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Úvodník / Aktuality

Bilance oboru obráběcích a tvářecích strojů
v roce 2018
V loňském roce dosáhla světová produkce obráběcích a tvářecích strojů nového maxima ve
výši 73,8 mld €. Nárůst produkce zaznamenali kromě Číny všichni další světoví výrobci
v čele s Německem, Japonskem a Itálií. Podíl
CECIMO, jehož součástí je také Česká republika, dosáhl 35 % světové produkce.
V České republice se v roce 2018 podařilo
dosáhnout velmi dobrých výsledků, které výrazně překonávají čísla roku 2017.
V produkci a celkovém exportu došlo oproti
roku 2017 k nárůstu o 21,6 resp. 18,6 %. Česká
republika se díky tomu ve světovém srovnání
posunula na 13. místo v produkci a udržela
si 13. místo v exportu. V rámci patnácti zemí
CECIMO se ČR v roce 2018 posunula na 7. místo v produkci a udržela si 8. místo v exportu.
Mezi naše hlavní exportní teritoria patří
Německo, Čína a Slovensko. Rusko na čtvrtém místě se po dosud nejnižší hodnotě v roce
2017 dostalo v roce 2018 zpět nad 1 mld. Kč.
Pátým největším trhem se stalo Polsko s objemem exportu prakticky na úrovni Ruska.
Posilování tržních pozic v Německu, v Číně
a v Polsku nejen že zcela eliminovalo pokles
exportu do Ruska, ale umožnilo dosažení rekordní úrovně objemu exportu v roce 2018.
Přímý export resp. export nových výrobků dosáhl více než 75 % produkce.
V souladu s pokračujícím růstem české ekonomiky v čele se zpracovatelským průmyslem
vzrostla poměrně výrazně také spotřeba obráběcích a tvářecích strojů oproti roku 2017
o 12,2 %. Většina domácí spotřeby je pokryta
dovozem. Dodávky domácích výrobců na trh
ČR vzrostly o 20 %. Celkový tržní podíl za všechny komodity narostl v roce 2018 o cca 1,5 %
a dosáhl 22 %. Největší nárůst zaznamenaly
tvářecí stroje (10,2 %), frézovací a vyvrtávací

stroje (9,5 %) a pily (5 %). Všechny ostatní kategorie zaznamenaly oproti roku 2017 pokles.
Vedle komodity strojů (8456 až 8463) je
třeba zmínit důležitou komoditu příslušenství
obráběcích a tvářecích strojů HS 8466, která
představuje velmi významnou část produkce
s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2018 dosáhla tato kategorie cca 8 mld Kč, což je více
než 50 % objemu komodity strojů a ve srovnání s rokem 2017 se jedná o nárůst 4,45 %.
Hlavními obchodními partnery výrobců obráběcích a tvářecích strojů jsou výrobci motorových vozidel a jejich subdodavatelé, letecký
průmysl, výrobci železniční techniky, zemědělských strojů, stavebních strojů, energetických
zařízení a lékařské techniky.

K hlavním aktuálním výzvám tohoto oboru
patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků
a s tím související tlak na automatizaci a robotizaci a další rozvoj digitalizace a konektivity
zahrnovaný pod název Průmysl 4.0.
Již od konce roku 2018 vnímáme od členských strojírenských podniků signály ochlazování poptávky. Zejména v 1.Q 2019 panovaly
značné obavy ohledně přítoku objednávek
a zajištění prodeje v roce 2019. Vzhledem
k mimořádným výsledkům roku 2018 a ochlazování trhů v Německu a v Číně očekáváme
v roce 2019 pokles produkce a exportu v rozsahu 5–10 %.
Ing. Oldřich Paclík, CSc.,
ředitel SST

Setkání obchodních ředitelů členských
firem SST v Hustopečích u Brna
Pravidelné porady obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie jsou vždy vítanou příležitostí k seznámení s aktivitami svazu, vzájemné výměně novinek a zkušeností z oboru výrobní techniky a technologie, ale
i k přátelskému posezení. Nejinak tomu bylo i ve dnech 20. – 21. června 2019,
kdy se nejprve v Brně, v prostorách společnosti SCHUNK Intec. s.r.o., a posléze
v příjemném prostředí hotelu Rustikal v Hustopečích sešla dvacítka obchodních
ředitelů členských společností sdružených v SST se zástupci svazu a pozvanými
hosty, kteří se svými vystoupeními podíleli na bohatém programu setkání.

PhDr. Blanka Markovičová, CSc., Dagmar Drobílková, SST
Dopolední program prvního dne porady připravili pracovníci společnosti SCHUNK Inc.
s.r.o., která je od ledna 2019 novým členem
SST. Ve svém úvodním vystoupení seznámil

4

ředitel této společnosti Ing. Pavel Ambrož
účastníky setkání s historií, strukturou a současnými aktivitami své firmy a se svými spolupracovníky je také provedl poutavě zařízeným

show roomem. Jeho výklad byl zaměřen
mimo jiné na výrobní program mateřské rodinné firmy SCHUNK GmbH & Co. KG z německého Lauffenu nad Neckarem.
Společnost založená roku 1945 jako mechanická dílna Friedrichem Schunkem se vyvinula
pod vedením syna Heinze-Dietera Schunka
v kompetentního a světového lídra v oblasti
upínací techniky a uchopovacích systémů.
Dnes firmu řídí vnoučata zakladatele – sourozenci Henrik A. Schunk a Kristina I. Schunk,
kteří jsou již třetí generací. 3400 zaměstnanců
v devíti závodech, ve 34 dceřiných společnostech, stejně jako obchodní partneři ve více

www.sst.cz

Aktuality

Exkurze ve společnosti SCHUNK Intec.

Exkurze účastníky setkání zaujala.

Ing. Ladislav Dvořák reprezentoval na setkání partnera SST – Českou spořitelnu-korporátní
bankovnictví.

www.sst.cz

Ing. Ambrož prezentpoval přítomným aktivity společnosti SCHUNK Intec.
než 50 zemích, zajišťují intenzivní přítomnost
na trhu.
S 11 000 standardními komponenty nabízí
SCHUNK celosvětově největší sortiment v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů od jednoho dodavatele. S 2550 chapadly
SCHUNK poskytuje nejširší program standardních uchopovacích komponent. Celkový program uchopovacího systému zahrnuje přes
4000 dílů. Mezi nejdůležitější odběratele patří
výrobní závody, které se zabývají montážními,
manipulačními i obráběcími procesy. Do okruhu zákazníků patří mimo jiné renomovaní výrobci strojů a zařízení, robotiky, automatizace
a montážní manipulace, stejně jako všechny
známé automobilky a jejich dodavatelé. Od
roku 2012 působí brankářská legenda Jens
Lehmann jako vyslanec značky. Zosobňuje
současně přesné uchopení i bezpečné držení.
Odpolední část programu setkání obchodních ředitelů už probíhala v prostorách hotelu Rustikal, kde byli také účastníci ubytováni.
Odborný blok vystoupení zahájil Ing. Bedřich
Musil a ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc.,
jehož prezentace seznámila přítomné se současným stavem oboru obráběcích a tvářecích
strojů v České republice i ve světě.
Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D., pracovník
Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní
techniku a technologii RCMT, navázal ve svém
odborném příspěvku na téma upínání, které
se přímo vázalo k výrobnímu programu hostitelské firmy.
Téma využití předstihových ukazatelů
Českého statistického úřadu v obchodní činnosti strojírenských firem, které si pro své vystoupení zvolila Ing. Lucie Povolná z Fakulty
sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, obchodní ředitele mimořádně zaujalo, stejně jako příspěvek Ing.
Ladislava Dvořáka z České spořitelny, a.s. věnovaný finančním nástrojům Evropské unie
v roce 2019.
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Aktuality
V rámci naplňování strategie v oblasti
vzdělávání rozhodlo vedení SST o zapojení
do Projektu 110 Vzděláváním k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské technologie. Pracovnice Centra evropské spolupráce
s.r.o. Mgr. Jiřina Králová seznámila účastníky
setkání s cílem tohoto projektu a s možností
účasti členských firem SST na něm.
Informaci o úspěšném pokračování projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika přednesl Ing. Leoš Mačák.
Zajímavým zpestřením programu byla následná prezentace čínské banky Industrial

and Commercial Bank of China (ICBC). Banka
byla založena v roce 1984 a je dnes jednou
z největších bank světa s 530 miliony klientů.
Působí ve 42 zemích a regionech. V Evropě
má zatím pět poboček, ve Francii, Belgii,
Nizozemsku, Lucembursku a Španělsku.
V České republice disponuje licencí jako pobočka zahraniční banky. Již dříve založila investiční fond se sídlem v Mnichově, který by
měl v návaznosti na čínský strategický projekt
Nové hedvábné stezky financovat infrastrukturní projekty ve východní Evropě. Mluví se
o tom, že pár stamilióny EUR přispějí i české

skupiny PPF a J&T. Návrh na možnosti spolupráce s významnými firmami sdruženými
v SST vyplývá z dalšího strategického kroku
banky, kterým bude poskytování služeb vybrané korporátní klientele.
Na závěr odborného programu byla zařazena pravidelná informace o veletržních
aktivitách SST, kterou přednesli pracovníci
expertního týmu SST, pánové Ing. Bedřich
Musil a Ing. Pavel Čáp. Kromě hodnocení proběhnuvších veletrhů byl největší důraz kladen
na přípravu veletrhů EMO  Hannover 2019
a MSV Brno 2019.

Francouzsko-český
strojírenský den
Francie – měřeno nominální hodnotou hrubého domácího produktu – je šestou
největší ekonomikou na světě a devátou co do parity kupní síly. Vytváří pětinu
HDP eurozóny a silou své ekonomiky je na třetím místě v rámci členských zemí
Evropské unie.

PhDr. Blanka Markovičová, CSc., SST
Na základě informací kanceláře vládní agentury CzechTrade v Paříži je Francie, která
tradičně patřila k významným obchodním
partnerům České republiky, v současné době
v pořadí čtvrtou zemí v žebříčku vývozních
cílů firem z České republiky, a to hned po
Německu, Slovensku a Polsku.
Celkový objem vývozu z České republiky do
Francie činil v roce 2018 8,7 miliardy eur a objem dovozu z Francie do ČR činil přes 5,1 miliardy eur. Nejvýznamnější položku dovozu i vývozu pak činily automobily a jejich příslušenství.
České strojírenství mělo ve Francii už od dob
první republiky velmi dobré jméno. Vzhledem

Budova českého velvyslanectví v Praříži.
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k současné struktuře francouzského
průmyslu se mohou na tomto náročném trhu
uplatnit české strojírenské firmy především
subdodávkami
strojírenských
výrobků
a služeb pro letecký průmysl, výrobu kolejové techniky, lodní stavitelství, automobilový
průmysl, energetiku a metalurgický průmysl,
a jako dodavatelé strojů pro tváření, obrábění, slévárenství a povrchové úpravy kovů.
Řada českých strojírenských firem se každoročně účastní největšího francouzského strojírenského veletrhu Global Industrie – sekce
Midest, kde získávají nové obchodní partnery
a příležitosti k vývozu i výrobní kooperaci.

Prezentace Ing. Paclíka, Paříž, květen 2019.
Jako jeden z konkrétních projevů ekonomické diplomacie a spolupráce vládní agentury CzechTrade, ekonomického oddělení
Velvyslanectví České republiky ve Francii a zprostředkovatelské firmy Defia Services se sídlem
v Plzni, se dne 22. května 2019 konal Francouzsko
– český strojírenský den. Jednalo se o prezentaci
francouzských a českých firem a klastrů z oblasti
strojírenství a energetiky, která byla realizována
s finančním příspěvkem projektu č. 36A046-003
na podporu ekonomické diplomacie PROPED,
koordinovaného Ministerstvem zahraničních
věcí České republiky.
Projekty ekonomické diplomacie PROPED
jsou podpořeny ze Společného nástroje pro
financování ekonomické diplomacie ČR, do
kterého jsou kromě Ministerstva zahraničních věcí ČR zapojeny Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo vnitra a Úřad vlády.
Celodenní prezentace s následnými
dvoustrannými jednáními proběhla v repre

www.sst.cz
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zentačních prostorách nejhonosnějšího sídla,
kterým v zahraničí disponuje MZV. Původně
patřilo francouzské šlechtičně Elisabeth
Françoise Marii de la Rochefoucauld, kněžně
de Ligne, která si ho jako svůj palác nechala zbudovat v letech 1909–1912 v blízkosti
tehdejší nejnovější pařížské atrakce –
Eiffelovy věže. Roku 1919 si palác pronajala
Československá republika jako sídlo svého diplomatického zastoupení v Paříži. Roku 1924
ho od kněžny de Ligne odkoupila za více než
4 miliony franků. Od té doby, s krátkou přestávkou v době druhé světové války, slouží budova jako sídlo československého, respektive
českého Velvyslanectví ve Francii.
Účastníky prezentačního dne přivítal
osobně J. E. pan Petr Drulák, velvyslanec ČR
ve Francii, a pak už následovaly projevy pana
Vítězslava Blažka, ředitele pařížské kanceláře vládní agentury CzechTrade, který nastínil
různé formy podpory zájmů českých podnikatelů ve Francii, a pana Ing. Oldřicha Paclíka,
CSc., ředitele Svazu strojírenské technologie, jenž se na konání této akce organizačně podílel prostřednictvím PhDr. Blanky
Markovičové, CSc., zodpovědné za koordinaci vnějších vztahů SST.
Mezi českými účastníky prezentačního dne
bylo i několik firem, které se již na francouzském trhu úspěšně etablovaly, ale i další, které využily tuto možnost k navázání kontaktů
s francouzskými obchodními protějšky.
Francouzská strana zde měla velice silné
zastoupení v podobě zástupců energetických klastrů GIIN – French Nuclear Suppliers
Association a POLE NUCLEAR VALLEY a dále
strojírenských firem SETFORGE (tvářecí stroje), OAKRIDGE a EGIS INDUSTRIES (engineering) a dalších.
Ze Svazu strojírenské technologie se prezentačního dne zúčastnili představitelé následujících společností: EMP Slavkov, s.r.o.,
HESTEGO Vyškov, a.s., TOSHULIN, a.s.,
TRENS SK Trenčín, a.s., ŽĎAS, a.s. Partnerem
SST pro dvoustranné jednání BtoB byl francouzský strojírenský svaz SYMOP, konkrétně pan Gilles Gaubert, zodpovědný za mezinárodní vztahy, a slečna Caroline Demoyer,
která má na starosti vnější vztahy. Během
jednání s nimi pozval pan ředitel Paclík zástupce SYMOPU k návštěvě letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně a informoval se o účasti francouzských firem, které mívají tradičně společný
stánek pod hlavičkou Francouzské obchodní
komory.
Hojná účast zástupců francouzských strojírenských firem i celých klastrů svědčí o rostoucím zájmu francouzské strany o spolupráci
s českými firmami v oblasti strojírenského
průmyslu a energetiky. Celá akce pak byla
důkazem zvyšujícího se potenciálu francouzsko-české spolupráce v oblasti strojírenského
průmyslu a jako taková by si jistě zasloužila
pokračování, tentokrát v České republice, na
čemž se ostatně účastníci prezentačního dne
shodli.

www.sst.cz

Zlatá Merkurova
medaile 2019
putovala do Hulína
Hospodářská komora České republiky oceňuje každoročně osobnosti a instituce,
které významným způsobem přispěly k podpoře a rozvoji podnikání v České republice, udělením zlatých, stříbrných a bronzových Merkurových medailí.

PhDr. Blanka Markovičová, CSc., SST
Na návrh Svazu strojírenské technologie udělil
prezident Hospodářské komory Ing. Vladimír
Dlouhý zlatou Merkurovu medaili spolumajiteli a místopředsedovi představenstva
TOSHULIN, a.s., spolumajiteli a jednateli
společnosti MODIKOV, s.r.o. a členu statutárních orgánů afilací společnosti TOSHULIN 
v Číně a v Ruské federaci panu Miroslavu
Otépkovi. Ocenění převzal na slavnostním
večeru ve středu 22. května 2019 v prostorách Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích
u Prahy.
Jako vyučený strojní zámečník pokračoval
ve studiu na Střední průmyslové škole strojnické ve Zlíně. Svůj profesní život spojil s firmou TOS HULÍN, kde vykonával technologické
práce, později funkci vedoucího nákupu, výrobního náměstka, a nakonec ředitele státního podniku TOS Hulín.
Významnou profesní epizodou byl koncem
sedmdesátých let jeho pobyt v Alžírsku, kde
působil jako vedoucí skupiny zajišťující montáž technologií a jejich uvedení do provozu.
Podstatné bylo také jeho technicko-obchodní
„francouzské angažmá“ ve společnosti STIM
France, která byla významnou afilací podniku zahraničního obchodu STROJIMPORT.
V  roce 1996 byl spoluautorem úspěšného
privatizačního projektu a v roce 2002 se stal
předsedou představenstva akciové společnosti TOSHULIN.
V roce 2009 byl poprvé zvolen členem představenstva Svazu strojírenské technologie
a v létech 2013–14 vykonával funkci předsedy
představenstva SST.

