page.mcv/about PMIData

Globální nákupní manažerský index (PMI) výrob-
ní sféry byl v prosinci 2019 mírně nad padesáti-
bodovým prahem, činil 50,1. Růst výroby i nové 
zakázky byly slabší, protože mezinárodní ob-
chodní toky nenasvědčovaly silnějšímu oživení 
po meziročním poklesu sektoru MT. Zdrženlivá 
podnikatelská důvěra vedla ke snížení očekáva-
ného počtu zaměstnanců, tržeb a zásob.

Hlavním tahounem globální výroby zůstala 
eurozóna, která zaznamenala propad produk-
ce již jedenáctý měsíc po sobě. To se odrazilo 
především na pokračujícím prudkém poklesu�
v� německu,� který� zasáhl� i� sousední� země,�
jako�je�Rakousko�a�Česká�republika.

Čína, Jižní Korea a Brazílie expandovaly, za-
tímco Japonsko, Velká Británie a Itálie zazna-
menaly pokles.

PMI Eurozóny se v prosinci 2019 snížil na 
46,3, oproti předloňskému 45,9 a listopado-
vému 46,9. Šlo o jedenáctý měsíc poklesu 
v řadě.

Nové zakázky dále klesaly a úbytky pracov-
ních míst šestnáctý měsíc po sobě byly nejci-
telnější od začátku roku 2013.

Německo bylo koncem roku 2019 nej-
výkonnější zemí, zatímco pokles v Itálii 
a v Nizozemsku byl za více než šest a půl roku 
nejprudší. Ve Francii bylo zaznamenáno mír-
né zlepšení. Výroba a nové zakázky se během 
prosince dále výrazně zhoršovaly. Produkce 
klesala již jedenáctý měsíc po sobě. Počet 
nově vzniklých pracovních míst klesal ještě 
prudčeji, a to i přes nejpomalejší snižování ex-
portních tržeb od začátku roku.
Rakouský PMI v prosinci 2019 činil 46, tedy 

stejně jako v předchozím měsíci. Rakouský vý-
robní sektor nadále klesal, protože produkce, 
nové zakázky a zaměstnanost se snižovaly. 

Český PMI byl v prosinci 2019 43,6 (v listo-
padu 43,5). Šlo již o 13. měsíc kontrakce pod-
nikové činnosti, a to z důvodu slabší domácí 
a zahraniční poptávky. 
německý�PMI klesl v prosinci 2019 na 43,4 

z listopadových 44,1, což bylo výrazně pod 
očekáváním (44,5). To ukazuje na hlubší kon-
trakci výrobní činnosti. Přijaté objednávky byly 
nejslabší od ledna a zaměstnanost klesla dru-
hým nejrychlejším tempem za téměř deset let.
Španělský PMI se v prosinci 2019 snížil na 

47,4. Toto snížení je nejvýraznější od dubna 
2013 a bylo zapříčiněno souběhem pádu ob-
jednávek a nadbytečné kapacity v odvětví. 
V důsledku nestabilní poptávky, a to jak doma, 
tak v zahraničí, došlo ke snížení nových objed-
návek a vývozu. Automobilový sektor zůstal 
klíčovým zdrojem oslabení. Snížení počtu pra-
covních míst bylo za více než šest let největší. 
Francouzský PMI klesl v prosinci 2019 na 

50,3, tedy pod očekávání trhu (51,7). To pou-
kazuje na slábnoucí výrobní činnost. V prosin-
ci stávkovalo několik odborů včetně dopravy 
na protest proti reformě francouzského pen-
zijního systému, která znamená, že lidé budou 
pracovat déle, aby získali plný důchod. Počet 
pracovníků nadále klesal, zatímco zahraniční 
objednávky se téměř nezměnily.
Italský PMI klesl v prosinci 2019 na 46,2 

z listopadových 47,6 a pod očekávání trhu 
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4. Business Climate
4.1 CECIMO Business Climate Barometer (m)

The Business Climate Barometer is a quarterly survey that assesses CECIMO-based companies’
current business sentiment and expectations for the next quarter.

The Business Climate Barometer will not be published in this edition of the Statistical Toolbox, as it is under 
review. The CECIMO Economic Department is modifying the survey in order to collect data more efficiently 
and reviewing the methodology, so that the results are both meaningful and relevant for CECIMO members.

The CECIMO Economic Department expects to publish a new and improved Business Climate Barometer 
soon.

4.2 Purchasing Managers Index (M)
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Global Manufacturing PMI lies slightly above the 50-point threshold in December 2019 (50,1). 

Global manufacturing remained lacklustre at the end of 2019. Growth of production and new orders were 
both marginal, as weak international trade flows hindered any expectation of a stronger recovery from the 
mid-year downturn in the sector. A restrained business confidence has led to reductions in staff, sales and 
inventory holdings.

The main drag on global manufacturing remained the euro area, which saw output fall for the eleventh 
successive month. This mainly reflected the ongoing steep contraction in Germany, that also impacted on 
neighbouring	countries	such	as	Austria	and	the	Czech	Republic.	

China,	South	Korea	and	Brazil	expanded	whereas	Japan,	the	UK	and	Italy	contracted.
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Austria
Austrian Manufacturing PMI came at 46 in December of 2019, the same as in the previous month. 
Austria’s manufacturing sector remained in contraction, as output, new orders and employment fell 
further. 

Czech	Republic
Czech	Manufacturing	PMI	was	43.6	in	December	of	2019	(43.5	in	November).	The	reading	pointed	to	
the 13th straight month of contraction in factory activity, amid a significant drop in production driven 
mostly by a weaker domestic and foreign client demand.  

Germany 
Germany’s Manufacturing PMI fell to 43.4 in December of 2019 from 44.1 in November, well below 
market expectations of 44.5. This new reading points at a deeper contraction in manufacturing activity. 
Order books were the weakest since January; export orders recorded the smallest drop in almost a year; 
and employment fell at the second-fastest rate for almost ten years.

Spain
Spain	Manufacturing	PMI	edged	down	to	47.4	in	December	of	2019,	compared	to	market	expectations	
of	47.	This	reading	is	recorded	amid	the	sharpest	drop	in	production	since	April	of	2013	(driven	by	the	
combination of falling order books and excess capacity in the sector). New orders and export trade were 
reduced due to an unstable demand environment, both at home and abroad. The automotive sector 
remained a key source of weakness, while some companies claim Brexit was behind slumping sales. Job 
cuts were the sharpest in over six years. 

France
France’s	Manufacturing	PMI	 fell	 to	50.3	 in	December	of	2019	 from	51.7,	below	market	expectations.	
The reading pointed to the slowest expansion in factory activity in three months. In December, several 
unions including transportation went on strike to protest against a reform of France’s pension system, 
which will see people need to work longer to get a full pension. New work continued to decline while 
new business from abroad experienced little changed. Job growth was stable.

Italy
Italian	Manufacturing	PMI	fell	to	46.2	in	December	of	2019	from	47.6	in	November	and	below	market	
expectations	of	47.2.	The	reading	pointed	to	the	15th	straight	month	of	contraction	in	factory	activity.	
Production fell at the fastest pace since March of 2013; order book volumes fell sharply and at the 
quickest pace for three months, amid an overall weak demand. 

4.2�nákupní�manažerský�index

4.2�nákupní�manažerský�index
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(47,2). Šlo o patnáctý měsíc kontrakce vý-
robní činnosti. Výroba klesala nejrychlejším 
tempem od března 2013; objemy přijatých 
objednávek v důsledku celkově slabé po-
ptávky klesly nejrychleji za tři měsíce.
Turecký PMI v prosinci 2019 setrval na 49,5, 

což svědčí o uklidnění nákupních podmínek. 
Produkce rostla druhý měsíc v řadě v souvis-
losti se známkami zlepšení objednávek. V re-
akci na to firmy zvyšovaly nákupní aktivitu. 
Nové objednávky a vývoz ale zůstávaly slabé. 
Britský PMI byl v prosinci 2019 na hodnotě 

47,5. Produkce a nová pracovní místa se kvů-
li přetrvávajícím obavám z vývoje globálního 
obchodu a brexitu snížily nejvíce od července 
2012. Podnikatelská očekávání však zůstávala 
v prosinci pozitivní, podpořena snížením po-
litické nejistoty, nově na trh uvedenými pro-
dukty, zvýšenou efektivitou a poněkud lepší 
důvěrou klientů.
Čínský PMI klesl na 51,5 v prosinci 2019 

z 51,8 v listopadu. Růst nových objednávek 
zpomalil na tříměsíční minimum, a to při ma-
lém nárůstu vývozu. Růst produkce byl ale 
nadále silný. Další vývoj mohl vést k obavám 
z pokračujícího obchodního napětí, politiky 
ochrany životního prostředí a tržní konkuren-
ce. Epidemie COVID19 bude mít velmi nega-
tivní dopad na důvěru výrobců.
Indický� PMI vystoupil v prosinci 2019 na 

sedmiměsíční maximum 52,7 z 51,2 v listo-
padu. Produkce rostla nejrychleji za deset 
měsíců. Nové exportní objednávky se zvýšily 
už 26. měsíc v řadě, byť mírně. Růst zaměst-
nanosti byl od února nejsilnější. Firmy také po 
určitém snížení v posledním čtvrtletí zvýšily 
nákupy vstupů. 

PMI v Japonsku se v prosinci 2019 snížil na 
48,9. Produkce klesala druhým nejrychlejším 
tempem za více než tři a půl roku. Kromě toho 
nové objednávky dále klesaly v důsledku glo-
bálních obchodních konfliktů a nižší poptáv-
ky Číny. Byly také přerušeny nákupy, firmy 

vykazovaly snahu o snížení nákladů a sníže-
nou nákupní aktivitu.
Jihokorejský PMI se v prosinci 2019 zvýšil 

na osmnáctiměsíční maximum 50,1 ze 49,4 

v předchozím měsíci. Poslední vývoj ukazoval 
na mírné zlepšení ekonomických podmínek 
v odvětví, protože jak výstup, tak nové objed-
návky se poprvé od října 2018 zvýšily. Přitom 
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Switzerland
Manufacturing	PMI	 in	 Switzerland	 increased	 to	 50.2	 in	December	 2019,	 above	 the	 expected	49.1.	The	
latest reading pointed to the first expansion in factory activity since March 2019, mainly due to rises in 
production and new orders.

Turkey
Turkish PMI Manufacturing Index was unchanged at 49.5 in December 2019, indicating a slight moderation 
in business conditions. Output grew for the second month in a row amid signs of improvement in new 
orders, with firms expanding their purchasing activity in response. New orders and new export sales 
continued to ease. 

United Kingdom
British	 Manufacturing	 PMI	 was	 revised	 slightly	 higher	 to	 47.5	 in	 December	 2019	 from	 a	 preliminary	
estimate	of	47.4.	Production	declined	the	most	since	July	2012	and	incoming	new	work	decreased	due	to	
continuing concerns around global trade and Brexit. However, business sentiment remained positive in 
December, supported by a reduced political uncertainty, new product launches, increased efficiency and 
a rather improved client confidence.

4.2�nákupní�manažerský�index

4.3�oECd�indikátor�podnikatelské�důvěry�(BCI)

4.2�nákupní�manažerský�index
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United States
US Manufacturing PMI was revised slightly lower to 52.4 from 52.5 in December of 2019. It compares with 
52.6 in the previous month. Output and new business expanded modestly while employment growth was 
the second-fastest since May, with firms stating the increase largely stemmed from greater production 
requirements. 

Canada
Canadian Manufacturing PMI dropped to 50.4 in December 2019 from 51.4 in the previous month and 
below market expectations of 51.9. It was the lowest reading since August 2019, as production volumes 
increased marginally while new business declined, as Canadian firms suffer from a subdued demand 
across the automotive and energy sectors. Furthermore, exports fell amid difficulties to acquire new work 
in US markets. An improved demand from China was nevertheless recorded as well.

Mexico
Manufacturing	 PMI	 in	Mexico	 fell	 to	 47.1	 in	 December	 2019	 from	 48.0	 in	 the	 prior	month,	 amid	 the	
sharpest contraction in factory activity since April 2011. Declines in new orders, export orders, output 
and input procurement have accelerated this trend. Markets conditions worsen across Mexico due to 
fewer government bids and a weak demand of Mexican manufactured goods both in the local market and 
abroad. There are great concerns about a lack of investments and the lingering uncertainty around the 
national automotive industry.

Brazil
Manufacturing	PMI	 in	Brazil	 dropped	 to	50.2	 in	December	2019	 from	52.9	 in	 the	previous	month,	 the	
expected	 52.6	 reading.	 Brazilian	manufacturing	 recorded	 this	 quarter	 its	 slowest	 expansion	 rate	 since	
early Q3 2019. This was driven by a slowdown in orders and experts, which result from a weak demand 
from Argentina and Chile.
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4.3 OECD Business Confidence Indicator (M)

In December 2019, OECD’s overall Business Confidence Indicator score was 99,3, a rather small improvement 
compared to November’s 99,2 BCI. Considering the quarterly data, OECD’s (BCI) averaged 99,2 in Q4 2019, 
the lowest recorded score since Q1 2013. 

 In terms of the yearly average, 2019’s Total OECD’s BCI stands at 100,4 points. 

Following a prolonged downward trend, it is now showing a slight upward trend for the first time in many 
countries; however, in most cases it is still below 100, which indicates a pessimistic outlook.
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There is a 90% correlation between the OECD Business Confidence Indicator 
for Europe and CECIMO8 Orders (1 lag) since 2008
An increase over 100 means an expansion, whereas a decrease above 100 means a 
downturn. An increase below 100 is an upturn and a decrease below 100 is a slowdown.

Available data as of December 2019:

•	 CECIMO	countries	recorded	a	BCI	at	the	100	threshold	or	above	it:	the	Netherlands	(100,5),	Spain		
	 (100,5),	Switzerland	(100,3),	Italy	(100,1)	and	France	(100).
•	 China,	the	US	and	Germany	are	below	the	100	points	mark,	along	with	several	other	CECIMO		 	
 countries.
•	 OECD	Europe’s	BCI	and	EA19	BCI’s	are	clearly	below	the	100	thresholds	which	indicates	that		 	
	 businesses	in	Europe	and	the	Eurozone	do	not	expected	the	business	environment	to	improve.		
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nákupní aktivita stoupala nejvyšším tempem 
za téměř dva roky.

PMI Tchaj-wanu vzrostl v prosinci 2019 na 
50,8 z 49,8 za listopad. Jednalo se o první růst 
aktivity podniků od září, podpořený obnove-
ným růstem nových pracovních míst, nákupní 
aktivity a zaměstnanosti. Celkový objem vý-
stupu byl stabilní. Mezitím ale vývoz klesal, 
pod vlivem slabé poptávky Číny, Evropy a USA.
Ruský PMI vzrostl v prosinci 2019 na 47,5 

z desetiletého minima 45,6 v předchozím 
měsíci. Výroba a poptávka klientů klesaly vol-
nějším tempem, zatímco firmy dále snižovaly 
počty pracovních sil.

V USA se PMI v prosinci 2019 snížil na 52,4 
z 52,6 v předchozím měsíci. Produkce a nové 
podnikání se mírně rozšířily, zatímco růst za-
městnanosti byl druhý nejrychlejší od května, 
přičemž firmy uváděly, že nárůst do značné 
míry vyplývá z větších požadavků na výrobu. 
kanadský PMI klesl v prosinci 2019 na 

50,4 z 51,4 v předchozím měsíci a pod oče-
kávání trhu (51,9). Bylo to nejníže od srpna 
2019, protože objem výroby se jen nepatrně 
zvýšil, zatímco nové obchody klesaly, neboť 
kanadské firmy trpí utlumenou poptávkou 
automobilového a energetického sektoru. 
Kromě toho vývoz klesl v důsledku obtíží při 
získávání nových pozic na americkém trhu. 
Byla zaznamenána zlepšená poptávka z Číny.

PMI v Mexiku se v prosinci 2019 snížil na 
47,1 z 48,0 v předchozím měsíci, a to v souvis-
losti s nejtvrdším pádem podnikové činnosti 
od dubna 2011. Tento trend urychlily poklesy 
exportních objednávek. Podmínky na trzích se 
zhoršují kvůli snížení vládních zakázek a slabé 
poptávce jak na místním trhu, tak v zahraničí. 
Panovaly velké obavy z nedostatku investic 
a přetrvávající nejistoty kolem národního au-
tomobilového průmyslu. 

PMI v Brazílii klesl v prosinci 2019 na 50,2 
z 52,9 v předchozím měsíci a oproti očekáva-
ným 52,6. Brazilská produkce zaznamenala od 

počátku Q3 2019 slabou expanzi. K tomu vedlo 
zpomalení zakázek a exportu, které vyplývalo 
z nízké poptávky Argentiny a Chile.

4.3�oECd�indikátor�podnikatelské�důvěry�(BCI)
Složený vedoucí indikátor (CLI), jehož sou-
částí je BCI, se skládá ze souboru kom-
ponent vybraných ze širokého spektra 
klíčových krátkodobých ekonomických in-
dikátorů tak, aby se zajistilo, že indikátory 
budou trvale vyhovovat, pokud v budoucnu 
nastane změna ekonomických struktur. CLI 
jsou počítány pro 33 zemí OECD (Island není 
zahrnut) a několik regionálních agregátů. 
Jsou založeny na hodnocení výroby podniků, 
zakázek a akcií, spolu s jejich současnou po-
zicí a očekáváním pro nejbližší budoucnost.

Tyto indexy jsou navrženy tak, aby anticipo-
valy body obratu ekonomické aktivity v relaci 
k trendu v průměru o 6 až 9 měsíců dříve, než 
k nim dojde. Zatímco teorie říká, že bod obratu 
v CLI signalizuje obrat v referenčních řadách, 
jsou body obratu ve skutečnosti determinovány 
komplikovaným procesem. Body obratu v refe-
renční řadě jsou obvykle založeny asi 4 až 8 mě-
síců předem. Proto je často nutné vyčkat několik 
období, než se učiní definitivní závěr. Je vhodné 
využít informace o meziročním vývoji CLI.

Typické ukazatele CLI zahrnují změny ob-
jednávek a zásob, indikátory finančního trhu, 
podnikatelské důvěry a data o klíčových sekto-
rech a trendu hlavních obchodních partnerů. 

Standardizovaný BCI reprezentuje jen zpra-
covatelský sektor. Je založen na hodnocení 
produkce společností, jejich zakázek, akcií a je-
jich současné pozice a očekávání. BCI ukazuje 
dlouhodobý trend průmyslové výroby (s šesti-
měsíčním zpožděním). Zvýšení více než o 100 
znamená expanzi, snížení více než o 100 pro-
pad; 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)

V prosinci 2019 celková hodnota indikátoru 
podnikatelské důvěry OECD byla na 99,3, což 
je ve srovnání s listopadovým 99,2 jen malé 
zlepšení. BCI za OECD byl v Q4 2019 průměr-
ně na 99,2, nejnižší zaznamenané skóre od Q1 
2013. 

Z hlediska ročního průměru činí hodnota 
BCI za OECD za rok 2019 100,4 bodu. 

Po dlouhotrvajícím sestupném trendu vy-
kazoval BCI poprvé v mnoha zemích mírný 
vzestupný trend; ve většině případů byl však 
stále pod stovkou, což svědčí o pesimistickém 
výhledu.

Ze zemí CECIMO dosáhlo BCI prahové 
hodnoty 100 pouze Nizozemsko (100,5), 
Španělsko (100,5), Švýcarsko (100,3), Itálie 
(100,1) a Francie (100). 

Čína, USA a Německo spolu s několika další-
mi zeměmi CECIMO byly pod hranicí 100 bodů. 

BCI za EU28 a EA19 byl většinou pod 100, 
což naznačovalo, že podniky v Evropě a eu-
rozóně neočekávají zlepšení podnikatelského 
prostředí.

5.�Souhrnné�indikátory
5.1��HdP
Meziroční�růst�HdP�v�Q4�2019:

zz Podle Eurostatu vzrostl čtvrtletní HDP 
v EU28 o 1,2 % a v eurozóně o 0,9 %. 
zz HDP v USA vzrostl o 2,3 % (Eurostat).
zz čínský HDP se v tomto období zvýšil o 6 % 
(OECD) 
zz japonský HDP se snížil o –0,4 % (OECD).

Podzimní prognóza Evropské komise ukazuje 
nově upravená meziroční tempa růstu HDP:

zz EU28: 1,4 % tempo růstu HDP v letech 2019 
a 2020.
zz Eurozóna: 1,1 % růst HDP v roce 2019 
a 1,2 % nárůst v roce 2020. Počítala s růs-
tem HDP o 1,2 % v roce 2021. 
zz USA: 2,3 % růst v roce 2019, 1,8 % v roce 
2020 a 1,6 % v roce 2021. 

4.3�oECd�indikátor�podnikatelské�důvěry�(BCI)
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zz Čína: Očekávalo se, že růst HDP v roce 2020 
bude 5,7 % a v roce 2021 5,5 %. 
zz Japonsko: Prognóza EK odhadovala růst 
HDP 0,4 % v roce 2020 a 0,6 % v roce 2021.

5.2��Inflace
Za Q4 2019 činily průměrné míry inflace:

zz EU28: 1,3 % 
zz EA19: 1 % 
zz USA: 1,7 % 
zz Čína:4,3 %

Průměrné�roční�míry�inflace (2019):
zz EU28: 1,5 % 
zz EA19: 1,2 % 
zz USA: 1,3 % 
zz Čína: 2,9 % 
Nejnižší meziroční míra inflace v CECIMO 

byla registrována ve Švýcarsku (0,4 %) 
a Portugalsku (0,3 %).
nejvyšší�roční�míra�inflace�byla�zaznamená-

na�v�České�republice�(2,6�%) a v Nizozemsku 
(2,7 %).

Prognóza�inflace�(roční�sazby):
zz EU28: 1,4 % v roce 2020 a 1,6 % v roce 2021 
zz EA19: 1,1 % v roce 2020 a 1,3 % v roce 2021 
zz USA: 2 % v roce 2020 i v roce 2021.
zz Čína: 2,4 % v roce 2020 a 2,6 % v roce 2021.

5.3�Směnné�kurzy
v� Q4� 2019 oslabil japonský� jen vůči euru 
oproti předchozímu čtvrtletí. Průměrná sazba 
činila 120,4 jenů za 1 euro, zatímco v Q3 2019 
v průměru 119,3 jenů za 1 euro.

Britská� libra získávala na síle vůči euru, při-
čemž čtvrtletní průměr činil 0,86 libry za 1 euro 
(0,902 libry v Q3 2019). Libra byla stabilní, i když 
její relativní cena se mohla vyvíjet oběma směry, 
jak to bylo v návrhu dohody o volném obchodu.

5.2��Inflace 5.2��Inflace

5.2��Inflace
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Inflation 
2017-2019

Germany Spain France Italy Austria United Kingdom SwitzerlandSource: Eurostat

Monthly Inflation (%) Q4 2019 Oct-19 Nov-19 Dec-19
United Kingdom 1,50 1,50 1,30

Austria 1,00 1,20 1,80

France 0,90 1,20 1,60

Germany 0,90 1,20 1,50

Spain 0,20 0,50 0,80

Switzerland -0,30 -0,30 -0,10

Italy 0,20 0,20 0,50

5.2 Inflation (M)

Q4 2019 average inflation rates:

•	 EU28:	1,3%	
•	 EA19:	1%
•	 US:	1,7%
•	 China:	4,3%

Average yearly inflation rates (2019):

•	 EU28:	1,5%	
•	 EA19:	1,2%
•	 US:	1,3%
•	 China:	2,9%

The	lowest	annual	 inflation	rate	among	CECIMO	members	were	registered	in	Switzerland	(0,4%)	and	
Portugal (0,3%).

The	highest	annual	 inflation	 rates	were	 recorded	 in	 the	Czech	Republic	 (2,6%)	and	 the	Netherlands	
(2,7%).	
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Inflation rate projections
2017-2021e

EU28 Forecasts EU 28 EA19 Forecasts EA19

US US Forecasts China China Forecasts

Yearly Inflation % forecast 2019 2020 2021
Austria 1,5 1,60 1,60

France 1,3 1,30 1,30

Germany 1,3 1,20 1,40

Spain 0,9 1,10 1,40

Italy 0,6 1,80 1,10

CH 0,94 1,00 0,97

UK 1,8 2,00 2,20

Inflation forecast (yearly rates):

•	 EU28:	1,4%	in	2020	and	1,6%	in	2021
•	 EA19:	1,1%	in	2020	and	1,3%	in	20201
•	 US:	2%	in	2020	as	well	as	in	2021.	
•	 China	(OECD):	2,4%	yearly	inflation	rate	in	2020	and	2,6%	in	2021.	
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EU28 Forecasts EU 28 EA19 Forecasts EA19

US US Forecasts China China Forecasts

Yearly Inflation % forecast 2019 2020 2021
Austria 1,5 1,60 1,60

France 1,3 1,30 1,30

Germany 1,3 1,20 1,40

Spain 0,9 1,10 1,40

Italy 0,6 1,80 1,10

CH 0,94 1,00 0,97

UK 1,8 2,00 2,20

Inflation forecast (yearly rates):

•	 EU28:	1,4%	in	2020	and	1,6%	in	2021
•	 EA19:	1,1%	in	2020	and	1,3%	in	20201
•	 US:	2%	in	2020	as	well	as	in	2021.	
•	 China	(OECD):	2,4%	yearly	inflation	rate	in	2020	and	2,6%	in	2021.	

5.1��HdP
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5. General Indicators
5.1 GDP (M)

Note: quarterly GDP growth rates on the graph (for EU, US and Japan) are estimates from the EC Winter 
2019 forecast. The forecasted values for China are annual.

Year-on-year quarterly GDP growth in Q4 2019:

•	 According	to	Eurostat,	quarterly	GDP	increased	+1,2%	in	EU28	and	rose	by	0.9%	in	the	Eurozone.
•	 GDP	in	the	US	increased	by	+2,3%	(Eurostat).
•	 Chinese	GDP	increased	+6%	in	this	period	(OECD)
•	 Japanese	GDP	decreased	-0,4%	(OECD).

The European Commission Autumn Forecast shows new and readjusted yearly GDP growth rates:

•	 EU28:	+1,4%	GDP	growth	rate	in	2019	and	2020.	
•	 Eurozone:	+1,1%	GDP	growth	in	2019	and	a	+	1,2%	increase	in	2020.	A	1,2%	GDP	growth	rate	is		
 initially foreseen for 2021.
•	 US:	+2,3%	growth	in	2019,	an	increase	by	+	1,8%	GDP	in	2020	and	+	1,6%	expansion	in	2021.
•	 China:	the	yearly	GDP	rate	is	expected	to	rise	by	+5,7%	in	2020	and	by	+5,5%	in	2021.
•	 Japan:	the	EC	forecasts	estimates	a	+0,4%	GDP	growth	in	2020	and	an	+0,6%	growth	rate	in	2021.
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Americký�dolar pokračoval ve zpevňování na forexových trzích, pro-
tože euro a jen ztrácely na síle vzhledem k tomu, že japonská a ev-
ropská hospodářská aktivita zpomalovaly. V Q4 2019 činil směnný kurz 
s eurem 1,107 USD za 1 euro. Nicméně se očekávalo, že americký dolar 
bude v roce 2020 slabší.
Čínský�juan se v průměru obchodoval 7,8 juanů za 1 euro, tedy mír-

ně pod průměrem roku 2018. Vliv juanu na globální forexové trhy se 
zvyšoval, neboť čínská měna se objevila ve vážených měnových koších. 
Navíc v listopadu 2019 Čína předstihla Kanadu, když se juan stal dru-
hou nejobchodovanější měnou v USA, hned po euru. 

Průměrný směnný kurz ve čtvrtém čtvrtletí 2019 mezi švýcarským 
frankem a eurem činil 1,096, stejně jako v předchozím čtvrtletí a pod 
průměrem 2018. Švýcarský�frank měl vůči euru blíže k paritě, a to až 
do Q4 2019.

5.2��Inflace

Japonský�jen Britská�libra

Americký�dolar Čínský�juan

Švýcarský�frank
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Germany Spain France Italy Austria United Kingdom SwitzerlandSource: Eurostat

Monthly Inflation (%) Q4 2019 Oct-19 Nov-19 Dec-19
United Kingdom 1,50 1,50 1,30

Austria 1,00 1,20 1,80

France 0,90 1,20 1,60

Germany 0,90 1,20 1,50

Spain 0,20 0,50 0,80

Switzerland -0,30 -0,30 -0,10

Italy 0,20 0,20 0,50

5.2 Inflation (M)

Q4 2019 average inflation rates:

•	 EU28:	1,3%	
•	 EA19:	1%
•	 US:	1,7%
•	 China:	4,3%

Average yearly inflation rates (2019):

•	 EU28:	1,5%	
•	 EA19:	1,2%
•	 US:	1,3%
•	 China:	2,9%

The	lowest	annual	 inflation	rate	among	CECIMO	members	were	registered	in	Switzerland	(0,4%)	and	
Portugal (0,3%).

The	highest	annual	 inflation	 rates	were	 recorded	 in	 the	Czech	Republic	 (2,6%)	and	 the	Netherlands	
(2,7%).	
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5.3 Foreign Exchange Rates (M)

 

121,2

average 2018: 130,351

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

JP
Y 

pe
r 1

 EU
R 

(M
on

tly
 av

er
ag

e)

 

0,847

average 2018: 0,885

0,650

0,700

0,750

0,800

0,850

0,900

0,950
15

-0
7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

GB
P 

pe
r 1

 EU
R 

(M
on

th
ly 

av
er

ag
e)

 

1,111

average 2018: 1,181

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

US
D 

pe
r 1

 EU
R 

(M
on

th
ly 

av
er

ag
e)

 

7,797

average 2018: 7,810

6,800

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

8,000

8,200

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

CN
Y 

pe
r 1

 EU
R 

(m
on

th
ly 

av
er

ag
e)

 

1,093

average 2018: 1,155

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

1,200

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

CH
F p

er
 1 

EU
R 

(M
on

th
ly 

av
er

ag
e)

In Q4 2019, the Japanese Yen weakened against the euro compared 
to the previous quarter. The average rate in this period was 120,4 Yens 
per 1 Euro, whereas in Q3 2019 the exchange rate stood at a quarterly 
average of 119,3 per 1 Euro. 

The British Pound gains strength in the Pound Sterling-to-Euro 
exchange, with a quarterly average of 0,86 pence per 1 euro (as 
opposed to Q3 2019’s 0,902). The pound has nevertheless held 
steady, although its relative price could flow both ways as the 
free trade agreement negotiations start.

The US dollar continues its recovery in forex markets, as the euro and 
the yen lose relative strength as Japanese and European economic 
activity slowdown. In Q4 2019, the greenback exchange rate with the 
euro	was	1,107	USD	per	1	euro.	However,	U.S.	dollar	is	widely	expected	
to be weaker in the coming year. 

