
8 AUTOMA 8-9/2020

téma
re

st
ar

t 
ek

on
om

ik
y

Opatření.proti.koronaviru.připravila.čes-
kou.ekonomiku.o.část.dlouhodobého.výkonu..
Analytici.SP.ČR.tvrdí,.že.zejména.v.někte-
rých.službách.bude.ekonomická.aktivita.ješ-
tě.dlouho.nižší.než.před.koronavirovou.krizí,.
a.odhadují.snížení.dlouhodobého.růstu.v.řádu.
několika.desetin.procentních.bodů.ročně,.a.to.
po.dobu.až.deseti.let.

Ať.jsou.tyto.pesimistické.odhady.reálné,.
nebo. nikoliv,. v. současné. době. není. ekono-
mika.v.Česku,.a.to.nejen.z.důvodu.opatření.
proti.koronaviru,.v.dobré.kondici..Svaz.prů-
myslu.a.dopravy.ČR.proto.vyzývá.vládu,.aby.
konkrétními.kroky.přispěla.k.rychlé.obnově.
potenciálu.pro.dlouhodobý.růst.tuzemského.
hospodářství.. Jejich. výčet. obsahuje. desate-
ro.tematických.opatření.pro.restart.a.obnovu.
dlouhodobého.růstu.české.ekonomiky,.které.
sestavil.tým.expertů.Svazu.průmyslu.

„Stejně.jako.zahraniční.průmyslové.sva-
zy.reagujeme.na.dosavadní.vývoj..Jen.dotace,.
sociální.programy.či.zvýhodněné.úvěry.ná-
vrat.k.předkrizovému.růstu.a.dlouhodobé.pro-
speritě.nezajistí..Je.třeba.věnovat.se.i.střed-
nědobým.stimulům.a.dořešit.řadu.dlouhodo-
bých.problémů,.které.stále.ekonomiku.brzdí.
v.rozvoji..Proto.jsme.premiérovi.Andreji.Ba-
bišovi.předali.desatero.opatření,.v.němž.na.
tyto. problémy. upozorňujeme. a. navrhujeme.
konkrétní.řešení..Vláda.by.se.měla.soustředit.
na.podporu.investic,.inovací,.digitalizace,.ale.
také.zlepšit.fungování.trhu.práce.či.zjednodu-
šit.a.zpřehlednit.regulaci,“.řekl.Jaroslav.Ha-
nák,.prezident.Svazu.průmyslu.a.dopravy.ČR.

Daňová opatření mají usnadnit investice

Červnový.průzkum.Svazu.průmyslu.a.do-
pravy.ČR.ukázal,.že.velká.část.firem.na.koro-
navirovou.krizi.reaguje.snižováním.investic..
To.se.týká.nejen.roku.2020,.ale.rovněž.roku.
2021..Přitom.právě. investice.do.moderních.
výrob,.výzkumu.a.vývoje.nových.produktů.
a. služeb. jsou.podle.SP.ČR.rozhodující.pro.
dlouhodobou. prosperitu,. růst. přidané. hod-
noty,.a.tudíž.i.mezd.zaměstnanců.

„S.ministerstvem.financí.jsme.už.připravili.
několik.opatření.v.oblasti.daní,.která.by.měla.
firmy.motivovat.k.obnově.investiční.aktivity..
Soukromé. investice. jsou. základem. dlouho-
dobého.ekonomického.růstu,.a.proto.je.velmi.
potřebné,. aby. stát. vytvářel. prostředí.pro. je-
jich.realizaci..Například.mimořádné.zrychle-
né.daňové.odpisy.majetku.či.zvýšení.limitu,.

SP ČR: pro obnovu dlouhodobého růstu potřebuje 
Česko podpořit investice, inovace a digitalizaci

do.něhož.nebude.třeba.odepisovat.výdaje.na.
pořízení.majetku..Nyní.je.zapotřebí,.aby.vláda.
takové.návrhy.co.nejrychleji.dokázala.schvá-
lit.a.prosadit.do.aktuálně.projednávaných.da-
ňových. balíčků. a. zákonů.. Jsou. jednoduché.
a.střednědobě.nezatíží.státní.rozpočet..Za.stej-
ně.podstatné.považujeme.nastavení.funkčních.
podmínek.pro.veřejné.investice.do.vědy,.vý-
zkumu.a.inovací..Obě.oblasti.jsou.pro.ekono-
miku.klíčové.a.musí.jít.ruku.v.ruce,“.vysvět-
lila.Andrea.Gontkovičová,.členka.představen-
stva.Svazu.průmyslu.a.dopravy.ČR.