Novopečený držilel Merkurovy Zlaté medaile
pan Miroslav Otépka.
Pan Miroslav Otépka je bezpochyby jednou
z nejvýraznějších osobností oboru obráběcích a tvářecích strojů posledních třiceti let.
Pod jeho manažerským vedením úspěšně proběhla privatizace jednoho z nejvýznamnějších
strojírenských podniků na Moravě TOSHULIN,
nákup akciové společnosti STROJIMPORT
a nedávná akvizice společností ČKD BlanskoOS a TOS Kuřim-OS. Úspěšné fungovaní tohoto velkého konglomerátu nese výrazné stopy
jeho mimořádných manažerských schopností.
V současné době předal funkci předsedy
představenstva a generálního ředitele akciové
společnosti TOSHULIN své dceři, paní Dagmar
Herring.
Pan Otépka je kromě jiných ocenění také držitelem titulu Marketér roku.

Předávání zlaté Merkurovy medaile.
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Ekonomičtí diplomaté z celého
světa se letos sešli v Praze
v rekordním počtu
O aktuálních exportních příležitostech, možnostech vstupu na trh a současném
vývoji na více než devadesátce světových trhů jednají od pondělí v Praze s českými firmami ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade
z celého světa. Součástí tradiční akce byly konzultace exportérů se specialisty na
jednotlivá teritoria, pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU i České rozvojové
agentury. Letos jich do PVA EXPO Letňany přijelo celkem 175 z 93 zemí, což je
historicky nejvyšší počet účastníků. Mnohem více než loni bylo také zástupců
firem, rekordní byl i počet schůzek, blížil se ke třem tisícům.
„Na konzultace se registrovalo více než 450
čelních představitelů celkem 407 firem.
Během dvou dnů se konalo více než 2 700
schůzek,“ říká ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček a dodává: „Děkuji všem za
společnou přípravu akce a spolupráci při zlepšování a integraci jednotné zahraniční sítě.
Českou republiku teď propagujeme jako zemi
pro budoucnost, s chytrými lidmi, špičkovým
výzkumem a inovativními firmami. Věřím, že
společnými silami se nám tuto komunikační
strategii podaří naplnit.“
„Setkání je jedinečnou možností, jak mohou
firmy probrat s našimi ekonomickými diplomaty konkrétní služby či návrhy na projekty
ekonomické diplomacie na další rok. Unikátní
je fakt, že na konzultacích sedí u stejného
stolu zástupci agentur i zaměstnanci našich
ambasád. Stejně tak by tomu brzy mělo být
v zahraničí, kde budou agentury i ambasády
fungovat společně pod jednou střechou, na
jedné adrese, a šetřit tím finanční a personální
zdroje nejen státu, ale i firem,“ říká náměstek
ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.
Novinkou letošní konference byly konzultace s pracovníky Stálého zastoupením ČR při
EU. Na místě byli také k dispozici konzultanti
Klientského centra pro export, České oficiální účasti a České rozvojové agentury, kteří
firmám představili možnosti státní podpory
exportu, rozvojové programy a způsoby marketingové podpory v zahraničí.
Pořadí zemí dle počtu schůzek – zájmu podniků (42 konzultací je denní maximum pro
zemi, která má jeden stůl): USA 95, Rusko
88, Německo 84, Čína 66, Indie 42, Mexiko
42, Rakousko 42, Argentina 42, Francie 42,
Kazachstán 42, Kolumbie 42, Maďarsko 42,
Peru 42, Polsko 42, Švédsko + Skandinávie 42,
Velká Británie 42, Spojené arabské emiráty
41, Srbsko 41, Turecko 41, Vietnam 41.
MPO a MZV na konferenci vyzdvihly kromě
činnosti ekonomických diplomatů také práci
agentur CzechTrade a CzechInvest a zejména
spolupráci s podnikatelskými reprezentacemi
jako je například Svaz průmyslu a dopravy či
Hospodářská komora. Oceňují mimo jiné součinnost při výběru výstav a veletrhů, ve věci
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Setkání ekonomických diplomatů 2019.
organizování seminářů, podnikatelských fór
a kulatých stolů při návštěvách zahraničních
představitelů v ČR či incomingových misí.
Významně se spolupracuje také při pořádání
doprovodných podnikatelských misí, které
představují důležitý nástroj podpory exportu.
Od loňského června se uskutečnilo 12 podnikatelských misí, z toho osm doprovázelo
zahraniční cesty vrcholových představitelů
a ústavních činitelů. Mise se konaly ve 14
státech Asie, východní Evropy a Afriky, které
v současné době představují 60 % vývozu ČR
do zemí mimo EU a vzhledem k růstovému
trendu mají další potenciál pro diverzifikaci
českého exportu.
K podpoře exportu MPO využívá i tzv. teritoriální (proexportní či obchodní) strategie,
v současné době jich má resort zpracováno
28. Firmy ocenily i to, že byla již tradičně aktualizována Mapa globálních oborových příležitostí, která obsahuje pohled ekonomických
diplomatů na sektorové příležitosti v daných
teritoriích.
„Mezinárodní obchod se potýká s mnoha
zkouškami, jako jsou americká cla na ocel, odstoupení USA od dohody s Íránem či evropská
cla na dovoz vybraných amerických výrobků.
V této době je stabilita celého systému podpory a financování exportu klíčová,“ říká Jaroslav
Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy

ČR, a dodává: „Rád bych poděkoval ekonomickým diplomatům a ředitelům zahraničních
kanceláří CzechTrade za dlouhodobou spolupráci. Byly to pro ně dva náročné dny plné
schůzek, ale naši exportéři díky jejich znalostem získali mnoho cenných informací.“
Čeští exportéři také vítají pomoc MPO
a MZV s účastí na veletrzích a projektech ekonomické diplomacie. V roce 2018 se jich uskutečnilo 275. Pro rok 2019 je jich schváleno
dokonce 314. Tyto projekty tvoří jedinečnou
platformu pro spolupráci podnikatelů, ministerstev a agentur.
„Stále sílící odezva firem na přijatou inovační strategii a podporu při jejich internacionalizaci, spolu s vystoupeními našich zahraničních zástupců na různých akcích, nás přiměla
k uskutečnění rychlého průzkumu. Jeho cílem
bylo zjistit podíl konzultací uskutečněných našimi zahraničními kancelářemi s inovativními
firmami na právě skončené akci. Ukázalo se,
že celkem 11 % zúčastněných spadá do kategorie inovativních firem. Největší procento
z nich v rámci Evropy zaznamenali kolegové
z Belgie, Chorvatska a Turecka. Jedná se přibližně o 20 procent exportérů. Ve světě pak
tyto firmy projevily zájem o JAR, Thajsko,
Korejskou republiku, Brazílii a Chile. Tady šlo
o hodnoty okolo 25 procent,“ říká generální
ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.
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EMP S.R.O. SLAVÍ 25. VÝROČÍ OD SVÉHO ZAL OŽENÍ
Společnost EMP s.r.o. byla založena v roce 1991 a od července 1994 převzala
v rámci privatizace výrobní závod MEZ BRNO ve Slavkově u Brna. Navázala tak na
dlouholetou tradici výroby elektromotorů a elektro čerpadel na domácím trhu a
zařadila se mezi tradiční výrobce elektrických strojů v ČR. Dnes slaví společnost
EMP s.r.o 25 let své existence a za tuto dobu si vybudovala své postavení nejen
v tuzemsku, ale i na světových trzích.
V průběhu pětadvaceti let své existence firma několikrát rozšířila svůj výrobní
program v návaznosti na potřebách svých zákazníků. Vzhledem k tomu že hlavní
odběratelé elektro čerpadel pro čerpání chladících a mazacích emulzí jsou výrobci
obráběcích strojů (především soustruhů, frézek, pil na kov, brusek a vrtaček)
vstoupila společnost EMP s.r.o v roce 2004 do Svazu strojírenských technologií,
aby mohla lépe sledovat technologické trendy v tomto odvětví a následně byla
schopna přizpůsobovat svoje produkty potřebám výrobců obráběcích strojů.

EMP s.r.o
Nádražní 394, 684 01
Slavkov u Brna, CZ
E: info@emp-slavkov.cz
T: +420 544 423 011
W: www.emp-slavkov.cz
4) Speciální motory s vinutím zalitým v epoxidové pryskyřici, určenými pro trvalý
provoz ve vodním prostředí, tj. produkty určené pro čerpadla na pitnou i
odpadní vodu.
Běžná provedení výše uvedených produktů: IP55, izolační provedení F (na přání
H), štíty v různých variantách (B3, B5, B14A, B14B), účinnosti (IE1, IE2, IE3), napětí
i frekvence napájení dle požadavků zákazníka. Stejně tak jako zákaznické modifikace.
Poslední skupinu výrobků tvoří tzv. Vestavné motory dle výkresů zákazníka, pro
všeobecné použití.

Výrobní program společnosti lze rozdělit do tří hlavních skupin.
První skupinu tvoří elektro čerpadla pro čerpání chladících a mazacích emulzí,
která lze dále rozdělit na řady:
1) Řada COA – tvoří jí menší čerpadla s tlakem do 0,4 bar s průtokem kapaliny od
16 l/min. až po 260 l/min. Materiálové provedení komponent lze měnit dle
požadavků zákazníka a dle aplikace čerpadla: hliníkové, plastové a bronzové.
2) Řada čerpadel s vířivými koly COV – jsou čerpadla s tlakem do 8 bar,
s průtokem čerpané kapaliny od 28 l/min. po 60 l/min.
3) Řada vícestupňových čerpadel s odstředivým kolem – COS – tvoří čerpadla
s tlakem od 1 bar do 6 bar, s množstvím čerpané kapalin od 30 l/min do 220 l/
min.
4) Řada vícestupňových speciálních čerpadel COSM – tvoří ji čerpadla s tlakem od
5 bar do 22 bar, množství čerpaní kapaliny 30 l/min.
5) Řada olejových, zubových čerpadel CZ – tvoří ji čerpadla s tlakem 3 bar až 12
bar, s množstvím čerpané kapaliny 0,9 – 2,4 l/min.
Pro všechny výše uvedené řady platí, že napětí i frekvence napájení lze měnit dle
požadavků zákazníka.

Druhou skupinu výrobku tvoří elektrické asynchronní motory, které dále dělíme
na:
1) Řada třífázových motorů v osových výškách TM 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132
o výkonech od 120 W do 5,5, kW, s 2, 4, 6 nebo 8 pólovým vinutím
2) Řada motorů jednofázových JMC s trvale připojeným kondenzátorem o
velikostech 63, 71, 80, 90, 100 a výkonech od 120 W do 3 kW. Tyto motory
se vyrábí také v kombinaci s odpojovačem v označení JMO.
3) Speciální motory na zakázku dle specifikace zákazníka v různém provedení
(jako např. různá přepólovaní, s brzdou, s teplotními čidly nebo termostaty
ve vinutí, s rozličným provedením tvaru koster, štítů a hřídelí, s různými typy
svorkovnic.

www.sst.cz

Řada výše uvedených produktů byla vyvinuta ve spolupráci s VUT Brno a AV ČR a
za podpory zdrojů z EU na výzkum, vývoj a inovace. Především to byla čerpadla
COV, COS, COSM, a zalévané motory.
Za posledních 25 let společnost investovala nemalé investiční prostředky do
strojního vybavení, za účelem zvýšení produktivity práce a zvýšení kvality svých
výrobků. Firma zakoupila několik CNC obráběcích strojů, paketovací stroje pro
výrobu statorů, nové vrtačky, impregnační pece. Stávající strojní vybavení bylo
průběžné zmodernizováno a vybaveno průmyslovým řízením. Značné investice
směřovali také do moderních informačních systémů (ERP Helios Orange), zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zateplení a údržby budov a vypořádání závazků
z minulosti.

Obrat společnosti se v posledních letech pohybuje okolo 110 mil. Kč, a trvale
zaměstnává cca 115 zaměstnanců. Je vlastníkem ISO 9001, ISO 14001 a prestižní
známky BLUE COMPETENCE. Své výrobky prodává ze 40 % v rámci tuzemského
trhu a 60 % výrobků odchází do zahraničí. Díky společnosti EMP s.r.o. znají město
Slavkov u Brna v řadě evropských, amerických i afrických zemí.
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0tevření nové budovy
Střední průmyslové školy
TOS VARNSDORF s.r.o.
Společnost TOS VARNSDORF a.s., se sídlem ve Varnsdorfu v České republice, má
dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Společnost byla pod jménem
Strojírny Arno Plauert založena již v roce 1903 a do dnešního dne vyrostla ve velký strojírenský podnik známý po celém světě. Je předním evropským výrobcem
obráběcích strojů. Společnost v současné době zaměstnává cca 470 pracovníků.
Firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem
obráběcích strojů, doplněných širokou nabídkou služeb (celkové tržby společnosti v roce
2018 činily více než 1,6 mld. Kč). Společnost
disponuje vlastním konstrukčním týmem,
který zajišťuje vývoj strojů, a silnou výrobní
základnou. Celkové investice do rozvoje firmy
přesáhly v roce 2018 částku 63 mil. Kč, pro rok
2019 jsou plánovány investiční náklady ve výši
130 mil. Kč.
Výrobní program společnosti sestává ze
čtyř skupin produktů. Jsou jimi stolové obráběcí stroje pro univerzální použití a obrábění dílců od 5 do 30 tun, velké deskové stroje
typu WRD pro nejtěžší technologické operace
s obrobky do hmotnosti 130 tun a moderní obráběcí centra řady WHT pro využívání
nejmodernějších technologií s progresivními
nástroji. Tato centra umožňují aplikaci automatické výměny nástrojů, obrobků a integraci do automatických výrobních systémů.
Při využití systému TOS Control plně vyhovují
podmínkám konceptu Průmysl 4.0. Nejmladší
skupinou výrobků jsou nově vyvinuté portálové stolové stroje řady WVM, prototyp WVM
2600 T byl odborné veřejnosti poprvé představen v březnu 2019.
Mezi hlavní aplikační segmenty těchto strojů patří energetický (části větrných elektráren,
části a tělesa turbín, čerpadel a ventilů), těžební a stavební průmysl (rámy a komponenty důlních a stavebních strojů a části pohonů)
a dopravní průmysl (podvozky kolejových
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Ing. Jan Rýdl, MBA, statutární ředitel společnosti TOS VARNSDORF, a.s.
a silničních vozidel, části lodí, komponenty
dopravních letadel).
Mezi v současnosti nejprodávanější stroje
patří stroje typu WHN 13/15 a stroje typu
WRD 130/150/170 (celkem tvoří cca 75 % tržeb ve strojích), dále pak stroje s označením
WHR 13 a WRD 13, oba s výsuvným smykadlem, postupně narůstá i prodej nových obráběcích center WHT.
Služby nabízené k těmto produktům pokrývají jak nabídku školení v ovládání či programování strojů, tak zpracování technologických

studií a nabídek, ale také poradenství při
umístění stroje do dílny nebo při výrobě základu pro stroj. Společnost disponuje silným
servisním týmem pro zajištění všech požadavků záručního a pozáručního servisu.
Společnost dále zajišťuje služby ve formě
nabídky kooperací (zakázkové kovoobrábění,
měření a chemicko-tepelné zpracování strojírenských výrobků).
Struktura skupiny TOS VARNSDORF a.s.
zahrnuje rovněž dceřiné společnosti: obchodně-servisní zastoupení TOS TRADE
North America (USA), TOS Machine Tool
Shanghai (Čína) a TOS Varnsdorf-RUS (SanktPetěrburg, Ruská federace) a tři výrobní
a prodejní společnosti (joint venture) – TOS
Kunming Machine Tool v Číně, AO GRS Ural
(Jekatěrinburg, Ruská federace) a TOS LITZ
Machinery Corporation se sídlem v Taichung
City, Taiwan. Kromě těchto společností disponuje silnou celosvětovou sítí prodejců a obchodních partnerů čítající více než 50 spolupracujících firem.
Společnost TOS VARNSDORF je také majitelem společnosti TOS Olomouc s.r.o. (výroba malých obráběcích strojů) a Metalurgie
Rumburk s.r.o. (výroba odlitků pro hlavní produkty) a samozřejmě též Střední průmyslové
školy TOS VARNSDORF s.r.o.
Prodeje společnosti v roce 2018 činily
112 kusů strojů za téměř 1,6 mld. Kč, podíl exportu byl cca 80 %, z toho největší část (20 %)
tvořil vývoz do Ruské federace. Společnost zaznamenala nárůst prodeje i v Evropě, Severní
a Jižní Americe a v Asii.
Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF
s.r.o. je první soukromou střední průmyslovou
školou v Ústeckém kraji. Svoji činnost zahájila
1. září 2016, přičemž od samého začátku se
jak učebny, tak dílny praktické výuky nacházejí v areálu společnosti. Do prvního ročníku ve
dvou třídách nastoupilo celkem 41 studentů
a učňů. Škola vychovává budoucí zaměstnance své i dalších firem zapojených do projektu,
zatím celkem ve čtyřech maturitních a učebních oborech: „Strojírenství – konstrukce
strojů, technologie obrábění“, „Mechanik
seřizovač – programátor CNC strojů“, „Strojní
mechanik – montér“ a „Obráběč kovů – operátor CNC strojů“.
V červnu 2019 absolvovala tříleté studium
první skupina žáků. Studium ukončilo 13 žáků,
z toho 9 z oboru „Obráběč kovů – operátor
CNC strojů“ (z nich 5 nastoupilo do pracovního poměru ve společnosti TOS VARNSDORF)
a 4 z oboru „Strojní mechanik – montér“
(dva nastoupili do mateřské společnosti).
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Ing. Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDOR, je duší firemní průmyslové školy.
Od 1. září 2019 škola rozšiřuje výuku o čtyřletý obor „Mechanik elektronik – mechatronik“
a tříletý obor „Elektromechanik“.
1. září 2019 byly otevřeny nové prostory
školy v rekonstruovaném výrobním objektu v areálu firmy. Rekonstrukce probíhá ve
dvou etapách: v první etapě byla nákladem
116 mil. Kč, jež společnost vynaložila výhradně z vlastních prostředků, rekonstruována
budova jako konstrukční celek a v její větší
části bylo vybudováno celkem osm kmenových tříd, dvě jazykové a dvě počítačové
učebny a čtyři odborné učebny pro metrologii, mechatroniku, elektroniku silnoproudou