The	Chinese	Yuan	is	traded,	on	average,	7,8	units	per	1	euro	in	
the fourth quarter of 2019, marginally below the 2018 average. 
The yuan’s influence in global forex markets is increasing, as 
the Chinese currency emerged in trade-weighted currency 
baskets. Moreover, in November 2019, China overtook Canada 
to make the yuan the second-most traded currency by the U.S., 
just after the euro. 

TThe average exchange rate in the fourth quarter of 2019 between 
the Swiss franc and the Euro was 1,096, as in the previous quarter 
and clearly below the 2018 average used as reference in this 
report. The Swiss franc had edge closer to parity against the euro, 
until a price hike in mid Q4 2019.
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5.3 Foreign Exchange Rates (M)
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In Q4 2019, the Japanese Yen weakened against the euro compared 
to the previous quarter. The average rate in this period was 120,4 Yens 
per 1 Euro, whereas in Q3 2019 the exchange rate stood at a quarterly 
average of 119,3 per 1 Euro. 

The British Pound gains strength in the Pound Sterling-to-Euro 
exchange, with a quarterly average of 0,86 pence per 1 euro (as 
opposed to Q3 2019’s 0,902). The pound has nevertheless held 
steady, although its relative price could flow both ways as the 
free trade agreement negotiations start.

The US dollar continues its recovery in forex markets, as the euro and 
the yen lose relative strength as Japanese and European economic 
activity slowdown. In Q4 2019, the greenback exchange rate with the 
euro	was	1,107	USD	per	1	euro.	However,	U.S.	dollar	is	widely	expected	
to be weaker in the coming year. 

The	Chinese	Yuan	is	traded,	on	average,	7,8	units	per	1	euro	in	
the fourth quarter of 2019, marginally below the 2018 average. 
The yuan’s influence in global forex markets is increasing, as 
the Chinese currency emerged in trade-weighted currency 
baskets. Moreover, in November 2019, China overtook Canada 
to make the yuan the second-most traded currency by the U.S., 
just after the euro. 

TThe average exchange rate in the fourth quarter of 2019 between 
the Swiss franc and the Euro was 1,096, as in the previous quarter 
and clearly below the 2018 average used as reference in this 
report. The Swiss franc had edge closer to parity against the euro, 
until a price hike in mid Q4 2019.
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In Q4 2019, the Japanese Yen weakened against the euro compared 
to the previous quarter. The average rate in this period was 120,4 Yens 
per 1 Euro, whereas in Q3 2019 the exchange rate stood at a quarterly 
average of 119,3 per 1 Euro. 

The British Pound gains strength in the Pound Sterling-to-Euro 
exchange, with a quarterly average of 0,86 pence per 1 euro (as 
opposed to Q3 2019’s 0,902). The pound has nevertheless held 
steady, although its relative price could flow both ways as the 
free trade agreement negotiations start.

The US dollar continues its recovery in forex markets, as the euro and 
the yen lose relative strength as Japanese and European economic 
activity slowdown. In Q4 2019, the greenback exchange rate with the 
euro	was	1,107	USD	per	1	euro.	However,	U.S.	dollar	is	widely	expected	
to be weaker in the coming year. 

The	Chinese	Yuan	is	traded,	on	average,	7,8	units	per	1	euro	in	
the fourth quarter of 2019, marginally below the 2018 average. 
The yuan’s influence in global forex markets is increasing, as 
the Chinese currency emerged in trade-weighted currency 
baskets. Moreover, in November 2019, China overtook Canada 
to make the yuan the second-most traded currency by the U.S., 
just after the euro. 

TThe average exchange rate in the fourth quarter of 2019 between 
the Swiss franc and the Euro was 1,096, as in the previous quarter 
and clearly below the 2018 average used as reference in this 
report. The Swiss franc had edge closer to parity against the euro, 
until a price hike in mid Q4 2019.

CECIMO Economic and Statistical Toolbox
Fourth Quarter 2019

30

5.3 Foreign Exchange Rates (M)

 

121,2

average 2018: 130,351

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

JP
Y 

pe
r 1

 EU
R 

(M
on

tly
 av

er
ag

e)

 

0,847

average 2018: 0,885

0,650

0,700

0,750

0,800

0,850

0,900

0,950

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

GB
P 

pe
r 1

 EU
R 

(M
on

th
ly 

av
er

ag
e)

 

1,111

average 2018: 1,181

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

US
D 

pe
r 1

 EU
R 

(M
on

th
ly 

av
er

ag
e)

 

7,797

average 2018: 7,810

6,800

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

8,000

8,200

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

CN
Y 

pe
r 1

 EU
R 

(m
on

th
ly 

av
er

ag
e)

 

1,093

average 2018: 1,155

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

1,200

15
-0

7

15
-0

9

15
-11

16
-0

1

16
-0

3

16
-0

5

16
-0

7

16
-0

9

16
-11

17-
01

17-
03

17-
05

17-
07

17-
09 17-

11

18
-0

1

18
-0

3

18
-0

5

18
-0

7

18
-0

9

18
-11

19
-0

1

19
-0

3

19
-0

5

19
-0

7

19
-0

9

19
-11

CH
F p

er
 1 

EU
R 

(M
on

th
ly 

av
er

ag
e)

In Q4 2019, the Japanese Yen weakened against the euro compared 
to the previous quarter. The average rate in this period was 120,4 Yens 
per 1 Euro, whereas in Q3 2019 the exchange rate stood at a quarterly 
average of 119,3 per 1 Euro. 

The British Pound gains strength in the Pound Sterling-to-Euro 
exchange, with a quarterly average of 0,86 pence per 1 euro (as 
opposed to Q3 2019’s 0,902). The pound has nevertheless held 
steady, although its relative price could flow both ways as the 
free trade agreement negotiations start.

The US dollar continues its recovery in forex markets, as the euro and 
the yen lose relative strength as Japanese and European economic 
activity slowdown. In Q4 2019, the greenback exchange rate with the 
euro	was	1,107	USD	per	1	euro.	However,	U.S.	dollar	is	widely	expected	
to be weaker in the coming year. 

The	Chinese	Yuan	is	traded,	on	average,	7,8	units	per	1	euro	in	
the fourth quarter of 2019, marginally below the 2018 average. 
The yuan’s influence in global forex markets is increasing, as 
the Chinese currency emerged in trade-weighted currency 
baskets. Moreover, in November 2019, China overtook Canada 
to make the yuan the second-most traded currency by the U.S., 
just after the euro. 

TThe average exchange rate in the fourth quarter of 2019 between 
the Swiss franc and the Euro was 1,096, as in the previous quarter 
and clearly below the 2018 average used as reference in this 
report. The Swiss franc had edge closer to parity against the euro, 
until a price hike in mid Q4 2019.CECIMO Economic and Statistical Toolbox
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In Q4 2019, the Japanese Yen weakened against the euro compared 
to the previous quarter. The average rate in this period was 120,4 Yens 
per 1 Euro, whereas in Q3 2019 the exchange rate stood at a quarterly 
average of 119,3 per 1 Euro. 

The British Pound gains strength in the Pound Sterling-to-Euro 
exchange, with a quarterly average of 0,86 pence per 1 euro (as 
opposed to Q3 2019’s 0,902). The pound has nevertheless held 
steady, although its relative price could flow both ways as the 
free trade agreement negotiations start.

The US dollar continues its recovery in forex markets, as the euro and 
the yen lose relative strength as Japanese and European economic 
activity slowdown. In Q4 2019, the greenback exchange rate with the 
euro	was	1,107	USD	per	1	euro.	However,	U.S.	dollar	is	widely	expected	
to be weaker in the coming year. 

The	Chinese	Yuan	is	traded,	on	average,	7,8	units	per	1	euro	in	
the fourth quarter of 2019, marginally below the 2018 average. 
The yuan’s influence in global forex markets is increasing, as 
the Chinese currency emerged in trade-weighted currency 
baskets. Moreover, in November 2019, China overtook Canada 
to make the yuan the second-most traded currency by the U.S., 
just after the euro. 

TThe average exchange rate in the fourth quarter of 2019 between 
the Swiss franc and the Euro was 1,096, as in the previous quarter 
and clearly below the 2018 average used as reference in this 
report. The Swiss franc had edge closer to parity against the euro, 
until a price hike in mid Q4 2019.
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Novým prezidentem CECIMO 
byl zvolen Hans-Martin 
Schneeberger
Během�svého�podzimního�zasedání,�které�se�konalo�5.�prosince�2019�v�Bruselu,�
zvolilo�valné�shromáždění�CECIMo�doktora�Hans-Martina�Schneebergera�před-
sedou�CECIMo�na�období�dvou�let.�ve�svém�funkčním�období�se�zaměří�na�sta-
novení�globálních�standardů�a�využití�umělé�inteligence.

Dr. Hans-Martin Schneeberger, který do této funkce nastupuje po dr. 
Rolandu Feichtlovi, byl pověřen vedením evropské asociace, která 
představuje více než třetinu světové výroby obráběcích strojů.

Na vysoce konkurenčním a volatilním globálním trhu musí CECIMO 
a jeho členové předat jak národním, tak i evropským institucím jas-
né poselství, že průmysl je životně důležitý pro budoucí rozvoj Evropy. 
Odvětví obráběcích strojů může podle dr. Schneebergera přispět 
ke zdravému vývoji evropského průmyslu spoluprací při koncipová-
ní příštích regulačních iniciativ a politik EU. Vzhledem k tomu, že se 
svět soustřeďuje na tři dimenze udržitelnosti (udržitelnost ekonomiky, 
životního prostředí a společnosti), může CECIMO hrát v dnešních vý-
zvách, jako je cirkulární ekonomika a digitalizace, zásadní roli. Můžeme 
pomoci definovat standardy pro nové technologie založené na našich 
hodnotách a etice. To se týká zejména problematiky umělé inteligence. 
„Evropa musí na mezinárodní úrovni být iniciátorem prací na globál-
ních standardech, aby naše předpisy byly příkladem pro ostatní, kteří 
nás budou následovat“ říká.

Nový předseda CECIMO dále upřesnil, že evropské orgány by měly 
ocenit roli průmyslových odvětví, jako je průmysl MT, při přípravě stě-
žejních dokumentů. Pokud jde o umělou inteligenci, zástupci EU by 
měli rozšířit svůj pohled a ocenit různé přístupy, nejen přístup v jedné 
z velkých technologických společností. „V mnoha případech jsou tyto 
společnosti dodavateli pro náš průmysl, zatímco my jsme zákazníci, 
a tedy uživatelé. Proč by tedy Evropská komise měla diskutovat o re-
levantních otázkách výhradně s dodavateli, pokud může vést dobře 
podloženou diskusi s uživateli?“ Dr. Schneeberger se zavázal, že za jeho 
předsednictví bude CECIMO hlasem výroby v souladu s definicí jednot-
ného digitálního trhu.

Priority dr. Schneebergera jsou v souladu s projektem příští Evropské 
komise. Evropa chce mimo jiné nastavit správné prostředí pro to, aby 
se digitálním sítím a službám dařilo a posílilo se její postavení jako od-
povědného globálního lídra. CECIMO bude pečlivě sledovat všechny 
dokumenty, které se ocitnou na stole Komise, jako je kybernetická bez-
pečnost, obchodní dohody a práva duševního vlastnictví, kde můžeme 
poskytnout cenný vstup.

V CECIMO byli zvoleni noví předsedové výborů
v�roce�2019�byli�Generálním�shromážděním�CECIMo�zvoleni�na�dobu�dvou�let�
Massimo�Carboniero�předsedou�Technického�výboru�a�Bruno�Cathomen�před-
sedou�komunikačního�a�advokátního�výboru.�delegáti�také�potvrdili�Marcuse�
Burtona�ve�funkci�předsedy�Hospodářského�výboru�na�další�mandát.

Jako nástupce pana Juhy Makitala povede 
dr. Massimo Carboniero Technický výbor 
CECIMO, který v příštích dvou letech za-
měří těžiště své práce na revizi směrnice 
o strojích. Normalizace je dalším priorit-
ním tématem jednání výboru. Podle dr. 
Carboniera „standardy hrají strategickou 

roli při zavádění nových technologií a digi-
talizaci průmyslu“. CECIMO se podílí na práci 
různých normalizačních výborů na evropské 
a mezinárodní úrovni. Dalším strategickým 
tématem jednání výboru bude udržitelnost. 
Tím, že bude vycházet ze stávajících osvěd-
čených postupů, bude CECIMO podporovat 

odvětví obráběcích strojů s cílem zvýšit 
udržitelnost. 

Dr. Massimo Carboniero je generálním ředi-
telem a spolumajitelem společnosti OMERA 
– vedoucí společnosti v sektoru kovoobrábě-
cích strojů, generálním ředitelem FAIB – spo-
lečnosti specializované na výrobu pro auto-
mobilový sektor a členem představenstva 
společnosti Timac – společnosti vyrábějící 
kruhové nůžky, speciální obráběcí stroje a au-
tomatizační systémy. V roce 2004 byl jmeno-
ván členem správní rady UCIMU-SISTEMI PER 

kdo�je�dr.�Hans-Martin�Schneeberger?�
Dr. Hans-Martin Schneeberger je švýcarský občan narozený 14. 
května 1955. Dr. Schneeberger vykonává od roku 2003 funkci 
předsedy představenstva Schneeberger Holding AG. V letech 1993 
až 2018 byl generálním ředitelem společnosti a v letech 1988 až 
1993 generálním ředitelem a vedoucím marketingu a prodeje 
společnosti Schneeberger AG. Od roku 1985 do roku 1988 byl Dr. 
Schneeberger finančním a projektovým manažerem v rámci kon-
zultační firmy v oblasti řízení.



www.sst.cz� 55

CECIMo

PRODURRE a v období od září 2008 do června 
2016 byl místopředsedou Asociace. Od roku 
2016 je prezidentem UCIMU. Narodil se v roce 
1959, vystudoval obor Business Economics na 
Universitě Ca’ Foscari v Benátkách.

Pan Bruno Cathomen vystřídá pana Georga 
Blahu ve funkci předsedy Komunikačního 
a advokátního výboru. Ve svém dvouletém 
funkčním období se hodlá zabývat otázkami, 
které jsou důležité pro obráběcí stroje a sou-
visející výrobní odvětví. Podle něj jde ruku 
v ruce kybernetická bezpečnost a digitaliza-
ce našeho průmyslu. Proto je kybernetická 

bezpečnost hlavní prioritou. Pan Cathomen 
ujistil o závazku CECIMO podpořit Evropskou 
komisi a ENISA v budování skutečného „jed-
notného trhu kybernetické bezpečnosti“. 
Nicméně musíme zajistit konkurenceschop-
nost našeho průmyslu, přičemž se bude-
me řídit přístupem založeným na rizicích. 
Znamená to, že požadavky na kybernetickou 
bezpečnost souvisejí se zamýšleným použitím 
výrobku a mírou rizika. Datové toky, lepší kva-
lita dat a jejich správa jsou pro výrobce ob-
ráběcích strojů životně důležité. Proto bude 
CECIMO velmi pečlivě sledovat práci Evropské 

komise pokud jde o odpovědné nakládání 
s daty. Umati je také prioritou, neboť jeho cí-
lem je vytvoření celosvětového standardu pro 
konektivitu obráběcích strojů. „Potřebujeme 
iniciativy jako je umati,“ říká pan Cathomen. 
„Hlavním přínosem je usnadnění zpracování 
dat, a pokud jsou data standardizována na 
mnoha rozhraních obráběcích strojů, zjedno-
dušuje se například sledování těchto údajů“.

Bruno Cathomen je švýcarským občanem. 
Od roku 2011 je generálním ředitelem sku-
piny Mikron. Ve společnosti Mikron začal 
pracovat v roce 2009 a od té doby je členem 
výboru Swissmem švýcarských výrobců stroj-
ních nástrojů. Před nástupem do společnosti 
Mikron pracoval Bruno Cathomen 8 let v ce-
losvětově působícím poskytovateli finských 
elektronických výrobních služeb Elcoteq 
Network Cooperation, kde zastával různé po-
zice, a předtím 7 let ve společnosti ABB. Má 
bakalářský titul v oboru elektrotechnika na 
Technické univerzitě v Zürichu, kde získal titul 
magistr v oboru management a technika. Má 
též titul výkonného bakaláře obchodní správy 
OEKREAL School of Business.

Pan Marcus Burton, ředitel Yamazaki Mazak 
UK Ltd, byl potvrzen na další dva roky ve funk-
ci předsedy hospodářského výboru. V době 
vysoké nejistoty nás jeho zkušenosti jistě po-
vedou v příštích rozhovorech EU o obchod-
ních dohodách s dalšími zeměmi. Nejen proto 
bude pokračovat ve sledování statistik a pro-
gnóz pro průmysl.

Předsedové CECIMO, včetně pana Stewarta 
Lanea, korporátního manažera Renishaw PL, 
který nadále předsedá Výboru pro aditivní 
výrobu, rady a sekretariátu CECIMO, zajiš-
ťují, aby prezident CECIMO, Dr. Hans Martin 
Schneeberger, měl silný a odhodlaný tým, kte-
rý CECIMO přivede na ještě vyšší úroveň.

Alfredo�Mariotti,
zz narozen 12. března 1946, 
pracuje jako generální ředitel 
italské strojírenské asociace 
UCIMU, kterou také zastupuje 
v evropské asociaci CECIMO.
zz Významnou měrou se podí-
lí na organizaci pravidelných 
výstav obráběcích strojů 
EMO, které se konají střídavě 
v Miláně a v Hannoveru.
zz Vystudoval ekonomii a ob-
chod na Università Cattolica 
del Sacro Cuore v Miláně.
zz V asociaci UCIMU působil na 
různých pozicích už od roku 
1980.
zz V minulosti byl mimo jiné oce-
něn vyznamenáním Cavaliere 
della Repubblica.

Obrázek zleva doprava, Stewart Lane, Marcus Burton, Hans-Martin Schneeberger (nový prezident CECIMO), Bruno Cathomen a Massimo 
Carboniero

Alfredo Mariotti – 40 let  
práce v UCIMU.
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Geopolitické výzvy pro evropský průmysl 
obráběcích strojů v podmínkách nejistot 
globálního trhu
v�současnosti�je�nejistota�jediným�pravidlem,�na�které�se�lze�spolehnout.�Postoj�
globálních�trhů�může�odradit�i�ty�nejpodnikavější�výrobce�a�exportéry.�nicmé-
ně,�analýzy�ekonomického�prostředí�ukazují,�že�navzdory�velkým�geopolitickým�
problémům,�existuje�v�zahraničí�mnoho�příležitostí,�které�může�sektor�obrábě-
cích�strojů�využít.

Dr. Roland�Feichtl, bývalý prezident CECIMO, 
řekl: „V roce 2019 zažíval trh MT pozvolný po-
kles v důsledku rostoucích potíží na meziná-
rodní politické scéně“. Celkové zakázky v Q2 
2019 klesly o 19 % oproti Q1 a o 24 % proti 
hodnotám Q2 2018. Též průmyslová produk-
ce v Evropě čelila klesajícímu trendu, podob-
ně jako ukazatel důvěry evropských výrobců. 
Ekonomické faktory jsou zřejmě již za bodem, 
kdy ve vazbě na geopolitické skutečnosti do-
šlo ke změně v cyklu. 

Jednou z nich je nepochybně Brexit, který 
byl středobodem politických diskusí od červ-
na 2016. Britská výroba MT byla v CECIMO 
s hodnotou více jak 500 mil. eur a podílem 
2,3 % sedmou největší. Rovněž ve spotřebě 
MT byla Británie v CECIMO na sedmém mís-
tě s podílem 4,2 % (730 mil. eur). Byla také 
s více než 560 miliony eur devátým největ-
ším exportérem. Tato čísla ukazují, že Velká 
Británie byla základním kamenem projektu 
CECIMO. Pokud vzniknou byrokratické pře-
kážky a budou zavedeny celní tarify mezi 
evropským a britským průmyslem MT, bude 
dopad na sektor MT velmi negativní. 

Bez ohledu na výsledek Brexitu ale zůsta-
ne VB silným strategickým partnerem v rámci 
CECIMO, což bude pomáhat úsilí asociace zajis-
tit, aby obchodování pokračovalo pokud mož-
no plynule. EU se snaží zaručit volný pohyb prů-
myslových výrobků mezi jednotným trhem EU 
a VB. Krokem správným směrem je Generální 
exportní autorizace EU na určité duálně použi-
telné položky EU a VB. V případě tzv. tvrdého 
brexitu by ke stabilnímu řešení byla zapotřebí 
dohoda o odchodu VB se širokým záběrem. 

Světová ekonomika čelila též další výzvě – 
obchodní�válce�mezi�USA�a�Čínou. Agresivní 
celní politika zhoršila obchodní vztahy mezi 
těmito dvěma zeměmi. Tarify postihly pře-
devším čínské a americké zboží, ale působí 
i na zahraniční zákazníky CECIMO. V roce 
2018 měli s Čínou významný obchodní pře-
bytek jak výrobci ze zemí CECIMO (aktivní 
saldo 2,7 mld. eur), tak i ze Spojených států 
(1,7 mld. eur) 

Další významný vliv má konflikt mezi 
Ruskem�a�Ukrajinou. V roce 2014 bylo Rusko 
sankcionováno ze strany USA a EU z důvodu 
politického zasahování do záležitostí sousední 
Ukrajiny. Tato opatření však neprošla diskusí 

a poškodila evropské podnikání, zejména fir-
my obchodující na ruském trhu průmyslových 
produktů. Rusko je v současnosti pátým nej-
větším exportním trhem s podílem 4,6 % 
z celkového exportu. V roce 2008 činil export 
do Ruska 10,7 % exportu zemí CECIMO, ale 
sankce tento podíl srazily na nynější úroveň. 

Probíhající konflikt� s� Iránem také přináší 
výrobcům MT značné obtíže. Export MT do 
Iránu se snížil od roku 2010, kdy dosáhl vr-
cholu (157,3 mil. euro), na pouhých 4,2 mil. 
euro v roce 2018. Omezení obchodu s duálně 
použitelnými výrobky těžce postihlo obchodní 
potenciál výrobců CECIMO na iránském trhu 
a určitě budou zpomalovat přechod Iránu 
k produktově založené ekonomice. 

V tomto kontextu hodlá CECIMO spolupra-
covat na zajištění transparentních obchodních 
vztahů s těmito i dalšími zeměmi a vyzývá EU, 
aby používala účinné nástroje, jež nebudou 
vážně narušovat zahraniční pozici evropských 
výrobců MT. Vyrovnat se s dnešními výzvami 
nebude snadné, ale CECIMO podpoří úsilí 
k jejich překonání.

Navzdory tomu pozorujeme na mezinárod-
ní úrovni politický vývoj, který může pro náš 
sektor představovat obchodní příležitosti. 
Evropská komise se zasloužila o uzavření jed-
nání o nové obchodní dohodě s MERCOSUR, 
regionálním obchodním blokem sdružujícím 
Brazílii, Argentinu, Uruguay a Paraguay, a také 
s některými strategicky důležitými a exportně 
orientovanými státy, jako je Mexiko a Vietnam. 

Pokud jde o MERCOSUR, dne 28. června 
2019 zástupci EU a jihoamerického obchodní-
ho sdružení dosáhli politické shody o novém 

dvoustranném obchodním ujednání. Jedním 
z jeho hlavních principů je odstranění vyso-
kých celních sazeb na klíčové průmyslové vý-
robky, jako jsou automobily (35 %), automo-
bilní díly (14–18 %) a stroje (14–20 %). V roce 
2018 vývoz zboží z EU do zemí MERCOSUR 
měl hodnotu 45 mld. eur a dovoz kolem 43 
mld. eur. Pokud bude dohoda po ratifikaci 
všemi státy implementována, můžeme očeká-
vat podstatné zvýšení obchodních toků. 
Mexiko je pro CECIMO čtvrtým největším 

exportním trhem s podílem na celkovém ex-
portu v roce 2018 kolem 4,5 %. Vývoz CECIMO 
do Mexika významně roste: z 275 mil. eur 
v roce 2009 na více jak 592 mil. eur v roce 
2018. Mexiko je členem sdružení NAFTA a, 
pokud obchodní dohoda zahrne principy do-
hodnuté v dubnu 2018, získá tím CECIMO pří-
stup na celý severoamerický trh.

Pokud jde o vietnam, smlouva o obchodu 
a investicích, podepsaná v červnu 2019, umož-
ňuje evropským výrobcům přístup na trh, kte-
rý je pro CECIMO svojí hodnotou v pořadí na 
šestnáctém místě a pro EU druhým největším 
obchodním partnerem ve Společenství zemí 
jihovýchodní Asie (ASEAN). Potenciál tohoto 
trhu je jasný: zatímco v roce 2017 měl export 
MT do Vietnamu hodnotu 13 mil. eur, v roce 
2018 dosáhl 139,4 mil. eur. 

Cesta, kterou sleduje Evropská komise, by 
měla pokračovat dalšími legislativními kroky. 
Pan Marcus� Burton, předseda ekonomické-
ho výboru CECIMO, říká: „CECIMO podporuje 
politickou linii Evropské komise pod vedením 
paní von der Leyen, protože sleduje komplex-
ní obchodní strategii regionů EU, principy 
obchodního partnerství EU – USA a zejmé-
na reformu protekcionistických mechanismů 
a pravidel WTO“. 

Kromě obchodu naši členové ukazují, jak 
průmyslové podnikání zlepšuje produktivitu in-
vestováním do pokročilých digitálních systémů 
a vysoce inovativních technologií, a to i v době, 
kdy se ekonomické perspektivy zdají být nejas-
né. CECIMO naléhá na EU, aby podporovala 
Průmysl 4.0 jasnou politikou a vystupovala pro-
ti technofobním názorům. Investice do nových 
technologií jsou klíčem pro budoucí úspěch, 
dokonce i v ekonomicky obtížném období.

Veškeré plánované aktivity a předpokládané 
cíle CECIMO se samozřejmě v posledních mě-
sících zásadním způsobem změnily. Prioritou 
se stal boj proti koronavirové pandemii a jejím 
následkům na evropský průmysl. Oživení prů-
myslové výroby se stalo geopolitickou výzvou 
číslo jedna, a to skutečně v celosvětovém 
měřítku.
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Zelená dohoda 
pro Evropu
Hlavním�cílem�Zelené�dohody�EU�je�za-
členit�průmyslovou�politiku�do�ambicí�
EU�v�oblasti�klimatu.�opatření�v�oblas-
ti�změny�klimatu�se�stále�více�považují�
za� nedílnou� součást� programu� zahra-
niční�a�obchodní�politiky�EU.�Evropská�
komise� prosazuje� pojem� „klimatická�
neutralita“�a�dosažení�nulových�emisí�
skleníkových�plynů�do�roku�2050.�Pro-
to�Green�deal�EU�není� jen�další� inici-
ativou� Ek,� ale� je� to� velmi� ambiciózní�
plán,�který�chce�spojit�ekonomiku,�ži-
votní�prostředí�a�společnost.

Ambice�v�oblasti�klimatu
Evropská komise navrhuje evropský „klima-
tický zákon“, který stanoví cíl v oblasti klima-
tické neutrality do roku 2050. To znamená 
aktualizovat ambice EU v oblasti klimatu do 
roku 2030, přičemž snížení emisí skleníko-
vých plynů o 50–55 % nahradí stávající 40 % 
cíl. Hodnota 55 % bude předmětem analýzy 
nákladů a přínosů. Na rok 2021 se dále plá-
nuje revize směrnice o energetické účinnosti 
a další příslušné právní předpisy. Renovace 
budov (veřejné a soukromé budovy) bude 
jedním ze stěžejních programů Zelené doho-
dy EU.

Průmyslová�strategie�pro�čistou�
a�cirkulární�ekonomiku
Evropská komise navrhne akční plán cirkulár-
ní ekonomiky, který bude zahrnovat politiku 
„udržitelných produktů“ na podporu cirkulač-
ní konstrukce všech výrobků na základě spo-
lečné metodiky a zásad. Před recyklací bude 
upřednostňovat redukci a opětovné použití 
materiálů. Bude podporovat nové obchodní 
modely a stanoví minimální požadavky, aby se 
zabránilo uvádění výrobků škodlivých pro ži-
votní prostředí na trh EU. Posílena bude také 
rozšířená odpovědnost výrobců.

Cílem akčního plánu cirkulární ekonomiky 
je mobilizovat průmysl pro přechod na čisté 

a oběhové hospodářství. Zaměří se na odvětví 
náročná na zdroje, jako je textil, stavebnictví, 
elektronika a plasty; bude mít ale dopad na 
všechna výrobní odvětví. Dává silný signál 
přechodu k nízkoemisním technologiím, udr-
žitelným výrobkům a službám.

Udržitelná�a�inteligentní�mobilita
Evropská komise navrhne do června 2021 revi-
dovat právní předpisy týkající se výkonnostních 
norem pro emise CO2 u vozidel se spalovacími 
motory (osobní a dodávkové automobily), aby 
byla zajištěna jasná cesta od roku 2025 smě-
rem k mobilitě s nulovými emisemi.

k�ambicím�nulového�znečištění�
prostředí�bez�toxických�látek
Evropská komise přijme v roce 2021 akč-
ní plán pro nulové znečištění ovzduší, vody 
a půdy. Komise dále přezkoumá opatření EU 
na řešení znečištění z velkých průmyslových 
zařízení. Zaměří se na odvětvový rozsah práv-
ních předpisů a na to, zda je plně v souladu 
s politikou v oblasti klimatu, energetiky a obě-
hového hospodářství.

EU�jako�globální�leader
EU bude i nadále vést mezinárodní jedná-
ní o klimatu a biologické rozmanitosti, dále 
posilovat mezinárodní politický rámec a ve 
spolupráci s členskými státy posílí diplomacii 
EU v oblasti zeleného obchodu. Cílem bude 
přimět globální partnery, aby jednali a zajistili 
srovnatelnost akcí a politik.

Evropská komise konečně představí nový 
akční�program�v�oblasti�životního�prostředí, 
který doplní evropskou ekologickou dohodu. 
Bude zahrnovat nový monitorovací mechani-
smus, který zajistí, že Evropa bude dál na ces-
tě ke splnění svých environmentálních cílů. 
Komise rovněž zahájí řídicí panel, který bude 
sledovat pokrok při plnění všech cílů Evropské 
Zelené dohody pro Evropu.
v� souvislosti� se� změnami� priorit� vyvo-

lanými� pandemií� koronaviru� vyskytly� se�
v� Evropské� komisi� názory,� že� bude� třeba�
požadavky� Zelené� dohody� zmírnit� nebo� zá-
sadním� způsobem� odsunout� do� budoucna,�
vzhledem�k�tomu,�že�realizace�řady�z�nich�vy-
žaduje�značné�náklady,�které�bude�nutno�vy-
užít�především�k�oživení�světové�ekonomiky.

do roku 2050
klima�cky neutrální

snížením znečištění
chránit lidský život,
živočichy a rostliny

pomáhat společnostem
stát se světovými lídry
v oblas� čistých 
produktů a technologií

pomáhat zajis�t
spravedlivou a inkluzivní
transformaci
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Cílem je funkční a inovativní 
rámec automobilního průmyslu
Rozhovor�s�paní�Siegrid�de�vries,�generální�ředitelkou�CLEPA�–�Evropské�asociace�
dodavatelů�automobilního�průmyslu

�� v� uplynulých� letech,� zejména� po� přijetí�
tzv.�„Balíčku politiky čistého ovzduší“�v�roce�
2013,� je� velká� pozornost� upřena� na� zlep-
šení� kvality� vzduchu� a� tomu� napomáhající�
opatření�ke�snižování�emisí�dopravních�pro-
středků.�EU�silně�propaguje�elektromobilitu,�
je� však� přesto� nutné� pracovat� na� snižování�
emisí�spalovacích�motorů?