Více peněz z národních zdrojů restartuje 
výzkum a vývoj

Ať.se.to.akademikům.líbí,.nebo.ne,.tahou-
nem.investic.do.výzkumu.a.vývoje.jsou.sou-
kromé.firmy..Ze.soukromých.zdrojů.pochází.
60.%.všech.výdajů.na.výzkum.a.vývoj.v.ČR..
Navíc.až.do.koronavirové.krize.tyto.firemní.
investice.každý.rok.rostly.o.10.%.

„Průzkumy.Svazu.průmyslu.mezi.firmami.
naznačují,.že.podniky.nebudou.mít.v.nynější.
situaci.tolik.prostředků.na.inovace.a.pokra-
čování.spolupráce.s.výzkumnými.organiza-
cemi.jako.v.růstových.letech.před.koronavi-
rovou.krizí..Proto. je. třeba,. aby.stát.navýšil.
rozpočtové. prostředky. na. podporu. výzku-
mu. a. vývoje. z. národních. zdrojů.. Minimál-
ně.program.MPO.Trend.by.měl.dostat.o.1.až..
2.miliardy.korun.více.a.program.Národní.cen-
tra.kompetence.o.1.miliardu.korun.více..Bez.
inovací.nemůže.česká.ekonomika.prospero-
vat,“.uvedl.Jaroslav.Hanák.

Jako.jeden.z.nástrojů,.který.může.v.sou-
časné.době.podpořit.ekonomiku,.vnímá.Svaz.
průmyslu.i.investiční.pobídky.

„Myslíme.si,.že.vláda.i.s.ohledem.na.sou-
časnou.situaci.musí.deklarovat. svou.vstříc-
nost. a. podporu. investičních. pobídek. a. po-
vzbudit.tím.firmy.k.investicím..Investiční.po-
bídky.jsou.důležitým.nástrojem,.jak.podpořit.
ekonomiku..Souhlasíme,.že.by.investice.měly.
být.selektivní.a.měly.by.přinášet.hlavně.vyšší.
přidanou.hodnotu,.v.současné.době.hospodář-
ské.recese.by.ale.vláda.měla.využít.možnost.
podporovat.i.investice.důležité.pro.jednotlivé.
regiony,“.komentoval.Radek.Špicar,.vicepre-
zident.Svazu.průmyslu.a.dopravy.

Digitální transformace firem a státu zvýší 
konkurenceschopnost

Podle.SP.ČR.se.ukázalo,.že.podniky,.kte-
ré.investovaly.do.své.digitální.transformace,.
se.s.koronavirovou.krizí.dokázaly.vyrovnat.
mnohem.lépe..Proto.je.třeba,.aby.vláda.pod-
porovala,.např..z.operačních.programů,.inves-
tice.do.digitalizace.a.kybernetické.bezpečnos-
ti,.které.mohou.zejména.v.menších.a.střed-
ních. firmách. zvýšit. budoucí. odolnost. proti.
krizím.a.zlepšit.jejich.konkurenceschopnost..
Zároveň.musí.stát.zrychlit.budování.potřeb-
né.digitální.infrastruktury.a.rozšířit.nabídku.
svých.digitálních.služeb.

„Naše. budoucnost. leží. v. digitální. trans-
formaci..Během.koronavirové.krize. jsme.si.
to.velmi.silně.uvědomili..Je.nutné.položit.zá-
klady.ekonomiky.založené.na.datech,.ve.které.
je.kolem.každého.produktu.ekosystém.digi-
tálních.služeb..Nejen.pro.české.podniky,.ale.
především.pro.veřejnou.správu.je.další.pod-
pora.financování.digitální.infrastruktury.jak.
ze.státních,.tak.i.soukromých.zdrojů.naprosto.
klíčová..Realita.ukazuje,.že.pokud.se.rychle.
nezjednoduší.proces.zadávání.veřejných.za-
kázek,.bude.velmi.těžké.se.v.otázkách.digi-
talizace.státní.správy.pohnout.z.místa,“.uved-
la.Milena.Jabůrková,.viceprezidentka.Svazu.
průmyslu.a.dopravy.ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) sestavil desatero opatření pro obnovu a posílení 
dlouhodobého růstu české ekonomiky. Dne 29. července tento plán zástupci Svazu prů-
myslu předali premiérovi Andreji Babišovi a vyzvali ho, aby vláda mj. podpořila firemní 
a veřejné investice, stimulovala inovace a urychlila digitální transformaci firem a státu.