Ing. Leoš Mačák, náměstek ředitele SST, při prohlídce učeben nové
školy.

a slaboproudou, to vše spolu s administrativním zázemím školy, šatnami a školní jídelnou. Ve druhé etapě bude ve stejné budově
vybudována tělocvična a prostor pro přesun
dílen praktické výuky pod jednu střechu s teoretickou výukou. Vznikla tak moderní škola,
která je dimenzována pro více než 200 žáků.
Slavnostního otevření nových školních prostor se kromě reprezentantů vrcholového
managementu společnosti TOS VARNSDORF
zúčastnil rovněž hejtman Ústeckého kraje pan
Oldřich Bubeníček, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Václav Pícl,
generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy

Renishaw uvádí
novou řadu
diamantových
doteků OPTiMUM™
Renishaw, lídr v oboru strojírenských a vědeckých technologií, představil na veletrhu
strojírenských technologií Control 2019 v německém Stuttgartu svou novou řadu diamantových doteků OPTiMUMTM.
Řada diamantových doteků OPTiMUM byla
vyvinuta speciálně pro využití v metrologických aplikacích, které vyžadují vysoce odolný dotek. Hlavní výhodou kuličky pokryté
diamantem je to, že si zachovává svůj kulovitý tvar a netrpí ´ubýváním´ materiálu nebo
předčasnému opotřebení během skenování
abrazivních materiálů či měkkých slitin. To
s sebou přináší řadu výhod, jako například
zvýšenou životnost nebo snížení počtu rekalibrací a kontrolních prostojů.
Naše
diamantem
pokryté
doteky
OPTiMUM, vyráběné na zakázku, mohou
být vyrobeny s různými velikostmi závitů
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České republiky Ing. Dagmar Kuchtová a další
hosté. Svaz strojírenské technologie zastupoval na této významné akci náměstek ředitele
Ing. Leoš Mačák a ředitel akciové společnosti
BOS HK Teplice Ing. Josef Toman.
Úvodní slovo přednesl statutární ředitel
společnosti TOS VARNSDORF Ing. Jan Rýdl,
MBA, který mimo jiné ocenil zásadní úlohu
svého otce, předsedy představenstva společnosti Ing. Jana Rýdla st., při procesu zakládání
a dalším rozvoji tohoto významného vzdělávacího zařízení.
Zpracováno na základě podkladů
společnosti TOS VARNSDORF, a.s.

Renishaw

Diamantové doteky z firmy Renishaw.

je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost
dodává výrobky a služby pro širokou
škálu aplikací, od výroby proudových
motorů a větrných turbín, až po stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí postavení má také v oblasti aditivní výroby
(zde se zaměřuje na 3D tisk z kovových
prášků a technologii vakuového lití).
Renishaw je jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu. Skupina
Renishaw má v současnosti přes 70 poboček ve 35 zemích, s více než 4000 zaměstnanci. Zhruba 2600 zaměstnanců
pracuje ve Velké Británii, kde je soustředěna většina výzkumu, vývoje a výroby
společnosti.
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a materiály dříku. Velikost kuličky se může
pohybovat od 1,5 mm až do 8 mm dle specifických požadavků aplikace. Tato řada reaguje na rostoucí potřebu vysoce rychlého
skenování bez kompromisů. Kromě toho nabízí bezkonkurenční produkt na trhu, který je
zároveň dostupný i cenově.

Kevin Gani, generální ředitel divize Styli
and Fixturing Products, vysvětluje: “Volba
doteku je klíčová při řešení většiny problémů.
Ovlivňuje jak přístup k vlastnostem výrobku,
tak dobu nezbytnou pro kontrolu a výkon.
Společnost Renishaw vyrábí doteky pro metrologické aplikace již 40 let a nyní s hrdostí

představuje novou řadu diamantových doteků OPTiMUM, která reaguje na zvyšující se
potřeby našich zákazníků po celém světě.”
Nová řada doteků od firmy Renishaw je ucelená a vlastní tým designerů vyvinul unikátní
řešení na míru klientským požadavkům.
Radovan Suk, Best Communication

Společnost Renishaw rozšiřuje
řadu odolných a spolehlivých
řešení pro ustavování nástrojů

Technologie Renishaw dokáže
identifikovat mikroplasty
v životním prostředí

Globální strojírenská společnost Renishaw rozšiřuje řadu odolných
a spolehlivých řešení pro ustavování nástrojů o novou sondu APCS45. Nová sonda APCS-45, jež doplňuje sondu APCA-45 uvedenou na
trh již dříve v letošním roce, je vybavena alternativním mechanismem
ochranného krytu doteku, který umožňuje instalaci na stroje s omezenými možnostmi ovládání.
Nová sonda APCS-45, navržená pro soustruhy a víceúčelové stroje
pracující v těch nejnáročnějších obráběcích podmínkách, poskytuje
odolné, spolehlivé a automatizované řešení pro ustavení široké škály
nástrojů u procesů, jako je soustružení, drážkování, závitování či
vyvrtávání.
S narůstajícími požadavky na vyšší produktivitu CNC strojů se schopnost automatizovaného a inteligentního řízení procesů stává pro moderní výrobce klíčovou. Automatizace úkolů, jako je ustavování nástrojů a detekce zlomů, minimalizuje potřebu manuálních zásahů a zvyšuje
užitnou dobu stroje.
Nová sonda APCS-45 pro ustavení nástrojů umožňuje výrobcům
implementovat automatizované měření nástrojů do soustružnických
a multifunkčních obráběcích aplikací. Tato měření mohou být použita pro počáteční ustavování nástrojů, sledování cyklů jejich výměny,
dále pak pro opotřebení či zlomení nástroje a monitorování teplotní
dilatace.
Řada inovativních prvků včetně ochranného krytu doteku zajišťuje,
že sonda APCS-45 díky své konstrukci obstojí i v těch nejnáročnějších
podmínkách obrábění. Narozdíl od APCA-45, která je vybavena pneumatickým pohonem pro vysunutí a zasunutí krytu, se u sondy APCS-45
kryt zasouvá pomocí pružinového mechanismu, a v řídicím systému
CNC tedy vyžaduje o jeden výstup méně. Mezi další vlastnosti patří
kompaktní tělo z nerezové oceli, integrované odvzdušnění a volitelná
vzduchová tryska pro čištění nástrojů.
Radovan Suk, Best Communications

Může guma a plast z pneumatik vyplavených do řek a jiných vodních toků přispívat k znečištění odpadních vod? Skupina vědců
z Dánska tento problém ověřuje s využitím Ramanova mikroskopu
od Renishaw.
Mikroplasty jsou malé, obtížně detekovatelné částice, které se
z různých produktů a obalů dostávají do přírody a znečišťují životní
prostředí. Dánský technologický institut DTI z Aarhusu využívá metodu Ramanovy spektroskopie od společnosti Renishaw, aby zjistil,
do jaké míry se mikroplasty dostávají do dánských odpadních a dešťových vod.
DTI je nezisková organizace, která spolupracuje se společnostmi
z veřejného a soukromého sektoru na vývoji a implementaci nových
technologií, včetně odstraňování plastových částic z vodního prostředí. Podařilo se jí vyvinout efektivní výzkumnou metodu, která
dokáže určit, zda se v prostředí vyskytují mikroplasty, které je složité
identifikovat.
Morten Bormann Nielsen a jeho kolegové z oddělení přírodních věd
v současnosti vyvíjejí technologie a metody, které lze využít v sektoru
životního prostředí. Dr. Nielsen při popisu své práce řekl: „V měřítku
menším než 100 µm (šířka lidského vlasu) je skoro nemožné ze vzhledu
částice zjistit, zda ji tvoří plasty, guma, horniny, sklo anebo je z organického materiálu. Proto je nutné využít takovou metodu, která podává informace ohledně chemických vlastností zkoumaného vzorku. Jiné
metody by byly zavádějící, co se týče množství a druhů mikroplastů,
které se ve vzorku vyskytují.“
Aby se tomuto problému předešlo, rozhodla se skupina vědců využít konfokální Ramanův mikroskop inVia™ Qontor® od společnosti
Renishaw a v současné době s ním má už přes 10 let zkušeností. Dr.
Nielsen uvedl: „Chtěli jsme zjistit, do jaké míry se mikroplasty dostávají do odpadních a dešťových vod v Dánsku a do jaké míry je lze eliminovat s využitím různých technologií. Chceme také identifikovat částice
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Pro vice informací o tom, jak je Ramanův konfokální inVia mikroskop využíván pro analýzu plastů, prosím navštivte
www.renishaw.com/polymers, radovan.suk@bestcg.com, 731 444 043
Barbora Dlabáčková, barbora.dlabackova@bestcg.com, 602 161 138

Obrázek 1: Mikroskopová montáž, měřící vzorek dešťové vody 5.2 mm na 5.3 mm, po zpracování a identifikaci všech částic větších než 10 µm. Většina částic není z plastu (černé). Vložky
ukazují částice identifikované spektrálním matching, a ukazují, k jakému druhu plastu jsou
přiřazeny. Oranžová: PTFE (teflon™), zelená: polyetylentereftalát (polyester), červená: polyetylen, modrá: polypropylen.
mikroplastů a gumy pocházející z pneumatik, jelikož tamní úřad pro ochranu životního
prostředí odhaduje, že až 60 % všech mikroplastů, které se z Dánska dostanou do moře,
pochází právě z odtékající dešťové vody na
silnicích.“
Ramanův mikroskop inVia™ Qontor®
umožňuje provádět vysoce automatizované
a efektivní experimenty na vzorcích obsahujících mikroplasty. Systém inVia má několik
základních funkcí, které tyto experimenty
umožňují, nejvýznamnější z nich jsou velkoplošný sestřih za účelem identifikace částic,
Ramanovo měření v šaržích s automatickým zachováním ohniska a s technologií
LiveTrack™, která umožňuje uživatelům analyzovat vzorky s nerovným, zakřiveným nebo
drsným povrchem.
Dr. Nielsen řekl: „Díky rychlosti systému
inVia Qontor máme možnost získat tolik informací o chemickém složení několika tisíců
částic, které se v životním prostředí přirozeně
vyskytují. I přesto, že jsou vzorky ošetřeny, aby
v nich nezůstal písek a organická hmota, většina mikroskopických částic ve vzorcích z odpadní a dešťové vody není z plastu. Abychom
získali statisticky relevantní výsledky, je nutné
změřit tisíce jednotlivých částic. Funkce systému inVia Qontor nám umožňují taková měření provádět přes noc a ušetřit nám tak cenný
čas.
Co se týče určování chemikálií ve všech oblastech biologických věd, je systém inVia velice flexibilní. Nemohu si vybavit jiný přístroj,
který se dá použít na tak širokou škálu vzorků,
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jako jsou farmaceutické přípravky, plasty, impregnace dřeva, bakterie, tkáň nebo inkousty.
Někdy jej přirovnáváme k synchrotronu, protože nám umožňuje sbírat mnoho vysoce kvalitních dat ve velice krátké době – jediný rozdíl
je, že tento přístroj se vejde na stůl a nezabere
fotbalové hřiště.“
DTI: Dokážeme nejen mikroplasty měřit,
ale také jich více než 99 procent na čističkách
zadržet
DTI už úspěšně vynalezl a implementoval
metodu, která dokáže nejen změřit počet
mikroplastů v odpadní vodě, ale ve dvou
dánských čističkách i zadržet více než 99 %
jejich množství. (Pro bližší informace: https://
www.renishaw.com/en/raman-spectroscopy-spots-environmental-microplastics--43458)
Institut dále vyvinul měřící protokol, který
dokáže rozeznat jemné částice pneumatik, asfaltu a organických hmot. Dánští vědci jsou tak
velice blízko tomu, aby identifikovali všechny
částice ve vzorku jako mikroplasty, mikrogumy nebo částice přírodního původu, a to vše
bez nutnosti přípravy vzorků. To se podle nich
doposud nikomu nepodařilo dosáhnout.
Kombinovaná metoda dánských vědců se
nyní využívá k měření objemu mikroplastů
a mikrogum v dešťové vodě v několika různých místních lokacích.
Radovan Suk, Best Communication

Formule z tiskárny!
Studentský tým
navrhl unikátní
konstrukci závodního
vozu
Renishaw, přední světová společnost v oboru strojírenských a vědeckých technologií,
podpořila tým studentů Brunelské univerzity
v Londýně na mezinárodní soutěži Formula
Student, kde bylo úkolem zkonstruovat vlastní závodní vůz. Zástupci společnosti obohatili
tým Brunel Racing svými odbornými znalostmi z oblasti 3D tisku. Tím přispěli ke vzniku
vozidla BR-XX, při jehož výrobě bylo využito
tištěného kovového potrubí. I když se studentům vyhrát nepodařilo, vozidlo představili již
na dvou evropských závodních okruzích.
Studentský tým z Brunelské univerzity
v Londýně se zúčastnil soutěže Formula
Student už po dvacáté. Na oslavu svého
dlouholetého působení se členové týmu rozhodli přijít s něčím neobvyklým a ambiciózním. Potrubí svého auta, doposud tvořené
pomocí uhlíkových vláken a hliníku, nahradili inovativní metodou výroby – 3D tiskem.
Nově vzniklý design potrubí radikálně zvýšil
efektivitu jejich vozu. Umožnil funkce jako
dvoustupňové vstřikování paliva nebo vylepšení portů mezi výfukovým potrubím
a motorem.
„Odborné znalosti a rady společnosti
Renishaw o tom, jak z aditivní výroby udělat
součást výrobního procesu, byly neocenitelné,“ říká Matthew Crouch, student strojního inženýrství a jeden z vedoucích týmu
Brunel Racing. Tiskárna typu RenAM 500Q,
formou přidávání materiálu z kovového
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prášku, umožnila vytvořit unikátní design
pro potrubí vozu. „Využívání aditivní výroby
se rozšiřuje do stále více průmyslových odvětví,“ vysvětluje Joshua Whitmore, aplikační inženýr firmy Renishaw, „v mnoha případech nabízí jasné výhody oproti tradičním
výrobním metodám tím, že výrobní proces
můžete zjednodušit nebo zvýšit část jeho
výkonu.“

Brunel Racing představili svůj vůz BR-XX na
okruhu Silverstone ve Velké Británii a současně s tím i na závodní dráze v Itálii. Tištěné díly
už v minulém roce využil tým z Polytechnické
univerzity v Katalánsku ve Španělsku. Letos
3D tisk ve své výrobě použil také tým z univerzity Oxford Brookes.
Každým rokem Formula Student pořádá největší globální soutěž pro studenty

designových oborů ze všech koutů světa.
V rámci soutěže je proti sobě postaveno více
než sto univerzitních týmů. Každý z nich sestavuje jednomístné závodní vozidlo, které musí
být nejen bezpečné, ale i dobře ovladatelné,
a především výkonné. Studentská formule je
velkou příležitostí pro příští generace inženýrů už více než dvacet let.
Barbora Dlabáčková, Best Communication

Absolventi 3D tisku už se uplatňují
ve výzkumu, strojírenství i v lékařství.
Obor se vyučuje i na českých univerzitách
Výroba prototypů pro automobilový a letecký průmysl, ale i vybrané lékařské obory. Tam všude naleznou uplatnění absolventi škol s technickým
zaměřením, kteří během studia rozvíjeli své znalosti a dovednosti v oboru
3D tisku. Na poptávku z pracovního trhu reagují už i vysoké školy v Česku
zařazováním odborných předmětů, ale chystá se i spuštění samostatného
oboru.