Nadcházející dekáda bude ve znamení zlep-
šování technologie elektrických baterií, jež 
budou v nadcházejícím období klíčové pro do-
sažení cílů ve snižování emisí. Bude nicméně 
rovněž zlepšována účinnost spalovacích mo-
torů používaných k dopravě osob a zboží. Pro 
rok 2030 očekávají subdodavatelé automo-
bilek, že kolem 75 % vyráběných automobilů 
bude stále ještě osazeno spalovacími motory, 
včetně hybridních systémů. Z toho důvodu je 
i pro hybridní elektromobily důležité zvyšo-
vat účinnost klasických pohonných jednotek. 
Je třeba se zaměřit na zdokonalování spalo-
vacích motorů využívajících biopaliva s cílem 
dosažení uhlíkové neutrality vozového parku 
jako celku. Zavedením nových a zdokonale-
ných hnacích technologií, nových modelů aut 
a efektivnější dopravní infrastruktury mohou 
být podstatně omezeny emise současných 
osobních a komerčních automobilů, a to ze-
jména v městském provozu. Evropský doda-
vatelský sektor podporuje takový regulativní 
rámec, který bude technologicky neutrální 
a bude zajišťovat, aby byla na trhu zastoupe-
na nejefektivnější technická řešení.

�� Evropská� agentura� životního� prostředí�
(EEA)� zveřejnila� v� létě� roku� 2019� údaje� na-
značující,� že� průměrné� emise� Co2� nových�
osobních�aut�zemí�EU�28�již�druhý�rok�v�řadě�
vzrostly.� výrobci� aut� opakovaně� varovali�
tvůrce� politiky� EU,� že� automobilní� průmysl�
bude� čelit� vážným� problémům,� jak� zajistit�
cíle�EU�stanovené�pro�rok�2020�a�další� léta.�
Jak�vidíte�další�postup?

EU přijala velmi ambiciózní cíle pro obje-
my celosvětových emisí uhlíku. Jejich apli-
kace naráží na závažné faktory, které závi-
sí na strategických rozhodnutích výrobců. 
Předpokládáme, že, aby bylo zajištěno dosa-
žení cílových emisí CO₂ do roku 2030, bude 
muset mít 40 % aut buď plně elektrický, nebo 
plug-in-hybridní pohon. Nyní jejich podíl ne-
dosahuje ani 10 %. Míra růstu prodeje elek-
troaut se v různých zemích liší a závisí pod-
statně na faktorech, které jsou mimo dosah 
automobilního průmyslu. Mezi tyto faktory 
patří důvěra spotřebitelů, nutnost vybudo-
vání infrastruktury a současná neschopnost 

elektrických sítí přenášet dostatečné množ-
ství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. 
Nízké počty prodávaných elektrických vozidel 
jsou také důsledkem jejich stále ještě vyšší 
nákladnosti ve srovnání s auty s tradičním po-
honem. K nastartování procesu transformace 
dopravy jsou zapotřebí politická opatření, 
která podpoří dosažení cílů regulace. Jednou 
z důležitých aktivit by mělo být pokračující 
úsilí o přebudování evropských přenosových 
sítí. Tvůrci politických rozhodnutí musí také 
čelit sociálním důsledkům v regionech, kde je 
riziko ztráty pracovních příležitostí. Evropské 
firmy jsou světovými lídry v technologii po-
honných systémů a disponují vysoce kvalifiko-
vanou pracovní silou napříč EU, a to i v pod-
miňujících sektorech, jako je výroba strojního 
zařízení.

�� Automobilový� průmysl� byl� doposud� jed-
ním� z� nejdůležitějších� hnacích� momentů�
ekonomické�prosperity�v�Evropě.�Jak�si�může�
Evropa� udržet� svou� vůdčí� obchodní� pozici�
vůči�Číně�a�USA,�zejména�při�hrozbě�americ-
kých�cel�na�dovoz�aut�z�EU?

Subdodavatelé výrobců automobilů se bě-
hem své více jak stoleté historie velmi dob-
ře vyrovnávali se změnami tržního prostředí 
a vyhledávali nové výrobkové a tržní příleži-
tosti. Protože se globální konkurence zinten-
zivňuje, investuje evropský dodavatelský prů-
mysl více do výzkumu a vývoje a osvojuje si 
nové odbornosti v oblastech, jako je software, 
umělá inteligence, konektivita, datová analý-
za, elektrické a alternativní pohony, bezpeč-
nost a technologie bateriových článků. Vedle 
těchto nových oblastí budou ale i v budoucnu 
nadále těžištěm evropského subdodavatel-
ského průmyslu jejich dodávky do odvětví do-
pravních prostředků.

�� ke� kterým� tématům� byste� chtěli� obrátit�
pozornost�nově�zvoleného�kolegia�komisařů�
a�Evropského�parlamentu?

Fungující, spolehlivý a inovačně-přátelský 
právní rámec napříč zeměmi Evropy bude 
předpokladem úspěchu ve světě, pro který 
je v rostoucí míře charakteristická globální 
konkurence. Evropské subdodavatelské firmy 
mohou být lídry v oblastech, kde existuje jen 
málo vnitřních obchodních bariér. Průmyslová 
politika by měla dále klást důraz na to, aby se 
zvýšil podíl průmyslu v zemích EU na 20 % 
celkového výkonu ekonomiky. Evropský auto-
mobilový průmysl působí na globálním trhu, 
takže je třeba, aby se politika EU zaměřila 
na faktory negativně působící na evropskou 

konkurenceschopnost. Evropa též potřebuje 
pružné a adaptabilní podnikatelské prostředí, 
napomáhající inovacím. Veřejná podpora a fi-
nancování výzkumu a inovačních programů, 
jako je například program Horizont Evropa, 
v tom také hrají důležitou úlohu. Naše vize 
je vcelku optimistická, pokud jde o budouc-
nost průmyslu a mobility jako celku. Současně 
jsme přesvědčeni, že je zapotřebí více sou-
středit úsilí podnikatelů do oblasti mobility, 
aby se podařil úspěšný přechod od tradičního 
automobilového průmyslu do vysoce diver-
zifikovaného a velmi diferencovaného světa 
nové mobility. 

Rafael�IdIGoRAS,�výkonný�ředitel�
SoRALUCE�S.CooP,�říká:

„Nová Evropská komise má za cíl prosadit 
komplexní strategii udržitelné a chytré mobi-
lity, která by odpovídala ambicím na dosažení 
nulových exhalací. CECIMO podporuje směřo-
vání EU na zajištění udržitelné, digitalizované 
a inovativní mobility. CECIMO nicméně vyzývá 
regulátory EU, aby dodrželi princip technolo-
gické neutrality.“

Alfred�Mariotti,�generální�ředitel�
UCIMU,�říká:

„Spotřeba obráběcích strojů a automobilo-
vá výroba jdou ruku v ruce. UCIMU využívá 
celosvětovou produkci aut jako indikátoru 
pro prognózování spotřeby obráběcích strojů. 
V důsledku toho pozorně sledujeme budoucí 
trendy automobilního sektoru, jako je propo-
jená a automatizovaná mobilita, stejně jako 
elektromobilita. Tyto trendy mají velmi vý-
znamné dopady na výrobní zařízení a průmy-
slové strategie subdodavatelů automobilních 
dílů. Proto se snažíme předvídat důsledky to-
hoto vývoje na náš sektor.“

Sigrid de Vries, generální ředitelka CLEPA
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Regulace aditivní výroby bude 
jedním z důležitých bodů 
programu Evropské komise
v�příštích�měsících�by�mělo�být�řešeno�několik�důležitých�bodů�programu�Ev-
ropské�komise:�odpovědnost�za�vady�výrobků,�práva�intelektuálního�vlastnictví�
a�obchodní�dohoda�USA-EU.

CECIMo� aktivně� monitoruje� vývoj� těchto�
kauz,�aby�případně�mohlo�korigovat�dopady�
na�sféru�aditivní�výroby.�I�když�se�jedná�o�cit-
livé�záležitosti,�segment�aditivní�výroby�rych-
le�směřuje�k�harmonizaci�standardů�a,�jak�lze�
vidět,� existuje� řada� aktivit,� které� by�mohly�
přispět�k�vyplnění�mezer�v�oblasti�profesních�
dovedností�v�Evropě.

Aditivní výroba (dále AM) je nyní na ev-
ropské úrovni ústředním tématem. Evropská 
komise by měla v dohledné době zveřejnit 
novou studii věnovanou právu intelektuální-
ho vlastnictví a bezpečnosti výrobků, schválit 
návod k její aplikaci, znovu nastartovat deba-
tu o některých významných aspektech, jako 
jsou standardy kvality a diference mezi trans-
akcemi „business to business“ a „business to 
consumer“. CECIMo�žádá�tvůrce�politiky,�aby�
nekladli�sektoru�AM�překážky�v�podobě�zby-
tečné�regulace.

V posledních měsících Evropská komise za-
hájila veřejnou diskusi o Strojírenské direkti-
vě. Pro průmysl AM byly vzájemné konzultace 
důležité, protože umožnily představitelům 
CECIMO uplatnit jejich názor týkající se po-
třebnosti harmonizace standardů. CECIMo�
zejména�považuje� za�potřebné� vytvořit� pro�
AM� standardy� typu� C,� protože� usnadňují�
soulad�zařízení�AM�s�požadavky�bezpečnost-
ní�direktivy.
další�prioritou�tvůrců�politiky�EU�by�měla�

být� harmonizace� kvalifikačních� a� trénin-
kových� systémů. Sektor AM bojuje s nedo-
statkem kvalifikovaných pracovníků a vyzývá 
evropské legislativce, aby tento problém ne-
přehlíželi. Nový evropský výzkumný a inovač-
ní program Horizont�Evropa by měl zahrnout 
specifická řešení a národní operační programy 
by je měly podporovat. Dobrým příkladem 
evropské spolupráce na osvojení potřebných 
schopností je projekt SAM. Tento projekt má 
za cíl posoudit a předjímat vznikající mezery 
a nedostatky v dovednostech v oblasti AM, 
jakož i vývoj a harmonizaci tréninkových sys-
témů pro evropský sektor AM.

Na mezinárodní úrovni zařazuje obchodní 
dohoda USA–EU o průmyslovém zboží AM 
mezi prioritní oblasti. To dodává našemu 
oboru prestiž, a současně vytváří tlak na naše 
protějšky při jednání, aby se vyhnuli aplika-
ci celních tarifů a procedurám hodnocení 
konformity. Rozhovory na tato témata stále 
probíhají.

Pan Stewart� Lane, předseda výboru 
CECIMO pro aditivní výrobu, poznamenává: 
„Debata o sektoru AM je stále velmi aktivní 
a tvůrci politiky EU by si měli připravit podpůr-
ná a flexibilní pravidla, pokud chtějí zachovat 
vedoucí postavení evropského sektoru AM“.

Průmysl je připraven, že se na něj legislativ-
ci zaměří a bude nadále postupovat v oblasti 
výroby a inovací. Na loňském veletrhu EMO 
Hannover byla vedena diskuse o růstu sektoru 
AM. Ukázalo se, že výroba jako obvykle zao-
stává za byznysem. Pozitivní vývoj produktivity 
donutil výrobní společnosti, aby se seznámily 
s novými řešeními vedoucími ke zlepšení účin-
nosti, kvality a přesnosti výrobních proce-
sů. Pan Harrison� Raybould z Manufacturing 
Technology Centre k tomuto trendu řekl: 
„Rychlý nárůst produktivity prokazuje potřebu 
integrovaných konstrukčních řešení podporují-
cích rozhodování a nutících inženýry ke zlepše-
ní již v prvním konstrukčním návrhu“. 

Sektor AM vkládá velká očekávání do 
Evropského parlamentu, který byl vždy ote-
vřen debatám o otázkách tohoto sektoru. Aby 
tento pozitivní a konstruktivní dialog pokra-
čoval, uspořádalo CECIMO v závěru loňského 
roku v pořadí již pátou Evropskou konferenci 
věnovanou aditivní výrobě. 

Stewart Lane, předseda výboru CECIMO pro 
aditivní výrobu

Jednání o dalším 
vývoji iniciativy Blue 
Competence
v� závěru� loňského� roku� proběhla� v� režii�
CECIMo� telekonference� členů� řídicího� vý-
boru� iniciativy� Blue� Competence, které se 
zúčastnili za britskou asociaci MTA pan James 
Selka, za švýcarský SWISSMEM pan Christoph 
Blättler a za� CECIMo� jeho� generální� ředitel�
pan� Filip� Geerts a koordinátorka iniciativy 
Blue Competence paní Maitane Olabarria 
Uzquianol.

Během posledního zasedání Řídicího vý-
boru CECIMO v Rüschlikonu bylo dohodnuto 
dočasně zmrazit iniciativu Blue Competence. 
Určité pochybnosti byly vyjádřeny o tom, zda 
značka Blue Competence má pro potřeby 
CECIMO a jejích členů význam při řešení udr-
žitelné výroby. V některých zemích ale proje-
vily firmy zájem o tuto iniciativu a připojily se 
k ní. K nim patřila i Česká republika. V jiných 
zemích se nicméně žádné společnosti nepři-
pojily a iniciativa velký zájem nevyvolala.

Cílem schůzky bylo projednat, zda má 
CECIMO pokračovat na této iniciativě i v roce 
2020. 
James� Selka uvedl, že Spojené království 

pravděpodobně iniciativu opustí, neboť při 
kontaktech mezi Asociací obráběcích strojů 
MTA a jejími členy nebyl velký zájem se k této 
iniciativě připojit.
Christoph�Blättler řekl, že ve Švýcarsku vyjá-

dřily zájem o tuto iniciativu dvě největší výrob-
ní společnosti. Pokud tedy nebude možno najít 
jinou alternativu, buď v rámci CECIMO, nebo 
ve spolupráci s VDMA (Svaz německých výrob-
ců strojů a zařízení), aby švýcarské společnosti 
mohly nadále značku Blue Competence pou-
žívat, bude podporovat pokračování iniciativy 
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na další rok. Není jasné, zda se společnosti 
nebo sdružení mohou nějakým způsobem do-
mluvit s VDMA na využití značky, pokud by se 
CECIMO rozhodlo v dané iniciativě nepokračo-
vat. Bylo dohodnuto požádat doktora Schäfera 
o objasnění tohoto problému.
Maitane�olabarria vysvětlila, že na Valném 

shromáždění CECIMO bylo jasně řečeno, že 
plné financování iniciativy Blue Competence 
nemůže být zajištěno z rozpočtu CECIMO. 
V současné době činí poplatek pro VDMA 
4 000 EUR ročně. Aspoň tento poplatek by 
měl být hrazen asociacemi zemí, které by 
chtěly v iniciativě pokračovat. Pokud by se 
CECIMO rozhodlo nepokračovat v iniciativě, 
mělo by to být VDMA oznámeno do 3 měsíců.

další�postup
Každé národní sdružení mělo nejpozději do 
18. prosince 2019 potvrdit, zda by chtělo být 
i nadále součástí iniciativy. Pokud by alespoň 
4 sdružení souhlasila s pokračováním po-
platku pro národní sdružení, činil by i nadále 
1 000 EUR. Jinak by poplatek pro rok 2020 
musel být upraven pro ty, kteří chtějí pokra-
čovat. V tom případě by 4 000 EUR bylo rozdě-
leno rovným dílem mezi zúčastněná sdružení 
(např. 3 sdružení – každý 1 333 EUR).

Měla by proběhnout širší diskuse o udržitel-
nosti a o tom, jak nejlépe řešit toto téma na 
úrovni CECIMO, případně ve vztahu k disku-
sím o cirkulární ekonomice nebo udržitelnosti 
během příští valné hromady v roce 2020.

Vedení Svazu strojírenské technologie 
podpořilo na základě zájmu členských fi-
rem, které mají smlouvu o užívání značky 
Blue Competence podepsánu (EMP Slavkov, 
HESTEGO, KSK Precise Motion, RETOS 
Varnsdorf, TOSHULIN, TOS Kuřim-OS, ČKD 
Blansko-OS a TOS Varnsdorf) pokračování 
této iniciativy.

S současné době diskuse na půdě CECIMO 
stále trvá a vypadá to, že řada národních aso-
ciací od smlouvy odstoupí na základě nezájmu 
členských firem. Možnost zrušení této iniciati-
vy se stává stále reálnější vzhledem k ekono-
mickým problémům, které výrobní podniky 
řeší v souvislosti s koronavirovou pandemií 
a jejími dopady do výrobní sféry.

CECIMO v době koronavirové 
epidemie
Jako�velká�většina�organizací�s�celoevropským�dosahem�reaguje�i�Evropská�aso-
ciace� průmyslu� obráběcích� strojů� CECIMo� na� současnou� situaci� způsobenou�
rozšířením�nákazy�koronavirem�a�vyzývá�k�akci�výrobní�společnosti�hned�na�ně-
kolika�frontách.

První z nich je apel na strojírenské firmy, které 
mohou bezprostředně pomoci nemocnicím 
v nouzi.

„V těchto měsících a dnech, kdy všichni sle-
dujeme nepříznivý vývoj pandemie COVID-19, 
představující ohrožení veřejného zdraví, čelí 
sektor zdravotnictví nebývalým výzvám“, říká 
ve svém prohlášení generální ředitel CECIMO 
Filip� Geerts a pokračuje: „Vypuknutí pande-
mie způsobuje zejména závažný nedosta-
tek strategického zdravotnického vybavení 
v nemocnicích nebo přinejmenším omezený 

přístup k jeho nezbytným částem, zejména 
k ventilům nebo ventilátorům“.

Evropská komise se již před časem obrátila 
na CECIMO s prosbou, aby vedení této evrop-
ské asociace adresovalo národním asociacím 
naléhavou výzvu, zda by členské firmy byly 
schopny pomoci při výrobě vybavení (napří-
klad ventilů nebo ventilátorů), které nemoc-
nicím chybějí vzhledem k bezprecedentně 
rychlému šíření choroby COVID-19 v Evropě. 
V důsledku toho se vedení CECIMO rozhodlo 
rozšířit výzvu na všechny výrobní společnosti, 

prostě na každého výrobce, který má možnost 
díky moderním technologiím pomoci pokrý-
vat potřeby nemocnic v celé Evropě.

Reakce členů CECIMO i celé řady nečlen-
ských výrobních společností byla velmi po-
zitivní. Mnoho firem, zejména z odvětví 
3D tisku, již dobrovolně pomáhá nemocni-
cím a zdravotním střediskům tím, že nabízí 
a přizpůsobuje využití kapacit svého strojního 
vybavení potřebám nemocnic. CECIMO věří, 
že i obor aditivní výroby může velmi rychle 
nabídnout užitečná řešení. Dobrým příkla-
dem je případ italské start-up firmy Isinnova, 
která nabídla svou tiskárnu nemocnici pro vý-
robu zdravotnických prostředků.

Vedení CECIMO si je plně vědomo skuteč-
nosti, že z legislativního a regulativního hle-
diska existují určitá omezení, která mohou 
bránit plné implementaci takových rychlých 
řešení. Během tohoto krizového období by 
však členské státy měly zvážit možnost dočas-
ného upuštění od některých požadavků směr-
nice o zdravotnických prostředcích v oblasti 
strategického zboží.
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Dopis Evropské komise adresovaný CECIMO 
v souvislosti s pandemií COVID 19
Generální�direktoriát�pro�vnitřní�trh,�průmysl,�podnikání�a�pro�malé�a�střední�
podniky,�trvale�udržitelný�průmysl�a�mobilitu,�námořní�a�železniční�dopravu

Vážený pane Geertsi,
jménem kabinetu komisaře Bretona bych 
vám ráda poděkovala za váš e-mail ze dne 
31. března 2020 a vaše doporučení pro tvůrce 
politik, aby byl uvolněn potenciál aditivní vý-
roby pro boj proti COVID-19. S velkým zájmem 
jsem si přečetla vaše doporučení, která budou 
námi zohledněna.

Evropská komise uznává, že pandemie koro-
naviru je velkým šokem pro evropské a světo-
vé ekonomiky. Máme společnou odpovědnost 
za mobilizaci všech nástrojů, které jsou k dis-
pozici, abychom reagovali na ohniska nákazy. 
Abychom toho dosáhli, musíme jednat rychle, 

solidárně a odvážně. Zatímco členské státy 
jsou v první linii, Evropská komise hraje klíčo-
vou koordinační roli a vydává doporučení pro 
společný postup.

Chtěla bych vyzdvihnout naše úsilí vynakláda-
né k otevření vnitřního trhu. V této krizi musíme 
zajistit fungování jednotného trhu, protože jde 
o důležitý prvek nezbytné solidarity členských 
států. Evropská komise dělá maximum pro to, 
aby udržovala národní hranice otevřené. Zrušila 
vývozní zákazy a zajistila, aby výrobky mohly 
v Evropě volně obíhat. Komise rovněž navrhla 
Zelené jízdní pruhy, které umožní nákladním vo-
zidlům rychle se dostat přes hraniční kontroly. 

Kromě již přijatých opatření a pravidelného 
monitorování zřídila Komise spolu s členskými 
státy pracovní skupinu pro prosazování jednot-
ného trhu, jež byla vyhlášena dne 10. března 
s cílem posílit spolupráci při prosazování pra-
videl jednotného trhu. Spolupracujeme také 
s vnitrostátními orgány, zástupci průmyslu 
a klastrovými organizacemi při sledování a hod-
nocení dopadu na evropská průmyslová odvět-
ví. Zjišťujeme potenciální narušení a hledáme 
možná řešení pro řízení dodavatelských řetězců, 
stanovení priorit a směrování finanční podpory 
v případě nouze. Snažíme se také minimalizovat 
narušení obchodu a globálních dodavatelských 
řetězců, zejména v rámci G7 a G20. Komise 
rovněž poskytla výrobcům pokyny, které mají 
pomoci zvýšit výrobu kriticky důležitého zdra-
votnického vybavení.

Stávající Směrnice EU o zdravotnických pro-
středcích (90/385/EEC, 93/42/EEC a 98/79/
EC) již poskytují příslušným vnitrostátním or-
gánům možnost udělit na základě řádného 

V tomto ohledu vítáme prohlášení fran-
couzského komisaře EK Thierryho Bretona, 
do jehož portfolia spadají otázky vnitřního 
obchodu, v němž se tvrdí, že EK usnadní všem 
společnostem, které v této době pomáha-
jí, překonat byrokratické bariéry a ochrání 
je před možnými právními komplikacemi. 
Komisař rovněž zdůraznil, že výrobní tech-
nologie by měly být zahrnuty do působnosti 
nového fondu zaměřeného na financování 
různých odvětví, jako je v této době právě 
zdravotnictví, pokud se vyskytne natolik nalé-
havá potřeba, jakou je v současné době krize 
spojená s pandemií.

„Věřím, že odvětví výrobních strojů může za 
pomoci nejmodernějších technologií sehrát 
důležitou roli při podpoře úsilí lékařů a dalších 
zdravotnických pracovníků v této nouzové si-
tuaci“, dodává Filip Geerts. 

Jednotlivé výrobní společnosti, které se roz-
hodnou nabídnout svou pomoc, se mohou 
obrátit přímo na příslušné Oddělení operací 
civilní ochrany a humanitárních záchranných 
akcí Evropské komise (ECHO), kterým je nově 
vytvořené ústřední sběrné místo pro prů-
myslové nabídky: EU-COVID19-OFFERS-TO-
ERCC@ec. europa.eu. 

Evropská komise mezitím také zpřístupnila 
novou webovou stránku Evropské platformy 
pro spolupráci klastrů (ECCP), Portál odpovědi 
průmyslu na COVID-19: https://www.cluster-
collaboration.eu/coronavirus.

Portál byl vytvořen s cílem usnadnit inter-
akci mezi členskými subjekty průmyslových 
klastrů a umožnit rychlé a přímé reakce uvnitř 
této komunity.

Jeho�cíl�je�dvojí:
zz Sloužit jako jednotné kontaktní místo, kde 
lze nalézt spolehlivé informace pro průmysl, 
zejména pak pro průmyslové klastry, o ak-
cích a rozhodnutích Evropské komise a člen-
ských států EU, které mají v souvislosti se 

zdravotní krizí dopad na fungování vnitřní-
ho trhu EU.
zz Podporovat otevřené diskusní fórum, kde 
mohou aktéři nejrůznějších kampaní, zahá-
jených v souvislosti s podporou evropského 
systému zdravotnictví, sdílet své zkušenosti, 
řešení, požadavky a nalézat odpovědi na ak-
tuální otázky.

Veškeré iniciativy vycházející z jednotlivých 
průmyslových oborů jsou vítány, stejně jako 
relevantní informace a návrhy na řešení, kte-
ré najdou na otevřeném fóru tohoto portálu 
své místo. 

doporučení�CECIMo�pro�evropské�
politiky:�Uvolněte�potenciál�
aditivní�výroby�pro�boj�proti�
CovId-19�
Současný vývoj pandemie COVID-19 v Evropě 
způsobuje vážný nedostatek nezbytného 
zdravotnického vybavení, zejména v zemích 
s nejvyšším počtem nakažených pacientů.

Výbor CECIMO pro aditivní výrobu vstupo-
val do přímého kontaktu se společnostmi, 
které v době, kdy je to naléhavě třeba, nabídly 
svou pomoc. Mnohé z nich však poukázaly na 
požadavky vyplývající z různých regulačních 
směrnic, které by mohly potenciálně zabloko-
vat jejich okamžité kroky.

„Věřím, že odvětví aditivní výroby by mohlo 
poskytnout okamžitá řešení na podporu úsilí 
zdravotnických pracovníků v této krizové situ-
aci. Je však v nejlepším zájmu všech Evropanů 
vyjasnit otázky kolem regulací, aby bylo mož-
né postupovat rychle a způsobem, který by 
nebrzdil iniciativu výrobních společností“, říká 
Filip Geerts, generální ředitel CECIMO.

Proto�CECIMo�vyzývá�evropské�
politiky:

zz Použijte oficiální vládní kanály ke sdělo-
vání jakýchkoli požadavků na 3D tisk dílů 

a výrobu specifického nezbytného spo-
třebního materiálu a všeho, co je pro jeho 
výrobu potřebné, společnostem, které o to 
požádají.
zz Vzdejme se dočasně požadavků směrnice 
o odpovědnosti za zdravotnické prostředky 
a výrobky, které by mohly omezit aktivity 
společností působících v oblasti aditivní vý-
roby reagující na mimořádnou a naléhavou 
poptávku ze sféry zdravotnictví.
zz Poskytněme dočasná oprávnění k využívání 
patentů na základní dodávky a služby, a to 
i bez souhlasu držitelů těchto patentů.
zz Zajistěte úzkou spolupráci s celními orgány 
s cílem urychlit schvalovací postupy pro do-
voz/vývoz nezbytného spotřebního mate-
riálu a/nebo hardwaru pro 3D tisk v rámci 
vnitřního trhu EU.
zz Zajistěte, aby byl sektor aditivní výroby 
zahrnut do seznamu základních hodnoto-
vých řetězců, jejichž fungování by mělo být 
maximálně podpořeno během krizového 
období.
zz Vytvořte podmínky pro rychlejší a plynulejší 
přístup na trh pro nová nezbytná lékařská 
zařízení a ochranné prostředky poskytnutím 
dočasných certifikací v reakci na potřeby 
zdravotnických zařízení.

dále�vyzýváme�evropské�politiky,�
aby:

zz Vypracovali a schválili rychlé přeprogramo-
vání evropských strukturálních fondů v sou-
ladu s nedávnými usneseními Evropského 
parlamentu. Tato akce by měla za cíl zlepšit 
poskytování zdravotnických služeb obecně, 
a především pak v odvětvích zapojených do 
procesu rychlého zásobování nemocnic a ji-
ných zdravotnických zařízení.
zz Zajistili podmínky pro plynulé zásobování 
výrobních společností, zapojených do vý-
roby určené pro zdravotnictví, potřebným 
materiálem.
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zdůvodnění výjimečné povolení k uvedení na 
trh a k provozu jednotlivých zařízení na území 
dotyčného členského státu, i když u nich ne-
byly provedeny příslušné postupy posuzování 
shody, a pokud jejichž využití je v zájmu ochra-
ny zdraví.

Doporučení Komise (EU) 2020/403 ze dne 
13. března 2020 o postupech posuzování 
shody a dohledu nad trhem v rámci hrozby 
COVID-19 navíc umožňuje za určitých pod-
mínek jistou míru flexibility s cílem zlepšit do-
stupnost některých lékařských a ochranných 
zařízení na trhu EU. Členské státy mohou po-
volit uvádění výrobků na trh EU na omezenou 
dobu, během níž jsou prováděny nezbytné 
postupy posuzování shody, včetně umístění 
značky CE.

Aby se zajistilo hladké provádění těchto 
doporučení, vydala Komise zvláštní pokyny: 
Postupy posuzování shody ochranných pro-
středků a Pokyny k dočasným mimořádným 
opatřením týkajícím se auditů oznámeného 
subjektu zdravotnických prostředků během 
karanténních objednávek COVID-19 a cestov-
ních omezení. V těchto případech jsou vyžado-
vána zvláštní opatření ze strany členských stá-
tů a jejich příslušných orgánů a služeb. Další 
informace lze získat od příslušných vnitrostát-
ních orgánů členských států EU, odpověd-
ných za zdravotnické prostředky, v seznamu 
dostupném na https://ec.europa.eu/growth/
sectors/medical-devices/contacts.

Doba nezbytná pro proces certifikace výrob-
ků, které mají být uvedeny na trh EU, do znač-
né míry závisí na charakteristikách a vlastnos-
tech výrobku, postupech posuzování shody 
a souvisejících zkouškách, zásahu oznáme-
ného subjektu, rozšíření technické dokumen-
tace atd. Obecně neexistuje žádný konkrétní 
způsob, jak ho zrychlit, kromě výše uvedených 
ustanovení.