Časopis.Automa.je.odborný.časopis.pro.automatizační.techniku.a.průmyslovou.informatiku..
Před.časem.jsem.byl.na.schůzce.redakčního.kruhu.kritizován,.že.vyhlášení.podobného.druhu.
do.odborného.časopisu.nepatří..Myslím.si,.že.to.není.pravda..Mnohá.z.vyjádření.uvedených.
v.tomto.dokumentu.mohou.podnikání.v.našem.oboru.významně.ovlivnit,.ačkoliv.se.v.něm.
o.automatizaci.jako.takové.vlastně.vůbec.nehovoří.a.o.průmyslové.informatice.jen.zběžně.

Čtenáři.tištěného.čísla.si.článek.přečtou.až.koncem.září..To.je.nevýhoda.měsíčníku,.ale.
současně.i.výhoda.–.již.budete.moci.porovnat.zde.uvedené.záměry.se.skutečností..A.připo-
mínám,.že.jde.o.záměry.SP.ČR,.nikoliv.záměry.vlády..Jaroslav.Hanák.na.tiskové.konferen-
ci.uvedl,.že.vláda.již.na.počátku.některé.body.jejich.desatera.odmítla.

Protože.jde.o.ekonomický.a.politický.dokument,.a.já.nejsem.ani.ekonom,.ani.politik,.zdr-
žím.se.komentářů,.přestože.s.některými.vyjádřeními.členů.vedení.SP.ČR.nesouhlasím.a.někte-
ré.body.ještě.vyžadují.hlubokou.diskusi.a.odborný.pohled..Ovšem.je.to.krok.správným.smě-
rem..Nebo.přesněji.řečeno:.úmysl.udělat.krok.zhruba.správným.směrem.

Petr Bartošík



9AUTOMA 8-9/2020

téma

Flexibilní trh práce a chytrá regulace

Svaz. průmyslu. dlouhodobě. upozorňuje.
vládu,.že.tuzemský.trh.práce.by.měl.být.pruž-
nější..Stát.by.měl.podporovat.kratší.pracov-
ní.úvazky.či.nové.způsoby.organizace.práce,.
jako. je. např.. práce. na. dálku.. Pro. rychlejší.
odeznění.krizí.je.nutné.také.snížit.bariéry.pro.
najímání.domácích.a.zahraničních.pracovníků.
a.pro.ukončování.pracovního.poměru.

„Na. trhu. práce. zažíváme. velký. paradox,.
kdy.na.jedné.straně.kvůli.nepříznivé.demogra-
fii.v.některých.oborech.a.oblastech.chybí.vý-
znamné.množství.pracovní.síly..Na.druhé.straně.
občasné.krize,.jako.například.tato.koronavirová,.
budou.způsobovat.výpadky.zakázek.ve.firmách..
V.těchto.krizových.případech.je.potřeba.zacho-
vat.zaměstnanost.v.regionech.a.ve.firmách,.kte-
ré.jsou.jinak.schopné.být.dlouhodobě.dobrými.
partnery. a. zaměstnavateli,“. uvedl. Jan. Rafaj,.
viceprezident.Svazu.průmyslu.a.dopravy.ČR.

Samozřejmostí. by.měl.být. chytřejší. pří-
stup.k.nové.regulaci..Ta.musí.vytvářet.nové.
ekonomické.příležitosti.a.nebrzdit.firmy.v.je-
jich.aktivitě..Je.nutné,.aby.vláda.dbala.na.to,.
aby.nové.předpisy.byly.promyšlené,.odůvod-
něné.a.pro.firmy.dlouhodobě.predikovatelné.

Svaz. průmyslu. a. dopravy. ČR. věří,. že.
i.díky.desateru.opatření.pro.obnovu.dlouho-
dobého.růstu.ekonomiky.má.nyní.vláda.uni-
kátní.příležitost.nasměrovat.českou.ekonomi-
ku.mezi.dvacítku.nejvíce.konkurenceschop-
ných.zemí.na.světě.

Desatero Svazu průmyslu pro restart 
a obnovu dlouhodobého růstu české 
ekonomiky

Toto.desatero.doporučení.bylo.29..červen-
ce. 2020. představeno. a. předáno. předsedovi.
vlády.ČR.Andreji.Babišovi.