Radovan Suk, Best Communication
Aditivní technologii na VŠB-Technické univerzitě Ostrava letos úspěšně ukončilo 25
studentů. Předmět, který se zabývá tvorbou
trojrozměrných objektů z digitálních dat
a ve kterém převažuje 3D tisk pro průmyslové účely, prošel novou akreditací a čeká jej
další rozvoj. VŠB-TU Ostrava, konkrétně její
Fakulta strojní a Fakulta materiálově-technologická, ve spolupráci s Univerzitou Palackého
v Olomouci od nového školního roku navíc
zavádějí nový předmět Aditivní technologie
v průmyslovém designu pro meziuniverzitní
obor Průmyslový design.
A nabídka studijních předmětů se bude
dále rozšiřovat. „S ohledem na zvyšující se
zájem o tuto multioborovou problematiku
lze v budoucnu očekávat, že vznikne nový
univerzitní obor pro magisterský stupeň studia, jelikož se zde prolíná hned několik souvisejících předmětů. Studenti tak získají více
vědomostí a zkušeností od kvalifikovaných
pedagogů a výzkumných pracovníků,“ říká
Marek Pagáč, který tým strojních inženýrů
z VŠB-TU Ostrava řídí pod hlavičkou centra
3D tisku Protolab.
Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s výrobci průmyslových 3D tiskáren
dává studentům optimální podmínky, jak se
prakticky připravit pro studium aditivních
technologií. Žáci na základě praktického studia pochopí, jak lze 3D tiskem vytvořit různé druhy výrobních prototypů. Společnost
Renishaw univerzitě zapůjčila jednu z vlastních 3D tiskáren. S modelem Renishaw AM
400 se týmu konstruktérů podařilo z laserem roztaveného kovového prášku vytisknout vůbec první koloběžku a VŠB-Technická
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univerzita Ostrava tak získala pozoruhodné
světové prvenství.
Kromě vysokých škol v Ostravě a Olomouci
do svých osnov zařazují aditivní technologie
i další české školy. Fakulta strojní ČVUT v Praze
otevřela volitelný předmět Aditivní a alternativní technologie, který uvádí posluchače do
rychlého prototypování výrobků i standardních průmyslových výrobních procesů.
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně zase
slibuje samostatnou práci s 3D tiskárnou a pochopení procesu tisku v předmětu Digitální
sochařství – 3D tisk.
Na absolventy aditivních technologií a 3D
tisku čekají zejména ve strojírenských firmách
a výzkumných centrech.
Aditivní technologie nacházejí stále větší uplatnění, a to především díky poptávce
ve výzkumu a vývoji. „Na úzce vymezeném
pracovním trhu, na veřejných výzkumných
institucích a veřejných vysokých školách poptávka po expertech se znalostmi 3D tisku
nepochybně je,“ říká Martin Víta, zakladatel
portálu ResearchJobs.cz, jehož web se zabývá pracovními pozicemi v oblasti výzkumu,
inovací a na akademické půdě. „3D tisk figuruje na nejrůznějších typech pozic – od
technických pracovníků až po špičkové výzkumníky. Rozvíjí se zejména na průmyslově
zaměřených oborech, respektive pracovištích, druhým nejvýznamnějším oborem jsou
medicínské vědy,“ vysvětluje Víta aktuální
stav na trhu práce.
Poptávka po absolventech technických škol
se znalostmi 3D tisku ovšem i nadále výrazně
poroste a podle Marka Pagáče mohou počítat
s uplatněním v celé řadě oborů.

„Zejména se bude jednat o obecnou prototypovou výrobu, výrobu modelů pro automobilový a letecký průmysl a samozřejmě
všeobecný průmysl a strojírenství. Zajímavou
oblastí je samozřejmě lékařství, kde se v dnešní době vyrábí 3D tiskem ortotické a protetické pomůcky, implantáty a dentální průmysl,“
upřesňuje Marek Pagáč.
Rostoucí zájem o specialisty kvalifikované
v oblasti aditivní výroby potvrzuje i výrobce
3D tiskáren pro tisk z kovového prášku, společnost Renishaw, která na základě zkušenosti
z nejvyspělejších trhů dává absolventům oboru aditivní výroby velkou perspektivu i na českém pracovním trhu.
„Aditivní výroba je celosvětově na vzestupu
a firmy s kvalifikovanými odborníky budou
mít konkurenční náskok a předpoklady stát se
skutečnými lídry v technologii průmyslového
3D tisku,“ říká Josef Sláma, generální ředitel
Renishaw Czech.

Budoucí lídry průmyslového 3D 
tisku vzdělávají i nejprestižnější
světové univerzity

Vysoké školy v České republice v trendu vzdělávání v 3D tisku následují četné zahraniční
univerzity, na nichž již lze studovat samostatné programy.
„Ve Velké Británii lze získat magisterské tituly v oboru aditivní výroba na univerzitách
v Nottinghamu či Sheffieldu. Obor, v jehož rámci se studují například letecké či kompozitní materiály, nabízí svým absolventům skutečně pokročilou kvalifikaci v současném strojírenství,“
uvádí Josef Sláma, generální ředitel společnosti
Renishaw, jež má ve Velké Británii své sídlo a 3D
tiskárny pro průmyslové využití tam vyrábí.
Studium oboru průmyslového 3D tisku nabízejí i nejprestižnější americké univerzity,
včetně Massachusettského technologického
institutu (MIT), který se orientuje na využití aditivní výroby v inovativním designu.
Podobné obory lze také studovat na Univerzitě
Carnegieho–Mellonových v Pittsburghu, Penn
State University či Ohio State University.

www.sst.cz
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Rozhovor s Markem Pagáčem,
vedoucím Centra 3D tisku
Protolab při VŠB-Technické
univerzitě Ostrava
Proč je důležité začlenit 3D tisk do výuky na
školách? Proč je důležité, aby studenti měli
znalost aditivní technologie?  
Není tomu dávno, co studenti v roli začínajících konstruktérů navrhli něco, co
neodpovídalo realitě a neuvědomili si to
dříve, než si produkt osahali. 3D tisk rozvíjí konstrukční i technologické myšlení
studentů, kteří po dokončení cvičných úloh
vidí prostorový model – tedy to, co bylo jejich záměrem návrhu.
Výroba modelů může probíhat hravou formou, jak už se to na některých základních
a středních školách realizuje. Učitelé a žáci
pomocí 3D tiskáren vyrábí učební pomůcky do matematiky, fyziky, chemie, biologie
a celé řady školních předmětů. Na středních
školách se již setkáváme s případy, kdy studenti využívají 3D tiskárny pro praktickou
část obhajoby maturitní práce.
3D tisk představuje do jisté míry svobodu
designu, což je velmi výhodné s ohledem na
pokročilé techniky modelování s důrazem
na topologickou optimalizaci, navrhování
bionických konstrukcí a tzv. subdivision surfaces. V tomto případě vznikají digitální modely tažením za patřičné uzly umístěné na
obalu základním modelu ve tvaru krychle či
kvádru. Výsledné návrhy mají velmi zajímavé
moderní tvary, které v klasickém parametrickém modeláři dosáhnete za velmi dlouhou
dobu nebo vůbec ne.
S ohledem na technologické možnosti aditivních technologií lze vyrobit téměř cokoliv.
Proto studenti technických oborů musí mít
alespoň základní vědomosti a zkušenosti
o výhodách a nevýhodách aditivních technologií. Budoucí maturanti nebo inženýři musí
mít základní přehled o tom, zda je pro konkrétní aplikaci aditivní technologie vhodná
a nahradí tu konvenční.
Důležité je mít na paměti, že aditivní
technologie je multioborová a z technologického hlediska existuje 7 procesů, které
se liší skupenstvím výchozího materiálu, výrobním procesem a postprocesními
úpravami. Uživatelé v ní proto uplatní teoretické znalosti z matematiky, fyziky, chemie a celé řady oborových předmětů, jako
jsou nauka o materiálu, aplikovaná mechanika, konstruování, technologie výrobních
procesů, strojírenská technologie, obrábění apod.

www.sst.cz

Každý konstruktér a technolog uvažující
o výrobě 3D tiskem musí mít základní znalosti o mechanických, fyzikálních a chemických vlastnostech dostupných materiálů určených pro aditivní výrobu včetně toho, jak
z technologického hlediska postupovat při
postprocessingu obráběním, svařováním, lepením, tmelením, barvením, lakováním a celou řadou různých povrchových úprav.

Jak vypadá výuka předmětu aditivní
technologie?
Předmět Aditivní technologie se skládá ze
dvou hodin přednášek a dvou hodin cvičení v jednom týdnu. V rámci akademického
roku, který má 14 týdnů, to činí 28 hodin
přednášek a 28 hodin cvičení. Na přednáškách se studenti dozví informace o klasifikaci aditivních technologií a souvisejících
normách. Přednášky jsou doplněny o videa
a případové studie, které jsou vhodné pro
lepší pochopení technologických procesů.
Během výkladu se studenti naučí terminologii aditivní výroby, volbu materiálů s ohledem na mechanické vlastnosti a dále se studenti dozví informace o postprocessingu,
který zahrnuje obrábění, lepení, tmelení,
svařování, tepelné zpracování a povrchové
úpravy.

Cvičení probíhá na nejvyšší úrovni vzhledem k dostupné profesionální infrastruktuře.
V prvních dvou cvičeních se studenti seznámí se stolními FDM 3D tiskárnami Ultimaker
S5, Trilab DeltiqXL, Original Prusa i3 MK3S,
Felix, SLA 3D tiskárnou Formlabs Form 3
a FDM + CFF 3D tiskárnou pro tisk kontinuálních kompozitních vláken Markfoged Mark
X7. Během prvních cvičení se studenti seznámí se 3D skenováním a ručním skenerem
HandyScan 700 a úpravou naskenovaných
dat v řešení VX Elements.
V dalších cvičeních se soustředíme na technologii Powder Bed Fusion, kde máme pro
účely vědy, výzkumu a výuky šest profesionálních 3D tiskáren od společností Renishaw,
EOS a Trumpf. Konkrétně se jedná o zařízení s technologiemi Selective Laser Melting
a Selective Laser Sintering. Tyto technologie
vyrábějí prototypy spékáním práškové vrstvy
laserem. Tiskneme prototypy z kovových slitin, čistých polymerů a polymerů a kompozitních materiálů.
Vzhledem k intenzivní spolupráci s firmami Renishaw, EOS, Trumpf, 3Dwiser,
Trilab, Advanced Enginnering, SolidVision
a Technodat, které zařízení a SW dodávaly,
jsou stroje pravidelně udržovány a kalibrovány a SW každým rokem aktualizujeme.
Studenti se ve cvičeních dozví informace
spojené s obsluhou 3D tiskáren, bezpečnostními pokyny, postupem přípravy tiskových úloh, jak zařízení spustit a vyjímat
a čistit prototypy. Na počítačích se studenti
učí nové technologicko-konstrukční zásady
s ohledem na výrobu 3D tiskem a na technologické limity strojů a aditivních technologií.
Vyzkouší si prakticky topologickou optimalizaci a návrh bionických konstrukcí. V rámci
cvičení studenti zpracovávají semestrální
úlohy, kde je výsledkem prototyp. Tyto projekty zpracovávají v nejlepších softwarech,
které na trhu můžete pro aditivní výrobu
najít. Konkrétně se jedná o SolidWorks,
Inventor, SolidThinking Inspire, Simufact
Additive, Ansys a VX Elements. Nově jsme
pořídili platformu 3D Experience, která obsahuje řešení Catia, což je jeden z klíčových
SW používaný zejména v automobilovém
průmyslu. Přípravu tiskových úloh se studenti učí v Materialise Magics, Autodesk
Netfabb a QuantAM.
V současné chvíli jsou všechna zařízení i softwary situovány pod univerzitním
pracovištěm – Centrem 3D tisku Protolab.
Centrum spadá pod Fakultu strojní, Katedru
obrábění, montáže a strojírenské technologie. Na závěr bych zmínil, že pro účely kvalitní výuky připravujeme moderní Laboratoř
aditivní výroby v nové budově CPIT TL1,
která má být hotová v září. Studenti v akademickém roce 2019/2020 se budou vzdělávat
v nových profesionálních prostorech přizpůsobených zejména pro kvalitní výuku aditivních technologií.
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Renishaw představuje novou sondu pro
bezkontaktní 3D skenování
Společnost Renishaw uvádí na trh novou
sondu RFP fringe probe určenou pro použití
s pětiosým měřicím systémem REVO pro souřadnicové měřicí stroje (CMM). Sonda RFP
pro bezkontaktní 3D skenování tak zvyšuje
výkonnost a kapacitu celého měřicího multisenzorového systému se zaměřením na velmi přesné snímání volných ploch a následné
zpracování vysokého počtu měřených bodů
například formou tak zvané teplotní mapy
(heat map). Systém REVO tak nyní nabízí ještě
širší možnosti uplatnění ve většině průmyslových aplikací nejen díky jedinečnému pětiosému pohybu a kontinuálnímu polohování,
ale i všem pěti různorodým sondám, které je
možno využít během automatického měření
jediného dílu.
Všechny sondy systému REVO lze automaticky vyměňovat. Jde o sondy pro kontaktní
skenování, dotekové spínání, kontrolu drsnosti povrchu, sondu pro bezkontaktní 3D skenování a optickou sondu. Všechny se používají
na jednom společném souřadnicovém rámu
a zajišťují tak výběr optimálního nástroje
k měření mnoha prvků na jediném souřadnicovém měřicím stroji (CMM).
Sonda RFP promítá vzor proužků na povrch
dílce a kamera sondy snímá odchylku ve vzoru proužků, aby bylo možné vytvořit mračno
bodů dat 3D povrchu. Mračno dat je následně
vyhodnoceno 3D metrologickým softwarem,

který poskytne výsledky kontroly a tak zvanou
teplotní mapu (heat map) dílu. Bezkontaktní
kontrola strukturovaným světlem pomocí
RFP nabízí zřejmé výhody oproti tradičním
metodám dotekového snímání pro libovolné
povrchy a složité geometrické tvary, jako jsou
dílce vyráběné aditivní výrobou, profily lopatek a lopatková kola, spalovací komory hlavy
automobilového válce a jemné povrchy nevhodné pro dotekové měření.
Na rozdíl od jiných bezkontaktních systémů kontroly strukturovaným světlem sonda RFP fringe probe nevyžaduje referenční
značky pro spojení dat z různých oblastí, protože to systém REVO provádí automaticky.
Povlakování dílce matnou látkou rovněž není
nutné díky automatické kompenzaci expozice
různých barev, textur a odrazivosti povrchu,
což zajišťuje optimální výsledky dat.
Dva nové softwarové nástroje zajišťují snadno použitelné plánování kontroly a digitalizaci.
Plánovač kontroly RFP je nástroj pro plánování dráhy a generování DMIS programů součástí z CAD, zatímco digitalizační aplikace RFP
provede uživatele kolem dílců bez modelů
a ke shromažďování dat dochází v rámci procesu reverzního inženýrství.
Sonda RFP je automaticky a opakovaně zaměnitelná za všechny ostatní možnosti sond
dostupných pro systém REVO, takže data
z každého snímače sdílejí společnou nulovou

Technologie místo lidí. Renishaw
na MSV v Brně předvede, jak
fungují továrny budoucnosti
Renishaw, přední světová společnost v oboru strojírenských a vědeckých technologií, na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí své technologie, jež stávající výrobní provozy mění na továrny budoucnosti. V její expozici 55 v hale P návštěvníci veletrhu najdou jak nejvyspělejší metrologická
řešení, tak aditivní technologie pro 3D tisk z kovu. S nimi lze vytvářet složité
dílce s konstrukční svobodou, které tradičními výrobními metodami nelze dosáhnout.

Radovan Suk, Best Communication
Průmysl 4.0. přináší pro výrobce rozsáhlé
změny v podobě digitalizace a automatizace,
kterým je potřeba se pro zachování konkurenceschopnosti postupně přizpůsobit. „Díky našim zkušenostem můžeme našim partnerům
pomoci s aplikací vysoké úrovně automatizace
a propojením výrobního procesu, aby mohli
co nejdříve těžit z výhod technologií budoucnosti. Je to mimochodem něco, co společnost

16

Renishaw úspěšně dělá už od svého založení
před 50 lety,“ vysvětluje firemní know-how
generální ředitel společnosti Renishaw Česká
republika Josef Sláma.
Mezi novinkami, které Renishaw na MSV
v Brně představí, bude mimo jiné nová řada
diamantových doteků OPTiMUM. Byla vyvinuta speciálně pro využití v metrologických
aplikacích vyžadujících vysoce odolný dotek.

referenci. Tato flexibilita znamená, že ke kontrole široké škály prvků lze vybrat optimální
nástroj, a to vše na jedné platformě souřadnicového měřicího stroje (CMM), která je řízena rozhraním kompatibilním s I++ a metrologickým softwarem MODUS™ od společnosti
Renishaw.
Od 7. do 11. října budou mít návštěvníci
Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019
v Brně možnost prohlédnout si nový systém
RFP ve stánku společnosti Renishaw v pavilonu „P“.
Radovan Suk, Best Communication
Hlavní výhodou kuličky pokryté diamantem
je to, že si zachovává svůj kulovitý tvar a netrpí ,ubýváním‘ materiálu nebo předčasným
opotřebením během skenování abrazivních
materiálů či měkkých slitin. Příchozí budou
mít rovněž příležitost vidět nástrojovou sondu NC4 + Blue, která je schopná zdokonalenou optikou přes modrý laser zajistit vyšší
přesnost měření mezi jednotlivými nástroji.
Díky tomu lze docílit účinnějšího procesu
obrábění.
Další ukázkou inovací v oblasti nástrojových
sond bude sonda APCS-45, která je vybavena alternativním mechanismem ochranného
krytu doteku. Nová sonda, navržená pro soustruhy a víceúčelové stroje pracující v těch
nejnáročnějších obráběcích podmínkách,
poskytuje odolné, spolehlivé a automatizované řešení pro ustavení široké škály nástrojů
u procesů, jako je soustružení, drážkování, závitování či vyvrtávání.
Novinkou z oblasti kalibračních systémů,
které umožňují diagnostikovat a opravovat
problémy dříve, než chyby v geometrii nebo
seřízení stroje ovlivní kvalitu výroby, je vyrovnávací laserový systém Renishaw XK10.
Digitální řešení pro sestavování a seřizování
obráběcích strojů bude možné si také na místě vyzkoušet.

www.sst.cz

Aktuality
Vedle uvedených novinek ve
své expozici Renishaw předvede
následující technologie a řešení:
 3D tisk z kovu
Technologie spékání práškového kovu umožňuje vytváření složitých dílců z oceli, hliníku,
titanu a dalších materiálů. Hotové dílce lze
dále tepelně zpracovávat, obrábět a povrchově upravovat. K prohlédnutí bude i koloběžka,
která byla jako první na světě vytištěná v 3D
tiskárně na VŠB-TÚ Ostrava.
 Automatické ustavení a detekce poškození
nástroje
Ustavování nástrojů přímo na stroji eliminuje chyby manuálního ustavování operátorem a zajišťuje tak konzistentní, rychlé
a přesné výsledky. Široký sortiment kontaktních a bezkontaktních systémů pro
ustavování nástrojů je kompatibilní s většinou obráběcích strojů.
 Měření obrobků na stroji
Snímací systémy pro obráběcí stroje umožňují automatické ustavení obrobku a mezioperační měření během procesu obrábění.
Sondy pro obráběcí stroje umožňují přesné
měření v tisícinách milimetru. Prvotřídní
měřící výkon je podpořen mnoha softwarovými aplikacemi pro PC i mobilní
telefony.
 Měření dílců mimo stroj
Kontrolní roboty Renishaw Equator jsou určeny pro rozměrovou kontrolu vyrobených dílců

ihned po vyjmutí ze stroje. Poskytují rychlou
zpětnou vazbu a umožňují automatické korekce výrobního procesu bez zásahu obsluhujících pracovníků.
 Pětiosé měření na souřadnicových měřicích strojích
Technologie pětiosého měření REVO využívá
pohyby souřadnicového měřicího stroje ve
třech osách a pohyby snímací hlavy ve dvou
osách k velmi rychlému a přesnému měření.
Přesnost není ovlivněna dynamickými chybami obvyklými u běžných tříosých systémů.