Pokud jde o využívání patentů na základ-
ní dodávky bez souhlasu majitelů patentů, 
Komise pracuje na vývoji ad hoc HelpDesku 
Duševní vlastnictví (IP) v rámci clearingového 
střediska Komise pro zdravotnické vybavení. 
Kromě jiných úkolů pomůže HelpDesk IP vy-
jasnit problémy související s IP, a usnadní tak 
udělování licencí na práva duševního vlast-
nictví (IPR) k výrobě a dodávkám nezbytných 
zařízení. Komise rovněž pečlivě sleduje, zda se 
práva duševního vlastnictví nepoužívají způ-
sobem, který by se mohl stát překážkou při vý-
robě a dodávkách takových zařízení. V tomto 
ohledu Komise rovněž připomíná, že několik 
odvětví podniklo kroky ke zpřístupnění svých 
IP. Vlády jednotlivých států mohou navíc ve 
svých režimech duševního vlastnictví skutečně 
využívat všech „flexibilit“, včetně povinných li-
cencí nebo osvobození/omezení odpovědnosti 
za porušení práv duševního vlastnictví, po-
kud je ohroženo veřejné zdraví. Komise bude 
v úzké spolupráci s členskými státy nadále sle-
dovat situaci.

Jak možná víte, Evropská komise zaved-
la mnohostrannou strategii boje proti eko-
nomickému dopadu pandemie koronaviru, 

která se zaměřuje zejména na potřeby malých 
a středních podniků. Strategie stanoví využití 
plné flexibility rámců fiskální a státní podpo-
ry přijetím flexibilnějšího dočasného rámce 
pro státní podpůrná opatření, který členským 
státům umožňuje poskytovat přímou pod-
poru nejdůležitějším podnikům a aktivovat 
obecnou doložku o výjimce z Paktu o stabilitě 
a růstu. Souběžně s těmito makroekonomic-
kými opatřeními a s cílem okamžitě pomoci 
nejvíce postiženým malým a středním podni-
kům rozdělí rozpočet EU kromě vnitrostátních 
opatření své stávající nástroje na podporu lik-
vidity. Komise například přijala investiční inici-
ativy v hodnotě 37 miliard EUR, jejichž cílem 
je podpora zdravotnictví, zmírnění dopadů na 
trh práce a podpora malých a středních pod-
niků ve všech odvětvích.

Kromě naléhavých opatření, potřebných 
k potlačení okamžitých následků pandemie, 
probíhají diskuse o vypracování strategie 
pro ukončení krize. Dne 15. dubna předložila 
Komise ve spolupráci s předsedou Evropské 
rady Evropský plán postupného ukončení 
omezujících opatření a zajištění jejich postup-
ného, konsolidovaného a koordinovaného 
ukončení v celé EU.

Jak prezidentka von der Leyen opakovaně 
uvedla, zachránit životy a chránit Evropany 
před koronavirem je naší prioritou číslo jed-
na. Současně jsou zapotřebí solidní základy 
pro vyvážení zájmu na ochraně veřejného 
zdraví se zájmy fungování našich společností. 
Plán stanoví řadu doporučení, která umožní, 

aby bezpečné alternativy postupně nahradily 
stávající obecná zákazová opatření, aby se 
usnadnil postupný návrat nezbytných ekono-
mických činností (např. intenzivnější a pra-
videlné čištění a dezinfekce dopravních uzlů 
a vozidel, obchodů a pracovišť místo úplného 
zákazu služeb, a poskytování odpovídajících 
opatření nebo vybavení na ochranu pracov-
níků nebo zákazníků). Komise vypracovala 
katalog pokynů, kritérií a opatření, která jsou 
základem pro rozhodnutí členských států 
o zrušení omezujících opatření, a podle potře-
by budou zveřejněna další.

Tato cestovní mapa také připravuje půdu 
pro komplexní plán obnovy a bezprecedent-
ní investice. Na pozvání členů Evropské rady 
předloží Komise akční plán s cílem vrátit se 
k „normálnímu fungování našich společnos-
tí a ekonomik a udržitelnému růstu, který 
bude mimo jiné integrovat zelenou a digitální 
transformaci a čerpat poučení z krize“.

Situace se rychle vyvíjí. Až se k vám tento 
dopis dostane, možná některá z nejnovějších 
známých opatření již doplní další iniciativy na 
úrovni EU nebo členských států. Pro informa-
ce v reálném čase vytvořila Komise specializo-
vanou webovou stránku, která pokrývá různé 
pracovní oblasti.1

S pozdravem
Barbara Bonvissuto, vedoucí oddělení

1 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel--eu/
health/coronavirus-response_en

Thierry Breton, komisař EU, zodpovědný za direktoriát Vnitřní trh
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Výrobní sektor v boji proti 
COVID-19
Drazí přátelé,
pandemie COVID-19 ohromně změnila svět, 
který jsme znali, a způsobila dominový efekt, 
který vedl k vážným a vzájemně propojeným 
krizím v oblasti veřejného zdraví, hospodář-
ské, finanční a sociální oblasti.

Krize veřejného zdraví, které čelíme, má 
závažný negativní dopad na všechna hospo-
dářská odvětví. Evropský průmysl obráběcích 
strojů není výjimkou, protože společnosti sek-
toru obráběcích strojů v celé Evropě zazname-
naly výrazný pokles výroby, prodeje, servisu 
strojů a zaměstnanosti.

V této fázi je obtížné kvantifikovat ekono-
mické ztráty, které epidemie způsobila průmy-
slu obráběcích strojů, ale podle našich průzku-
mů podniky fungují značně pod svojí výrobní 
kapacitou. Vytíženost kapacit v mnoha spo-
lečnostech CECIMO byla v období mezi břez-
nem a dubnem v průměru pod 50 %. Rovněž 
specifické činnosti, jako instalace a servis 
strojního zařízení, byly prováděny značně pod 
plánovanou kapacitou, protože předpokládají 
přeshraniční pohyb specializovaného technic-
kého personálu. Podle průzkumu CECIMO byly 
tyto činnosti od vypuknutí nákazy v polovině 
března zpravidla na méně než 40 procentech 
kapacity. 

Pokud jde o budoucí ekonomickou výkon-
nost sektoru obráběcích strojů, nejnověj-
ší prognóza zpracovaná našimi partnery 
v Oxford Economics naznačuje, že pandemie 
v roce 2020 povede k výraznému snížení vý-
konu evropského průmyslu obráběcích stro-
jů. Úroveň spotřeby obráběcích strojů klesne 

o –25,8 % zejména v důsledku oslabené po-
ptávky po investičních statcích v odvětvích na-
kupujících obráběcí stroje, jako je automobilo-
vý nebo letecký průmysl. Situace by se mohla 
potenciálně zlepšit až v roce 2021, kdy se ob-
noví poptávka po strojích. V tomto scénáři by 
se spotřeba obráběcích strojů v Evropě zvýšila 
v roce 2021 o 19,6 %. To by byl výrazný odraz 
ode dna, který by naznačoval, že evropští vý-
robci jsou schopni reorganizovat své podniky 
a obnovit výkonnost v období pro náš průmysl 
kritickém.

Oživení průmyslu obráběcích strojů je klí-
čem ke zlepšení technologických možností 
evropské ekonomiky a k podpoře jejího růs-
tu. Naše průmyslové odvětví má pro Evropu 
strategický význam. V roce 2019 dosahoval 
jeho celkový obrat 27 miliard EUR. Sektor ob-
ráběcích strojů je jedním z nejdůležitějších, 
protože výzkum a inovace v dalších odvětvích 
se neobejdou bez takových technologií, jako je 
aditivní výroba, robotika a umělá inteligence. 

Silný a konkurenceschopný výrobní sektor 
by měl být považován za nejvyšší prioritu pro 
tvůrce politik, protože je nezbytný pro techno-
logický pokrok a zabránění budoucím hospo-
dářským obtížím.

Reakce členských států EU na pandemii ne-
byly vždy koordinované, což vedlo na evrop-
ském trhu k roztříštěnému a nejednotnému 
přístupu. To, aby jednotný trh nadále fungoval 
za všech okolností a bez jakýchkoli překážek, 
můžeme zajistit pouze prostřednictvím jed-
notného evropského přístupu a rychlé realiza-
ce průmyslové strategie EU.

Věříme, že průmyslová strategie se ubírá 
správným směrem a je pro EU efektivní. Proto 
CECIMO vypracovalo poziční dokument zdů-
razňující klíčové oblasti, které jsou pro náš 
sektor nejvýznamnější. Kromě tohoto posled-
ního závazku bude naše sdružení zastupovat 
zájem výrobců v sekci Evropského parlamentu 
pro udržitelné dlouhodobé investice a konku-
renceschopný evropský průmysl a bude pod-
porovat dialog o budoucnosti tohoto odvětví 
a dlouhodobých investic v Evropě.

Jako evropská asociace, která zastupuje více 
než třetinu světové výroby obráběcích strojů, 
jsme v uplynulých měsících zavedli opatření, 
abychom zajistili, že hlas výrobců bude slyšen 
a podpořili naše členy a jejich podniky během 
krize. Jedním z uvedených opatření byla dopo-
ručení CECIMO týkající se krize Covid-19, která 
se zaměřují na podporu ekonomiky a zajiště-
ní dobrých životních podmínek zaměstnanců 
členských společností národních asociací.

Další zásadní akce CECIMO byla provede-
na v oblasti aditivní výroby. Začátek krize 
Covid-19 byl výzvou pro výrobní a distribuční 
kanály zdravotnických prostředků. V březnu 
vyhlásilo CECIMO na žádost Evropské komise 
výzvu k akci a sektor 3D tisku požádal o pomoc 
při výrobě ventilů, masek a dalších materiálů 
prvořadého významu pro boj proti COVID-19. 
Účast je velmi vysoká a CECIMO doufá, že 
naše odvětví bude mít možnost ještě více pod-
porovat vývoj rozhodujícího zdravotnického 
vybavení. Výzva k akci nám také umožnila 
přímou interakci s mnoha průmyslovými hrá-
či a uvědomění si výzev, kterým v současné 
době čelíme. Spolu s národními asociacemi se 
CECIMO rozhodlo vypracovat seznam doporu-
čení pro tvůrce politik, který by tyto výzvy řešil 
a využil potenciál aditivní výroby.

Zdraví a pohoda celé naší komunity je naším 
hlavním zájmem. Doporučujeme všem, aby 
zůstali ostražití ohledně osobní hygieny a do-
držovali vládní předpisy. Chci poděkovat všem 
národním asociacím a týmu CECIMO za jejich 
usilovnou práci. Vedení CECIMO věří, že tuto 
těžkou dobu překonáme. Velmi si vážím plné 
podpory našich národních asociací a jejich 
členských společností a chci připomenout, že 
CECIMO je tu proto, aby vám kdykoli pomohlo.

S pozdravem,
Dr. Hans-Martin Schneeberger

Prezident CECIMO
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U příležitosti veletrhu METALEX byl 
v Thajsku předveden systém umati
v�závěru�roku�2019�hostil�veletrh�Metalex�v�Bangkoku�48�špičkových�německých�
firem�z�odvětví�obráběcích�strojů�a�kovodělného�průmyslu.�Jedná�se�o�největší�
veletrh�v� zemích�sdružení�Asean.�v� roce�2019�bylo�poprvé�německo�vybráno�
jako�partnerská�země.�německá�prezentace�se�na�veletrhu�představila�ve�spo-
lečném�stánku.

„VDW využívá poprvé v Asii silné zastoupení 
našeho průmyslu k prezentaci rozhraní univer-
zálních obráběcích strojů umati pro komuni-
kaci strojů a IT“, řekl při slavnostním zaháje-
ní veletrhu Metalex v Bangkoku dr. Wilfried�
Schäfer, výkonný ředitel VDW (Německá aso-
ciace výrobců obráběcích strojů).

V podobné ukázce, jakou již předvedli o osm 
týdnů před tím na EMO Hannover, ukázali ně-
mečtí výrobci, jak jednoduché a snadné je 
využití umati. Speciální ukázka zahrnovala tři 
stroje výrobců DMG Mori, Heller a Trumpf, 
které byly pro předvedení výroby propoje-
ny v bangkockém mezinárodním obchodním 
a výstavním centru Bitec. Propojeny pomocí 
umati byly také další stroje mimo výstaviště. 

Svá data sdílely prostřednictvím datového 
uzlu T-Systems, který byl prezentován i na 
EMO Hannover. Data se získávají z různých 
aplikací prostřednictvím datového rozbočova-
če. Cílem demonstrace bylo zdůraznit poten-
ciální přidanou hodnotu. VDW ukazuje, jak 
se data sbíhají prostřednictvím vlastní demo 
palubní desky www.umati.app. Stroje, datový 
rozbočovač a softwarové aplikace komunikují 
pomocí modulu OPC UA Client-Server pro-
střednictvím VPN.

„Použití OPC UA zaručuje, že umati lze po-
užít kdekoli na světě, včetně Thajska“, vy-
světlil dr. Alexander�Broos, vedoucí výzkumu 
a technologie ve VDW a vedoucí projektu 
umati. „Chceme thajským zákazníkům ukázat 

výhody, které umati nabízí,“ pokračoval dr. 
Broos.

Ukázka na Metalexu opět naznačila, jak 
umati dokáže propojit různé stroje a software 
v živé demonstraci na veletrhu. „Přímá komu-
nikace mezi propojenými partnery není vůbec 
nutná“, prohlásil Broos. Prezentace ukazuje 
nejen funkci a kapacitu rozhraní, ale také to, 
že ve složitém světě obráběcích strojů a vý-
robních systémů je plug-and-play nyní možné.

SAP�používá�umati�pro�vlastní�
analýzu�dat�
Na veletrhu se uskutečnila i další pre-
miéra umati: Společnost SAP SE, světo-
vý lídr v aplikačním softwaru End-to-end 
Enterprise Solutions, správě databází, analy-
tice, inteligentních technologiích a Customer 
Experience Managementu, ukazuje, jak zís-
kat využitím umati z výrobních dat přidanou 
hodnotu. „Mnoho zákazníků SAP provozuje 
továrny a zařízení. Požadují kompatibilitu 
a interoperabilitu nejen při vlastní výrobě, ale 
především při řízení výroby, logistice a údržbě 
závodů“ vysvětluje odborník SAP IoT Rüdiger�
Fritz. „V důsledku toho považujeme iniciativu 
umati za velký přínos a těšíme se na spoluprá-
ci s touto firmou.“

Také�thajští�zákazníci�spatřují�
v�umati�velké�výhody�
Umati bylo velmi dobře přijato thajský-
mi návštěvníky veletrhu. Pan Teratarn�
Theeratharathorn, marketingový ředitel Reed 
Tradex Thailand a organizátor Metalexu, ví, 
proč. Říká: „Diskuse s četnými médii ukázala, 
že lidé jsou na umati velmi zvědaví. Thajsko 
se uvědomuje potřebu pracovat na průmyslu 
4.0, takže tato zajímavá prezentace přišla prá-
vě včas. Umati ukazuje nové možnosti a výho-
dy. Zejména proto, že německé obráběcí stro-
je jsou v Thajsku stále populárnější, je zájem 
velmi silný“.

Obchodní návštěvníci na stánku umati se se-
známili s jeho výhodami pro thajský průmysl, 
ale byli také ujištěni, že je třeba ještě hodně 
udělat, než budou moci firmy data skutečně 
využít. „Pro nás bylo velmi důležité dovědět 
se, jak rozvíjející se trhy vidí vývoj umati“ 
říká Alexander Broos a shrnuje své zkušenos-
ti: „Budeme-li pokračovat na správné cestě 
s naší mezinárodní pracovní skupinou, budou 
tyto země pravděpodobně následovat, zejmé-
na, pokud bude technologie tak snadno pou-
žitelná jako je umati“.

Doktor Alexander Broos na německém společném stánku v Bangkoku

Metalex�2019�v�Bangkoku�s�německem�jako�partnerskou�zemí�
a�výstava�německého�průmyslu.
Německá prezentace na Metalexu byla iniciována VDW. Pod heslem „Německý veletrh ko-
voobrábění“ zaštítilo účast na veletrhu Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky 
(BMWi) a Sdružení německého obchodního veletržního průmyslu (Auma). Výrobci obrábě-
cích strojů a kovodělné firmy představili své výrobky a řešení asijským obchodním návštěv-
níkům na ploše 1200 metrů čtverečních. Německou prezentaci uvedl parlamentní státní 
tajemník z BMWi Thomas Bareiß.

Thajsko je jednou z nejlepších lokalit pro mezinárodní automobilový průmysl. Poptávka 
po výrobní technologii je odpovídajícím způsobem vysoká. S objemem 979 milionů eur 
zaujímá trh třinácté místo v žebříčku největších spotřebitelů obráběcích strojů. S růstem 
o 7,2 % za rok 2019 se Thajsko na mezinárodní úrovni umísťuje mezi pěti nejlepšími trhy, 
jejichž spotřeba stále stoupá. Poptávku uspokojuje výhradně dovozem.
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Veletrh EMO Hannover 
2019 ukázal budoucnost 
výroby
Hlavní důraz byl kladen na digitalizaci, 
automatizaci, aditivní procesy a elektromobilitu
na�předním�světovém�veletrhu�výrobních�strojů,�který�se�pro�strojaře�z�celého�
světa�stal�významným�zdrojem�inspirace,�byla�v�loňském�roce�představena�té-
mata�zaměřená�na�budoucnost,�jako�jsou�digitální�sítě�obráběcích�strojů,�prů-
myslový�internet�věcí�a�univerzální�rozhraní�strojů�umati.�

Rostoucí význam digitální transformace v sek-
toru výrobních strojů demonstrovala řada vy-
stavovatelů, kteří propojili své obráběcí stroje 
pomocí inovativních softwarových řešení. 
Vystavované exponáty představily na EMO 
Hannover nová řešení. Patří mezi ně vývoj 
nových obráběcích strojů, ale také digitalizač-
ní a automatizační systémy, které se stávají 
nedílnou součástí moderního výrobního pro-
středí. Patří sem také inovace upínacích tech-
nologií a přesných nástrojů, které jsou v ko-
voobrábění nepostradatelné. Prezentovány 
byly nové funkce CAD/CAM systémů pro 
návrh komponent, simulaci výrobního proce-
su a programování řídicích systémů. Výstava 
ukázala, jak souvisí témata, jako je elektromo-
bilita a aditivní výroba, s cílem zvýšit efektivi-
tu a přesnost výrobních procesů.

obráběcí�stroje
Firma Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
z Kemptenu sleduje trend integrace různých 
pracovních procesů do strojů na opracování 
ozubených kol. Jedním z takových systémů, 
který prezentovala na EMO Hannover, byl 
stroj na převody Lk� 280� dC. Ten kombinuje 
proces válečkování s automatickým odstraňo-
váním otřepů během obrábění, což umožňuje 
kompletní opracování hromadně vyráběných 
ozubených kol, například pro potřeby auto-
mobilového průmyslu. Stroj je ovládán pomo-
cí programového systému LH�GearTec, který 
je integrován do řídicího systému. Ten také 
nabízí přístup online k platformě Liebherr, 
která zase poskytuje přístup k dalším užiteč-
ným funkcím, takzvaným službám� LH. Patří 
sem dálkové monitorování stavu stroje v reál-
ném čase. Dalším zajímavým exponátem bylo 
digitální strojní dvojče. Přináší výhody zejmé-
na ve fázi vývoje strojů. Umožňuje totiž virtu-
ální kontrolu a optimalizaci mechanické struk-
tury a kinematiky před vlastní realizací, plus 
virtuální měření časů obrábění.

Rostoucí poptávka po automatizačních ře-
šeních zvyšuje též poptávku po průmyslových 
robotech. Ty vyžadují vysoce přesná cyklo-
idní ozubená kola, aby se dosáhlo vysokých 

redukčních poměrů. Při jejich výrobě je zásad-
ní, aby při obrábění otvorů a profilu zubů byla 
dodržena vysoká přesnost až po jednotky mik-
rometrů. To zajišťuje stroj viper�500�MFM vy-
robený firmou Klingelnberg z Hückeswagenu. 
Je to úkol, který nelze splnit pomocí standard-
ních obráběcích cyklů, zejména ne způsobem, 
který by byl časově úsporný. Na jedno upnutí 
jsou současně broušeny až čtyři cykloidní pře-
vody. Jednou z výhod stroje je integrované 
měřící zařízení, umožňující individuální kon-
trolu a dokumentaci vyrobených cykloidních 
převodů. Pokud výsledek obrábění nesplňu-
je požadované specifikace, měřící software 
vypočítá příslušné hodnoty korekce, jež jsou 
automaticky přeneseny do systému řízení 
stroje pro následné opracování, aby se za-
jistilo dodržení tolerance. Obsluha stroje to 
musí pouze povolit, není nutné časově nároč-
né přenastavení, přizpůsobení procesu nebo 
ruční přenos korekčních hodnot.

V návaznosti na rostoucí význam e-mobi-
lity představila na EMO společnost EMAG 
Maschinenfabrik GmbH ze Salachu inovativ-
ní výrobní řešení pro e-komponenty. Vnější 
povrch rotorů elektromotoru, které jsou sva-
řeny z plechových dílů, musí být opracován. 
Požadavky na kvalitu povrchu jsou tak vyso-
ké, že je přípustný pouze konvenční proces 
podélného soustružení s malým posuvem. 
Povrchy mohou být vyrobeny bez obvyklého 
přetáčení, a to za použití procesu peelingové-
ho otáčení, které vytváří valivý pohyb nástro-
je na obrobku, což znamená, že styčná řezná 
hrana je plynule posouvána. Takové úrovně 
kvality povrchu lze jinak dosáhnout pouze 
broušením. Kromě toho vysoká rychlost posu-
vu umožňuje výrazně zkrátit dobu procesu ve 
srovnání s alternativními způsoby obrábění, 
čímž se zvyšuje nákladová efektivnost.

Vedle mechanických a elektrochemických 
zpracovatelských zařízení představila společ-
nost EMAG také stroje pro laserové svařová-
ní, laserové čištění a laserové strukturování. 
Kombinované laserové čištění, tj. odstranění 
nečistot nebo olejových zbytků ze součástek 
a následné strukturování povrchu, připraví 

povrch komponentů pro spojení lepením 
nebo lakováním. Tento proces má oproti pís-
kování tu výhodu, že není třeba nákladné čiš-
tění součástí po laserovém strukturování.

Firma Krause und Mauser z Oberndorfu 
am Neckar je renomovaným specialistou na 
řešení výroby pro automobilový průmysl. 
V Hannoveru představila inovativní vývoj, 
např. CNC pro jemné vyvrtávání ojnic. Dříve 
používané 2D tvarové vrtání umožňovalo 
vytvořit trubkový obrysový nebo oválný tvar 
s tolerancí několika mikrometrů v oku ojnice, 
aby se zlepšilo mazání ložiska a minimalizova-
lo tření. Nově vyvinutá 3D piezo-vrtací hlava 
s regulovatelnou řeznou hranou umožňuje 
definované nekruhové vrtání v rozsahu mik-
rometrů, což dále zlepšuje třecí vlastnosti lo-
žiska. Umožňuje vyrábět oválné nebo 3D vol-
né tvary a kompenzovat systematické chyby 
vznikající v důsledku řezných sil nebo vlivem 
upnutí.

Společnost Index-Werke GmbH z Esslingenu 
am Neckar představila nově vyvinutý automa-
tický dvouvřetenový soustruh, který doplňuje 
jednovřetenové automatické soustruhy řady 
C. Koncept tandemového stroje se dvěma 
identickými hlavními a protiběžnými vřete-
ny zdvojnásobuje výkon bez zvětšení podla-
hové plochy nebo požadavků na personál. 
Stroj tak uzavírá mezeru mezi automatickými 
soustruhy s jedním vřetenem a více vřeteny. 
Další novinkou od Index-Werke je software 
ChipMaster, který tvoří nedílnou součást sys-
tému. Lze ho použít u soustruhů Index s nej-
novějšími ovládacími prvky Siemens nebo 
v případě potřeby dovybavit. Software mění 
posuv, aby přerušil tvorbu třísek, a tím zabra-
ňuje vytváření nepřetržitých třísek. Může být 
nasazen nezávisle na materiálu obrobku a na-
bízí jednoduché a nákladově efektivní řešení, 
např. pro zamezení neplánovaných zásahů 
obsluhy stroje za účelem odstranění uvízlých 
třísek.

Firma Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH 
z Nürtingenu se zaměřila na tři hlavní téma-
ta: digitalizaci, globální propojení se zákazníky 
a nové obchodní modely. Výrobce představil 
tři nové stroje. Čtyřosé obráběcí centrum 
H� 2000 nabízí vyšší produktivitu díky sníže-
ní hmotnosti a zvýšení tuhosti. Toho bylo 
dosaženo použitím topologicky optimalizo-
vané struktury litého lože a sloupu. Pětiosé 
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obráběcí centrum HF� 3500 umožňuje větší 
dynamický rozsah a tím zvyšuje produktivitu 
při současném pětiosém obrábění. Kromě 
toho bylo do obráběcího centra přidáno řeše-
ní pro automatizaci ve formě spolupracující-
ho robota Fanuc v kombinaci s uchopovacím 
systémem Schunk. Ty se v moderním výrob-
ním prostředí stávají stále důležitějšími, mj. 
i vlivem pokračujícího nedostatku kvalifiko-
vaných pracovníků. Heller plánuje využívat 
lokálně upravená automatizovaná řešení pro 
globální trh a rozšířit je o vlastní aplikace.

V oblasti obráběcích strojů pro přes-
nou výrobu představila společnost Kern 
Microtechnik GmbH z Eschenlohe svůj nejno-
vější přírůstek řady Kern Mikro. Model kern�
Mikro�Hd využívá optimalizované řízení tep-
loty s aktivní regulací teploty součástí stroje, 
aby se zabránilo odchylkám přesnosti způ-
sobeným teplotními vlivy. Unikátní pohon-
ný systém založený na kombinaci lineárních 
pohonů a hydrostatiky s rezervou dosahuje 
vysoké dynamiky a produktivity, maximální 
kvality součástí a pomáhá předcházet opotře-
bení hnacích náprav. Stroj má kompaktní de-
sign s půdorysem menším než 5 m², a přesto 
obsahuje integrované měniče v zásobníku až 
pro 210 nástrojů a 60 obrobků, což umožňuje 
autonomní provoz stroje na více směn.

digitalizace�a�automatizace
Na EMO Hannover 2019 bylo standardní roz-
hraní umati� (univerzální rozhraní obráběcích 
strojů) víceméně všudypřítomné. Mnoho 
strojů na výstavišti bylo označeno logem uma-
ti. Stroje v reálném čase hlásily aktuální data, 
jako je rychlost vřetena nebo stav obrábění. 
Návštěvníci veletrhu si je mohli zobrazit v uži-
vatelsky přívětivé formě tím, že na svém chyt-
rém mobilu spustili web umati. Prezentace se 
zúčastnilo 70 společností z deseti zemí: tyto 
sítě propojily 110 strojů a 28 služeb s přidanou 
hodnotou. Úspěšná implementace a početné 
operace během celého týdne trvání veletrhu 
EMO plus tisíce současných vyhledávání ak-
tuálních dat potvrdily účinnost umati. Dalším 
mezníkem bude vydání verze 1.0 standardu 
OPC UA, které je naplánováno na polovinu 
roku 2020.

Výrobce obráběcích strojů DMG Mori před-
stavil na EMO, jak digitalizovat celý výrobní 
řetězec – od plánování a přípravy po výrobu, 
přes monitorování až po služby. Ukázal více 
než 30 digitálních inovací. Konektivita je zá-
kladním předpokladem pro digitální továrnu: 
Mezi její výhody patří větší transparentnost 
díky nepřetržitému zaznamenávání a doku-
mentaci obchodních dat. Výsledkem je, že 
všechny nové stroje DMG Mori jsou bezplatně 
vybaveny rozhraním IIoT (průmyslový inter-
net věcí) jako součástí programu dMG�Mori�
Connectivity�Program. To umožňuje připoje-
ní k různým platformám IoT, včetně Adamos, 
MindSphere a Fanuc� Field. Kromě toho 
více než polovina ze 45 vystavovatelů, kteří 
představili své obráběcí stroje, prezentovala 
svá vlastní řešení pro automatizaci. Jedním 

z vrcholů byl dopravní systém PH-AGv�50 bez 
řidiče, který lze použít i ve stávajících výrob-
ních areálech pro autonomní manipulaci s pa-
letami. Podle společnosti DMG Mori je vývoj 
automatizačních řešení nyní stejně důležitý 
jako vývoj nových modelů strojů. Společnost 
THK, dodavatel lineárních vedení se sídlem 
v japonském Minato, představila aplikačně 
zaměřený vývoj senzorových modulů pro svá 
lineární vedení a kuličkové šrouby. Senzorový 
modul lze dodatečně vybavit existujícími line-
árními vedeními, aby bylo možno měřit vib-
race během provozu. Společnost THK používá 
tato měření vibrací a přidruženou službu IoT 
omni�edge k určení stavu systému a tyto in-
formace používá k monitorování a dálkové 
údržbě svých součástí.

Upínání�obrobku
Všechny procesy obráběcího stroje vyžadu-
jí použití upínacího zařízení pro bezpečné 
držení obrobku během obrábění. Z nových 
produktů představených na EMO vyplynuly 
zejména dva trendy: snazší manipulace za 
účelem zkrácení nevýrobních časů a integrace 
elektroniky do upínacích prvků pro podporu 
automatizačních systémů vyšší úrovně.

Schunk GmbH & Co. KG, odborník na 
uchopovací systémy a technologie upínání 
z Lauffen am Neckar, představil na svém stán-
ku řadu nových produktů. Jednalo se o elekt-
rický upínač kSE�100, který zajišťuje správné 
upnutí pomocí integrovaného systému měře-
ní upínací cesty. Ve svém systému upínání nu-
lového bodu nSE�S3 představil Schunk upínací 
prvek, který umožňuje dotaz na stav upnutí. 
To je užitečné pro potvrzení úspěšného upnu-
tí obrobku, zejména v automatizovaných pro-
cesech. Kromě zajištění binárního potvrzení 
měří upínací prvek nulového bodu nSE� S3 
pomocí integrovaných senzorů také upínací 
sílu. To umožňuje řídit síly potřebné k upnutí 
součástí a získávat informace o trendech pro 
preventivní údržbu.

Výrobce upínacích zařízení Römheld GmbH 
z Laubachu pokračuje v rozšiřování svých di-
gitalizovaných řešení. Hydraulické lineární 
pohony a otočné upínače vybavené integro-
vaným snímáním polohy usnadňují sledová-
ní výšky obrobku. To je užitečné například 
u odlitků součástí, ve kterých může geometrie 
v důsledku procesu odlévání kolísat o milimetr 
nebo i více. Upínací prvky kontrolují geomet-
rii obrobku během upnutí v upínacích bodech 
s přesností desetiny milimetru. Obvykle je pří-
liš nákladné a v mnoha případech nemožné 
získat srovnatelné informace z konvenčních 
systémů měření posuvu v omezeném pracov-
ním prostoru obráběcího stroje.

Společnost Andreas Maier GmbH & Co. KG 
z Fellbachu představila nové chapadlo, které 
se stará o manipulaci s obrobky. Pro tuto au-
tomatizaci se běžně používají roboty. Zvláštní 
u chapadla je to, že může být vloženo do 
pracovního vřetena obráběcího stroje (jako 
řezný nástroj) a uloženo v zásobníku nástro-
jů. Chapadlo přijímá energii ze stlačeného 

vzduchu nebo prostřednictvím přívodu chla-
dicího maziva. Většina obráběcích strojů 
má alespoň jeden z těchto zdrojů energie. 
Upínací síla je v obou případech plynule na-
stavitelná. Dále je zde možnost elektronické 
kontroly procesu uchopení a jeho úspěšného 
dokončení.