1.. Oslabená. ekonomika. potřebuje. obnovit.
svůj. růst.. Bez. vyřešení. nahromaděných.
problémů. nelze. domácí. ekonomiku. po-
stavit.na.zdravých.základech..Krize.se.tak.
může. stát.pro.vládu.zároveň.příležitostí,.
jak.situaci.českých.průmyslových.podni-
ků.dlouhodobě.zlepšit..V.krátkém.období.
je.potřeba.pomoc.zacílit.na.nejvíce.posti-
žená.odvětví.

2.. Investice.jsou.zásadní.v.dlouhém.období.
i.jako.cesta.z.krize..Vláda.by.proto.měla.
rozšířit. veřejné. investice,. a. to. zejména.
v.oblasti.digitalizace.a.rozvoje.infrastruk-
tury..Vláda.by.měla.zajistit.rychlé.a.efek-
tivní.využití.evropských.fondů.včetně.Plá-
nu.obnovy.EU..Pro.růst.a.obnovu.ekonomi-
ky.je.prospěšné.i.lepší.investiční.prostředí,.
například.výhodnější.formou.pobídek.

3.. Ekonomický. růst. a. udržitelnost. musí. jít.
ruku.v. ruce..Ekonomický. růst. a. inovace.
vytvoří.nejlepší.předpoklady.pro.zajištění.
udržitelnosti.celé.ekonomiky..Musíme.pro-
to.podporovat.dosahování.obou.cílů.sou-
časně.

4.. Výzkum.a.vývoj.musí.být.vládní.priori-
tou..Je.nutné.stimulovat.výzkum.a.vývoj.
ve.veřejné.i.soukromé.sféře,.a.to.jak.změ-
nou.podmínek,.tak.i.přímými.finančními.
nástroji..Vládní.podpora.výzkumu.v.sou-
kromé.sféře.spojuje.veřejný.zájem.i.eko-
nomickou.účelnost.

5.. Je.nezbytné.urychlit.digitální.transforma-
ci.podniků,.státní.správa.nesmí.zaostávat..
České.podniky.v.úrovni.digitalizace.předčí.
nejen.většinu.konkurentů.v.zemích.EU,.ale.
i.USA.(podle.průzkumu.Evropské.inves-
tiční.banky)..Státní.správa.musí.být.schop-
na.držet.v.digitalizaci.krok.s.průmyslem..
Právě.úroveň.státní.správy.a.jejích.služeb.
je.v.žebříčcích.digitalizace.to,.co.nás.táhne.
dolů..To.se.neobejde.bez.investic.do.stra-

tegické. digitální. infrastruktury. veřejné,.
v.průmyslových.aglomeracích.i.privátní.

6.. Rozvoj. ekonomiky. vyžaduje. vzdělané.
a.kvalifikované.zaměstnance..Vláda.by.se.
měla.soustředit.na.rozvoj.a.reformy.oblasti.
vzdělávání..Je.to.nutné.nejenom.pro.vyš-
ší.kvalifikaci.zaměstnanců,.ale.především.
pro.zajištění.konkurenceschopnosti.ČR.do.
budoucna.

7.. Trh.práce.musí.být.flexibilní.. Je.potřeba.
usnadnit.zaměstnávání.zahraničních.pra-
covníků,. více. podporovat. kratší. pracov-
ní.úvazky,.nové.způsoby.organizace.prá-
ce.(např..práce.na.dálku).a.snížit.náklady.
na.ukončení.pracovního.poměru.

8.. Regulace.musí.být.chytrá..Budoucí.regu-
lační.opatření.mají.smysl.jen.tehdy,.opí-
rají-li.se.o.fakta.a.nebudou-li.dusit.ekono-
mický.růst..Regulace.může.vytvářet.eko-
nomické.příležitosti,.pokud.je.dlouhodobě.
predikovatelná,.promyšlená.a.odůvodněná.

9.. Prosperita.české.ekonomiky.je.založena.na.
její.otevřenosti..Klíčovým.faktorem.úspě-
chu.české.ekonomiky.je.schopnost.vyrá-
bět.výrobky.konkurenceschopné.na.mezi-
národním.trhu..Zapojení.do.světové.eko-
nomiky.je.třeba.dále.posilovat..Vláda.by.
měla.podporovat.restart.a.zlepšení.fungo-
vání.jednotného.trhu.EU,.bránit.jeho.frag-
mentaci.a.podporovat.otevřenou.obchodní.
politiku.EU.umožňující.diverzifikaci.hod-
notových.řetězců.a.svobodný.pohyb.nejen.
zboží.a.služeb,.ale.i.dat.