Systém REVO umožňuje kontaktní a skenovací
měření, měření drsnosti povrchu a bezkontaktní optické měření.
 Nový systém lišt zajišťující bezpečné upnutí kontrolovaného dílu
QuickLoad byl speciálně vyvinut pro použití na souřadnicových měřicích strojích.
Kombinovatelná konstrukce lišty a desek má
za cíl maximálně zvýšit schopnost obsluhy
rychle kontrolovat a uvolňovat dílce. Nový
systém lišt nedávno rozšířil řadu metrologických upínacích prvků Renishaw.

Slévárna Kovosvit MAS Foundry
vyhlíží po veletrhu NEWCAST
nové zakázky
Na konci června se zástupci slévárny Kovosvit MAS Foundry zúčastnili veletrhu
NEWCAST  v německém Düsseldorfu, jenž je součástí mezinárodního veletrhu
GIFA zaměřeného na slévárenství a kovárenství. Společnost Kovosvit MAS Foundry, do níž se slévárna v loňském roce v rámci struktury Kovosvitu vyčlenila, se
veletrhu zúčastnila v rámci společné expozice českých firem organizované agenturou CzechTrade za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Výsledkem
účasti slévárny na veletrhu je příslib více než deseti nových zákazníků.

Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s.
„Tohoto veletrhu jsme se zúčastnili poprvé
v historii. Koná se jednou za čtyři roky a jde
o nejprestižnější slévárenský veletrh na světě. Svou návštěvností předčil naše očekávání
a díky účasti se nám rýsují nové kontrakty v řádech milionů korun,“ hodnotí účast na veletrhu
Jan Kočvara, obchodní ředitel slévárny, a doplňuje: „Přestože se přímo na veletrzích kontrakty neuzavírají, můžu říci, že řádově s 20–25
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potenciálními zákazníky už podepisujeme NDA,
tedy dohody o mlčenlivosti a je velká pravděpodobnost, že se jednání nejdéle do tří měsíců
přetaví v konkrétní poptávky a nabídky.“
Na veletrhu absolvovali zástupci slévárny
desítky obchodních jednání. Zhruba polovina
z nich byla se stávajícími zákazníky, s nimiž řešili stávající projekty a možné pokračování spolupráce. Druhá polovina jednání se pak vedla

s potenciálními zákazníky o možných nových
poptávkách a projektech. Zájem byl především o tvárnou litinu různých velikostí odlitků
i ceny. Například u desetitunového odlitku tvoří řádově jeden a půl milionu korun z celkové
výše kontraktu pouze vytvoření formy. Počet
a konkrétnost vedených jednání je potěšující
zejména vzhledem k situaci na slévárenském
trhu, který zažívá poměrně výrazné ochlazení.
„Kromě konkrétních jednání jsme se zaměřili též na sledování benchmarku trhu, tedy
na konkurenty v České republice i v zahraničí. Situace není dobrá, celý segment zaznamenává pokles. Pět významných německých
sléváren například již bylo v červnu 2019 v insolvenci, některé české mají omezený provoz.
My sice také pokles na trhu vidíme, ale stále
držíme v provozu dvě směny a v letošním roce
jsme zatím v obratu zhruba o 40 milionů korun nad byznys plánem,“ říká Jan Kočvara.
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Aktuality
Inventura zakázek slévárně prospěla

Slevárna Kovosvitu MAS.

Kovosvit MAS znovu vyrazil
na roadshow za svými zákazníky
na Slovensko
Na korbu kamionu naložili soustruh KL 285 QUICK a během jednoho pracovního týdne s ním projeli napříč Slovenskem. Strojírenský podnik Kovosvit MAS
se po loňském úspěchu rozhodl zopakovat pro své slovenské zákazníky netradiční roadshow. Během pěti dní se soustruh KL 285 představil v pěti městech.
Novinkou letošní roadshow je přizvání partnerů. Zákazníci tak uviděli v akci
nástroje Dormer Pramet a ukázky sond a měřicí techniky společnosti Renishaw.
„V minulém roce, kdy jsme s kamionem dojeli až na východ Slovenska, jsme nevěděli, do čeho jdeme. Akci jsme ale vzhledem k zájmu zákazníků a přesahu do
konkrétních obchodních případů vyhodnotili natolik pozitivně, že jsme se nejen
rozhodli ji zopakovat, ale zároveň jsme vyhodnotili, že je pro nás přínosnější než
účast na tradičním veletrhu v Nitře, který jsme letos úplně vynechali,“ říká Jan
Hruška, manažer marketingu Kovosvitu MAS.
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Kovosvitu pomohl minulý rok, kdy slévárna provedla velkou inventuru zakázek a ty, které byly pro firmu nerentabilní, ukončila. U těch ostatních navýšila ceny tak, aby byly
ziskové. Ukázalo se jako dále nemožné konkurovat cenou
produkci asijských, zejména čínských a indických sléváren.
Země jako Indie mají totiž státem podporovaný export a deset procent z exportních zakázek dostávají firmy od státu
zpět, takže konkurovat těmto provozům není dlouhodobě
možné.
„Upravit ceny jsme museli, protože nám vzrostly vstupy,
ať už energie nebo také mzdové náklady. Takže, když budu
trochu generalizovat, už jsme nadále nebyli schopni držet
cenovou hladinu z předchozích let, ale byli jsme nuceni ceny
přizpůsobit rostoucím nákladům a také výrazně zproduktivnit výrobu,“ říká Jakub Rak, prodejce pro německy mluvící
země, a Jan Kočvara jej doplňuje: „Loni jsme aktuální situaci částečně předpověděli, byli jsme hodně aktivní v obchodu
a uzavřeli jsme řadu nových zakázek, často víceletých, které
nám pomáhají i v letošním roce výrobu udržet.“
Díky zvýšené obchodní aktivitě se slévárna dostala v minulém roce do převisu zakázek, což jí umožnilo ukončit
prodělečné kontrakty případně zvýšit cenu produkce.
Například na automatizované lince se až o polovinu obměnil vyráběný sortiment. Uzavřené kontrakty pomohly
slévárnu stabilizovat, což jí pomáhá při jednání se zákazníky i při současném ochlazení průmyslu, které zástupci
slévárny již opatrně přirovnávají k letům 2008–2009. Na
druhé straně při návratu konjunktury, pokud bude slévárna zdravá, může z dobré kondice těžit a navýšit svůj tržní
podíl.
„Zatím to vypadá, že do konce roku udržíme těch zhruba
40 milionů nad byznys plánem, který byl letos stanoven na
367 milionů korun. Aktuálně plníme na celkových 407 milionů korun obratu. Pokud se podaří dotáhnout a uzavřít nové
kontrakty dojednané na veletrhu v Düsseldorfu, povede se
nám tuto hodnotu udržet, případně ještě mírně navýšit,
a budeme ziskoví,“ dodává Jan Kočvara. Slévárna tvoří zhruba čtvrtinu ročního obratu Kovosvitu MAS.
Veletrhu GIFA a doprovodných veletrhů METEC,
THERMPROCESS & NEWCAST v německém Düsseldorfu se
v termínu od 25. do 29. června zúčastnilo přes 2300 vystavovatelů, z nichž 70 % bylo ze zahraničí. Pětidenní akci se
nenechalo ujít přes 72 tisíc návštěvníků ze 118 zemí světa,
což z této akce, která se koná jednou za čtyři roky, činí jednoznačně nejvýznamnější oborový veletrh na světě.

O společnosti Kovosvit MAS, a. s.
Společnost má téměř osmdesátiletou tradici 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 strojírenský průmysl. Kovosvit MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu a výrobky té nejvyšší kvality. V září roku 2016
vstoupila do Kovosvitu MAS jako strategický investor společnost INDUSTRY INNOVATION. Přestože
INDUSTRY INNOVATION spolupracuje s holdingem
CZECHOSLOVAK GROUP, působí samostatně a není
členem tohoto holdingu, do něhož nepatří ani organizačně ani z hlediska manažerských procesů.
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Aktuality
Zastávky Roadshow KL 285 (9. – 13. září 2019)
Termín
9. 9.
10:00–16:00
10. 9.
10:00–16:00
11. 9.
10:00–16:00
12. 9.
10:00–16:00
13. 9.
10:00–16:00

Město
Bánovce nad Bebravou

Firma
Priemyselný park Tamax, a.s.;
Bánovce nad Bebravou, Slatinská 1333/4, 957 04
Pramet Slovakia spol. s r. o.;
Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina
JOCHMAN s.r.o.,
Radlinského 22432/23, 052 01 Spišská Nová Ves
Commerc Service s. r.o.;
Prešov, Ku Surdoku 3, 080 01
Sofer s.r.o.;
Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa

Žilina
Spišská Nová Ves
Prešov
Stará Ľubovňa

Roadshow začala v pondělí 9. září
v Bánovcích nad Bebravou, ve městě, kde
sídlí servisní společnost Kovosvitu MAS pro
Slovenskou republiku, firma TCP Technology
MAS. Sem se i díky zázemí, které zde firma

má, kamion se strojem Kovosvitu MAS logicky
vrátil. Odtamtud se kamion se strojem přesunul přes Žilinu na východní Slovensko, kde postupně navštívil společnosti ve Spišské Nové
Vsi, v Prešově a Staré Ľubovni. Do prešovské

KL 285
ROAD SHOW
Nové soustružnické
obrábacie centrum
• Světová premiéra stroje na Slovensku
• Přijďte se podívat do jednoho z 5 měst
• Pro registraci kliknete ZDE
PARTNER

Ukázka sond a měřící techniky

11/9 10–1600
10/9 10–16

00

9/9 10–1600
BÁNOVCE
NAD BEBRAVOU

ŽILINA

SPIŠSKÁ
NOVÁ VES

12/9 10–1600
PREŠOV

13/9 10–1600
STARÁ
ĽUBOVŇA

9/9

Priemyselný park Tamax, a.s.

Bánovce nad Bebravou, Partizánska 73, 957 01

Bližšie info na:

10/9

Pramet Slovakia spol.s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

11/9

JOCHMAN s.r.o

Radlinského 2432/23, 052 01 Spišská Nová Ves

marketing@kovosvit.cz
+420 778 409 602

12/9

Commerc Service spol. s.r.o.

Prešov, Ku Surdoku 3, 080 01

13/9

Sofer s.r.o.

Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa

www.sst.cz

firmy Commerc Service se roadshow také po
roce vrátila.
„Slovensko patří k regionům, kde se nám
v minulém roce dařilo. Byznys plán pro rok
2018 ve výši 82 milionů korun jsme překonali
o více než 10 procent a celkové tržby překonaly na slovenském trhu hranici 90 milionů
korun. Věříme, že letošní roadshow přispěje
k dalšímu navýšení této hodnoty. V letošním
pololetí jsme byli zhruba na šedesáti procentech byznys plánu, což ze Slovenska činí
jeden z nejúspěšnějších regionů, na němž se
Kovosvit MAS prezentuje,“ říká Jan Hruška.
Kovosvit MAS již s předstihem obeslal pozvánkami společnosti sídlící v okolí plánovaných zastávek roadshow a akce skutečně vyvolala ještě větší zájem než v minulém roce.
„Slovensko vnímáme historicky jako domácí
trh. Povědomí o tradiční československé značce se ale v posledních dekádách snížilo. Proto
se snažíme slovenskému trhu naši produkci
znovu představit. Historicky byly na Slovensku
úspěšné zejména produkční soustruhy, proto
jsme letos na roadshow vzali nový soustruh
KL 285 QUICK, který si tak na Slovensku odbyl světovou premiéru. Díky partnerům roadshow navíc uviděli zákazníci stroj v akci přímo
s konkrétními typy nástrojů,“ přibližuje Jan
Hruška.
Nový CNC soustruh představil Kovosvit MAS
poprvé v minulém roce na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně. Označení
stroje KL je zkratkou z anglického Kovosvit
Lathe a číslo 285 odkazuje na běžný obráběný průměr. Zatímco před rokem v Brně prezentoval Kovosvit stroj ve variantě provedení
Super Precision, na roadshow vezl stroj v řadě
QUICK určený pro standardní obrábění. Mezi
zákazníky je o tuto variantu soustruhu, který
v produkci Kovosvitu MAS navazuje na stroj
SP 280, solidní zájem. Firma si tak ověřila, že
stroj zaujal i zákazníky na Slovensku.
Jaroslav Martínek,
mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s.

www.kovosvit.cz
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Česká spořitelna, a. s. – partner SST
Montérek se nebojíme

Česká spořitelna se stala lídrem na trhu
korporátního financování v Česku
Kdy přijde do Česka avizované ochlazení? Takové otázce čelí stále častěji domácí ekonomové, podnikatelé i bankéři. Dlouhotrvající růst české ekonomiky vyvolává mezi mnohými téměř podezření a zároveň i obavy, že ekonomické ochlazení je
již na spadnutí.

Ing. Pavel Nejman, ČS, a. s.
„V letošním roce ho neočekávám“, říká Pavel
Nejman, ředitel firemního bankovnictví České
spořitelny. „Domácí firmy jsou stále ve velmi
dobré kondici, a to přes skutečnost, že některým problémům musí čelit i v této době – ať již
se jedná o nedostatek pracovníků a s tím související rostoucí mzdové náklady, anebo zvyšování sazeb ze strany centrální banky. Důležité
ale je, že firmy mají dostatek zakázek a projektů, které by jim měly zajistit další úspěšný
rok,“ doplňuje Nejman.

Motor ekonomiky.

Předpověď Pavla Nejmana lze brát jako
barometr vývoje české ekonomiky. A to
i z toho důvodu, že Česká spořitelna vyrostla do pozice největšího poskytovatele
firemních úvěrů na domácím bankovním
trhu. Přestože má spořitelna tradičně image
banky pro drobné klienty, již druhým rokem
udává tón i v korporátním bankovnictví.
V loňském roce dosáhla Česká spořitelna
bilanční sumy firemních úvěrů ve výši 317
miliard korun a ještě více se tak vzdálila dalším bankám.
Financování nejvíce poptávají strojírenské
firmy, včetně společností z automobilového průmyslu a na ně navazujících odvětví.
Peníze z České spořitelny loni doputovaly
mimo jiné až na Papuu-Novou Guineu, kde
se banka podílela na úvěrování výstavby
nemocnice.
Strategický důraz klade banka na oblast malých a středních firem, které jsou tradičním
motorem ekonomiky. Soudě podle jejich apetitu, ani tento sektor se na výrazné ekonomické ochlazení nechystá. Portfolio úvěrů malým
a středním firmám dosáhlo v České spořitelně
v loňském roce hodnoty bezmála 100 miliard
korun, což v meziročním srovnání představuje
nárůst o více než 10 procent. Vklady těchto
firem rostly v porovnání s předchozím rokem
ještě rychleji, téměř o 15 procent.
Na budování pozice lídra firemního financování na domácím trhu pracuje Česká
spořitelna již delší dobu. První regionální
korporátní centra, jejichž prostřednictvím

spořitelna poskytuje servis malým a středním firmám, začala vznikat již před rokem
2000. V současnosti je firemním klientům
k dispozici patnáct center napříč celou republikou. Poskytují komplexní služby zahrnující jak financování, tak například
i poradenství. Spořitelna je totiž i lídrem ve
zprostředkovávání peněz z fondů Evropské
unie pro malé a střední firmy.

Řízení zákaznické zkušenosti.