Hainbuch GmbH z Marbachu představil ino-
vaci neelektronického systému rychlé výměny 
sklíčidel CentroteX�S. I rychlé změny konvenč-
ních sklíčidel mohou trvat několik minut, za-
tímco nový systém umožňuje jejich změnu za 
méně než minutu. Má velmi vysokou úroveň 
přesnosti, pouhé dva mikrometry.

Přesné�nástroje
Švédská společnost Sandvik Coromant ze 
Sandvikenu představila nově vyvinutý in-
dexový vrtací systém, který dokáže vrtat do 
hloubek až sedminásobku průměru otvoru. 
Základní těleso a vyměnitelné destičky vrtáku 
Corodrill®� dS20 byly přepracovány. Snížené 
síly a snazší řezání zvyšují spolehlivost proce-
su při průniku materiálem. Zvětšení hloubky 
vrtání může eliminovat potřebu vrtání z obou 
stran součásti, což šetří čas a náklady a zlep-
šuje kvalitu otvoru. Důležitým cílem vývoje 
bylo snížení hluku, které bylo dosaženo kon-
strukcí nástroje a útlumem torzních vibrací. 
Společnost Sandvik Coromant rovněž před-
stavila nový MdI�(Modular�drilling�Interface). 
Modulární konstrukce vrtacího a spojovacího 
adaptéru znamená, že jediné rozhraní lze pou-
žít pro více průměrů vrtání. Dvojité vystředění 
s vysokou rozměrovou přesností zajišťuje op-
timální soustřednost a opakovanou přesnost.

Závod Emuge společnosti Richard Glimpel 
GmbH & Co. KG, z Laufu an der Pegnitz vyvinul 
ve spolupráci s Audi novou technologii řezání 
závitů. Tím se výrazně snižuje doba potřebná 
k řezání závitových otvorů. Při běžném řezání 
závitů existují dva kroky: plné vrtání a násled-
né řezání závitů. Nově vyvinutý systém Taptor 
umožňuje vrtání a řezání závitů v jednom kro-
ku. Eliminace předvrtání a výměny nástrojů 
dává procesu významnou časovou výhodu, 
čímž se zvyšuje kapacita stroje. Tato techno-
logie bude ve spolupráci s Audi integrována 
do sériové výroby odlitků z hliníku.

Specialista na hluboké vrtací nástroje, 
firma Botek Präzisionsbohrtechnik GmbH 
z Riederichu, představil inovativní krok pro 
zpracování opotřebovaných nástrojů s nízký-
mi náklady. V budoucnu umožní tato firma 
vybavit opotřebené pevné karbidové vrtáky 
(typ�113�a�113-HP) novou karbidovou hlavou. 
Doposud bylo možné vyměnit vrtáky s jedi-
ným břitem v nástrojích za stopky ocelové. 
Díky nově vyvinutému procesu lze stopku 
nástroje z karbidu znovu použít opakovaně. 
Nemá to vliv na produktivitu, spolehlivost 
procesu a kvalitu obrábění. Je také stále mož-
né nástroje brousit. Vrtáky s jednoduchým 
břitem z tvrdého karbidu lze znovu nabrousit 
v rozsahu průměrů od 5,0 do 12,0 mm, což 
zákazníkům pomáhá šetřit energii a materiál, 
a tím i náklady.
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CAd/CAM�a�řídicí�software
Zvláštní důraz na řídicí technologii ukázal sys-
tém Sinumerik�one od společnosti Siemens 
AG, Mnichov. Digitální dvojčata napomá-
hají transformaci tím, že umožňují simulo-
vat a prakticky testovat pracovní procesy. 
Výrobce obráběcích strojů Gillten-Fill GmbH 
je jediným rakouským partnerem, který se 
podílel na vývoji Sinumerik� one. Fill před-
stavil na EMO obráběcí centrum Syncromill�
h21-63/500 vybavené řídicím systémem 
Sinumerik�one. Bylo speciálně vyvinuto pro 
obrábění konstrukčních rámových kompo-
nentů, jež se používají např. v aplikacích pro 
e-mobilitu.

Společnost SolidCAM GmbH ze 
Schrambergu představila nové funkce svého 
softwaru SolidCAM�2019�CAM. Ten umožňu-
je rychlé a snadné programování obráběcích 
strojů, včetně vícekanálových soustružnických 
a frézovacích center a CNC čelních soustruhů. 
Dokonce i složité stroje s více osami mohou 
být virtuálně využity při simulaci a ověřová-
ní obráběcích operací pomocí integrované 
strojové simulace. Strojová databáze se neu-
stále rozšiřuje. Do softwaru byly přidány další 
funkce. To umožňuje např. nastavit rychlost 
nástroje pro jakoukoli danou hloubku vrtání. 
Škála typů podporovaných nástrojů pro pětio-
sé simultánní obrábění byla rozšířena tak, aby 
mohly být použity všechny typy kruhových 
segmentových fréz včetně bubnových, čočko-
vých, kapičkových a kónických.

Společnost DP Technology z Camarilla (USA) 
představila nejnovější inovace softwaru Esprit�
CAM. Esprit� Additive podporuje programo-
vání aditivních výrobních strojů i hybridních 
aditivních a konvenčních strojů. Tento soft-
ware lze použít ke generování specializova-
ných drah nástrojů pro aditivní výrobní pro-
cesy, jako je svařování laserovým paprskem, 
jakož i pro subtraktivní následné opracování 
komponent. Dalším klíčovým rysem systému 
Esprit� CAM� je integrace algoritmů na bázi 

umělé inteligence, které program automatic-
ky optimalizují, což zjednodušuje proces pro-
gramování a zvyšuje produktivitu stroje.

výrobní�technologie�pro�e-mobilitu
Elektrizace hnacího ústrojí představuje zají-
mavé výzvy pro vývoj nových výrobních řešení 
a koncepcí nástrojů. Zde je rozhodující způsob 
výroby elektromotorů pro hybridní nebo plně 
elektrická vozidla. Jejich rostoucí výroba, kte-
rá je zapotřebí, bude vyžadovat efektivní vý-
robní postupy.

Výrobce Ceratizit Luxembourg S.à.r.l. 
z Mameru (Lucembursko) představil několik 
inovativních konceptů nástrojů, které umož-
ňují přesné a efektivní obrábění hliníkových 
pouzder pro elektromotory. Úkolem je dosáh-
nout precizní opracování statorových otvo-
rů o průměru cca 200 až 300 mm a hloubky 
více než 300 mm. Nástroje musí mít lehkou 
konstrukci, aby nepřekročily přípustné zatí-
žení vřeten stroje. Jedním takovým řešením 
je plně aditivní nástroj pro jemné vrtání. 
Generativní postup byl využit při návrhu mi-
niaturních rozpěrných struktur pro základní 
těleso, což umožnilo vyrobit relativně lehký, 
ale tuhý nástroj. Otvory statoru mohou být 
pak obrobeny v jediném kroku – při dodrže-
ní požadovaných IT6 a tolerancí zaoblení až 
2/100 mm.

Ceratizit představil další vývoj vyvrtáva-
cích nástrojů ve formě plastové stupňovité 
vyvrtávací tyče, která je díky své modulární 
konstrukci snadnější na výrobu a nákladově 
efektivnější. Tento nástroj sestává z trub-
kového lehkého základního tělesa, které se 
běžně vyrábí pomocí obráběcích procesů. Na 
toto těleso jsou aplikovány aditivně vyráběné 
vrstvy, které obsahují PCD (polykrystalický 
diamant) nebo kazety vybavené vyměnitel-
nými vložkami. To umožňuje získat správný 
průměr obrábění otvorů statoru. Tyto vrstvy 
se skládají ze speciálně vyvinutého plastu vy-
ztuženého vlákny a jsou schopny směrovat 

obráběcí síly do základního tělesa. Díky mo-
dulární konstrukci základního tělesa a vrstev 
lze nástroj rychle a levně přizpůsobit požadav-
kům zákazníka.

Aditivní�výroba
Rostoucí význam aditivních postupů pro hro-
madnou výrobu vedl ke zvýšení poptávky po 
automatizovaných aditivních výrobních pro-
cesech. Švýcarský výrobce obráběcích strojů 
GF Machining Solutions, Biel, představil stroj 
dMP�Flex�350. Jedná se o nový stroj pro 3D 
kovový tisk, který nabízí vysoce reprodukova-
telnou kvalitu součástí a výjimečné možnosti 
automatizace. Vysoké kvality je dosaženo vy-
tvořením vakua před vstupem inertního plynu 
během procesu na bázi práškového lože. Tím 
se odsává okysličený vzduch i z meziprostorů 
v prášku, čímž se zabrání reakcím narušují-
cím proces. Uzavřená vakuová komora spo-
lu s práškem a komponenty mohou být po 
procesu 3D tisku automaticky odstraněny ze 
stroje. Výhodou je krátká doba výměny, pro-
tože stroj může ihned po vložení nové vaku-
ové komory zahájit další proces. Není třeba 
zastavovat stroj pro časově náročné a pracné 
odstraňování součástí a manipulaci s jemnými 
a nebezpečnými částicemi prášku.

Shrnutí
EMO Hannover 2019 ukázal, že přechod na 
digitalizaci neustále postupuje a že s ním sou-
visející výhody jsou nyní využívány častěji, 
v neposlední řadě díky neustálému zlepšová-
ní a propojitelnosti procesů zpracování kovů. 
Otevřená rozhraní také zvyšují transparent-
nost (zejména v interdisciplinárních systé-
mech) a zajišťují větší flexibilitu výroby. Tato 
flexibilita bude mít velký význam pro nákla-
dově efektivní výrobu v budoucích výrobních 
procesech, protože je pravděpodobné, že 
povedou ke stále menším velikostem dávek 
a zvyšující se poptávce po automatizačních 
řešeních.

Byl jmenován  
generální komisař  
EMO MILANO 2021
Luigi�Galdabini�bude�odpovědný�za�organizaci� světové�výstavy�věnované�sek-
toru�výrobních�strojů.�Luigi�Galdabini�je�tedy�Generálním�komisařem�EMo�MI-
LAno�2021,� světové�výstavy�obráběcích� strojů,� kterou�bude�hostit�výstaviště�
FieraMilano�Rho�ve�dnech�4.�až�9.�října�2021.

Generální komisař byl jmenován na Valném 
shromáždění CECIMO, Evropského sdruže-
ní průmyslu obráběcích strojů a souvisejí-
cích výrobních technologií. Luigi Galdabini 
bude mít za úkol dohlížet na organizaci EMO 
MILANO 2021 a podílet se na propagaci akce 

prostřednictvím putovních tiskových konfe-
rencí, které se uskuteční v hlavních městech 
světového průmyslu.

Necelé dva roky od obchodní přehlídky, 
která přiláká do Milána statisíce návštěvníků 
ze všech koutů světa, zahajuje tedy tým EMO 

MILANO 2021 práce na zajištění této pres-
tižní akce, jedinečné díky mezinárodnímu 
charakteru a komplexnosti vystavovaných 
výrobků.

Výstavy EMO (Exposition Mondiale de la 
Machine-Outil) se střídavě konají v Hannoveru 
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a v Miláně. Italský veletrh připravuje spo-
lečnost EFIM (Ente Fiere Italiane Macchine), 
specializující se na pořádání oborových výstav 
a podporovaná UCIMU (Asociací italských 
výrobců obráběcích strojů, robotů, automati-
začních systémů a příslušenství). 

Obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, 
klíčové technologie, řešení pro propojení a di-
gitalizaci továren, ale i aditivní výroba, budou 
patřit mezi výrobky a technologie představo-
vané na EMO MILANO 2021, a promění tak 
výstaviště FieraMilano Rho v největší digi-
tální továrnu, která kdy byla zřízena v rámci 
výstavního komplexu. Haly FieraMilano Rho 
představí nejlepší světové produkty tohoto 

odvětví, které jsou stále více spjaty se systé-
my propojení a schopny tak realizovat všech-
ny aspekty vysoké přidané hodnoty, které 
zpracovatelský průmysl nemůže bez nich ge-
nerovat. Proto bude EMO MILANO 2021 opět 
místem setkání nejkvalifikovanějších výrobců 
a zákazníků tohoto odvětví, kteří mají zájem 
o nové investice do výrobních technologií.

Luigi Galdabini, ročník 1958, je generálním 
ředitelem společnosti Galdabini S.p.A. síd-
lící v Cardano al Campo (Varese), předního 
výrobce strojů na obrábění a tváření kovů 
a zařízení pro mechanické zkoušky. Dosavadní 
prezident UCIMU a nadále člen představen-
stva této asociace, je italským zástupcem 

v CECIMO, jehož byl prezidentem v letech 
2015–2017. 

EMO, nesporný lídr mezi výstavami zamě-
řenými na dané odvětví, prezentuje členitý 
svět opracování kovů. Kombinuje vizi a ino-
vace, jak dokládají data z předchozího vele-
trhu EMO MILANO 2015, který na výstavní 
ploše 120 tisíc m2 hostil 1600 vystavujících 
společností a navštívilo jej 155 tisíc návštěv-
níků ze 120 zemí. Mezinárodní charakter ve-
letrhu, charakterizující EMO MILANO (v roce 
2015 na něm představovali zahraniční vysta-
vovatelé 68 % z celkového počtu), zaujme 
návštěvníky ze všech částí světa, kteří po-
kládají EMO za nezaměnitelnou příležitost 
k získání informací o aktuálních technologic-
kých trendech, předznamenávajících výrobu 
budoucnosti. 

„Díky zkušenostem s organizací šesti před-
chozích ročníků (1979, 1987, 1995, 2003, 
2009, 2015)“, uvádí Luigi�Galdabini, „budeme 
moci překvapit vystavovatele i návštěvníky 
a předvést „kouzelný svět opracování kovů“, 
jak zní slogan zvolený pro EMO MILANO 
2021“.

„Ostatně“, uzavírá generální komisař, „kro-
mě univerzální nabídky technologií pro výro-
bu je silnou stránkou EMO MILANO také jeho 
umístění. Obchodní přehlídka se totiž bude 
konat v moderním výstavním centru, vyhraze-
ném pro světové výstavy a celosvětově uzná-
vaném pro funkčnost svých prostor, služeb 
a integraci s mezinárodním dopravním sys-
témem. Italský ročník veletrhu se navíc může 
spolehnout na Milán, který je díky novému 
oživení, zahájenému v roce 2015, tedy v roce 
světové výstavy EXPO a předchozího veletrhu 
EMO, vysoce přitažlivým centrem obchodu, 
služeb, kultury a zábavy“.

Kouzelný svět obrábění kovů

Plánek výstavní plochy Fiera di Milano

Luigi Galdabini, generálním komisař EMO MILANO 2021
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BVV:  
Veletrhy potřebují jasný plán
veletržní�průmysl�očekává�od�vlády�jasnou�perspektivu�restartu�veletrhů,�kte-
ré�jsou�zrcadlem�ekonomické�situace.�Ta�ovšem�pod�vlivem�koronovirové�krize�
a�vládních�omezení�není�vůbec�dobrá.�veletrhy�jsou�byznysová�platforma,�kte-
rá�bude�důležitá�pro�restart�ekonomiky,�prezentaci�inovací,�nových�technologií�
a�produktů�a�pro�uzavírání�nových�obchodů.

veletrhy�dávají�důležité�podněty�ke�stimu-
laci� ekonomiky,� která� byla� tvrdě� zasažena�
krizovými�opatřeními. Jsou platformami pro 
prezentaci inovací, zvyšování produktivity, vý-
voz a pro jednání o spolupráci zejména men-
ších a středně velkých firem. „Veletrhy jsou 
důležité obchodní platformy, jsou nezbytné 
pro rychlé a udržitelné fungování ekonomiky 
a budou potřebné zejména nyní pro restart 
poškozeného průmyslu“, zdůrazňuje vladimír�
dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR. 
„Strojírenský veletrh v Brně by měl být sig-
nálem pro obnovení poškozeného průmyslu 
a ekonomiky“, uvádí generální ředitelka Svazu 
průmyslu ČR Dagmar Kuchtová.

Dle zahraničních příkladů lze vytvořit na 
výstavištích adekvátní systém pro potřebnou 
ochranu zdraví všech účastníků, neboť vý-
stavní haly jsou univerzálně použitelné pro 
různé typy akcí a mají odpovídající technická 
zařízení. veletrhy�dostaly� již�od�konce�květ-
na� zelenou� v� některých� spolkových� zemích�
německa.�První�veletrhy�se�již�konaly�v�Číně.

Pořadatelé upozorňují na otevření nákup-
ních center a hobby marketů a diskriminaci 
veletržního průmyslu, neboť veletrhy mají 
v mnohém propracovanější logistiku pohybu 
osob. „Po otevření obchodních center nevidí-
me důvod, proč by se nemohly rozjet veletrhy. 
Hobby markety byly otevřeny s poukazem na 
vysoké stropy, ale standardní výstavní pavilo-
ny mají výšku 12 metrů, což je mnohem více 
než v případě hobby marketů. Každý veletrh 
se liší případ od případu. Jsme připraveni pod-
mínky každé jednotlivé akce nastavit s hygi-
eniky“, dodává Jaroslav�Bílek, tiskový mluvčí 
Veletrhů Brno.

Profesní sdružení veletržního průmyslu 
SOVA ČR již dříve upozornilo, že se veletrhy 
zatím nenacházejí v žádné fázi uvolňování. 
Dopisem, určeným epidemiologům a vládním 
představitelům poukázalo na fakt, že u vele-
trhů je denní frekvence návštěvníků hluboce 
pod návštěvností obchodních center s plo-
chou nad 5 000 m2. Návštěvnost obchodních 

center se přitom pohybuje až kolem 40 tisíc 
lidí denně. SOVA ČR zároveň varovala, že ztrá-
ty veletržních společností a jejich dodavatelů 
jsou obrovské, v řádech mnoha set milionů 
korun. Nebude-li znám harmonogram pro 
obnovení veletrhů, budou se ztráty každým 
dnem zvyšovat. „Bohužel veletržní sektor jako 
celek nikdo nebere vážně. Zatím jsme vyjádře-
ní expertní skupiny ani vládních představitelů 
k našim návrhům a připomínkám neobdrželi. 
Datum obnovení veletrhů je přitom klíčovým 
faktorem pro organizátory, ale hlavně pro 
vystavující firmy“, zdůrazňuje Tomáš� kotrč, 
předseda sdružení.

„Potřebujeme jasný signál, že veletrhy lze 
spustit opět ve druhé polovině roku od září. 
Do srpna žádné veletrhy na programu nejsou. 
Veletrhy ale nelze připravit přes noc, mají do-
dací lhůtu tři až pět měsíců. Vystavovatelé na 
ně připravují exponáty často celý rok“, zdůraz-
ňuje generální ředitel Veletrhů Brno Jiří�kuliš.

„Nelze srovnávat mezinárodní průmyslo-
vý B2B veletrh se zrušenou akcí Země živi-
telka, kterou navštěvuje široká zemědělská 

veřejnost na výstavišti zcela jiných paramet-
rů“, dodává Bílek v reakci na zrušení výstavy 
Země živitelka, plánované na konec srpna.

Přetrvávající nejistota, omezený přeshra-
niční pohyb osob a pokles firemních zakázek 
v mnoha odvětvích nepředstavuje pro vele-
tržní průmysl, který přichází od března o veš-
keré tržby v tuzemsku i zahraničí, příznivé pro-
středí. Ztráty�pořadatelů�veletrhů�a�kongresů�
rostou�v�řádech�stovek�milionů�korun.�Ztráty�
sektoru�celkem�se�počítají� již�dnes�v�miliar-
dách�korun.�některé�firmy�navázané�na�vele-
trhy�již�oznámily�úpadek�a�ukončení�činnosti. 
„Přetrvávající zákaz konání veletrhů je pro nás 
a další pořadatele veletrhů a všechny firmy 
na nás navázané likvidační. Dosavadní pod-
půrné vládní programy nejsou pro nás zcela 
využitelné. Nemůžeme držet zaměstnanost 
bez perspektivy obnovení provozu. Vydržíme 
maximálně do léta“, dodává Kuliš.
kromě� vystavovatelů� potřebuje� naléhavě�

impulsy�od�veletrhů�i�regionální�ekonomika, 
včetně hotelů a restaurací, maloobchodu, pře-
pravců a řemeslníků, kteří technicky zajišťují 
výstavbu expozic. Jde převážně o segmenty 
služeb, které byly krizí nejvíce postiženy. „Vliv 
veletrhů na městskou a regionální ekonomiku 
je velmi významný. Konání MSV je pro Brno 
zcela klíčové. Na Veletrhy Brno je navázáno 
téměř dva tisíce pracovních míst“, podotýká 
primátorka města Brna Markéta�vaňková.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti 
Veletrhy Brno, a.s.

MSV 2020 

Jiří Kuliš, generální ředitel solečnosti Veletrhy Brno

Konání letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu je důležité pro české výrobce strojů, 
aby si udrželi středoevropské trhy. „Věříme, že hygienická situace umožní konání MSV, je to klí-
čová událost pro náš obor. Jsme rádi, že ministerstvo průmyslu a obchodu jeho konání podpo-
ruje. Přesvědčujeme i naše členy, aby se MSV zúčastnili. Koronavirová krize přišla v době, kdy 
už se strojírenství potýkalo s poklesem poptávky. O to více by proto firmy i vláda měly investo-
vat do veletrhů a podobných akcí,“ tvrdí Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie.
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Chorvatsko v čele 
Evropské unie
Předsednictví�Evropské�unie�převzalo�1.�ledna�2020�na�další�půlrok�Chorvatsko.�
Jednou�z�jeho�priorit�bude�ekonomické�propojování�Evropy�s�inteligentní�ener-
getickou�politikou�a�infrastrukturou.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta SPČR pro mezinárodní 
 organizace a EU

Chorvatsko zastřešuje společný projekt další-
ho budování silnější a propojenější Evropy ve 
světě plném výzev. 

Tomu�odpovídají�i�čtyři�hlavní�prioritní�osy:
zz Evropa, která roste a vyvíjí se
zz Evropa propojená ekonomicky, s inteligent-
ní energetickou politikou a infrastrukturou
zz Evropa ovlivňující globální scénu
zz Evropa, která chrání své občany

„Evropa je druhá největší ekonomika a podílí 
se na pětině globálního HDP. Nicméně v sou-
časné době plné technologických, geopolitic-
kých a demografických změn ekonomika EU 
a její trh práce čelí narůstající konkurenci, pře-
devším ze strany USA a Číny“, uvedl priority své 
země chorvatský premiér Andrej�Plenković.

Chorvatské předsednictví se soustředí na 
propojenost a ochranu, protože jen tak se 
může plně využít potenciál infrastruktury EU 
a jejích lidských zdrojů. Důležitá je i ochrana 
občanů. Předsednictví se proto speciálně za-
měří na vnitřní bezpečnost a bude podporovat 
úzkou spolupráci členských států v boji pro-
ti organizovanému zločinu, praní špinavých 

peněz a financování terorismu. Podpoří 
i snahu o vytvoření funkční migrační politiky 
a zaměří se i na ochranu vnějších hranic. Z his-
torických důvodů bude specifickou prioritou 
i politika rozšíření EU a další perspektiva pro 
země Západního Balkánu. Silným impulsem 
by měl být Summit o západním Balkánu plá-
novaný na květen 2020.

oČEkávání�EvRoPSkéHo�
ByZnySU
BusinessEurope, Konfederace evropského 
podnikání, adresovala svá očekávání v dopisu 
zaslaném premiéru Plenkovićovi. Zdůrazňuje 
v něm klíčovou úlohu Chorvatska, které 
se ujímá vlády na samém začátku nového 
institucio nálního cyklu 2019–2024 a má tedy 
možnost položit základy nové agendy EU. 

BusinessEurope vychází ze svých dvou 
strategických dokumentů – „Planeta, Lidé, 
Prosperita“ a „50 akcí, které je třeba podnik-
nout v prvních 100 dnech“.

v� dopise� zdůrazňuje� prioritní� oblasti� pro�
byznys:

zz Jednotný trh, podporující inovace a posky-
tující flexibilitu pro byznys při adaptaci na 
změny a rozvoj nových byznys modelů
zzMezinárodní obchod: pokračovat v realiza-
ci Unijního daňového úřadu a v reformách 
Světové obchodní organizace (WTO)
zz Průmyslová politika
zz Digitální ekonomika
zz Lepší regulace
zz Završení Hospodářské a měnové unie, rych-
lé dotažení dohody o Víceletém finančním 
rámci 2021–2027.

BusinessEurope cílí také na sociální ob-
last a rozvoj dovedností, překonání nedo-
statků na trhu práce a podporu mobility. 
Pozornost bude věnovat i environmentální 
a energetické politice, spotřebitelské politi-
ce a brexitu.

V současné době budou ovšem prioritně 
řešeny problémy pomoci členským zemím EU 
při řešení následků koronavirové krize, a to 
ve sféře zdravotnictví, jakož i odstraňování 
následků pandemie v oblasti hospodářské.

Priority chorvatského předsednictví
Chorvatsko� se� poprvé� od� svého� vstupu� do�
EU� v� roce� 2013� stalo� předsednickou� zemí�
Rady� EU�a� je� zároveň�poslední� zemí� ze� stá-
vajícího� předsednického� tria� Rumunsko-��
-Finsko-Chorvatsko.

Jako své motto si Chorvatsko zvolilo slo-
gan „Silná Evropa ve světě plném výzev“. 
Priority�svého�předsednictví�vidí�Chorvatsko�
v�Evropské�unii,�která:
 1. … se rozvíjí, tzn. posiluje vnitřní trh a pod-

poruje přechod na klimaticky neutrální 
ekonomiku, 

 2. … je propojená, 
 3.  … chrání, tzn. zajišťuje bezpečnost pro ob-

čany, 
 4.  … má vliv, tzn. je globálním leaderem a sil-

ným partnerem pro sousedské země. 

Největšími výzvami, které EU čekají právě 
během chorvatského předsednictví, bude 
dokončení brexitu, zahájení vyjednávání 
o nových vztazích se Spojeným královstvím 

a zejména řešení devastujících dopadů koro-
navirové pandemie na ekonomiku členských 
zemí.

Chorvatsko za svého předsednictví hod-
lá posílit EU prohloubením vnitřního� trhu 
podporou digitalizace v podnikání, zvýšením 
konkurenceschopnosti investicemi do výzku-
mu a vývoje a zmenšením rozdílů v míře roz-
voje mezi jednotlivými členskými státy tak, 
aby se všechny staly ekonomicky silnějšími. 
Zároveň pokládá za stěžejní podporu� eko-
logicky� únosného� hospodářského� rozvoje, 
tzn. úspěšného přechodu k nízkouhlíkovému 
a oběhovému hospodářství, který je i hlavním 
cílem strategie obsažené ve sdělení Evropské 
komise ze dne 11. prosince 2019 s názvem 
European Green Deal (Zelená dohoda pro 
Evropu). V návaznosti na priority EU vytýče-
né v ´Zelené dohodě´ bude rovněž pokračovat 
diskuse o dlouhodobé vizi pro evropský prů-
mysl a budoucnosti energeticky náročných 
průmyslových odvětví. V rámci vnitřního�trhu�

se Chorvatsko zaměří na dlouhodobý akč-
ní plán pro lepší implementaci a vymáhání 
pravidel vnitřního trhu, řešení regulatorních 
a neregulatorních překážek, jimž obchodníci 
čelí, a zasadí se o odstraňování zbývajících 
překážek volného pohybu zboží a svobody 
poskytování služeb. Za svého předsednictví 
se rovněž hodlá soustředit na otázky týkající 
se zlepšení politiky na ochranu�spotřebitele, 
posílení spolupráce členských států EU a kon-
tinuální spolupráci a dialog se všemi dotčený-
mi subjekty. Konkrétními tématy mají být udr-
žitelná spotřeba a spotřebitel v digitální éře.

V oblasti obchodní�politiky bude Chorvatsko 
usilovat o ochranu a posílení multilaterálního 
obchodního systému a posílení transatlantic-
kých vztahů. Rovněž plánuje zintenzivnit vzta-
hy s Asií, Afrikou, Latinskou Amerikou a jinými 
partnery.

V energetice se Chorvatsko během svého 
předsednictví hodlá zaměřit především na im-
plementaci Energetické unie (Energy Union) 
a energetickou tranzici (přechod k tzv. čisté 
energii). Kromě toho se bude věnovat rozvoji 
iniciativy energetických ostrovů (EU Islands).

Ing. Vladimíra Drbalová, poradkyně gene-
rální ředitelky a prezidenta SPČR pro mezi-
národní organizace a EU
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Jak si vedl jednotný trh 
Evropské unie před vypuknutím 
pandemie COVID 19
Evropský�trh�se�zbožím�vykazuje�vysoký�stupeň�integrace.�naopak�trh�se�služba-
mi�vykazuje�spíše�vysoký�potenciál�k�dalšímu�rozvoji.�I�to�vyplývá�z�pravidelné�
Zprávy�Evropské�komise�o�výkonnosti�jednotného�trhu�EU.�Evropská�komise�ve�
své�zprávě�za�rok�2019�upozorňuje,�že�regulatorní�restrikce�musí�být�adekvátní�
a�proporcionální.�Evropa�zároveň�potřebuje�digitální�ekosystém�na�podporu�jed-
notného�trhu.

Ing. Vladimíra Drbalová poradkyně prezidenta SPČR

Součástí balíčku dokumentů doprovázejících 
Zprávu Evropské komise za rok 2019 je i pra-
videlná Zpráva�o�výkonnosti�jednotného�trhu�
EU. Ta se ve svém úvodu ohlíží do minulosti 
a zdůrazňuje, že jednotný trh nám slouží již 25 
let – vytváří růst, zaměstnanost, právní jistotu 
pro podniky, široký výběr bezpečného zboží 
pro spotřebitele a zaručuje volný pohyb obča-
nů. Bez existence jednotného trhu by byl HDP 
EU o 8,5 % nižší. Významným impulsem pro 
jednotný trh bylo rozšíření unie v roce 2004 
o 13 nových členských států. Zpráva vidí po-
zitiva a úlohu vnitřního trhu i do budoucna, 
jako nástroje umožňujícího Evropě vyrovnat 
se se všemi současnými i budoucími výzvami, 
zejména pokud bude doprovázen kapitálo-
vým a digitálním trhem a energetickou unií. 
Jednotný trh má velmi důležitou mezinárodní 
dimenzi. Vytváří vysoce konkurenční prostře-
dí pro firmy EU, aby mohly konkurovat na 
světových trzích. Zpráva zdůrazňuje význam 
strukturálních reforem na úrovni členských 

států pro fungování jednotného trhu a potvr-
zuje význam Evropského semestru (tj. roční 
cyklus koordinace rozpočtových a hospodář-
ských politik v EU).