10..Přijmout.euro,.protože.to.bude.mít.jasné.
přínosy.pro.český.průmysl.a.celou.ekono-
miku..Využít.maximálně.příležitost,.kte-
rou.přinese.české.předsednictví.v.EU.ve.
druhém.pololetí.2022.

[Tisková.zpráva.SP.ČR,.29..7..2020]
(Bk)
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y   Technická univerzita 
v Liberci spolupracuje 
s Fraunhoferovým institutem

Na. Technické. univerzitě. v. Liberci. se.
21..srpna.2020.setkala.saská.vládní.delega-
ce.vedená.ministerským.předsedou.Michae-
lem. Kretschmerem. se. zástupci. vlády. ČR.
v.čele.s.Andrejem.Babišem..Cílem.setká-
ní. bylo. dohodnout. se. na. další. spolupráci.
ve.vědě.a.výzkumu.a.uzavřít.memorandum.
o.spolupráci.mezi.Technickou.univerzitou.
v.Liberci.a.Fraunhoferovým.institutem.

Výzkumný. ústav. Fraunhofer. IWU. se.
sídly.v.Saské.Kamenici.(Chemnitz),.Dráž-
ďanech.a.Žitavě.se.soustředí.na.oblast.ná-
strojářství. a. tváření..V. memorandu. jsou.
vymezeny. tři. oblasti. spolupráce:. technic-
ké.prostředky.pro.průmysl.4.0,.které. jsou.
v. souladu. s. trvale. udržitelným. rozvojem,.

dále.nanotechnologie,.smart.materiály.a.tech-
nologie.3D.tisku..Třetí.oblastí.možné.spolu-
práce.obou.institucí.jsou.polymery,.kompo-
zity.a.textilní.technologie.

„Od.spolkové.vlády.mám.přislíbené.dva.
miliony.eur.na.spolupráci.s.Technickou.uni-
verzitou.v.Liberci.s.podmínkou,.že.česká.stra-
na.přispěje.stejnou.částkou,“ sdělil.v.násled-
né.diskusi.prezident.Fraunhoferova.institutu.
Reimund.Neugebauer.

Rektor. Miroslav. Brzezina. připomněl.
dlouholetou. tradici. spolupráce. s. Němec-
kem. a. především. se. sousedním. Saskem..
„V.současné.době.běží.několik.projektů.se.
saskými. partnery,. dalších. deset. je. již. do-
končeno,“.uvedl.rektor..Připomněl,.že.mezi.
aktivními.projekty. je. také.projekt.TA.ČR.
Delta.s.Fraunhoferovým.institutem.v.Žita-
vě.zaměřený.na.extruderovou.3D.tiskovou.
technologii.pro.přesnou.a.efektivní. sério-
vou.výrobu.

Podle. rektora. TUL. jsou. pro. saské. vý-
zkumné. instituce. ještě. zajímavé. tři. oblasti.
spolupráce. s.Technickou.univerzitou.v.Li-
berci..První.je.použití.vodíku.ke.spalování.
v.současných.konvenčních.motorech..Dru-
hým. tématem. je. úložiště. jaderného. odpa-
du,. na. kterém.TUL. v. Liberci. dlouhodobě.
spolupracuje.se.Správou.úložišť.radioaktiv-
ních.odpadů..Třetí.oblast.spolupráce.se.týká.
vody,.ať.už.jde.o.čištění.a.filtraci.kontamino-
vaných.vod,.udržení.vody.v.krajině,.či.vy-
hledávání.nových.zdrojů.a.zásobování.oby-
vatelstva.vodou.

Místopředseda. vlády. a. ministr. průmys-
lu.a.obchodu.a.ministr.dopravy.Karel.Havlí-
ček.připomněl.strategické.hospodářské.vazby.
mezi.oběma.stranami:.„Sasko.je.pro.Českou.
republiku. partner. číslo. jedna.. Objem. vzá-
jemného. obchodu. mezi. Českou. republikou.
a.Saskem.předčí.i.objem.vzájemného.obcho-
du.s.USA.“. (ev)