„Snažíme se zmapovat, co s námi klient prožívá při využívání našich služeb. V praxi si
mapujeme tzv. zákaznickou cestu, kterou
s námi klient projde od prvního momentu,
kdy vznikne například potřeba financování,
přes vytvoření nabídky, schválení úvěru, jeho
čerpání a správu, až po jeho úplné splacení.
Velmi nám na spokojenosti našich zákazníků
záleží a mapování zákaznických cest nám tak
účinně pomáhá při zlepšování našich služeb,“
vysvětluje Nejman.
Bankéři z korporátních center v této souvislosti neváhají ani obléknout montérky a vyrazit „makat“ do firem.
„Celá řada našich firemních bankéřů se
účastnila praxí u klientů, a to i přímo ve výrobě, což jim umožnilo lépe poznat život firem a seznámit se se specifickými potřebami
klientů“.
Rychle se rozšiřující digitalizace bankovních služeb, která se prosazuje zejména v retailovém bankovnictví, bude podle
Nejmana do budoucna klíčová i v korporátním bankovnictví.
„Banka disponuje velkým množstvím dat
nejen o firmách, ale i o celých sektorech.
Jde o to umět tato data využít ku prospěchu
klientů, tj. získat z nich informace potřebné
k vytvoření relevantní nabídky služeb tak, aby
klientům přinášela užitek a přispívala k zlepšování jejich zákaznické zkušenosti a v neposlední řadě zejména k budování důvěry,“ zdůrazňuje Nejman.
Ani rychlý nástup digitalizace ale podle
Nejmana nenahradí obsluhu poskytovanou
fyzickými bankéři.

Ing. Pavel Nejman,
ředitel korporátní klientely
„Klient může spoustu svých potřeb vyřešit v digitálním prostoru. Zkušení firemní
poradci budou ale i v současném technologickém světě ještě dlouho hrát zásadní roli
ve spolupráci s korporátními klienty. Velmi
si v této souvislosti cením zkušeností našich
firemních bankéřů, jelikož i v korporátním
bankovnictví se vždy nakonec bude jednat
o vztahy mezi konkrétními lidmi, kteří firmy
zastupují, a bankéři, kteří jim budou pomáhat hledat optimální řešení pro rozvoj byznysu,“ uzavírá Nejman.

www.csas.cz/korporace
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Podnikatelé mají teď na MPO
„svého“ ministra
„Chci, aby firmy využily toho, že na ministerstvu mají člověka z byznysu,“ říká
ministr Karel Havlíček, jenž byl do nástupu do funkce šéfem Asociace malých
a středních podniků, která je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Jaké jsou vaše priority pro to, aby se ČR posunula v konkurenceschopnosti do světové Top 20?
Pokud pomýšlíme na nejvyšší mety a já jsem
přesvědčen, že na to máme, musíme začít hospodářskou politiku fakticky řídit. Přeloženo do
češtiny, méně politických frází a více hry a výsledků. A taky trochu více sebevědomí. Pokud
si někdo nevěří nebo má sklon k trvalému sebemrskačství, nikdy nemůže myslet na příčky
nejvyšší. Tady hrozně sázím na kupecký pohled podnikatelů a manažerů, kteří si nesmí
nechat lajnovat hřiště od politiků.

Jak by se vláda měla připravit na období
elektromobility?
Pečlivě, ale ne hujersky. Začínáme připravovat
hospodářskou strategii, a jestliže chceme nastavit parametry naší ekonomiky v roce 2030,
pak nás musí mimořádně zajímat trendy
v automobilovém průmyslu a to, jak vidí budoucí stav třeba ve Škodě Auto. Rozumím jim
i v tom, že žádají podporu, chtějí udržet svou
pozici, a jestliže jsou klíčovým hráčem našeho
průmyslu, vyžadují spolupráci.

Jak bude MPO pomáhat firmám ve zvyšování jejich konkurenceschopnosti a inovačního
potenciálu?
Tím, že budeme žít jejich problémy a budeme je řešit. Od rána do pozdních hodin jednám s oceláři, uhlaři, řemeslníky, energetiky,
stavaři, strojaři a živnostníky. Vím, že mé
působení na ministerstvu je časově omezené.
Proto chci, aby firmy využily toho, že zde mají
člověka z byznysu.
V dotačním programu OP PIK ubývají volné
finanční prostředky. Jaké má MPO plány na
využití zbylých financí do konce programového období?
To, že ubývají prostředky, je spíše dobrá zpráva, průšvih by byl, kdybychom nezvládali čerpat, což se taky stávalo. Hodně se nyní soustředíme na programy v energiích a internetu
a zdá se, že navzdory černým scénářům vše
zvládneme. Potřebujeme ale zkrátit časové
prodlevy mezi žádostí, jejím vyhodnocením
a následným proplacením dotace. Pravidla
si hrozně komplikujeme na domácí půdě,
ne všechen úřední šiml přichází z Bruselu.
Zjednodušovat je musíme především doma,
na to se teď soustřeďujeme.
Budete na evropské úrovni prosazovat pro
příští rozpočtové období změnu definice
malých a středních podniků či zavedení tzv.
small mid-caps kategorie?
Nedoporučuji změny tohoto charakteru.
Největší problém institucionálního prostředí
je v tom, že neuvažuje klientsky. Kdo je tím
zákazníkem? Malá a střední firma. Ta už dnes
má docela zmatek, jak má vlastně statut MSP
prokázat. Pokud to budeme opět vylepšovat,
uděláme jim v tom totální zmatek. Raději vymysleme jednoduchý ověřovací mechanismus,
kde si každý vypočítá skóre, do jaké kategorie
patří. Kategorie Small Mid Caps je dobrá, ale
týká se naprosté menšiny českých firem.

www.sst.cz

Ministr průmyslu a obchodu České republiky,
Karel Havlíček
Uvažujete třeba o dotacích na pořízení
elektromobilů?
Bráníme se tomu, abychom jejich nákup
bezhlavě dotovali. Úloha státu je v budování
infastruktury, ne v dotacích. Jiná věc je podpořit, aby si tato vozidla kupovala státní sféra,
případně motivovat podnikatele nepřímými
pobídkami. Hlavně ale musíme jako stát domýšlet všechny důsledky e-mobility ve smyslu
dopadu na náš průmysl. Role státu musí spočívat v tom, aby zachoval stabilitu hospodářství. Ta je dána mírou nezávislosti, finální produkcí a ponecháním přidané hodnoty u nás.
Nejsem si jist, jestli nás nadšení pro e-mobilitu nepožene jiným směrem.
Českým zkušebnám hrozí, že jim skončí
stávající oprávnění certifikovat zdravotnické prostředky, ale ještě nebudou mít nové
oprávnění podle schválených nařízení o zdravotnických prostředcích. Jaký máte plán, aby
ČR o tyto zkušebny nepřišla?
Tady jsme se dostali do svízelné situace, popravdě nechápu, proč se to nechalo dojít až
tak daleko. Elektrotechnický zkušební ústav
(EZÚ) má co dohánět a jasně jsem řekl, že
management tam přežije pouze tehdy, pokud

zajistí prodloužení certifikace zkušebny podle původní směrnice o zdravotnických prostředcích. V dalším kroku musíme pokračovat
v žádosti o certifikaci podle nového nařízení
o zdravotnických prostředcích. EZÚ má od
MPO absolutní podporu ve smyslu financí,
personálu i podpory v EU a myslím, že šance
na udržení zkušebny zde stále je.
Budete chtít měnit státní energetickou koncepci v návaznosti na evropské klimatické
a energetické cíle?
První krok je shodnout se na tom, jaký podíl
budou mít jednotlivé zdroje energie, druhý
je připravit jízdní řád, jak toho dosáhneme.
Energetická koncepce z roku 2015 není vůbec
špatná, budoucí mix ale musíme stále upřesňovat ve vazbě na skutečnosti na trzích. Je jasné, že jádro bude dominovat. Stále upřesňujeme finální technologický, časový i investiční
scénář. Pokud se bavíme o pětinovém podílu
obnovitelných zdrojů, musíme vědět, jak toho
docílíme, budu chtít vidět přesný jízdní řad,
včetně souvisejících nákladů a rizik. Další tým
tvoříme na uhlí, jednáme se všemi zástupci
a připravujeme uhelnou komisi. Podobně postupujeme v plánování podílu plynu.
Podnikatelské mise, které doprovázejí nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních
cestách, patří mezi nejefektivnější nástroje
podpory českého exportu. Jaké destinace
hodláte s českými exportéry navštívit?
Určitě budu s podnikateli do zahraničí jezdit,
ale musím řešit velkou agendu doma a na
úrovni EU, a to jak na úrovni ministerské, tak
vicepremiérské. Nemluvě o tom, že mám zodpovědnost ještě za vědu a výzkum. Nemůžu
si dovolit trávit týden v měsíci na cestách.
Přesto na druhé pololetí už mám v plánu jet
do USA, Jižní Koreje nebo do Srbska.
Jak bude pod vaším vedením pokračovat
reforma institucí na podporu exportu ČEB,
EGAP, CzechTrade a CzechInvest?
Nejde o reformu, ale o to, aby tyto instituce
plnily svou roli. My se příliš zaměřujeme na to,
kdo je bude spravovat, pod jakým resortem
budou a méně se díváme, jak fungují z pohledu zákazníka. Zákazník chce profesionální
servis, přehlednost a dostupnost. Osobně
bych se nebál dát všechny finanční instituce,
včetně Českomoravské záruční a rozvojové
banky, pod resort financí a agentury zase pod
MPO, včetně CzechTourism. Zahraniční expozitury musí jít pod jednu střechu s využitím
zázemí na ambasádách, v Česku se sjednotí
back office a prováže se nabídka investiční,
exportní a vzdělávací s turistickou a klidně
i kulturní. Ušetříme náklady a klientsky to
bude komfortnější.
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Daniel Beneš
zvolen prvním
viceprezidentem SPČR
Představenstvo SPČR zvolilo ze šesti viceprezidentů Daniela Beneše prvním viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Vážím si zvolení do pozice prvního viceprezidenta. Je to pro mě povzbuzení a potvrzení,
že si kolegové z představenstva mé dosavadní
práce v oblasti energetické politiky ve Svazu
průmyslu váží,“ uvedl 1. viceprezident SPČR
Daniel Beneš.
Daniel Beneš působí v představenstvu SPČR
od roku 2015. Ve Svazu průmyslu a dopravy se
věnuje oblasti energetiky a klimatických změn
a vede i stejnojmenný Expertní tým.
Ve společnosti ČEZ, a.s. působí od roku 2004.
Od roku 2011 zde zastává funkci generálního
ředitele a předsedy představenstva společnosti. Je členem vědecké rady Národohospodářské
fakulty Vysoké školy ekonomické Praha,
správní rady Vysoké školy báňské – Technické

univerzity Ostrava a Nadace ČEZ. Kromě Svazu
průmyslu a dopravy ČR má zkušenosti v oborové organizaci zaměstnavatelů, a to v Českém
svazu zaměstnavatelů v energetice. Vystudoval
Strojní fakultu VŠB – Technické univerzity
Ostrava, později získal také titul MBA.

České hospodářství zatím
vykazuje velmi dobré výsledky
Kondice české ekonomiky je navzdory zhoršení hospodářské situace v eurozóně
stále velmi dobrá, letos vzroste o 2,7 % a příští rok o dalších 2,6 %. Většímu ekonomickému růstu ale brání nedostatek zaměstnanců, problémem bude i možný
„tvrdý brexit“. Vyplývá to z nové prognózy Hospodářské komory České republiky
vycházející ze zpětné vazby členských firem napříč odvětvími, obory i regiony
a využívající model všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny.

Miroslav Diro, HK ČR
V prvních šesti měsících letošního roku podniky často doháněly plnění zakázek, které kvůli
zahlcení objednávkami nestihly vyřídit v loňském roce. I přes mírný pokles zájmu o české
výrobky a služby, způsobený především vývojem na hlavních odbytištích, zůstaly zakázky
stále na úrovni umožňující firmám jejich
solidní růst. Hnacím motorem ekonomiky
jsou přitom v současnosti zejména domácí
spotřebitelé.
„Apetit českých spotřebitelů a jejich vyšší
životní úroveň promazávají kola české ekonomiky. Loni touto dobou i letos zkraje roku
leckdo sázel na recesi, teď je jasné, že pro
tento ani příští rok i přes vnější rizika české
ekonomice recese nehrozí. A to ani v případě
tvrdého brexitu,“ podotkl ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory
Ladislav Minčič, jehož tým analytiků data firem zpracoval.
Podle nové prognózy Hospodářské komory
také letos výrazně vzrostou mzdy. Zatímco
loni stouply o 8,1 %, letos si zaměstnanci
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polepší průměrně o dalších 7,4 %, celkem se
tedy roční příjem zaměstnanců zvýší v průměru o dalších přibližně 28 000 Kč za rok. Jak
velký dopad na mzdy zaměstnanců bude mít
např. zrušení karenční doby, kvůli kterému
se zaměstnavatelům zvýší mzdové a administrativní náklady, nelze zatím po krátké době
vyčíslit. Přesto pro příští rok prognóza počítá
se solidním úhrnným růstem mezd o 6,1 %.
Díky příznivým podmínkám pro financování a také kvůli vyčerpanému trhu práce firmy
investují své prostředky nejen do mezd, ale
také do digitalizace a nových technologií.
Tempo růstu investic ale letos mírně zvolní.
Prognóza rovněž poukazuje na škody
v české ekonomice způsobené nedostatkem
zaměstnanců. V ČR působí 280 tisíc zaměstnavatelů, přičemž podle dat Hospodářské
komory zaměstnavatelé v červnu postrádali
už přes 500 tisíc zaměstnanců. V každé firmě
tak chybí průměrně téměř dva zaměstnanci.
Státní kasa kvůli tomu loni tratila nejméně
84 miliard korun na daních a odvodech, letos

potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně
110 miliard korun.
Kondici firem ovlivní případný odchod Velké
Británie z EU bez dohody. Zvolením Borise
Johnsona do čela britské vlády se přitom
pravděpodobnost tohoto tzv. no-deal scénáře
výrazně zvýšila.
„To je i důvod, proč jsme se rozhodli počítat v současné prognóze s variantou no-deal
již v základním scénáři prognózy (baseline),“
podotýká Minčič. Velikost šoku spojeného
s brexitem bude záviset i na tom, jak dlouho
bude trvat nejistota ohledně způsobu odluky
Velké Británie od EU. Čím delší bude nejistota,
tím větší škody v české ekonomice způsobí.
Brexit, nehledě na jeho konkrétní provedení,
bude pro českou ekonomiku znamenat jednorázový a krátkodobý výkyv, který sám o sobě
nebude vést k recesi v ČR.
Samostatnými kapitolami, které vnášejí
další nejistoty do budoucího vývoje, jsou
možná všeobecná eskalace celních válek,
zahraniční politika USA v širším smyslu,
případně problémy zemí jihu EU. Nemalý
potenciál zpomalit českou ekonomiku má
i vláda, a to v případě kumulace regulatorních opatření uvalených na podnikatele,
jako je kupříkladu tlak na další zvyšování
minimálních a zaručených mezd bez ohledu
na to, zda roste i produktivita práce, zrušení
karenční doby nebo povinný pátý týden dovolené a další.
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Hospodářská komora České republiky
Komorová národohospodářská prognóza (Czech Chamber of Commerce Economic Forecast) červenec 2019
UKAZATEL

2016

2017

2018

2019F

2020F

HDP (s.c.%)

2,5

4,4

3,0

2,7

2,6

Spotřeba domácností (s.c.%)

3,6

4,3

3,4

3,1

2,8

Tvorba hrubého kapitálu (s.c.%)

–4,3

4,0

5,3

2,4

3,1

Spotřeba vlády (s.c.%)

2,7

1,3

3,9

3,0

2,7

Export (s.c.%)

4,3

6,7

4,4

3,4

3,1

Import (s.c.%)

2,8

5,9

5,9

3,6

3,6

Spotřeba domácností (s.c.)

1,7

2,0

1,6

1,5

1,3

Fixní investice (s.c.)

–0,8

0,9

1,8

0,5

0,9

Změna stavu zásob

–0,4

0,1

–0,4

0,1

0,0

Vláda (s.c.)

0,5

0,2

0,8

0,6

0,5

Čistý export (s.c.)

1,4

1,1

–0,8

0,0

–0,1

Průmysl (s.c.%)

3,1

6,7

3,1

1,7

2,7

Maloobchod (%)

4,8

5,9

5,0

4,7

3,6

Saldo veřejných rozpočtů (% HDP)

0,7

1,6

0,9

0,6

0,4

Dluh vládního sektoru (% HDP)

36,8

34,7

32,6

31,8

30,9

Nezaměstnanost dle ČSÚ (%), roční průměr

4,0

2,9

2,2

2,2

2,3

Nezaměstnanost dle MPSV (%), roční průměr

5,6

4,3

3,2

3,1

3,2

Nominální mzdy (%), meziročně

4,4

6,8

7,5

7,4

6,1

Reálné mzdy (%), meziročně

3,7

4,2

5,3

4,7

3,8

0,7

2,5

2,1

2,6

2,2

Obchodní bilance (mld. CZK, národní pojetí)

163,7

163,5

109,7

105

80

Obchodní bilance (% HDP, národní pojetí)

3,4

3,2

2,1

1,8

1,3

Běžný účet (mld. CZK, CNB)

74,2

83,5

16

20

16

Běžný účet (% HDP)

1,6

1,7

0,3

0,4

0,3

CZK/EUR

27,03

26,33

25,65

25,60

25,20

2W repo sazba (%)

0,05

0,17

1,06

1,92

2,17

Vybrané složky poptávky (meziročně)

Příspěvky k růstu HDP (procentní body)

Průmysl a maloobchod (meziročně)

Veřejné rozpočty (meziročně)

Trh práce a mzdy

Vývoj cen (meziročně)
CPI inflace (%)
Vnější vztahy

Měnové podmínky (roční průměr)
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Statistika oboru

Statistika 1. pololetí 2019 (leden–červen)
Klíčové indikátory 1. pololetí 2019 ve srovnání s rokem 2018:
zzCelkový pokles vývozu o více než 12 %
zzNomenklatura 8457 – obráběcí centra – pokles 44 %
zzNomenklatura 8458 – soustruhy – nárůst 15 %
zzNomenklatura 8460 – brusky – pokles 19 %
zzNomenklatura 8462 – tvářecí stroje – nárůst 57 %.
zzCelkový dovoz zaznamenal mírný pokles o 3,41 %, a to téměř u všech nomenklatur. Největší nárůst byl u nomenklatury 8463 – ostatní

tvářecí stroje.

zzVývoz do Německa činil 33 %.
zzNejvětší dovozy byly opět z Německa a tvořily 37 % z celkového objemu.