Jaká�jsou�klíčová�zjištění�zprávy�
Evropské�komise�o�výkonnosti�
jednotného�trhu:

zz Trh� se� zbožím vykazuje vysokou míru in-
tegrace. Transpoziční deficit (tj. výsledek  
implementace práva EU do legislativy člen-
ských států) mezi roky 1997–2018 se pohy-
boval mezi 3–7 %, průměrná délka zpoždění 
v transpozici se snížila o 50 %. Prosazování 
pravidel je slabé z důvodu omezené kapaci-
ty (personál, rozpočet, kapacita testovacích 
středisek a laboratoří). Nesoulad s pravidly 
jednotného trhu má vliv na náklady, konku-
renceschopnost a produktivitu. 
zz Trhy�se�službami�vykazují vysoký potenciál 
pro další integraci. Nízký růst produktivity 
v oblasti služeb omezuje růst jak ve službách, 

tak v průmyslu. Přitom služby nabývají na 
významu a v současné době se podílejí 
70 % na HDP EU a 70 % na zaměstnanosti. 
Jednotný trh snížil obchodní náklady u zboží 
o 21 %, u služeb jen o 7 %. Trh se službami 
vykazuje nízkou úroveň produktivity i velké 
rozdíly v produktivitě mezi členskými státy.
zz Zajišťuje vysoké standardy ochrany� život-
ního� prostředí� a� bezpečnosti� výrobků. 
Podařilo se prosadit legislativu v oblasti ne-
bezpečných chemických látek, Ecodesignu 
a Ecolabelingu (Eko označení)/.
zz Standardizace, jádro evropské integrace, 
hraje důležitou roli zejména v agendě udr-
žitelného rozvoje EU.
zz Jednotný trh hodně pokročil na cestě k in-
tegraci v� oblasti� veřejných� zakázek�napříč 
Evropou, přesto by výkonnost trhu s veřej-
nými zakázkami mohla být dále zlepšována. 
Evropský trh s veřejnými zakázkami za po-
slední roky rapidně rostl. Každý rok členské 
státy zveřejní více než 200 tisíc výzev na 
tendry v hodnotě více než 500 miliard eur 
na úrovni EU. Otevřenost a transparentnost 
trhu s veřejnými zakázkami se zlepšuje.
zz Jednotný trh významně přispívá k digita-
lizaci� evropské� ekonomiky. A naopak di-
gitalizace přispívá k zlepšování výkonnosti 
jednotného trhu. Iniciativa v oblasti jednot-
ného digitálního trhu je dlouhodobou ev-
ropskou strategií pro transformaci. EU se 
shodla na 28 z 30 legislativních návrhů a tím 
vytvořila 38 nových práv a svobod.
zz Finanční� krize� zvrátila� integrační� proces�
zpátky.�EU legislativa finančních služeb vý-
znamně uspíšila integraci. Finanční integra-
ce výrazně vzrostla od roku 2007. Opatření 
přijatá k posílení Hospodářské a měnové 
unie a balíček post-krizových reforem, který 
položil základy Bankovní unie (BE) a Unie ka-
pitálových trhů (CMU), přinesla své ovoce.

Evropský byznys 
vyzývá k hledání 
rovnováhy ve vztahu EU–Čína
vliv�a�ekonomický�význam�Číny�nelze�přehlížet.�Pro�mnoho�českých�firem�jde�
o� významný� trh� z� hlediska� exportu� i� importu.� Zároveň� však�musíme� věnovat�
pozornost� i� rizikům� pramenícím� z� výrazně� odlišného� rámce� fungování� čínské�
ekonomiky.�Evropská�konfederace�BusinessEurope,�jejímž�členem�je�také�Svaz�
průmyslu,�vydala�strategický�dokument,�v�němž�formuluje�130�doporučení�pro�
EU�a�členské�státy,�jak�dosáhnout�vyvážených�vtahů�EU�a�Číny.

Pavel Fára, SPČR

Evropské firmy si přejí silnější, ale také 
spravedlivější hospodářské vztahy s Čínou. 
Překážky, které brání větší ekonomické spo-
lupráci, pramení zejména z narušení trhu 
způsobených čínskou státní ekonomikou. 

Projevují se na jejím domácím trhu, v EU i ve 
třetích zemích.

Konfederace evropského podnikání 
(BusinessEurope) zveřejnila významný strate-
gický dokument o hospodářských vztazích EU Pierre Gattaz, prezident BusinessEurope
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a Číny. Zástupci byznysu v něm společně vyzý-
vají EU, aby se zaměřila na takový druh spolu-
práce s Čínou, který omezí negativní vlivy, které 
sebou nese čínská státem řízená ekonomika.

„Vstup Číny do Světové obchodní organi-
zace (WTO) v roce 2001 byl velmi prospěšný 
jak pro Čínu, tak pro Evropu. V poslední době 
však Čína zvolila spíše model státem řízeného 
hospodářství, který převážil nad tržními refor-
mami. Zároveň se nedaří provést potřebnou 
reformu WTO. Výsledkem jsou významně ne-
rovné podmínky v globálním obchodu“, uvedl 
prezident BusinessEurope Pierre�Gattaz.

„Právě proto, jak je Čína pro byznys vý-
znamná, nelze přehlížet nerovnováhu ve vzá-
jemném přístupu na trh, nerovné podmínky 
hospodářské soutěže a systémová narušení 
trhu. Evropská unie potřebuje nalézt způso-
by jak zajistit silnější, férovější a vyváženější 
vztah s Čínou. Bez toho nebudou moci firmy 
plně využít potenciál vzájemného obchodu“, 
dodává prezident Svazu průmyslu a dopravy 
ČR Jaroslav�Hanák.

Zejména�je�podle�BusinessEurope�nutno�do-
sáhnout�následujících�cílů:

zz zajistit rovné podmínky pro spolupráci mezi 
EU a Čínou,
zz omezit dopad tržních distorzí působených 
vládními zásahy v Číně,
zz posílit vlastní konkurenceschopnost EU,
zz zajistit férovou konkurenci a spolupráci na 
třetích trzích.
Svaz průmyslu oceňuje, že dokument není 

pouze apelem, ale kromě 4 klíčových před-
pokladů k dosažení žádaného stavu obsahuje 
také 130 doporučení adresovaných institucím 
EU a členským státům.

Německý průmysl 
obráběcích strojů bude 
v roce 2020 čelit velkým výzvám
vdW�(německá�asociace�výrobců�obráběcích�strojů)�očekávala�už�ve�svých�dří-
vějších�prognózách�pro�rok�2020�pokles�produkce�o�18�%.�„To je něco, co sek-
tor po boomu posledních let už dlouho nezažil“,� řekl�dr.�Heinz-Jürgen�Prokop,�
předseda�vdW,�na�výroční�tiskové�konferenci�ve�Frankfurtu�nad�Mohanem�dne�
13.�února�2020.�A�pokračoval:�„Pokles poptávky, který byl patrný již ve druhé 
polovině roku 2018, v roce 2019 nabral na rychlosti. Propad poptávky je nyní 
rozhodujícím faktorem pro vývoj v roce 2020, zvláště v souvislosti s tím, jak se 
celý sektor bude muset vypořádat s následky koronavirové pandemie.“

Naproti tomu uplynulý rok dopadl mnohem 
lépe, než se předpokládalo. „Při poklesu o pou-
hé jedno procento dosáhla hodnota výroby 
téměř 17 miliard eur, což téměř vyrovnává 
rekordní úroveň roku 2018“, hlásil dr.�Prokop. 
Hlavním činitelem byly domácí prodeje, které 
vzrostly o 16 %. Naopak vývoz byl nižší o 9 %, 
což se přičítá především poklesu dodávek do 
Asie o 11 % a do Ameriky o 16 %. Regionálním 
výsledkům dominují největší trhy: Čína s mí-
nusem 13 % a USA s mínusem 15 %. Evropa, 
největší prodejní region, představující více než 
polovinu německého vývozu, si stále vedla re-
lativně dobře s mínusem jen 5 %.

Zkrácené�pracovní�úvazky�je�třeba�
urychleně�rozšířit�
Dovozy nebyly schopny těžit z dobré výkon-
nosti domácího trhu a snížily se o jednu de-
setinu. Zaměstnanost se na konci roku snížila 
o 3 %. Institut IFO (Institut pro ekonomický 
výzkum Mnichovské univerzity) navíc ohlásil 
nárůst zkrácených pracovních úvazků ve více 
než 18 % společností. Pro nadcházející měsíce 
to předpokládá dvakrát více firem. „Dáváme 
maximální prioritu zachování pracovních 
míst“, zdůrazňuje dr. Prokop. Aby se zamezilo 
dalšímu snižování mezd, měla by se práce na 
zkrácený úvazek neprodleně prodloužit z 12 
na 24 měsíců, naléhá. Využití kapacity v lednu 
2020 činilo 81,5 %.

Pokračující kombinace cyklického útlumu, 
strukturální transformace v automobilovém 

průmyslu, turbulencí motivovaných obchod-
ními politikami a v neposlední řadě také ko-
ronaviru tlumí sklon k investování po celém 
světě. Investice do zařízení mají letos podle 
Oxford Economics, prognostického partne-
ra VDW, vzrůst o méně než jedno procento. 
V lepším stavu jsou jen relativně malé trhy, 
jako Vietnam, Thajsko, Slovensko, Maďarsko 
a Polsko. Nejsou však schopny kompenzovat 
malátnost hlavních odběratelských států – 
Číny, USA, Itálie nebo Francie. Důsledkem je 
podstatný pokles všech klíčových statistik v ně-
meckém odvětví obráběcích strojů během to-
hoto roku: Výroby, vývozu, dovozu i spotřeby.

německo�si�udržuje�přední�umístění�
v�mezinárodním�žebříčku�
Německý průmysl obráběcích strojů si udržel 
pozici v první trojici, protože všechny ostatní 
producentské státy se potýkají s podobným 
vývojem jako Německo. Na základě předběž-
ných dat za výrobce Top 20 vypočítal VDW pro 
rok 2019 pokles světové výroby bez dílů a pří-
slušenství o tři procenta na 72,1 miliard eur. 
V první trojce zaznamenala zvýšení pouze Čína 
s plus dvěma procenty. „V porovnání s předcho-
zími tempy růstu je to skutečně velmi skromné 
číslo“, říká dr. Prokop. Japonsko na třetím místě 
dokonce ztratilo pět procent. Z hlediska vývo-
zu zůstává mistrem světa Německo. Japonsko 
na druhém místě zaznamenalo propad o de-
vět procent, podobně jako Německo, zatím-
co Itálie na třetím místě hlásí snížení o dvě 

procenta. Pokud jde o spotřebu, největší světo-
vý trh, Čína, podruhé za sebou vykázal pokles 
o osm procent, zatímco spotřeba v USA byla 
v předcházejícím roce rovněž nižší s mínusem 
tři procenta. Pouze Německo na třetím místě 
vykázalo nárůst, a to o šest procent.

Rychlé�oživení�je�nyní�opravdu�
v�nedohlednu�
„Pro velkou část průmyslu v Německu budou 
hubené časy trvat poměrně dlouho,“ před-
povídá Heinz-Jürgen Prokop. Průmyslová vý-
roba v Německu bude dále klesat. Investice 
do strojů a zařízení v hlavních zákaznických 
odvětvích se zotaví jen nepatrně. Pokud jde 
o spotřebu obráběcích strojů, po mírném po-
klesu v předchozím roce se v roce 2020 očeká-
vá minus 20 procent.

Pokud jde o ukazatel podnikatelského kli-
matu institutu Ifo a nákupní manažerský index 
společnosti Markit, což jsou dva rychlé ukazate-
le budoucího vývoje, existují náznaky vzestupu. 
Není to však než záblesk naděje, protože mno-
ho křivek je stále hluboko v minusové zóně.

„To znamená, že na rozdíl od předchozích 
poklesů nelze předpokládat rychlé zotavení“, 
předpovídá dr. Prokop. Podle něj průmysl 
obráběcích strojů spíše neočekává, že by ob-
jednávky klesaly i v druhém pololetí. Na vze-
stup to ale nepostačí. Produkce se tedy bude 
zotavovat jen pomalu a bude chvíli trvat, než 
znovu nabude úrovně posledních let.

digitalizace�a�udržitelnost�jsou�
v�odvětví�obráběcích�strojů�
prvořadými�otázkami�
„Obtížné časy také nabízejí příležitost znovu 
se nalézt“, říká sebevědomě doktor Prokop. 
Největší pákový efekt bude v budoucnu nabí-
zet digitální síť. Ta bude, jak řekl, aktivátorem 
pro nové obchodní modely, terénem, na kte-
rém lze při odpovídající kreativitě stále hodně 
dosáhnout.
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Vyšší efektivita výrobních operací podpo-

ruje udržitelné řízení a otevírá cestu oběho-
vé ekonomice. Mezi významné faktory patří 
technologie řídicího systému a komunikace 
mezi stroji s plným pokrytím. Bezdrátový pří-
stup k informacím v reálném čase je klíčovým 
faktorem pro optimalizaci výrobních procesů, 
kapacit, úrovně spotřeby energie a surovin.

Nyní je průmysl obráběcích strojů, pokud 
jde o udržitelnost, skutečně stěžejním od-
větvím. Obráběcí stroje vyráběné v Německu 
se řadí k nejudržitelnějším produktům, které 
jsou v současnosti k dispozici. „Říkáme to ve 
vší skromnosti“, zdůrazňuje předseda VDW. 
Vynikají, pokud jde o dlouhodobou užitnou 
životnost. U všech součástí stroje jsou ná-
hradní díly uchovávány k dispozici po dlouhou 
dobu. U součástí řídicího systému prodejci 
garantují aktualizace softwaru po několik ge-
nerací. Obráběcí stroje mohou být kompletně 
přepracovány a znovu prodány jako použité 
stroje, místo aby byly vyřazeny z provozu. To 
vede k druhému a někdy i třetímu životnímu 
cyklu stroje. Když jsou na konci své životnosti 
vyřazeny, téměř všechny dotčené materiály 
mohou být recyklovány nebo upgradovány, 
protože jde především o kvalitní materiály, 
které je možné znovu použít. V konečném dů-
sledku je produktivita strojů extrémně vyso-
ká. To znamená, že každá jednotlivá součástka 
je vyráběna v energeticky úsporném, zdrojo-
vě účinném procesu.

Kromě optimalizace součástek stroje věnují 
výrobci zvláštní pozornost spotřebě energie 
během fáze využití. Použité suroviny a úroveň 
spotřeby energie a médií spoluurčují bilanci 
CO2 ve výrobních operacích. Proto například 
výrobci pracují na softwaru, se kterým lze 
dále omezovat plýtvání a vyhazování. Ve spo-
jení s novým hardwarem lze navíc snížit úro-
veň spotřeby médií až o 70 %.

Je�třeba�pokročit�v�pohonných�
technologiích
Uvedené příklady ukazují, že je třeba aktivo-
vat pákové efekty, aby bylo možno rozvíjet 
nové možnosti odbytu a dosáhnout transfor-
mace směrem k větší udržitelnosti. To platí 
i pro strukturální změny v automobilovém 
průmyslu, které ještě zdaleka nebyly dokon-
čeny. Zejména není jasné, v jakém rozsahu 
budou nové technologie pohonu využity 
a které nejvíce přispívají ke snižování emisí 
CO2. Hybridizace, plná elektrifikace a techno-
logie baterií, palivové články a syntetická pa-
liva, o všem se diskutuje. „Jsme naprosto pře-
svědčeni, že pro různorodé požadavky musí 
existovat diferencovaná řešení“, říká předse-
da VDW dr. Prokop.

Automobilový průmysl a jeho dodavatelé 
komponentů nakupují významný podíl pro-
dukce obráběcích strojů, mezi 35 a 40 %. Ve 
skutečnosti však tyto dodávky nejsou určeny 
pouze pro hnací ústrojí. Naše asociace nedáv-
no provedla diferencovanější analýzu, která 
odhalila, že v roce 2019 přibližně 60 % celko-
vých prodejů originálních zařízení a kompo-
nentů směřovalo do výroby motorů a převo-
dovek, 40 % do karoserií a dalších systémových 
komponentů. Ukázalo se však, že rezervace 
objednávek v kategorii hnacích ústrojí v sou-
časné době vykazují výrazný pokles objemu.

Zůstává nesporné, že přechod na nové 
technologie pohonu bude vleklým procesem. 
Studie VDMA (Svaz německých výrobců strojů 
a zařízení) ve své poslední aktualizaci odhali-
la, že do roku 2030 bude plně elektrifiková-
no 20 % vozidel. Odkazuje na nové registrace 
v Evropě, USA a Číně. Tyto tři regiony tvoří 
přibližně polovinu mezinárodního automo-
bilového trhu. Výsledek znamená pokles při-
dané hodnoty ve výrobě motorů o 64 %, ale 
téměř čtvrtinový růst přidané hodnoty ve 

výrobě hybridních pohonů. To také vede k no-
vým příležitostem pro obráběcí průmysl, a to 
nejen ve výrobě součástek pro elektromoto-
ry, pro akumulátory nebo vysoce výkonnou 
elektroniku.

„Skutečnost, že se v Číně a USA zastavil 
prodej bateriových elektromobilů, čínská 
vláda ukončila dotace a v Německu se přes 
finanční podporu téměř nekupují žádná elek-
trická vozidla, nicméně umožňuje vyslovit 
oprávněné pochybnosti, zda je koncentra-
ce na jedinou technologii pohonu správný 
přístup“, varuje dr. Prokop. Znovu opakuje 
doporučení nevylučovat žádnou z nových 
technologií jako takovou a dodává: „Naším 
zájmem musí být opakovaně naléhat na to, 
aby byla veškerá modifikační opatření kon-
trolována pomocí nástrojů založených na 
volném trhu a aby se na technologicky ne-
utrálním základě hledaly nejlepší možnosti 
snižování CO2.“

Závěr
Německý průmysl obráběcích strojů se řadí 
mezi pět největších specializovaných sesku-
pení v odvětví strojírenství. Poskytuje výrob-
ní technologie pro kovoobráběcí aplikace ve 
všech odvětvích průmyslu a zásadním způ-
sobem přispívá k inovacím a zvýšení pro-
duktivity v průmyslovém odvětví jako celku. 
Vzhledem k naprosto klíčové úloze průmyslo-
vé výroby je její vývoj důležitým ukazatelem 
ekonomické dynamiky odvětví jako takového. 
V roce 2019 s průměrným počtem 73 730 za-
městnanců (firmy s více než 50 zaměstnanci) 
vyrobilo odvětví stroje a služby v hodnotě při-
bližně 16,9 miliardy eur. Pro rok 2020 je ov-
šem nyní velmi těžké předvídat, jak rychle se 
průmysl výrobních strojů v Německu dokáže 
vyrovnat se silným poklesem, který ho nepo-
chybně postihne.
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Order Intake of the German Machine Tool Industry
Order bookings at the German machine tool industry disappointing in 2019
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Negativní vývoj v oboru výrobních strojů 
v Itálii se v roce 2019 prohluboval
Objednávky obráběcích strojů signalizovaly 
silný útlum ve čtvrtém čtvrtletí 2019 (–16 %), 
zahraniční zakázky –13,8 %, domácí –21,2 %.

Za celý rok 2019 klesly objednávky obrábě-
cích strojů oproti roku 2018 o 17,9 %.

V posledním čtvrtletí 2019 svědčily objed-
návky obráběcích strojů o negativním vývoji. 
Index UCIMU vykazoval u obráběcích strojů 
pokles nově přijatých zakázek ve srovnání se 
stejným obdobím předchozího roku –16 %. 
Absolutní hodnota indexu byla 105,5 (k zákla-
du 100 v roce 2015). 

Celkový výsledek byl ovlivněn jak negativní 
výkonností domácího trhu, tak slabostí zahra-
niční poptávky. 

Zejména objednávky domácího trhu vyká-
zaly propad –21,2 % ve srovnání se čtvrtým 
čtvrtletím roku 2018. Absolutní hodnota in-
dexu k roku 2015 byla však 172, tedy i přes 
snížení oproti předchozím čtvrtletím stále vy-
soce kladná.

Na zahraničním trhu poklesly zakázky ve 
srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2018 o 13,8 %. 
Absolutní hodnota indexu činila 91,5.

V meziročním srovnání zaznamenal celkový 
index pokles –17,9 % ve srovnání s předcho-
zím rokem. Pokles byl zaznamenán v tuzemsku 
(–23,9 %) i na zahraničních trzích (–15,4 %).

„Útlum registrovaný ve čtvrtém čtvrtletí 
2019“, řekl Massimo Carboniero, prezident 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, „potvrzuje 
naše očekávání a ukazuje situaci postupného 
ochabování chuti k investicím, a to jak ze stra-
ny domácích, tak ze strany zahraničních trhů“.

„Na domácí frontě“, komentoval to Massimo 
Carboniero, „vykázal index objednávek 

shromážděných v Itálii v roce 2019 rychlejší 
pokles. Tento údaj dokazuje, že italská spotře-
ba výrobních systémů se vrací k běžným hod-
notám, které jsou pro náš trh typické. Nemohli 
jsme přece očekávat, že italská poptávka udrží 
tempo růstu, jaké jsme zažili ve tříletém obdo-
bí 2016–2018“. 

„To znamená, že bychom měli zabránit no-
vému zamrznutí investic, které by náš zpraco-
vatelský průmysl vlastně vrátilo do doby před 
lety, a anulovat tak dobré výsledky dosažené 
díky plánu „Průmysl 4.0“, s rizikem přerušení 
probíhajícího procesu technologické transfor-
mace našeho průmyslu“.

Poslední průzkum celkového počtu strojů, 
které jsou v Itálii v provozu, provedený aso-
ciací UCIMU v roce 2014, prokázal velmi ne-
bezpečné stárnutí výrobních systémů instalo-
vaných ve výrobních zařízeních. V desetiletém 
období, od roku 2005 do roku 2014, továrny 
země velmi málo inovovaly, a tak se průměr-
né stáří strojů ukázalo jako vůbec nejhorší, 
dosáhlo téměř 13 let. 

„Pokud nástroje pro konkurenceschopnost, 
realizované v plánu „Průmysl 4.0“, přispěly 
k tomu, aby se tato zastaralost změnila“, uve-
dl Massimo Carboniero „nemůžeme rozhodně 
věřit, že je vše vyřešeno. Také proto, že mezi-
tím naši zahraniční konkurenti pokračují v in-
vesticích a musíme je náležitě zohlednit, po-
kud chceme zachovat konkurenceschopnost 
italského zpracovatelského průmyslu“.

„V tomto ohledu si myslíme, že nová opat-
ření daňově zvýhodněných úvěrů obsažená 
v zákoně o rozpočtu na rok 2020 namísto su-
per- a hyper- odpisů, jsou technicky vhodná 

pro podporu modernizace strojů a zařízení 
a pro digitální transformaci italského průmy-
slu. Vhodná není doba použitelnosti, která je 
vždy 12 měsíců“. 

„Z tohoto důvodu“, dodal Massimo 
Carboniero, „žádáme vládní orgány, aby 
ihned promyslely nový tříletý plán inovací, 
schopný podpořit investice do výrobních tech-
nologií a zavést jako klíčové opatření daňový 
kredit s diferencovanými sazbami. Jen tak mo-
hou podniky se střednědobým/dlouhodobým 
plánem skutečně naplánovat své investice 
a akce, které je třeba pečlivě provést, pokra-
čovat v procesu transformace a modernizace 
italského zpracovatelského průmyslu, který 
sice začal, ale rozhodně není splněn“. 

„Na zahraniční frontě“, pokračoval 
Carboniero, „je situace velmi komplikova-
ná, neboť existují různé faktory, přispívající 
k nejistotě střednědobého/krátkodobého 
scénáře: Obecná ekonomická a politická ne-
stabilita mnoha oblastí světa, evidentní potíže 
Německa, snažícího se o nový začátek a zatí-
ženého velkými otázkami pokud jde o vývoj 
elektrických vozidel a sankcemi proti vývozu 
na důležité koncové trhy, jakými jsou přede-
vším Spojené státy.“

„Zatímco se čeká na jasnější situaci, italští 
výrobci obráběcích strojů, kteří byli vždy velmi 
flexibilní a rychlí v reorganizaci svých prode-
jů v oblastech s nejdynamičtější poptávkou, 
v současnosti zaměřují zvláštní pozornost na 
dvě kontinuálně se rozvíjející oblasti: Státy 
sdružení ASEAN a Indii. Tyto oblasti, které se 
podílejí na rychlém a významném procesu 
průmyslového a infrastrukturního rozvoje, 
nemají žádný vhodný místní průmysl auto-
matizačních a výrobních systémů. Proto, aby 
urychlily tempo svého rozvoje, měly by získá-
vat technologie ze zahraničí. Made in Italy je 
platnou reakcí na tuto potřebu“.

„Kromě asijských zemí věnuje UCIMU stále 
více pozornosti zemím subsaharské Afriky, kde 
by byla podle logiky výrobního řetězce vhodná 
koordinovaná akce několika výrobních odvět-
ví. Projekt by měl být vypracován za podpory 
Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní 
spolupráce, které by na základě pozitivních 
zkušeností z minulosti měly podporovat a ko-
ordinovat vytvoření vzdělávacího centra urče-
ného k výcviku místních techniků v používání 
italských strojů a technologií, a přispět tak 
k rozvoji výroby v těchto zemích“. 

„Jistě, tohle nestačí. Potřebujeme politiku 
s širší mezinárodní působností, která je ne-
zbytná pro exportní výrobní zemi, jakou je 
Itálie. V této souvislosti žádáme vládní orgány 
o okamžitý, podstatný strukturální plán akcí, 
který by byl schopen podpořit konkrétním 
způsobem zahraniční aktivitu našich malých 
a středních podniků“.Massimo Carboniero, prezident UCIMU
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PROPEA – Projekty na podporu ekonomických 
aktivit v zahraničí
ve�spolupráci�s�Hospodářskou�komorou�ČR�a�Svazem�průmyslu�a�dopravy�ČR�představujeme�nový�nástroj�na�podporu�
ekonomických�aktivit�v�zahraničí�(PRoPEA).�Ten�umožní�českým�firmám�aktivním�na�zahraničních�trzích�operativně�
reagovat�na�mimořádnou�situaci�a�využít�služeb,�které�jim�ve�vybraných�teritoriích�poskytnou�zkušení�místní�experti�
s�podporou�zastupitelských�úřadů�ČR.�Program�schválila�vláda�ČR�dne�18.�března�2020�jako�součást�nouzového�balíčku�
Ministerstva�zahraničních�věcí.

Díky novému programu PROPEA (projekty 
na podporu ekonomických aktivit v zahrani-
čí) budou firmy moci využít služeb místních 
expertů, kteří jim pomohou zajistit kontinu-
itu obchodních styků a řešení logistických 
a jiných problémů spojených s mimořádnými 
opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií 
COVID-19. V době omezení pohybu osob 
mohou tyto subjekty mimo jiné firmám po-
moci zajistit osobní styk a dohled nad jejich 
aktivitami v místě. Program PROPEA bude 
financován ze sdružených prostředků urče-
ných z mezirezortního společného nástroje 
na podporu ekonomické diplomacie. Pilotně 
začne fungovat tato podpora v 10 zemích 
světa: Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, 
Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, 
Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska a Mexiko.

Cílem�programu�PRoPEA�je:
zz poskytnout českým firmám na zahranič-
ních trzích kvalitní služby
zz snížit českým firmám rizika spojená se 
vstupem na náročné zahraniční trhy

zz do budoucna podpořit české firmy, je-
jichž aktivity v zahraničí se neomezují 
pouze na export, ale mají spíše investiční 
charakter
zz posílit kapacity České republiky pro pod-
poru trvalejší přítomnosti firem na zahra-
ničních trzích

Služby poskytované v rámci projektů 
PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné 
a představují doplněk k individuálním služ-
bám, které firmám poskytují zastupitelské 
úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest 
v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy do-
plňkem katalogu služeb Klientského centra 
pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, po-
dobně jako program projektů ekonomické 
diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je 
dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 
30 % představuje spolufinancování firem. 
Prostřednictvím projektů PROPEA mohou 
české firmy využít například asistenci při 
zajištění registrace a certifikace svých výrob-
ků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. 
Kompletní sazebník služeb, které mohou 

české firmy v rámci projektů PROPEA využí-
vat, obsahuje tyto položky:

zz zpracování obchodního plánu pro vstup na 
trh nebo investici
zz zpracování právní, daňové, finanční a le-
gislativní analýzy
zz uvedení produktů na trh (pomoc při jed-
nání s finančními institucemi, podpora při 
zřizování účtu a zajištění financování, zalo-
žení firmy apod.)
zz zajištění licencí, certifikací, registrací pro-
duktů a ochranných známek
zz zajištění a ověření dokumentace pro im-
port/export a logistiku
zz vytváření a koordinace dodavatelských 
a partnerských sítí
zz zajištění propagačních, marketingových 
a PR služeb
zz podpora při spouštění výroby/zahájení 
činnosti v případě firem z oboru služeb 
a využití technického zázemí
zz zastupování firmy v místě (na komerční 
smluvní bázi mezi českou firmou a zahra-
ničním zástupcem, bez finanční podpory 
z rozpočtu PROPEA.)

detaily�o�projektech�PRoPEA�v�jednotlivých�zemích�českým�firmám�poskytnou�ekonomičtí�diplomaté�
na�zastupitelských�úřadech�v�místě.�v�tabulce�níže�naleznete�jejich�jména�a�kontaktní�email.

ZÚ Země Jméno kontakt

ZÚ Rabat Maroko Jan Hladík jan_hladik@mzv.cz

ZÚ Tokio Japonsko Stanislav Beneš stanislav_benes@mzv.cz

ZÚ Ulánbátar Mongolsko Iva Šustáková iva_sustakova@mzv.cz

ZÚ Dillí Indie Milan Touš milan_tous@mzv.cz

ZÚ Hanoj Vietnam David Jarkulisch david_jarkulisch@mzv.cz

ZÚ Sarajevo Bosna a Hercegovina Ondřej Picka ondrej_picka@mzv.cz

ZÚ Lima Peru Radka Sibille radka_sibille@mzv.cz

GK Šanghaj Čína Lukáš Svatek lukas_svatek@mzv.cz

ZÚ Londýn Spojené království Aleš Opatrný ales_opatrny@mzv.cz

ZÚ Mexiko Mexiko Zuzana Stiborová zuzana_stiborova@mzv.cz
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Výskum a vývoj 
v slovenských reáliách
Zväz�strojárskeho�priemyslu�Slovenskej�republiky�zhodnotil�svoju�činnosť�za�pre-
došlý�rok�a�predstavil�plány�na�rok�2020�na�Zochovej�chate�pri�Modre�v�rámci�
valného�zhromaždenia.�Súčasťou�stretnutia�strojárskej�smotánky�Slovenska�sa�
stala�aj�konferencia�Smart�Innovation�Forum.

TEXT/FOTO Michal Múdrý

Témou konferencie bolo prepojenie oddelení 
výskumu a vývoja s predajom, marketingom 
a starostlivosťou o zákazníka. Iba súčinnosťou 
všetkých elementov dokážu priemyselné pod-
niky vytvárať hodnotu pre zákazníka a dvíhať 
svoje marže. Panelovej diskusie sa zúčast-
nili Rudolf Ivan, R&D manažér Continental 
Automotive Systems Slovakia, Miroslav 
Krakovský, riaditeľ oddelenia výskumu a vý-
voja v Tatravagónke Poprad, Norbert Brath, 
zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti 
Švec a spol a Peter Mravčák zo spoločnosti 
SAP Slovensko.

Jednoduchšie�v�slovenských�firmách
norbert�Brath, ktorý má skúsenosti z nadná-
rodného koncernu aj zo slovenských firiem, 
uviedol, že inovácie sú nevyhnutné pre slo-
venské i globálne pôsobiace spoločnosti. Na 
základe vlastných skúsenosti však priznáva, 
že „jednoduchšie je pustiť sa do inovácií v slo-
venskej firme.“ 

Rudolf Ivan nadviazal s príbehom, ako začí-
nali s budovaním oddelenia výskumu a vývoja 
vo zvolenskom Continentali, závode na výro-
bu brzdových strmeňov. „Bolo to postupné, 
pretože na Slovensku neboli ľudia, ktorí by sa 
špecializovali na brzdy. Začínali sme s desia-
timi pracovníkmi. Rok čo rok sme rástli. Prvé 
štyri roky však boli veľmi náročné. Museli sme 
si vybudovať pozíciu v materskej firme. Dnes, 
po trinástich rokoch, sme partneri.“ 

v� automobilovom� priemysle� dnes� na�
trhu� nevyhráva� riešenie� zamerané� na�
kvalitu,�dôležitou�sa�stáva�cena.

Presadiť sa v prostredí automobilového prie-
myslu je extrémne náročné. Zdanlivo jedno-
duchšie to je v železničnom priemysle, kde 
sa inovácie a nové modely neuvádzajú na 
trh každých pár rokov. V roku 2011 Európska 
únia zadefinovala ciele, medzi ktorými bolo aj 
predsavzatie vrátiť tovar na železnicu, a tým 
znížiť emisie skleníkových plynov. Vznikla 
Biela kniha, ktorá obsahovala cestovnú 
mapu. Okrem iného sa má vytvoriť inovatív-
ny nákladný vagón, z ktorého sa neskôr vy-
skladá inteligentný vlak. Ten prinesie prvky 
Priemyslu 4.0 na železnicu – nákladné vlaky 
sa budú zostavovať automaticky. „Dnes firmy 
musia vedieť, čo bude zákazník očakávať aj 

o desať rokov. Treba sledovať trendy, legisla-
tívu a počúvať zákazníka. Musíte mu ponúk-
nuť top produkt“, hovorí Miroslav�krakovský. 
Budúcnosť na koľajniciach predstavuje naprí-
klad nové automatické spriahlo a extrémne 
ľahké nákladné vagóny spĺňajúce limity hluku 
pod 83 dB (staré vagóny 90–95 dB).
Peter�Mravčák�sa pozrel na aplikáciu inová-

cií do praxe z pohľadu IT spoločnosti. Dôležité 
je podľa jeho slov zanalyzovať dáta a získať 
spätnú väzbu: „Tvrdé dáta i spätnú väzbu je 
potrebné vedieť správne zanalyzovať a ná-
sledne aplikovať do celého životného cyklu vý-
robku.“ Firmy sa nesmú orientovať len na B2C 
zákazníkov, ale aj na firemných zákazníkov – 
obchodných partnerov.

obchod�je�o�kompromise
Obchod je vždy o kompromise. Nedá sa ro-
biť všetko len na základe dát. So zákazníkom 
treba komunikovať, čo je reálne vyrobiteľné. 
Slová Rudolfa�Ivana�potvrdzujú aj ďalší pane-
listi. „My to máme jednoduchšie – naši kon-
coví zákazníci presne vedia, čo chcú“, dopĺňa 
Miroslav Krakovský. norbert�Brath dodal, že je 
nevyhnutné sledovať megatrendy. Trendy tre-
ba sledovať nielen u zákazníkov a u finálnych 
výrobcov, ale zamerať sa treba aj na trendy 
v materiáloch, IT riešeniach atď. Zákazníkovi 
treba dodať službu, nielen výrobok.

využitie�dát�a�simulácií
Vývojové cykly sú dnes oveľa kratšie. Skrátenie 
vývojového procesu umožnilo využitie dát, 

simulácií a virtuálne testovanie. „Pri simuláci-
ách a virtuálnom testovaní je využitie dát ab-
solútne. Využívanie softvérov a simulácií do-
káže skrátiť vývojový čas aj o polovicu. Nedá 
sa však aplikovať všade“, hovorí Rudolf Ivan.

Miroslav Krakovský v súvislosti s využíva-
ním dát upozornil, že zákazníci sa o reálne 
dáta z prevádzky nechcú moc deliť, aj keď 
s nimi disponujú. „Musíme sa spoliehať skôr 
na vlastné dáta a skúsenosti.“ Tatravagónke 
veľmi pomáha zavádzanie telematiky a sen-
zoriky na nákladné vozne. S týmto názorom 
sa stotožňuje aj Peter Mravčák. „Je náročné 
získať stopercentné prediktívne dáta – priam 
nemožné. Vo vzťahu koncového zákazníka 
a OEM výrobcu platí, že treba zdieľať niečo za 
niečo.“

Inovácia� môže� priniesť� zníženie� ceny�
produktu,�môže� to� byť� však� aj� naopak.�
vylepšený� produkt� môže� stáť� viac.� To�
však� musí� zákazníkovi� priniesť� bene-
fit� v� inej� oblasti,� napríklad�pri� lacnejšej�
údržbe.

Cenová�konkurencia�nie�je�kľúčová
Úloha konštruktérov vo vývoji je zásadná. 
Ich cieľom nie je len vytvorenie uceleného 
riešenia, ale aj to, aby bolo v nákladoch, kto-
ré je zákazník ochotný akceptovať. Norbert 
Brath vysvetľuje, že cenová konkurencia vo 
výskume a vývoji na Slovensku nie je tá na-
jdôležitejšia, pretože nakoniec nás Indovia 
či Vietnamci predbehnú. „Našu konkurenci-
eschopnosť v R&D nemôžeme stavať na lac-
nejšej pracovnej sile. Náklady sú vstupenkou 
do systému R&D oddelení, dlhodobo je však 
treba zaujať niečím iným.“ 

Dáta získané zo životného cyklu výrobkov 
je potrebné využiť pre správnu cenovú kalku-
láciu s tým, že klient aj v priebehu projekto-
vania dokáže výrobok upraviť. „Trafiť správnu 
maržu je náročné,“ potvrdzuje tému náklado-
vosti vývoja Rudolf Ivan.

Niekedy je lepšie zmeniť celý biznis model 
– firma nebude predávať technológiu, ale 
ponúkať službu, napríklad formou prenájmu. 

Norbert Brath a Rudolf Ivan
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„Ľudia nechcú výrobky kupovať, ale používať. 
To sa týka nielen finálnych výrobkov, ale aj 
subdodávok“, opisuje súčasné zmeny v sprá-
vaní zákazníkov Norbert Brath. Do budúcnosti 
predávanie výrobku ako služby môže byť veľ-
mi zaujímavé. Strojárske firmy sa však toho 
boja – sú zvyknuté fungovať na vzťahoch B2B 
a nie B2C.

Úloha�IT�špecialistov
Neochvejnú pozíciu v oddeleniach výskumu 
a vývoja majú špecialisti na informačné tech-
nológie. Podľa Rudolfa Ivana by mal byť „IT-
čkár“ jeden z prvých členov tímu. Bez nich 
bude mať strojárska výroba veľký problém. 
Kľúčovou úlohou vo vývoji je totiž zladiť har-
dvér so softvérom. „Treba si uvedomiť, že vý-
robok, ktorý opustí výrobný závod, sa neskôr 
spojí softvérovo i hardvérovo s ďalšími sub-
výrobkami a vznikne finálny produkt, ktorý 
nakoniec musí niekde fungovať. Napríklad 
v automatizačnom systéme s ďalšími produk-
tami“, upozorňuje.

Účastníci panelovej diskusie sa záverom 
zhodli, že digitalizácia významne skracuje 
výskumné a vývojové cykly. Netreba opome-
núť ani na prepojenie vývoja s obchodom. 
Všetko má však svoje hranice. Treba veľmi 
dobre zvažovať, čo digitalizovať a či to má 
ekonomickú návratnosť. Stále platí, že treba 
využívať zdravý rozum.

Chráňme�sa�pred�kyberútokmi
Pri používaní nástrojov digitalizácie nesmie-
me zabúdať ani na zabezpečenie našich sys-
témov, častokrát obsahujúcich firemné know-
-how. Martin Lohnert zo spoločnosti Void SOC 
zaoberajúcej sa kybernetickou bezpečnosťou, 
v druhej časti Smart Innovation Fóra upriamil 
pozornosť na zabezpečenie priemyselných 
riadiacich systémov (ICS). Podľa ich zistení je 
na Slovensku 509 ICS systémov, ktoré sú do-
stupné z internetu. Aj v IT prostredí platí, že 
útočníci sa najskôr poobzerajú, koho si vybrať.

Systémy o sebe poskytujú pomerne dosť 
informácií. Nenáročným prieskumom firma 
zistila, že niektoré sú dokonca aj 10 rokov sta-
ré. Ich prelomenie tak nie je vôbec náročné. 
Štatistiky hovoria, že napadnutej firme trvá 
viac ako dvesto dní, kým zistí, že sa stala obe-
ťou kybernetického útoku. Až vtedy sa stane 
škoda očividnou. Takto slabo zabezpečené 
systémy priťahujú útočníkov aj škodlivý mal-
ware. Zneužitý systém môže pôsobiť priamo 
alebo nepriamo, kedy sa cez ICS útočník do-
stane ďalej do firemného vnútra. „Vďaka sla-
bo zabezpečenému ICS systému útočník pred-
pokladá, že aj ďalšie systémy vo firme sa budú 
ľahko nabúrávať. Takéto nezabezpečené sys-
témy však nie sú chybou výrobcov softvérov. 
Oni si svoju prácu robia správne. Chyba je jed-
noznačne na strane používateľov“, vysvetľuje.

Inovácia� môže� priniesť� zníženie� ceny�
produktu,�môže� to� byť� však� aj� naopak.�
vylepšený� produkt� môže� stáť� viac.� To�
však� musí� zákazníkovi� priniesť� bene-
fit� v� inej� oblasti,� napríklad�pri� lacnejšej�
údržbe.

Kybernetická bezpečnosť nie je niečo, čo sa dá 
riešiť formou projektu. Treba ju riešiť v rámci 
bežnej operatívy.

Přetištěno s laskavým svolením partnerského 
časopisu Strojárstvo/Strojírenství

Gühring Slovakia 
– vo vlastnom 
a s ambíciami
Gühring� Slovakia� je� jednou� z� dcér-
skych�spoločností�nemeckého�koncer-
nu�Gühring�–�firmy�s�vyše�120-ročnou�
tradíciou�výroby�kvalitných�rotačných�
nástrojov�na�obrábanie�kovov.�Predne-
dávnom� slovenské� zastúpenie� značky�
otvorilo� svoje� nové� výrobno-servisné�
centrum�v�Beluši�(okres�Púchov).�Z�pô-
vodne�obchodnej�spoločnosti�Gühring�
Slovakia�sa�tak�stal�závod�s�vlastnými�
výrobnými� a� servisnými� kapacitami�
a�potenciálom�pracovať�v�budúcnosti�
aj�na�vývoji�nových�nástrojov,�ich�kon-
štrukcii�a�povlakovaní.�

Vlasta Rafajová, foto autorka

Do novovybudovaných priestorov v Beluši sa 
firma presťahovala koncom júla po desiatich 
mesiacoch výstavby závodu. Ako hovorí konateľ 
spoločnosti Gühring Slovakia, s.r.o., Rastislav 
Jančovič, rozhodnutie postaviť na Slovensku 
výrobno-servisný závod padlo ešte v roku 2016. 
Jedným z rozhodujúcich dôvodov bola snaha 
o skrátenie dodacích termínov špeciálnych ná-
strojov zavedením vlastnej malosériovej výroby 
a tiež snaha o urýchlenie komplexného servisu 
nástrojov pre tunajších zákazníkov, keďže tieto 
služby pre slovenský trh doteraz zabezpečovali 
pobočky Gühring v ČR, Rakúsku alebo priamo 
materská spoločnosť v Nemecku.

Pre svoje nové centrum si Gühring Slovakia 
vybral pozemok v bezprostrednej blízkosti 
diaľnice D1, čo podstatne zjednodušuje logis-
tiku nielen v rámci firmy, ale najmä s ohľadom 
na zákazníkov. Celá výrobná budova zaberá 
plochu 1500 m2, v rámci nej je umiestne-
ná jednopodlažná výrobno-servisná hala 
(1300 m2) a dve podlažia (každé 200 m2) so 
zázemím pre administratívu, obchod a tiež 
s miestnosťou na školenia zákazníkov pre cca 
25 ľudí. Súčasťou nového areálu je aj externý 
sklad s rozlohou takmer 200 m2.

Postup�na�vyšší�level
Spoločnosť Gühring sa dlhodobo zameriava 
na výrobu skutočne komplexného sortimentu 
nástrojov pre vŕtanie, frézovanie, závitovanie, 
vyhrubovanie a vystružovanie, zahlbovanie, 
vrátane PKD a CBN nástrojov, upínacích sys-
témov, ale aj výdajných automatov a logistic-
kých riešení správy rezných nástrojov. Približne 
polovicu objemu predaja rezných nástrojov 
Gühring predstavujú špeciálne nástroje. Na Miroslav Krakovský
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tento segment sa firma zameriava od svojich 
počiatkov. V katalógovej ponuke štandardných 
nástrojov má pritom okolo 40 000 položiek. 
Zatiaľ čo štandardné nástroje sú určené pre-
dovšetkým menším a stredným zákazníkom, 
špeciál sa týka hlavne veľkých zákazníkov. 
Špeciálne nástroje sú vyvíjané a vyrábané 
podľa špecifických požiadaviek konkrétneho 
zákazníka zo všetkých oblastí priemyslu. 

Postavením nového výrobno-servisného 
centra sa status slovenskej pobočky veľmi 
výrazne mení. „Doteraz sme boli v pozícii 
obchodnej spoločnosti, v rovnakej ako je ak-
tuálne aj množstvo našich konkurentov, ktoré 
s výrobným procesom nemajú veľa do čine-
nia a vo výrobných veciach sa spoliehajú na 
materskú spoločnosť. Vďaka novému výrob-
no-servisnému závodu sa však dostávame 
o úroveň vyššie. To, že sa výrazne približujeme 

k našim zákazníkom je jedna vec, druhá je, že 
pritom dodržiavame všetky štandardy mater-
skej spoločnosti – s využitím nemeckej tech-
nológie, nemeckých systémov riadenia, kom-
plexnosti sortimentu. Jednoducho povedané, 
poskytujeme nemeckú kvalitu v dodávke ná-
strojov a ich servise, na ktorú už nie je potreb-
né viac čakať, pretože vlastná výroba a servis 
nám umožňujú veľmi vysokú flexibilitu a krát-
ke dodacie termíny“, vysvetľuje Jančovič. 

Centrum Gühring v Beluši je aktuálne 
schopné zabezpečiť servis nástrojov obsa-
hujúci brúsenie aj PVD povlakovanie nástro-
ja v lehote 5 až 7 pracovných dní. Pri výrobe 
úplne nových špeciálnych nástrojov závisí 
dodacia lehota od dostupnosti polotovarov 
– tvrdokovu, ktorý slovenská pobočka naku-
puje od materskej spoločnosti. Kvôli skráte-
niu dodacích časov plánuje centrum v Beluši 

zriadenie vlastného skladu polotovarov tak, 
aby bolo možné vybaviť objednávku zákazní-
ka na výrobu špeciálneho nástroja najneskôr 
do 10-tich pracovných dní. 

Technologicky�jedna�k�jednej
R. Jančovič pripomína, že existencia závo-
du v Beluši je vyjadrením dôvery materskej 
spoločnosti nielen v potenciál nášho trhu, 
ale i tímu, ktorý v Gühring Slovakia pracuje. 
Nebýva totiž samozrejmosťou, že vybudova-
nie nových výrobných kapacít v inej krajine 
znamená automaticky aj prevzatie všetkých 
výsledkov technologického vývoja materskej 
spoločnosti. „U nás to však platí. Náš závod je 
na rovnakej technologickej úrovni ako závod 
v Nemecku. Gühring nie je len výrobca špič-
kových nástrojov, má aj vlastný vývoj a výro-
bu CNC strojov na výrobu a servis nástrojov, 

„Poskytujeme nemeckú kvalitu v dodávke nástrojov a ich servise, na ktorú už nie je po-
trebné viac čakať, pretože vlastná výroba a servis nám umožňujú veľmi vysokú flexibilitu 
a krátke dodacie termíny.“  

Rastislav Jančovič.

Ing. Rastislav Jančovič , PhD.
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vlastnú technológiu a zariadenia na PVD po-
vlakovanie, vlastné technológie na úpravu 
mikrogeometrie rezných hrán, mokrého pies-
kovania, leštenia, vlastné meracie zariadenia. 
A všetky tieto technológie máme aj u nás 
v Beluši, technologicky sme teda porovnateľní 
jedna k jednej so závodmi Gühring v Nemecku. 
To nám vytvára predpoklad, aby sme sa aj my 
v nasledujúcich rokoch mohli aktívne zapojiť 
aj do vývoja nástrojov. Našim cieľom je teda 
v nasledujúcich, povedzme, desiatich rokoch 
popri fungovaní výrobno-servisného centra aj 
vybudovanie vlastného vývojového centra. To 
by sa jednak podieľalo na vývojových úlohách 
celej skupiny Gühring, ale zároveň by nám to 
umožnilo dosiahnuť vlastnú sebestačnosť tak, 
aby sme nový nástroj pre zákazníka vedeli 
geometricky vyvinúť, skonštruovať, výkresovo 
zdokumentovať, vo vlastnej réžii potom v ma-
lých a stredných sériách vyrobiť a neskôr aj 
servisovať“. 

Čoraz�samostatnejší
Centrum už dnes dokáže vyriešiť približne 90 
až 95 percent všetkých servisných požiada-
viek, ktoré pred jeho existenciou museli pre 
slovenských zákazníkov napĺňať servisné stre-
diská v Rakúsku, Českej republike či Nemecku. 
Samotnú výrobu celého komplexného sorti-
mentu špeciálnych nástrojov Gühring z polo-
tovarov Gühring v Beluši spustia na prelome 
roka.

Tunajší závod je kapacitne navrhnutý na 
12 päťosových brúsok (šesť výrobných a šesť 
servisných). Aktuálne sú v nových priesto-
roch inštalované dve 5-osové brúsky. Podľa 
R. Jančoviča, pribudnú ďalšie stroje až po 
úplnom kapacitnom vyťažení prvých dvoch. 
„Chceme mať postupný plynulý nábeh vo vý-
robe, najskôr budú v prevádzke jednu zmenu, 
neskôr dve, tri, podľa toho ako sa bude vyví-
jať situácia na trhu. Keďže ide o stroje, ktoré 
vyrába pre svoju potrebu naša materská spo-
ločnosť, nemusíme sa pri ďalšom rozširovaní 
výroby obávať dlhých dodacích lehôt. Ďalšie 
nové stroje nám vedia dodať z Nemecka veľmi 
rýchlo tak, aby sme mohli flexibilne reagovať 
na požiadavky trhu.“ Okrem brúsok je závod 
v Beluši vybavený aj komplexnou technoló-
giou PVD povlakovania, všetkými druhmi za-
riadení vrátane predprípravy a úpravy po po-
vlakovaní, či technológiou správy nástrojov, 
v podobe výdajných automatov, ktoré takisto 
patria do výrobného portfólia spoločnosti. 

V súčasnosti závod zamestnáva dvadsiatku 
ľudí, pričom s postupným nábehom a dopĺ-
ňaním nových strojov budú pribúdať aj ďalší 
noví pracovníci. 

Přetištěno s laskavým svolením redakce časo-
pisu ai magazine – partnera Svazu strojíren-
ské technologie

Investice do výzkumu přivedly 
firmy v roce 2018 k rekordu
Poprvé�v�historii�překročily�výdaje�na�výzkum�a�vývoj�v�Česku�hranici�100�miliard�
korun.�Samotné�firmy�investovaly�60�miliard�korun.

Jan Proksch, manažer pro výzkum, vývoj a inovace, Svaz průmyslu 
a  dopravy ČR

výdaje� na� výzkum� a� vývoj� z� kapes� tuzem-
ských� firem,� státu� a� z� evropských� fondů�
v�roce�2018�dosáhly�103�miliard�korun,�uve-
dl�Český�statistický�úřad.�To�je�o�14�procent�
více�než� v� roce�2017.� Za�posledních�pět� let�
na�výzkumné�aktivity�podle�ČSÚ�směřovalo�
celkem�450�miliard�korun.�Svaz�průmyslu�in-
tenzivně�usiluje�o�zlepšení�podmínek�firem-
ních� investic�a� snazší� čerpání� státních�a�ev-
ropských�prostředků�na�výzkum�a�vývoj.

K nárůstu výdajů na výzkum a vývoj v roce 
2018, které představovaly 1,9 procenta české-
ho HDP, přispěly všechny zdroje financování. 
Největší měrou se o něj ale zasloužily podni-
ky. Ty v roce 2018 na svou výzkumnou činnost 
vynaložily téměř 60 miliard korun, tedy o 6,1 
miliardy korun více než v roce 2017. Pro po-
rovnání, stát v tomto období investoval 35 
miliard korun, z evropských zdrojů pak na vý-
zkum a vývoj mířilo šest miliard korun.

výzkumným�aktivitám�vévodí�
zpracovatelský�průmysl
Podle dat ČSÚ se výzkumem a vývojem v ČR za-
bývá 2 590 firem, přičemž převažují ty s méně 
než 10 výzkumníky. Nejvíce se investuje ve zpra-
covatelském průmyslu. U subjektů v zahraničních 

rukách je dominantní automobilový průmysl. 
Naopak u domácích podniků směřuje na výzkum 
a vývoj nejvíce peněz ve strojírenství. Největší 
nárůst v uplynulém pětiletém období vykazuje 
automobilový průmysl. Ještě v roce 2013 v něm 
šlo na výzkum a vývoj 6,5 miliardy korun, v roce 
2018 to bylo již 12,6 miliardy. Podobnou dyna-
miku má i elektrotechnický sektor.

Z pohledu oborového rozdělení investic 
v jednotlivých krajích hrají prim výzkum-
né činnosti ve zpracovatelském průmyslu. 
Výjimkou je jen Praha a Jihomoravský kraj, 
kde vévodí sektor informačních a komuni-
kačních činností. Roste počet subjektů, které 
na výzkum a vývoj vynaloží více než jednu 
miliardu korun za rok. Tuto částku podle ČSÚ 
předloni překročilo 16 subjektů. Mezi nimi 
bylo sedm podniků, sedm škol a dva ústavy 
Akademie věd ČR. Před deseti lety bylo mili-
ardových subjektů pouze pět.

Přestože investice do výzkumu a vývoje po-
malu nabírají na obrátkách, naplnit dlouhodobý 
cíl EU pro tyto výdaje ve výši 3 procenta HDP se 
zatím nedaří. V tomto ukazateli uspěly v roce 
2018 jen čtyři unijní státy: Švédsko, Dánsko, 
Německo a Rakousko. Česká republika se drží 
na 10. pozici.
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Co je to blockchain?
výraz�blockchain�nám�zní�v�uších�stejně,� jako�před�pár� lety�všichni�skloňovali�
(a�někteří�i�časovali)�Průmysl�4.0.�Je�to�tedy�kouzelné�slovíčko�jako�„abraka�da-
bra“?�Co�se�za�ním�skrývá?�A�k�čemu�je�dobré?�

Jan Prokš, ELA Blockchain Services

Na začátek si dovolím trochu základního vy-
světlení, ať máme jistotu, že si spolu rozumí-
me. Blockchain je síť počítačů, na nichž je ulo-
ženo to samé. Těch počítačů je mnoho, jsou 
to fyzické i virtuální servery a jsou, v ideálním 
případě, rozmístěny po celém světě nebo 
i mimo něj. To je z důvodu zabezpečení infor-
mace: pokud je v jedné oblasti (zemi) vypnuta 
elektřina, internet, nastoupí diktátorský režim 
nebo třeba dopadne asteroid, informace ulo-
žená v blockchainu „přežije“ v jiné části světa. 

To, co je v blockchainu uloženo, se tak stává 
v podstatě nezničitelné (a nespekulujme pro-
sím o konci světa).
A�co�je�v�blockchainu�uloženo? V blockchai-

nu jsou uloženy speciální kódy, tzv. hashe, kte-
ré vzniknou výpočtem z elektronického doku-
mentu. Hash má několik dobrých vlastností: 
z různých dokumentů jsou vypočteny vždy 
různé hashe. Z hashe není možné zpětně do-
počítat, z jakého dokumentu vznikl. Počkat 
– takže máme síť počítačů, na které jsou 

multiplikativně uloženy hashe, ze kterých ne-
jde nic dopočítat? Ano, je to tak. Hashe jsou 
v blockchainu ukládány chronologicky, a navíc 
ještě obsahují časové razítko. Tušíte už kam 
mířím? Tak to v příštím díle našeho okénka.

To,�co�je�uloženo�v�blockchainu,�
se�stává�v�podstatě�
nezničitelným...

Blockchain pro strojaře
Blockchain.�To�„kouzelné“�slovo�už�je�tady�zase.�Je�to�jako�yetti,�všichni�o�něm�
mluví,�ale�nikdo�ho�neviděl.�v�dnešním�článku�se�vám�pokusím�blockchain�uká-
zat,�a�to�tak,�abyste�viděli�do�něj�a�abyste�porozuměli,�co�to�vlastně�blockchain�
je.�Samotný�princip�blockchainu�je�jednoduchý,�nebojte�se.�

Jan Prokš, Elektrotechnická asociace ČR

Co�to�blockchain�je
Blockchain je síť počítačů, na kterých je ulo-
ženo to samé. Systém hlídá, že na všech počí-
tačích (budu jim dále říkat uzly nebo anglicky 
node) jsou uloženy identické záznamy. Do 
posledního bitu, poslední jedničky nebo nuly. 
Těch počítačů je mnoho ze dvou důvodů. Ten 
první je geopoliticky bezpečnostní: pokud 
v části sítě vypadne internet, přestane jít elek-
třina nebo třeba dopadne asteroid, informace 
uložené v blockchainu přežije v nepostižených 
částech sítě. Druhý důvod, proč jsou záznamy 
přesně identické je také velmi důležitý: Pokud 
by záznamy sítě vedla jedna centrální autori-
ta, je výrazně snadnější jí znehybnit, ohrozit 
nebo třeba uplatit, aby se záznamy manipulo-
vala. Ve chvíli, kde je takovýchto míst několik 
desítek, stává se tato varianta prakticky ne-
možnou. Čím více zapojených uzlů, tím silněj-
ší důvěryhodnou autoritou se pak blockchain 
stává. 

Proč�máme�síť�počítačů,�víme,�ale�
přece�nebudeme�naše�data�ukládat�
na�cizích�počítačích?�
Samozřejmě že nebudeme, nebojte. 
V blockchainu nejsou uložena data, ale jejich 
digitální otisky. Je to jako otisk prstu u člově-
ka. Ten je sice jedinečný ke každému člověku, 
ale z otisku prstu nepoznáme, zda ho obtiskla 
mladá slečna nebo vousatý chlap. A s digitál-
ními otisky (digitální otisk se jmenuje hash) 
je to stejné. Hashe se vypočítávají (veřejně 
dostupným algoritmem) z dat (např. z pdf, 

mp3, zip, jpeg, avi..a mnoha dalších) a jsou 
jednoznačné (tedy změna jediného bitu ve 
vstupním souboru vede k úplně jinému ha-
shi). Inverzní funkce, která by počítala z hashe 
originální dokument neexistuje, je nespočita-
telná. Spočítat z hashe dokument je nemožné 
a nezmění na tom nic ani kvantové počítače. 

Blockchain� je� tedy� síť� počítačů,� na� kterých�
je�uloženo�to�samé,�a�to�co�je�tam�uloženo,�
jsou�data,�která�nedávají�smysl.�Zní�to�trochu�
bláznivě,�že?�

Jak�blockchain�využít
Blockchain je nástroj z digitálního světa, po-
dobně jako je jím emailová služba nebo třeba 
webové stránky. Jako je na nás, jak budeme 
email používat, zda jím budeme posílat pří-
lohy, obchodní smlouvy nebo jednoduché 
vzkazy, tak je i na nás, jak budeme používat 
blockchain. A analogie blockchainu s emailem 
se nechá využít i dále: v mnoha procesech se 
ukázalo, že emailová komunikace je lepší než 
posílání poslíčků s šanony nebo rozsáhlých 
faxů. V mnoha případech je ale stále lepší 
se držet „klasických“ procesů. Vánoční přá-
ní posíláme klasickou poštou a každé zvlášť 
podepisujeme, pohlednici z výletu babičce 
také neposíláme emailem. A podobně to 
bude i s blockchainem. V mnoha případech 
se naprosto jasně a logicky prosadí díky svým 
vlastnostem, v mnoha případech bude lepší 
používat stávající technologie. Proto prosím, 
opakuji, berte blockchain jako nástroj. Jako 

rýč, u kterého je na vás, zda s ním budete do-
lovat zlato, zryjete pole nebo vyhloubíte zá-
klady pro dům.

Příklad�č.�1:�Ověření vlastnictví dokumentu
Z dokumentu, u kterého chci prokázat, že jsem 
jeho vlastníkem, spočítám hash a ten uložím 
do blockchainu (za chvilku vysvětlím, že to je 
na tři kliknutí ve webové aplikaci). Blockchain 
uloží nejen samotný hash, ale také kdy a kdo 
ho uložil. Kdykoliv v budoucnosti mohu z do-
kumentu spočítat hash a sítě se zeptat, zda 
hash zná. Pokud ho zná, zobrazí, kdy a kdo ho 
do ní uložil. Získávám tak důkaz o tom, v ja-
kém čase jsem měl dokument v ruce. Můžete 
tedy prokázat, že jste nějaký dokument, něja-
kou informaci měli v ruce v daném čase, aniž 
byste tuto informaci zveřejnili! Registrovat 

Elektrotechnická asociace České republiky, 
ředitel Ing. Jan Prokš, Ph.D.
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takto můžete nejen autorská díla (hudbu, 
texty článků, výsledky výzkumu), ale i tech-
nické informace, výrobní dokumentaci, atd. 
Obdobně je možné hashovat fotografie z pře-
dávky zařízení, zahořovací protokoly, výsledky 
testů a podobně.

To je vhodné pro vytvoření důkazů pro bu-
doucí prokazování. 