Dovoz
Import
2018
1 072 232
1 393 942
1 254 904
530 420

Podíl % 
Index%

76,67%
55,74%
115,18%
100,27%

Dovoz
Import
2019
977 968
1 064 771
1 193 791
485 313

3 621 229

80,74%

607 665

590 072

102,98%

453 527

104,01%

162 640

142 851

113,85%

437 002
46 910
7 782 861
483 912
8 266 773
3 773 395
12 040 168

157,35%
47,52%
84,15%
146,70%
87,82%
101,32%
92,05%

1 732 039
296 742
4 492 148
2 028 781
6 520 929
3 772 579
10 293 508

1 665 456
101 146
4 984 421
1 766 602
6 751 023
3 527 832
10 278 855

104,00%
293,38%
90,12%
114,84%
96,59%
106,94%
100,14%

Vývoz
Export
2018
427 794
1 330 119
865 479
1 084 713

Podíl % 
Index%

Dovoz
4 492 148
2 028 781
6 520 929

8 000 000
7 000 000

Dovoz
Vývoz

6 000 000
5 000 000

2 028 781

4 000 000

709 910

3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
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7 259 472

Vývoz
6 549 562
709 910
7 259 472

4 492 148

OS
TS
Celkem

6 549 560

Vývoz a dovoz OS a TS v ČR za 1. pololetí
2019v tis. Kč

91,21%
76,39%
95,13%
91,50%

6 520 929

Vývoz a dovoz OS a TS v České republice za 1. pololetí 2019 a 2018 (tis. Kč)
Vývoz
Export
2019
8456 Fyzikálně-chemické stroje / Physico-chemical machines
327 970
8457 Obráběcí centra / Machining centres
741 399
8458 Soustruhy / Lathes
996 896
8459 Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů /
1 087 642
Machines for drilling, boring, milling, thread cutting
8460 Stroje pro broušení, ostření, honování a lapování / Machines
2 923 957
for grinding, sharpening, broaching, honing, lapping
471 698
8461 Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské
stroje a pily / Machines for planing, shaping, broaching, gear
cutting, sawing machines
8462 Tvářecí stroje včetně lisů / Metal forming incl. Presses
687 617
8463 Ostatní tvářecí stroje / Other metal forming machines
22 293
Celkem obráběcí stroje / Metal cutting Total
6 549 562
Celkem tvářecí stroje / Metal forming Total
709 910
Celkem obráběcí a tvářecí stroje / Machine Tools Total
7 259 472
8466 Příslušenství / Accessories
3 823 376
Celkem za obor / Total
11 082 848

OS

TS

Celkem
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Statistika oboru
Vývoz podle skupin HS z ČR ve 1. pololetí 2019

Dovoz podle skupin HS do ČR ve 1. pololetí 2019

0,31 %
4,52 %

9,47%

10,21 %

6,50 %

13,73 %

40,28 %

8456

8460

8457

8461

8458

8462

8459

8463

4,55 %

26,56 %
16,33 %

9,32 %

14,98 %

2,49 %

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů dle teritorií za 1. pololetí 2019

7,44%

3,81 %

4,14 %

5,34 %

Rusko / Russia

9,33 %

7 1675 17

7 264 376

7 942 853

7 907 575

6821393
5 612 421

6 768 479

5 812 120
5106320

4 194 120

Vývoz

3 685 441

Dovoz

1. pololetí 2018

1. pololetí 2017

1. pololetí 2016

1. pololetí 2015

1. pololetí 2014

1. pololetí 2013

1. pololetí 2012

1. pololetí 2011

1. pololetí 2010

2 197 578

www.sst.cz

7 259 472

1. pololetí 2019

4 000 000

USA/ USA

Vývoz a dovoz OS a TS v ČR za 1. pololetí
2010 – 1. pololetí 2019 v tis. EUR
(HS 8456 –8463)

8 263 369
6 987 478

6 107 546

4 233 576

2 000 000

9,38 %

Ostatní / others

8 066 047

5 013 650

Itálie / Italy

Tchaj-wan / Taiwan

10 000 000

6 000 000

8463

Čína / China

7,69 %

Itálie / Italy

4,72 %

8 000 000

8459

Jižní Korea / S. Korea

4,43 %

Ostatní / others
4,58 %

8462

Švýcarsko/ Switzerland

4,26 %

Polsko / Poland

3,41 %

8461

8458

Japonsko / Japan
37,36 %

USA/ USA

8,10 %

8457

Německo / Germany

Čína / China

6,43 %

8460

18,31 %

18,40 %

Slovensko / Slovakia
32,91 %

8456

Dovoz obráběcích a tvářecích strojů dle teritorií za 1. pololetí 2019

Německo / Germany

35,71 %

15,00 %

6 520 929

1. pololetí 2010
1. pololetí 2011
1. pololetí 2012
1. pololetí 2013
1. pololetí 2014
1. pololetí 2015
1. pololetí 2016
1. pololetí 2017
1. pololetí 2018
1. pololetí 2019

Vývoz
5 013 648
5 612 421
7 264 376
6 821 393
7 167 517
7 907 575
7 942 853
6 987 478
8 263 369
7 259 472

Dovoz
2 197 578
4 194 120
4 233 576
3 685 441
5 812 120
8 066 047
5 106 320
6 107 546
6 768 479
6 520 929
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TRŽBY Z PRODEJE VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB PRŮMYSLOVÉ POVAHY – ODHAD ZA 2841
rok
ob- poCELKEM
ZAHRANIČNÍ
DOMÁCÍ
dobí čet
IČO
sledo- základní meziroč- bazický
BI 
sledo- základní meziroč- bazický
BI 
sledo- základní meziroč- bazický
BI 
vané
období ní index index klouzavý vané
období ní index index klouzavý vané
období ní index index klouzavý
období
(2015) průměr období
(2015) průměr období
(2015) průměr
2010 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
2011 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
2012 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
2013 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
2014 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
2015 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
2016 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
2017 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
2018 Q1 61 3 575 117 2 650 454 134,9
87,6
88,5 2 838 669 2 041 883 139,0
99,6
94,7
736 447 608 571 121,0
59,9
74,1
Q2 61 3 470 987 3 217 914 107,9
85,1
89,9 2 775 851 2 548 498 108,9
97,4
96,7
695 136 669 416 103,8
56,5
74,0
Q3 61 3 610 442 3 238 679 111,5
88,5
92,0 2 719 336 2 355 206 115,5
95,4
99,9
891 107 883 473 100,9
72,5
73,9
Q4 61 4 695 626 4 345 706 108,1
115,1
94,1 3 358 079 3 052 140 110,0
117,8
102,5 1 337 547 1 293 566 103,4
108,8
74,4
2019 Q1 59 2 803 803 3 403 345 82,4
68,7
89,3 2 193 456 2 747 085 79,8
76,9
96,9
610 347 656 260
93,0
49,6
71,9
Q2 57 2 942 754 3 182 476 92,5
72,1
86,1 2 155 601 2 599 536 82,9
75,6
91,4
787 153 582 940 135,0
64,0
73,7
Byla provedena revize dat roku 2018
Celé roky zakázky:
2010 48
8 898 272 7 671 571
2011 37 11 101 908 8 505 885
2012 41 11 414 697 10 307 472
2013 48 12 841 824 12 407 452
2014 51 15 497 279 12 841 910
2015 52 16 349 778 15 739 975
2016 60 12 702 278 16 450 473
2017 63 14 513 466 13 031 597
2018 61 14 542 770 14 423 428

0,0
130,5
110,7
103,5
120,7
103,9
77,2
111,4
100,8

54,4
67,9
69,8
78,5
94,8
100,0
77,7
88,8
88,9

6 763 642
8 589 691
8 638 354
9 222 730
11 038 119
11 758 044
9 686 649
10 885 803
11 007 561

5 847 996
6 557 816
7 935 686
9 341 400
9 222 766
11 128 711
11 792 594
9 804 474
10 876 632

0,0
131,0
108,9
98,7
119,7
105,7
82,1
111,0
101,2

57,5
73,1
73,5
78,4
93,9
100,0
82,4
92,6
93,6

2 134 630
2 512 217
2 776 343
3 619 093
4 459 160
4 591 734
3 015 629
3 627 663
3 535 208

1 823 575
1 948 069
2 371 787
3 066 052
3 619 144
4 611 264
4 657 878
3 227 123
3 546 796

0,0
129,0
117,1
118,0
123,2
99,6
64,7
112,4
99,7

46,5
54,7
60,5
78,8
97,1
100,0
65,7
79,0
77,0

LEGENDA
sledované období: absolutní hodnota za uvedené období a soubor podniků (viz počet IČO), který je obsahově stejný v základním období
základní období: absolutní hodnota, jde o stejné období předchozího roku oproti sledovanému období
meziroční index: stejné období předchozího roku = 100
bazický index: průměrné období základního roku 2015 = 100
pozn.: Absolutní hodnoty pro základní a sledované období jsou očištěny podílem produkce výrobků 2841 na celkových tržbách podniku (koeficient pro každý rok zvlášť,
zdroj: Prům 2-01)
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NOVÉ ZAKÁZKY – ODHAD ZA 2841
rok
ob- poCELKEM
ZAHRANIČNÍ
DOMÁCÍ
dobí čet
IČO
sledo- základní meziroč- bazický
BI 
sledo- základní meziroč- bazický
BI 
sledo- základní meziroč- bazický
BI 
vané
období ní index index klouzavý vané
období ní index index klouzavý vané
období ní index index klouzavý
období
(2015) průměr období
(2015) průměr období
(2015) průměr
2010 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
2011 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
2012 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
2013 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
2014 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
2015 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
2016 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
2017 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
2018 Q1 61 3 665 569 3 171 450 115,6
89,7
91,7 2 862 014 2 408 083 118,9
97,4
96,4
803 555 763 366 105,3
70,0
79,5
Q2 61 4 246 198 3 472 650 122,3
103,9
96,2 3 472 979 2 761 439 125,8
118,1
102,5 773 218 711 211 108,7
67,4
80,2
Q3 61 2 995 592 3 622 285 82,7
73,3
92,3 2 135 505 2 770 382 77,1
72,6
97,0
860 087 851 904 101,0
74,9
80,0
Q4 61 3 635 411 4 157 043 87,5
88,9
88,9 2 537 063 2 936 728 86,4
86,3
93,6 1 098 348 1 220 315 90,0
95,7
77,0
2019 Q1 59 2 678 939 3 378 807 79,3
65,5
82,9 2 088 085 2 677 404 78,0
71,0
87,0
590 854 701 404
84,2
51,5
72,4
Q2 57 2 602 601 3 958 266 65,8
63,7
72,9 1 880 728 3 301 777 57,0
64,0
73,5
721 873 656 490 110,0
62,9
71,2
Byla provedena revize dat roku 2018
Celé roky zakázky:
2010 48
8 898 272 7 671 571
2011 37 11 101 908 8 505 885
2012 41 11 414 697 10 307 472
2013 48 12 841 824 12 407 452
2014 51 15 497 279 12 841 910
2015 52 16 349 778 15 739 975
2016 60 12 702 278 16 450 473
2017 63 14 513 466 13 031 597
2018 61 14 542 770 14 423 428

0,0
130,5
110,7
103,5
120,7
103,9
77,2
111,4
100,8

54,4
67,9
69,8
78,5
94,8
100,0
77,7
88,8
88,9

6 763 642
8 589 691
8 638 354
9 222 730
11 038 119
11 758 044
9 686 649
10 885 803
11 007 561

5 847 996
6 557 816
7 935 686
9 341 400
9 222 766
11 128 711
11 792 594
9 804 474
10 876 632

0,0
131,0
108,9
98,7
119,7
105,7
82,1
111,0
101,2

57,5
73,1
73,5
78,4
93,9
100,0
82,4
92,6
93,6

2 134 630
2 512 217
2 776 343
3 619 093
4 459 160
4 591 734
3 015 629
3 627 663
3 535 208

1 823 575
1 948 069
2 371 787
3 066 052
3 619 144
4 611 264
4 657 878
3 227 123
3 546 796

0,0
129,0
117,1
118,0
123,2
99,6
64,7
112,4
99,7

46,5
54,7
60,5
78,8
97,1
100,0
65,7
79,0
77,0

LEGENDA
sledované období: absolutní hodnota za uvedené období a soubor podniků (viz počet IČO), který je obsahově stejný v základním období
základní období: absolutní hodnota, jde o stejné období předchozího roku oproti sledovanému období
meziroční index: stejné období předchozího roku = 100
bazický index: průměrné období základního roku 2015 = 100
pozn.: Absolutní hodnoty pro základní a sledované období jsou očištěny podílem produkce výrobků 2841 na celkových tržbách podniku (koeficient pro každý rok zvlášť,
zdroj: Prům 2-01)
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Statistika oboru
Informace o tržbách a nových zakázkách vč. grafického vyjádření bazického indexu
podle jednotlivých čtvrtletí
Nová metoda: Bazické indexy řetězením
meziročního vývoje (2015=100)
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1. Historical
Data
Cecimo
toolbox
for the
Sector
Ekonomický a statistický
Toolbox
–
1. kvartál 2019

1.1 Orders (m)

The first quarter of 2019 saw a -14% drop in total orders, against the Q1 of 2018. The
foreign demand was affected the most by -17%, while domestic orders dropped by -10%.
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Schéma návazností indikátorů Toolbox

Úvod

Průmyslová aktivita evropského sektoru výrobních strojů v prvním čtvrtletí 2019 nadále
zpomalovala.
zzCelkové objednávky CECIMO klesly o 14 % v důsledku klesající domácí i zahraniční poptávky.
zzKlesající trendy lze pozorovat i u asijských
konkurentů, zvláště v japonském sektoru
frézek.
Obchodní data jasně ukazují na globální
zpomalení. Kvartální export CECIMO do všech
hlavních regionů se snížil. Růst dovozu do zemí
CECIMO byl slabý, pokud k němu vůbec došlo.
Výrobní čísla za rok 2017 byla revidována
směrem dolů v důsledku úpravy švýcarských
výsledků. Pro rok 2019 je očekávaný růst výroby CECIMO slabý (+2 %), v souladu s globálním výstupem MT.
Poptávka:
zzSpotřeba by měla letos zpomalovat, protože slábne globální obchod a také vzhledem
ke geopolitickým nejistotám.
zzScénář ekonomické krize se stává
pravděpodobnějším.
zzPrůmyslová výroba klesá, hlavně v Německu
a ve Velké Británii.
Investice v prvém čtvrtletí rostly, ale v příštích
dvou letech se očekává jejich zpomalení.
zzVyužití kapacit plynule klesá, což je špatná
zpráva pro nové objednávky MT.
zzBanky jsou dosti vstřícné, pokud jde o kreditní standardy na půjčky podnikům.
zzMonetární politika Evropské centrální banky
(ECB) pokračuje v podpoře růstu v eurozóně.
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CECIMO domestic orders
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CECIMO domestic orders (4Q - smoothed average)

CECIMO foreign orders (4Q - smoothed average)

German foreign orders are affected by the sharp downturn of Asian demand, mainly
driven by the downturn in China. Italian MT builders are worried for the international
Breakdown by countries
market. The main machine tool building companies observe a downturn, especially the
1. 1 Objednávky
companies selling to the automotive industry that shows clear signs of slowing down its
Total Orders
production.
• Sharp erosion of Czech (-27%), German (-20%) and Spanish (-16%) total orders.
• Slower decreases observed in Italy (-7%) and Switzerland (-4%), while Austrian orders
marginally increased (+1%).
Orders
CECIMO8 total orders & shipments
•MT
UK
registered a +15% increase.
(Index
100=2015)
2013-2019
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• 150
Steep
drop of The
domestic
orders in Spain (-49%) and Austria (-20%), and to a lesser
Germany
France
140
ItalyCzech Republic
Czech Republic (-12%), Germany and Italy (-9%).
extent
Switzerland
Spain
• 130
Marginal drop in domestic Swiss orders (-1%), while UK saw a +10% increase in
domestic
demand.
120
119
115
112

Foreign orders
105
• 100
Drastic negative growth rates registered in the Czech Republic (-31%) and Germany
(-26%).
90
• Milder drops in foreign orders for Switzerland (-4%), Italy and Spain (-7%).
80
• Austria
positive
rates
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and Statistical
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CECIMO shipments

First Quarter 2019
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Our competitors

1. 1 Objednávky a dodávky

• Sharp fall of Japanese metal cutting orders of -26%, dragged down by the decreases
in both domestic (-25%) and foreign (-26%) demand.
Podnikatelské
klima: orders fell less sharply by -2%
1. compared
Historická
data
sektoru
MTorders
• Metal forming
to Q1
2018,
as foreign
Globální
nákupní
do-shortfall
1. 1 Objednávky
made
up tomanažerský
some extentindex
(+6%)(PMI)
for the
in domestic demand (-6%).
sáhl nového
minima a in
přechází
doorders
negativní
• -9% contraction
domestic
for US.„Index nově přijatých objednávek“ ukazuoblasti
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Evropskýorders,
výrob-driven
je by
vývoj
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strojích
• -10%
drop regionech.
in total Taiwanese
-10%
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andjako
domestic
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plynuledemand.
klesá, s výjimkou Francie. indikaci budoucí výroby. Objednávka je defi-