Příklad�č.�2:�Ověření originálnosti dokumentu
Velmi podobné jako první příklad. Jsou-li 
stejné hashe, musí být identické i soubory. 
Chci si ověřit, že certifikát, který mi obchod-
ní partner předkládá je pravý? Spočítám jeho 
hash a v blockchainu zjistím, zda ho síť zná. 
Potřebuji vědět, zda nikdo nemanipuloval 
s mým firmware ve stroji? Při předání zá-
kazníkovi firmware zahashuji a při reklamaci 
jednoduše zkontroluji, že do zařízení nikdo 
nezasahoval.

Toto je vhodné pro vydávání nejrůznějších 
certifikátů, diplomů, osvědčení.

Příklad�č.�3:�Podpis smlouvy
První smlouvu v blockchainu v ČR podepsala 
Elektrotechnická asoociace (ElA) a Svaz prů-
myslu (SPČR). Ten dokument v blockchainu 
předregistroval, do ElA poslal ID operace a PIN 
operace. My v ElA jsme si dokument ověřili 
blockchainem, tedy přesvědčili se o tom, že 
je předkládán takový text smlouvy, na kterém 
jsme se domluvili. Zadali jsme ID operace, PIN 
a smlouva je podepsána. Celý proces trval asi 
tři minuty.

Obdobná aplikace je například šíření pra-
covního řádu, různých pokynů a příkazů 
pro zaměstnance, bezpečnostních instruk-
cí a podobně: firma pokyn vydá a nechá ho 
zaměstnance v blockchainu podepsat. Pokud 
nepodepíše, není mu umožněn přístup do 
laboratoře/na pracoviště apod. Pokud pode-
píše, má firma jasný důkaz, že zaměstnance 
řádně informovala.

Příklad�č.�4:�Oprávnění/zákaz
Pomocí blockchainu je možné vydávat také 
nejrůznější oprávnění, povolení, propustky 
(nebo negativně zákazy, omezení atd). Jak 
vaše firma například prokazuje, že zaměst-
nanci jsou všichni zdraví a že na pracovišti ne-
dochází k šíření koronaviru? 

V blockchainu je to jednoduché: každé ráno 
každý zaměstnanec na webu (z počítače či 
z mobilu) vyplní a podepíše krátké čestné pro-
hlášení: není v karanténě, nemá teplotu, cítí 
se dobře. Hash se vytvoří z jeho jména, pří-
jmení, rodného čísla a bezpečnostního pinu 
vydaného personálním oddělením. Citlivé 
údaje tedy nejsou čitelné, stane se z nich jen 
digitální otisk, hash. Nenarážíme na žádné 
GDPR. V případě sporu pak firma může jed-
noduše hash ze jména, rodného čísla a pinu 
vytvořit a prokázat tak, že zaměstnance se de-
klaroval jako zdravý. 

Analogicky jde použít na nejrůznější opráv-
nění ke vstupu, šíření poukázek, vstupenek 
a podobně. 

další�příklady�(již nekonkrétně): 
Využití je podobné jako s tím emailem: co 
všechno se nechá poslat emailem? Je tedy 
nemožné popsat všechny příklady využití 
blockchainu. Uplatní se v logistice, v energe-
tice, při uzavírání smluv, sledování životního 
cyklu výrobku, určení oprávněnosti reklama-
ce, prokázání proběhlé komunikace mezi stro-
ji/člověkem a strojem. 

Blockchainy�ve�světě�a�v�ČR
Existuje mnoho blockchainů. Nejznámější 
jsou ty s kryptoměnami. Všimli jste si, 
že u kryptoměn nikdy nikdo neprolomil 
blockchain samotný, ale vždy ukradl peněžen-
ku? Využíváme stejný princip. V kryptoměno-
vých blockchainech jsou uživatelé anonymní 
a mohou se připojovat automaticky. To není 
výhodné pro budování důvěryhodné veřej-
né sítě, jejíž hlavním atributem je distribuce 
důvěry.

Jiné projekty blockchainu jsou zase interní 
projekty jednotlivých firem. Tedy vždy existu-
je někdo, kdo to celé může vypnout. 

Aby mohl blockchain sloužit, jak bylo výše 
popsáno, tedy jako veřejná důvěryhodná au-
torita, je potřeba, aby v síti byly zapojeny dů-
věryhodné společnosti/organizace. Je potře-
ba, aby síť neměla centrálního správce, který 
by ji mohl vypnout. A přesně takový jeden 
blockchain má Česká republika k dispozici. 
Je to největší blockchain svého druhu na svě-
tě. Postavila ho s pomocí IBM ČR a ČVUT FEL 
Elektrotechnická asociace ČR, která pro něj 
vyčlenila 100% dceřinou firmu ELA blockchain 
services a.s. Tento blockchain – včetně apli-
kace pro ověřování originality dokumentů 
a podepisování smluv (viz příklady 1–3) – ší-
říme jako službu pro české podnikatelské pro-
středí pro všechny zdarma. Bez háčků. Proč? 
Protože je to potřeba, je to služba pro naše 
členy. V současné době je v blockchainu za-
pojeno přes dvě desítky nodů, včetně těch 
nejváženějších organizací – od Ministerstva 
průmyslu a obchodu, přes Elektrotechnický 
zkušební ústav, Český institut pro akreditaci, 
Svaz průmyslu a dopravy, Elektrotechnickou 
asociaci, ale i několik členských firem ELA či 
právní konceláře (Černý Legal, Rowan Legal). 

Seznam všech zapojených naleznete na htt-
ps://www.blockchainotarius.cz/. 

Samozřejmě je zapojena i IBM ČR, ně-
kolik univerzit a první node byl spuštěn na 
Slovensku. 

Aplikace�Blockchain�notarius
Základní funkcionalitu blockchainu vyuřívá zdar-
ma šířená webová aplikace Blockchain Notarius. 
Ta běží na všech zapojených nodech a umožňuje 
dokumenty jak registrovat, tak ověřovat. A ne-
jen to, umožňuje i podepisovat smlouvy. Vše je 
jednoduché, na pár kliknutí v prohlížeči.

Technické�vybavení�
Abyste si blockchain spustili, nepotřebujete 
žádné zvláštní vybavení. Váš počítač, který 
máte na stole, bohatě dostačuje. Pro průmyslo-
vé aplikace jsme blockchain spustili i na raspbe-
rry, takovém tom malém počítači asi za 80 
euro. Konektivita, linux, veřejná IP a je hotovo.

Pokud nechcete provozovat fyzicky server, 
můžete si pořídit i virtuální. Měsíční platba 
na forpsi je 363 Kč včetně daně. Podobných 
poskytovatelů je mnoho.

Co�si�z�článku�zapamatovat?
zz v blockchainu nejsou data. Neřeší se citlivé 
údaje, GDPR, obchodní tajemství. O data se 
každý musí postarat sám, tak jako dosud
zz blockchain je nástroj. Je na uživateli, zda ho 
použije interně pro sebe, nebo s ním začne 
podnikat (o tom zase někdy jindy), a nebo 
se na něj bude koukat a sice zaujatě, ale 
pouze diskutovat.

nabídka�pro�čtenáře:�
Tak jako všem ostatním, i vám nabízíme zříze-
ní blockchainového nodu a základní aplikace 
Blockchain Notarius zdarma. Pokud byste to 
později s blockchainem mysleli vážněji a chtěli 
ho integrovat do (některých) vašich procesů, 
jste vítáni. 

návod�na�instalaci:�
www.elachain.cz/rub-ke-stazeni

Informace�o�ElA�blockchainu:�
www.elachain.cz 
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Výsledky pohledem firmy ŠKODA MACHINE 
TOOL
výroba�obráběcích�strojů�byla�ve�Škodových�závodech�v�Plzni�zahájena�v�roce�
1911.�Firma�se�vždy�zaměřovala�na�vývoj�a�výrobu�těžkých�obráběcích�strojů.�
Aktuální� výrobní� portfolio�firmy�obsahuje� horizontální� vyvrtávací� stroje,� sou-
struhy�s�vodorovnou�osou�a�speciální�příslušenství�pro�obě�kategorie�strojů.

Zástupce společnosti: Ing. Vlastimil Hlavatý

V projektu CK-SVT se firma ŠKODA MACHINE 
TOOL, a. s. zaměřila na výzkumnou a vývo-
jovou spolupráci jak v oblasti vývoje strojů 
a jejich příslušenství, tak i v oblasti techno-
logického využití strojů.�Snižování�hmotnosti�
nosných�struktur�při�zachování�potřebné�tu-
hosti�je�jedním�z�výzkumných�témat,�kterých�
se� firma� aktivně� účastnila. Pomocí kombi-
nace topologické a parametrické optimaliza-
ce byla navržena nosná struktura otočného 
přesuvného stolu TDV50, který je určen pro 
upnutí a polohování dílců do hmotnosti 50 
tun. Celá�strukturální�optimalizace�byla�pro-
vedena� s�modelem� hydrostatického� vedení�
zohledňujícím� vliv� změny� výšky� škrticí� me-
zery�a�vliv�změny�teploty�oleje�na�únosnost�
hydrostatických�vedení.

Kombinace strukturálních optimalizačních 
metod byla použita také v případě návrhu 
stojanu frézovacího stroje řady FC s centrálně 
umístěným vřeteníkem. Stroj zatím nebyl rea-
lizován. Získané zkušenosti ze specifické topo-
logie žeber stojanu byly využity při návrhu fré-
zovací věže pro multifunkční soustruh typové 
řady SR4. Věž nese vyvrtávací vřeteník a dvě 
lamely pro umístění soustružnických nástrojů. 
výpočtové�modely�věže�byly�následně�využi-
ty� též�pro�analýzu� limitních�řezných�podmí-
nek�pro�různé�typy�soustružnických�nástrojů�
s ohledem na limity velikosti vyložení lamel. 
Výsledkem je tabulka technologických dopo-
ručeni pro uživatele stroje.

Alternativní cestou zlepšení dynamických 
vlastností stroje je zvyšování tlumení. Využití 

laboratorních znalostí tlumení hybridních 
struktur vedlo v případě firmy ŠMT k realizaci 
stroje s pohonem kuličkovým šroubem verti-
kální osy Y se zdvihem 6 500 mm. Na základě 
předběžných experimentů bylo jádro šroubu 
odvrtáno a naplněno částicemi jiného ma-
teriálu. Šroub byl též doplněn pomocnými 
opěrkami. výsledkem� těchto� opatření� byl�
posun�kritických�otáček�kuličkového�šroubu, 
což umožnilo navýšit maximální posuvovou 
rychlost osy na požadovaných 20 m/min. Bez 
těchto opatření by byly kritické otáčky ome-
zeny tak, že by posuvová rychlost byla nejvýše 
8 m/min.

Projekt CK – SVT – Centrum kompetence-Strojírenská výrobní 
technika jako základ oborového výzkumu v České republice II.
v� tomto� čísle� pokračujeme�v�hodnocení� projektu�Centrum�kompetence� –� Strojírenská� výrobní� technika� (Ck-SvT�–�
TE01020075)�řešeného�konsorciem�tří�univerzit�a�sedmi�firem�v�letech�2012�až�2019.�Projekt�byl�spolufinancován�ze�
státního�rozpočtu�České�republiky�prostřednictvím�Technologické�agentury�České�republiky�v�rámci�Programu�Centra�
kompetence.�následující�hodnocení�vychází�z�poznatků�dalších�členů�výzkumného�uskupení�řešitelských�firem,�které�
jsou�členskými�subjekty�Svazu�strojírenské�technologie.

Horizontka HCW3 patří mezi typické stroje 
firmy ŠKODA MACHINE TOOL

Přesuvný otočný stůl TDV50 s optimalizovanou strukturou nosných těles a hydrostatickým 
vedením
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Přesnost je klíčovou vlastností horizontek. 

Od roku 2017 je vyvíjeno společně s ČVUT 
v Praze speciální�řešení�pro�odměřování�di-
latace�výsuvného�vřetena. Laboratorně bylo 
otestováno několik variant řešení, z nichž 
dvě již získaly právní ochranu. V roce 2019 
probíhá testování odměřovacího systému 
v reálné konfiguraci a s přímým vstupem do 
kompenzačních tabulek stroje. Úspěšné vý-
sledky testů by měly následně vést k sériové 
instalaci. Horizontky ŠKODA MACHINE TOOL 
tak budou vybaveny unikátním řešením, kte-
ré umožní významně zvýšit jejich pracovní 
přesnost.

Strukturální optimalizace frézovací věže soustruhu SR4 přinesla pro uživatele stroje též 
predikci limitních řezných podmínek pro různé typy řezných nástrojů

Výsledky pohledem firmy Šmeral Brno
v�oblasti�výroby�tvářecích�strojů�je�společnost�Šmeral�Brno,�a.�s.�stálicí�evrop-
ského�i�světového�formátu.�v�ČR�historicky�patřila�a�patři�k�předním�výrobcům�
tvářecích�strojů�s�bohatou�tradicí.�výrobky�se�značkou�Šmeral�jsou�provozovány�
v�mnoha�kovárnách�po�celém�světě.

Zástupce společnosti: Ing. Petr Toman

V průběhu posledních asi dvaceti let docháze-
lo v rámci firmy k postupné restrukturalizaci. 
Vzhledem k sílícímu konkurenčnímu prostředí 
bylo nutné přistoupit mimo jiné i k význam-
nému zeštíhlení vývojové konstrukce společ-
nosti, což ovšem ve svém výsledku mělo za 
následek snížení možnosti inovací.

Projekt Centrum kompetence byl tedy fir-
mou Šmeral uvítán hned z několika důvodů. 

Zcela nepochybně trefné bylo načasování. 
Nabídka ke spoluúčasti v programu přišla 
totiž v období významně rozjednaných ob-
chodních případů, které uvažovaly s výstav-
bou zcela nových prototypů strojů. Dále se 
vhodně nabízelo navázání na dosavadní spo-
lupráci se ZČU, naprosto zásadní pak byla 
otázka financování výzkumu a vývoje jako 
takového.

Spolupráce tedy intenzivně probíhala 
v rámci společně stanovených vývojových 
priorit. Po osmiletém úsilí můžeme směle 
konstatovat, že po technické stránce jsou vý-
sledky nejen dosaženy, ale také realizovány 
a otestovány.

Ve spolupráci se ZČU v rámci Centra kom-
petence ve WP11 Vývoj nových a inovace 
stávajících konstrukčních řešení tvářecích 
strojů byly připraveny mnohé výstupy, které 
přispěly ke zlepšení technické úrovně našich 
výrobků.

Jako přiklad lze uvést společně vyvinutý, ale 
i realizovaný prototyp kovacího klikového�lisu�
LMZP�2500,�který�se�vyznačuje�širokým�pra-
covním�stolem�(cca 1 900 mm, běžný rozměr 
v tonáži 25 MN je cca 1 400 mm) a�vysokou�
tuhostí.

Dalším společným výsledkem vzniklým 
v rámci Centra kompetence je kompletní kon-
strukční návrh klikového kovacího lisu LKMK 
8000.

Na jeho konstrukčním řešení byla apliková-
na většina dílčích výsledků výzkumu a vývoje 
prováděného v rámci Centra kompetence, 
včetně realizace některých užitných vzorů, 
vzniklých v souvislosti s tím.
Tento�lis�se�bude�vyznačovat�tím, že bude 

mít menší energetickou náročnost než po-
dobné lisy vyráběné konkurencí.

Z poměrně rozsáhlé spolupráce v rámci 
Centra kompetence jsou uvedeny pouze dva 

naše nejdůležitější a nejobjemnější výstupy, 
které by bez zapojení do uvedeného pro-
jektu nemohly být tak kvalitně připraveny 
k realizaci.

Jsme si vědomi, že aby mohla být firma se 
svými výrobky ve světě konkurenceschopná, 
musí�se�opírat�o�fundovaný�výzkum�a�vývoj,�
který� je�pro�každou�firmu�značně�nákladný.�
Proto je pro firmu našeho typu přínosné, po-
kud se může zapojit do výzkumného progra-
mu podporovaného státem jak finančně, tak 
i myšlenkově.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
považuje společnost Šmeral Brno (z technic-
kého pohledu) svoji účast na projektu za smy-
sluplnou a pozitivní.

Prototyp lisu LMZP 2500 Model prototypu lisu LKMK 8000
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Výsledky pohledem firmy ToS�vARnSdoRF
Firma�ToS�vARnSdoRF,�a.�s.�je�tradiční�český�výrobce�obráběcích�strojů.�Firma�
vznikla�v�roce�1903,�od�roku�1915�vyrábí�horizontální�vyvrtávačky.�Hlavním�tech-
nickým�krédem�firmy�je�vyrábět�stroje�s�pracovním�prostorem�větším�než�1�m3,�
v�rámci�kterého�stroje�dosahují�pracovní�přesnosti�do�0,01�mm.

Zástupce společnosti: Ing. Tomáš Kozlok

Projekt�Centrum�kompetence�–�Strojírenská�
výrobní� technika� přinesl� z� pohledu� ToS�
vARnSdoRF,�a.�s.�řadu�významných�a�hi-tech�
výsledků.� Mezi nejvýznamnější patří řada 
technologií vyvinutých zejména ve vazbě na 
nové horizontální obráběcí centrum WHT 
110/130 C.

Při vývoji stroje byly využity pokročilé po-
stupy topologické a parametrické optimaliza-
ce mechanické struktury, což umožnilo nasa-
zení stroje i v těch nejnáročnějších aplikacích. 
Při vývoji stroje bylo�současně�vytvořeno�di-
gitální�dvojče�–�virtuální�model�–�zahrnující�
nejen�vliv�řídicího�systému�a�interpolátoru,�
ale�také�regulace�parametrů�pohonu�i�dyna-
mických� vlastností� mechanické� struktury.�
Díky takovému modelu bylo možné provést 
detailní testy stroje ještě ve stadiu vývoje, 
což výrazným způsobem zkrátilo vývoj stro-
je i následnou optimalizaci technologie. Pro 
potřeby nastavení a optimalizace řídicího 
systému u strojů bez výše popsaného vir-
tuálního modelu byly� vyvinuty� nástroje� na�
rychlou� automatickou� identifikaci� modelu�
mechanické� struktury� a� nastavení� parame-
trů�regulace.

V oblasti přesnosti strojů byla vyvinuta 
a implementována integrovaná zařízení pro 
měření geometrické deformace klíčových 
uzlů stroje. Kromě těchto byl stroj připraven 
také na implementaci externích měřicích za-
řízení (laser tracker), kdy v�kombinaci�s�me-
trologickým� softwarem� implementovaným�
přímo� do� řídicího� systému� lze� stroj� použít�
jako� souřadnicový� měřicí� stroj. Vyráběný 
dílec je tak proměřen přímo na stroji bez 

nutnosti přesunu na externí měřicí pracovi-
ště – stroj „vidí“, co vyrobil a přizpůsobí se. 
Toto je klíčové�zejména�pro�rozměrné�dílce,�
kde� meziprocesní� manipulace� představuje�
časově� extrémně� náročný� úkon. V oblas-
ti přesnosti byly dále vyvinuty a testová-
ny způsoby rychlého měření volumetrické 

přesnosti a systém pro pokročilou kompen-
zaci teplotních deformací využívající teplotní 
přenosové funkce. Jeho hlavní výhodou je 
respektování historie teplotního stavu stro-
je a vyšší přesnost i v oblasti přechodových 
dějů.

V oblasti technologie byla provedena opti-
malizace procesu obrábění konkrétního dílce 
s ohledem na tlak a objem procesní kapaliny, 
kdy nastavení správného tlaku a objemu ka-
paliny se ukázalo jako klíčové nejen pro život-
nost řezných nástrojů a jakost dílce, ale také 
pro spotřebu energie.�Z�hlediska�ergonomie�
byly�použity�nástroje�pro�vytvoření�inverzní-
ho�modelu�stroje�a�posouzení�jeho�funkčnos-
ti,�ale�i�bezpečnosti.

V neposlední řadě byl v rámci projektu vy-
tvořen nadstavbový� systém� správy� stroje�
ToS�Control, který slouží nejen jako pokročilé 
uživatelské prostředí, ale také jako brána pro 
implementaci dalších aplikací a rozhraní pro 
komunikaci s nadřazenými systémy.

Uvedený projekt představuje z pohledu 
technického vývoje TOS VARNSDORF, a. s. je-
den z důležitých strategických pilířů, díky kte-
rému bylo možné vyvinout a implementovat 
pokročilé technologie a zajistit tak konkuren-
ceschopnost firmy na trhu.

SIEMENS SINUMERIK 840D SL/
HEIDENHAIN TNC 640

Nadstavbový systém správy stroje TOS Control s implementovanou funkcí inprocesního 
měření
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Metody rychlého měření 
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Inprocesní měření – integrace funkcionality
souřadnicového měřicího stroje

Technologie frézování
s využitím vysokého tlaku
procesní kapaliny

Zhodnocení bezpečnosti stroje

Schéma implementace výsledků vývoje do stroje WHT 110/130 C
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Výsledky pohledem firmy KOVOSVIT MAS 
Machine Tools
Firma�kovoSvIT�MAS�Machine�Tools,�a.�s.�byla�založena�v�roce�1939�jako�sou-
část�Baťovy�průmyslové�skupiny.�Firma�byla�od�začátku�určena�pro�výrobu�obrá-
běcích�strojů.�v�průběhu�let�firma�vyvíjela�a�vyráběla�různé�typy�strojů.�Aktuální�
produktové� portfolio� firmy� obsahuje� soustružnické� a� frézovací� stroje,� multi-
funkční�obráběcí�centra�a�stroje�pro�hybridní�výrobu.

Zástupce společnosti: Ing. Petr Heinrich

Firma se v projektu CK-SVT zaměřila na vývoj 
některých nových strojů, zlepšení užitných 
vlastností existujících strojů a tvorbu nástro-
jů a znalostí pro lepší technologické využití 
svých strojů. v� rámci� projektu� byl� vyvinut�
prototyp�nového�soustruhu�menší�velikosti�
s� označením� kL285. Nosná struktura stroje 
byla optimalizována na požadovanou tuhost, 
minimální hmotnost a minimální teplotní de-
formace stroje. V rámci návrhové simulace 
byla optimalizována např. poloha kotvicích 
patek nebo vhodné uspořádání žeber lože 
s ohledem na manipulaci se strojem. na�
stroji�byla�provedena�analýza�rizik�a�posou-
zení� funkční� bezpečnosti� s� využitím� systé-
mového�přístupu.�Prototyp stroje byl využit 
pro řadu testů tvrdého soustružení (materiál 
obrobku s tvrdostí 52 HRC), při kterých byla 
dosažena kruhovitost a válcovitost zkušeb-
ních vzorků do 5 μm. Stroj současně potvrdil 
stabilní chování z pohledu provozních vibra-
cí, což se pozitivně odrazilo v dobré životnos-
ti nástrojů.

Pro zvýšení dlouhodobé přesnosti obrábě-
cích center vyvíjela firma společně s ČVUT 
v Praze kompenzační algoritmy�pro�minima-
lizaci�teplotních�deformací.�v�rámci�projektu�
byly�testovány�pokročilé�kompenzace�na�tří-
osém�frézovacím�centru�MMC1500�a�pětio-
sém� frézovacím� centru�MCU700. V případě 
druhého stroje zohledňují vyvinuté kompen-
zační algoritmy též vliv ztrátového výkonu 
řezného procesu a zohledňují různá prove-
dení osazovaných vřeten (POWER, SPEED, 
SPRINT).

Do oblasti technologického využití strojů 
spadá výzkum�v�oblasti�postprocesorů�s�po-
kročilými� technologickými� funkcemi. Jedná 
se o specifické algoritmy, které modifiku-
jí základní řezné podmínky z CAM systému 
tak, aby generovaný NC kód umožnil např. 
při� víceosém� frézování� kulovými� nástroji�
zachovat� potřebnou� posuvovou� a� řeznou�
rychlost. K dalším speciálním funkcím patří 
možnost generovat jedním postprocesorem 
NC kód pro frézovací i soustružnické opera-
ce v různých pracovních rovinách obrobku. 
Řešení jsou připravována pro stroje MCU700 
a MCU450 s řídicími systémy Siemens nebo 
Heidenhain.

Pro optimalizaci nastavení řezných pod-
mínek i parametrů interpolátoru řídicího 
systému bylo vytvořeno digitální dvojče 
strojů MCU450 (pětiosé frézovací centrum) Stroj MCU 450 a schéma jeho digitálního dvojčete
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Testování postprocesoru na stroji MCU700Testy tvrdého soustružení na stroji KL285
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a MTC630 (multifunkční cent-
rum na bázi soustruhu). S�využi-
tím� těchto� virtuálních� nástrojů�
byla� provedena� optimalizace�
výrobní� technologie� na� vybra-
ných� typických� high-tech� díl-
cích,�např.�na�lopatce�parní�tur-
bíny.�Výsledky dosažené na stroji 
MTC630 přinesly úsporu času 
přípravy technologie při ladě-
ní výroby, úsporu na nástrojích 
a materiálu a ukázaly možnosti 
eliminace chyb a zvýšení jistoty 
obrábění při výrobě prvního díl-
ce. Při zohlednění všech přínosů 
bylo na tomto dílci dosaženo 
vice než 40% úspory času obrá-
bění a výrazného zvýšení jakosti 
povrchu. Soustružnický stroj KL285

Duální vzdělávání se rozšíří 
do dalších krajů
Už�přes�tři�roky�ověřuje�Svaz�průmyslu�spolu�s�pěti�školami�a�pěti�firmami�z�Mo-
ravskoslezského�kraje�fungování�duálního�vzdělávání.�od�roku�2020�se�tento�pi-
lotní�projekt�rozšíří�i�do�dalších�krajů.�Zájem�mají�desítky�škol�a�firem.�dlouhodo-
bým�cílem�Svazu�je�ale�prosadit,�aby�se�prvky�duálního�vzdělávání�staly�nedílnou�
součástí�českého�školského�systému�a�počítaly�s�nimi�i�patřičné�zákony.

Zatím v tuzemsku vznikl i za přispění Svazu 
průmyslu podklad pro věcný záměr uzáko-
nění duální větve vzdělávání. Teď je na mini-
sterstvech školství a průmyslu, aby rozhod-
ly, jakým způsobem se tento nový způsob 
odborného vzdělávání do českých zákonů 
dostane.

duální�vzdělávání�pro�všechny
Duální systém by měl být podle podkladu pro 
uvedená ministerstva otevřený jak pro žáky 
středních škol, tak pro studenty vyšších od-
borných škol a vysokých škol. Dosavadní ana-
lýzy odhadují, že do deseti let od uzákonění 
duálního systému by se v něm mohlo vzdělá-
vat 10 procent žáků. Firmy by na vzdělávání 
žáků dostávaly od státu příspěvek. Celkové 
roční náklady po desetiletém náběhu by 
se měly vyšplhat přibližně na 270 milionů 
korun.

„Budoucí rozvoj českého průmyslu a jeho 
posun k výrobě s vysokou přidanou hodnotou 
je existenčně závislý na kvalitě tuzemského 
školství. Absolventi škol ale dnes nejsou do-
statečně připraveni na reálnou praxi. Inspiraci 
může Česko čerpat na Slovensku, kde je duál-
ní vzdělávání ošetřeno zákonem už od roku 
2015“, vysvětluje viceprezident Svazu průmy-
slu Jan�Rafaj.

Jistota�práce�po�skončení�školy
V systému duálního vzdělávání uzavírá škola 
s firmou smlouvu o tom, že vybrané praktické 

dovednosti se žáci naučí přímo ve firmě pod 
dozorem podnikových instruktorů. Podnik zá-
roveň garantuje, že žáci budou umět vše, co 
po nich školní vzdělávací program v dohodnu-
té oblasti vyžaduje.

Pilotní projekt v Moravskoslezském kraji 
běží od roku 2017. Z firem se na něm podílejí 
Liberty Steel Ostrava, Brose CZ, ČEZ a částeč-
ně také Vítkovice a Varroc Lighting Systems. 
Na vlastní kůži ho zažil například Mikuláš 
Šulák. Praktickou výuku absolvoval v českém 
závodě výrobce komponent pro automobilo-
vý průmysl Brose CZ. Hned po skončení školy 
do Brose nastoupil. Příchodem na praxi totiž 
Šulák získal jistotu, že po ukončení školy ho 
Brose minimálně na dva roky zaměstná.

„Líbilo se mi také, jak je zdejší vzdělávací 
středisko skvěle vybavené. Je tady mecha-
nická část, pneumatická část, pracujeme 
s robotem, všechno je propojené a navazuje 
na sebe. Ve škole se s takovým vybavením 
nesetkáme“, vysvětluje Mikuláš� Šulák� dů-
vody, proč si Brose pro praktickou výuku 
vybral.

výuka�přímo�ve�firmě
Jedním z garantů moravskoslezského pilot-
ního projektu je Svaz průmyslu a dopravy 
ČR. „Nyní v něm máme zhruba 120 žáků 
ze druhých a třetích ročníků. Studují obory 
elektrikář, strojní mechanik nebo mechat-
ronik. Od ledna 2020 začneme pracovat na 
rozšíření tohoto projektu do dalších krajů. 

První žáci by se tam mohli do duálního sys-
tému zapojit od školního roku 2020/2021“, 
říká Jan Rafaj.

Žáci díky výuce přímo ve firmě mohou 
pracovat a učit se v reálných podmínkách. 
„Jsou vedeni v užším kolektivu a své znalos-
ti a dovednosti srovnávají s žáky jiných škol, 
kteří se u firmy také učí. Zástupci podniků 
se účastní závěrečných učňovských zkoušek 
a podílejí se i na hodnocení ústní části“, uvádí 
Karel Sekyra, zástupce ředitele pro praktické 
vyučování na Střední škole informatiky, 
elektrotechniky a řemesel z Rožnova pod 
Radhoštěm. Ta spolupracuje na duálním 
programu s Brose, kde se nyní učí její tři žáci 
druhého a tři žáci třetího ročníku.

Mzda�a�benefity
Studenti si účast v duálním programu vybírají 
sami. V rožnovské škole zástupci školy a firmy 
představí program žákům a rodičům, kteří se 
pak rozhodnou, jestli se do duálního systému 
zapojí. „Kromě perspektivy zaměstnání u sta-
bilního zaměstnavatele poskytujícího moderní 
pracovní podmínky a možnost dalšího růstu, 
jsou studenti motivováni také prospěchovým 
stipendiem. Samozřejmě pobírají hodinovou 
mzdu a čerpají většinu zaměstnaneckých 
benefitů“, vysvětluje niclas�Pfüller, generální 
ředitel Brose CZ.

Firma nyní vzdělává dvanáct žáků ve dru-
hém a třetím ročníku. Na duálním programu 
spolupracuje s několika školami v regionu. 
„V roce 2019 jsme zaměstnali prvních pět 
absolventů. Protože mají skvělou kvalifikaci, 
integrovali jsme je do našeho týmu údržby“, 
dodává Pfüller. Do vybudování a vybavení 
svého střediska praktického vzdělávání firma 
investovala 10 milionů korun, aby si dokázala 
vychovat specialisty pro svůj provoz.
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