Asijští výrobci, kromě Indie, vykazují podobně nována hodnotou kontraktu mezi výrobcem
negativní
trendy.
a třetí
stranou v poměru k provizi výrobce
CECIMO vs Competitors
Orders
MT Orders
(Index 100=2015)
Indikátor
podnikatelské důvěry dosáhl úrov2013-2019 zboží a služeb.
150 tzn. beze změny.
ně 100,
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mezi 130
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Cecimo toolbox
původ domácí či zahraniční. Původ je dán bydlištěm třetí strany, která objednávku vystavila.
V prvním čtvrtletí 2019 jsme byli svědkem
14% pádu celkových objednávek ve srovnání
s Q1 2018. Zahraniční poptávka vykázala pokles o 17 %, domácí objednávky klesly o 10 %

Domácí objednávky
pád domácích objednávek ve
Španělsku (–49 %) a v Rakousku (–20 %),
menší pokles v Česku (–12 %), Německu
a Itálii (–9 %).
zzNepatrné snížení ve Švýcarsku (–1 %), zatímco Británie zažila růst +10 %.
zzStrmý

Zahraniční objednávky
zzVelmi negativní v Česku (–31 %) a v Německu
(–26 %).
zzMírnější pokles ve Švýcarsku (–4 %), Itálii
a Španělsku (–7 %).
zzRakousko a Británie zaznamenaly nárůst
o +3 % respektive +19 %.
V Německu jsou zahraniční objednávky ovlivněny prudkým pádem asijských objednávek, způsobeným zejména poklesem v Číně.
Přední výrobci MT pozorují pokles, zejména
společnosti prodávající stroje automobilovému průmyslu, který vykazuje jasné známky
zpomalení výroby.
Naši konkurenti
zzPrudký pád objednávek v Japonsku o –26 %,
tažen dolů poklesem jak domácí (–25 %),
tak zahraniční (–26 %) poptávky.
zzObjednávky tvářecích strojů se snížily
méně, pouze o –2 % v porovnání s Q1 2018,
protože zahraniční objednávky se zvýšily
o +6 % a vyrovnávají pokles domácích objednávek (–6 %).
zzV USA pokles domácích objednávek o –9 %.
zzNa Taiwanu celkové objednávky klesly
o –10 %, přičemž zahraniční i domácí poptávka se snížila shodně o –10 %.
1.2 Obchodování CECIMO
Data o obchodování za 1. čtvrtletí 2019 ukazují jasné zhoršení obchodní aktivity v oblasti MT napříč hlavními regiony.
Export CECIMO  za Q1 2019 v porovnání se
stejným čtvrtletím 2018 činil:
zz4,77 mld. euro.
zzTzn. pokles o –5 % oproti Q1 2018.
zzExport mimo CECIMO klesl o –6 %.
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CECIMO vs Competitors Orders

MT Orders
(Index 100=2015)

2013-2019

150
140
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120

Na národní úrovni byl vývoj objednávek
následující:
Celkové objednávky
zzPrudký pád celkových objednávek v Česku
(–27 %), Německu (–20 %) a ve Španělsku
(–16 %).
zzPomalejší pokles v Itálii (–7 %) a Švýcarsku
(–4 %), objednávky v Austrálii nepatrně
vzrostly (+1 %).
zzVelká Británie registrovala nárůst +15 %.

• Sharp fall of Japanese metal cutting orders of -26%, dragged down by the decreases
in both domestic (-25%) and foreign (-26%) demand.
• Metal forming orders fell less sharply by -2% compared to Q1 2018, as foreign orders
made up to some extent (+6%) for the shortfall in domestic demand (-6%).
• -9% contraction in domestic orders for US.
• -10% drop in total Taiwanese orders, driven by -10% decreases in both foreign and
domestic demand.
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1.2 CECIMO Trade (m)
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CECIMO quarterly exports
CECIMO
Million euro Economic and Statistical Toolbox
First Quarter 2019
2016-2019

source: Eurostat, UN

1.2 CECIMO Trade (m)
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data for the first quarter of 2019 show a clear deterioration of machine tools trade
activity across the main regions.
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• 4.77
billion euros in the 1st quarter.
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• -5%
decrease in Q1 2019, compared to Q1 2018.
-17%
500
174.3
• -6% quarterly decrease of exports outside CECIMO, compared
to the beginning144.5
of 2018.
0 fall of exports to Asia, -6% for exports to Americas and -4% to Europe.
• -7%
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•
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1.2 Vývoz
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2500 billion euros (12.5 billion euros outside CECIMO)
• 8% increase in total exports (+6% increase in exports outside CECIMO).
• Exports
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and CIS countries picked up by +3%.
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• Sharper expansion of exports to Europe (+13%).
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1.2 Dvooz
CECIMO
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zzExport
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Roční export za rok 2018 činil:
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o –6 % 2016Q1
a do Evropy
o –4 %.
zz21,7 mld. euro (12,5 mld. euro mimo CECIMO).
Asia
America
Europe
zzExport do Ruska a do zemí Společenství nezzCelkový export vzrostl o 8 % (+6 % export
CECIMO Economic and Statistical Toolbox
7
závislých států se prudce snížil o –17 %.
mimo
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First Quarter 2019
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Annual imports for 2018:
• 12 billion euros (4.7 billion euros imported from outside CECIMO)
• +12% increase in total imports (+13% increase in imports outside CECIMO)
• +30 increase of imports from Americas, while imports from Asia and Europe grew at a
steep but more moderate pace (+13% and +11%).
• -2% drop of imports from Russia and CIS countries.

Cecimo toolbox

zzExport do Asie a obou Amerik vzrostl

o +4 %, respektive +5 %. Export do Ruska
a zemí SNS se zvýšil o +3 %.
zzPrudce expandoval vývoz do Evropy (+13 %).

Main export destinations

source: Eurostat, UN

2016-2019
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Import CECIMO  za Q1 2019, ve srovnání se
stejným čtvrtletím 2018:
zz2,8 mld. euro.
zzNepatrný růst proti Q1 2018 o +1 %.
zzNepatrný růst importu z Amerik (+1 %)
a Asie (+3 %).
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Roční import za rok 2018:
zz12 mld. euro (4,7 mld. euro ze zemí mimo
CECIMO).
zzRůst celkového importu o +12 % (import ze
zemí mimo CECIMO vzrostl o +13 %).
zzImport z Amerik vzrostl o +30 %, přičemž
import z Asie a Evropy rostl pomaleji (+13 %
a +11 %).
zzDovoz z Ruska a zemí SNS se snížil o –2 %.
1.3 Výroba MT
Po snížení dat za Švýcarsko pro rok 2017
a 2018 byla hodnota produkce CECIMO upravena směrem dolů, na 25 mld. euro v roce
2017 a 27,5 mld. euro v roce 2018. Nové roční
hodnoty růstu jsou +6 % v roce 2017 oproti
roku 2016 (dříve +7 %), a + 8 % v roce 2018
proti 2017 (zůstává). Předběžné odhady na
rok 2019 předpokládají mírnější nárůst o +2 %
na 28 mld. Euro.
Růst celosvětové produkce poslední dva
roky zpomalil (+4 % v roce 2017 a +3 % v roce
2018). Odhady pro letošek předpokládají pro
CECIMO setrvalý růst +2 %.

2. Poptávka po MT 
2.1 Spotřeba CECIMO
Předpověď Oxford Economics
Podle OE dosáhla spotřeba MT v zemích
CECIMO v roce 2018 hodnoty 17,7 mld. euro,
tj. o 10 % více než v předchozím roce.
Náš odhad pro rok 2019 předpokládá plochý vývoj s růstem spotřeby o 0,8 % na 17,8
mld. euro.
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1.2 Obchodování CECIMO

1.3 Production (m)

CECIMO production (m)
2.1 CECIMO Consumption

Production
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CECIMO share
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Oxford Economics Consumption Forecast

90%

100,000.0
90,000.0

80%

81,602

79,690
79,282
According to our latest data submissions, CECIMO MT consumption
reached €17. 7 billion
in 2018 – 10% higher than the previous year. Our estimates for 2019 suggest a flat70%
0.8%
70,000.0
increase in consumption, adding up to €17.8 billion.
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Forecasts
(Spring 2019 issue):
First Quarter 2019
34%year40%
• Oxford Economics consumption growth estimates for CECIMO
for35%
the past
were
32%
40,000.0
adjusted downwards from +14.7% to +12.4% for 2018 against 2017 (our data showed
30%
30,000.0
+10%). World consumption was supposed to grow more moderately by +4%.
28,023 20%
20,000.0
• 2019 is expected to show a flat +0.8% growth of MT consumption
25,520 27,546for CECIMO and
10%
10,000.0+2.3% growth for the whole world.
•0.0In the next 3 years, CECIMO MT consumption is forecast to pick up to 4.3%, +3.6%
0% and
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consumption
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CECIMO Output
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2022 respectively.World Output

1.3 Výroba MT

After the submission of updated figures from Switzerland for 2017 and 2018, CECIMO
production was revised downwards to 25 billion euros in 2017 and 27.5 billion euros in 2018.
MT Consumption
Hence
the new annual production growth
are of Forecast
+6% in 2017 against 2016 (previously
Machine rates
Tool Consumption
y-on-y % change
in million Euro
2007-2022e
7%) and
+8% in 2018 against 2017 (as previously
estimated). The early estimates for 201940.0%
90.0
81.9
suggest a more moderate expansion of 2% totalling to 28 billion euros.
79.4

Předpověď (jaro 2019):
zzOxford Economics upravil růst spotřeby MT
v zemích CECIMO za rok 2018 oproti roku
2017 ze 14,7 % na 12,4 %. Světová spotřeba
dle předpokladu rostla o 4 %.
zzPro rok 2019 očekává OE jen nepatrný růst
spotřeby MT v CECIMO o +0,8 % a celosvětově o 2,3 %.
zzV příštích 3 letech čeká růst spotřeby MT
v zemích CECIMO v letech 2020, 2021
a 2022 o +4,3 %, + 3,6 % a +3,1 %, zatímco
světová spotřeba by měla růst o +3,5 %, +
3,4 % a +3,2 %.

2.1 Spotřeba CECIMO

V roce 2019 bude trh s MT klesat v důsledku
globálního zpomalení obchodu, nejistot kolem brexitu atd. Růst světové výroby v klíčových spotřebitelských sektorech by také měl

Thena
machine
market
decelerate
2019, dueobjednávek
to global trade
slowdown,
klesat
+2,3 % vtool
roce
2019 will
a +2,6
% v rocesharply
2.2 in
Předpověď
Petera
Meiera/
Brexit
uncertainties,
etc.
The
world
production
in
key
consuming
sectors
is
also
expected
2020. Evropské MT pravděpodobně zažijí po- HPO CECIMO8
to slow down to 2.3% in 2019 and slightly pick up to 2.6% in 2020. European MT will most
malý
růst, zatímco růst v Asii by měl v roce V Q1/2019 byl index objednávek mírně pod
likely see the slowest growth, while Asia is forecast to see a growth acceleration in 2019.
2019 akcelerovat.
dlouhodobým trendem (silná červená linie
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World production over the past64.6two years
grew
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60.0Estimates
56.1for the current year suggest a similar flat 5.6%
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The Q1 orders index fell slightly below the long-term trend line. The thick 12mt-average
is slightly below the red forecast line. New indicators flattened the forecasts for 2019,
Forecast
Order
Intake
(18 months)
meaning
that the peak
was passed
in 2018.

v grafu). Dvanáctiměsíční průměr byl též
slabě pod křivkou předpovědi (slabší červená linie). Nové ekonomické indikátory snížily předpověď na rok 2019, takže vrcholu
přijatých objednávek bylo dosaženo v roce
2018.
HPO a Peter Meier se shodují, že pravděpodobnost ekonomické krize roste. Podle nich
existují čtyři hlavní důvody:
zzSpotřební a průmyslové cykly již dosáhly
ve všech hlavních ekonomických regionech
svého vrcholu.
zzObjemy přijatých objednávek padají téměř
ve všech sektorech investičního strojírenství, v některých dokonce rekordní rychlostí.
zzIndikátory podnikatelské důvěry vykazují
prudký pokles. Takový pokles v minulosti
předcházel velké ekonomické krizi.
zzAmerická křivka výnosů se výrazně zploštila
a v půlce května spadla do negativní oblasti.
Finanční trhy stále odolávají tlaku reálné ekonomiky díky podpoře centrálních bank, nikoli
ekonomické aktivity. Není jasné, jak dlouho to
může trvat.
2.3 Index průmyslové výroby
Index výroby měří změny objemu výstupu
v uzavřených a stálých intervalech, zpravidla měsíčních. Vyjadřuje trend objemu
přidané hodnoty v daném referenčním
období. Výrobní index je teoretická míra,
která je aproximována z reálných hodnot.
Přidaná hodnota v bazických cenách může
být vypočtena z obratu (po vyloučení DPH
a dalších obdobných odečitatelných daní
přímo vztažených k obratu), 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 neodečitatelné, plus subdodávky obdržené k výrobku.
Průmyslová výroba je počítána jako fixní na
základě ročního objemového indexu typu
Laspeyres.
Základní období: rok 2010 = 100.
Zdroj: Eurostat.

New Orders CECIMO 8 (Total)
Comment:

2.3 Industrial Production Index (M)
In April 2019, the industrial production further fell by -0.7% in the EU28 and by -0.5% in
the EA19, compared to the previous month. Compared to April 2018, industrial production
showed a flat growth (+0.1%) in the EU28 but registered a drop of -0.5% in the Eurozone.
Industrial activity continues to slow down since the beginning of the year but is still in the
positive territory both in Eurozone (104.8) and EU28 (105.9).

The level of Q4 18
not be maintained
value of Q1 2019
almost below the
long term trend lin
thick 12mt-averag
slightly below the
forecast line.

The new indicator
that the peak was
in 2018.

2.3 Industrial Production Index (M)

The average industrial production for the past year, compared to 2017, rose by 1.3% in the
In April
the
industrial
production further fell by -0.7% in the EU28 and by -0.5% in
EU28
and2019,
1.1% in
the
euro area.
the EA19, compared to the previous month. Compared to April 2018, industrial production
showed
a flatIndex
growth (+0.1%) inIndustrial
the EU28
but registered
Industrial Production
MT Orders
Production
in the EU a drop of -0.5% in the Eurozone.
2015=100
Industrial
activity continues to slow down
since the beginning of the year but is 2015=100
still in the
2008-2019
140
110.0
positive
territory both in Eurozone (104.8) and EU28 (105.9).
106.7130

2.2The
Předpověď
objednávek
CECIMO 8, forecast
order intake, JunePetera
11, 2019 Meiera/HPO CECIMO8
120in the
105.0 average industrial production for the past year, compared to 2017, rose by 1.3%
HPO and Peter Meier confirm that an economic crisis becomes increasingly likely. According
115
EU28 and 1.1% in the euro area.
110
to them, there are four main reasons that point to an economic crisis:
112
100.0

100

Industrial Production in the EU

Industrial Production Index

MT Orders

• 2015=100
Consumer and industrial cycles have already peaked in all major economic regions.
2015=100
90
140
110.0
•95.0
The order intake figures are falling in 2008-2019
almost all capital goods industries, some80 with
record sharp declines.
106.7130
70
• 105.0
Business confidence indicators saw a sharp decline. Such declines preceded major
120
89% correlation bewteen the smoothed (4 quarters
60
90.0
economic crises in the past.
115
moving average) industrial production index (EU)
110
50
112
• The America yield curve has flattened out considerably and has fallen into negative
100
100.0
40
85.0
territory in mid-May.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

90

'19

Financial
markets are still withstanding the pressure of the real economy due to support
80
95.0
Industrial Production EU
CECIMO8 Orders
CECIMO8 Orders (4 Q moving average)
ofSource:
central
banks,
not
the
economic
activity.
However,
it
is
not
clear
how
long
that
can
last.
70
Eurostat + CECIMO
89% correlation bewteen the smoothed (4 quarters

90.0

60

moving average) industrial production index (EU)
Monthly comparison:
50
• Countries
(in
the
CECIMO
membership)
with
the largest decreases in industrial
40
85.0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Q2 Q3 Q4
Q1 Q2
Q3 Q4(-27%)
Q1 Q2 Q3 Q4and
Q1 Q2 Q3
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4(-2.3%).
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
production
were
the
UK
Germany
CECIMO
Economic
and
Statistical
Toolbox
2008
2009
2010were2011
2012 in Portugal
2013
2014
2015 and 2016
2018
'19
11
• The highest
increases
observed
(+2.9%)
Finland2017
(-2.2%).
First Quarter 2019
Industrial Production EU

CECIMO8 Orders

CECIMO8 Orders (4 Q moving average)

Eurostat + CECIMO
On Source:
an annual
basis:
• Countries with the largest decreases in industrial production were Germany (-3.4%), the
Monthly
comparison:
Netherlands
(-2.7%) and the UK (-2.4%).
• Countries
(in
the CECIMO
membership)
with(+6.5%),
the largest
in industrial
•
The
highest
increases
were recorded
in Finland
Czechdecreases
Republic (+3.3%)
and
2.3 Index
průmyslové
výroby
source
production
were the UK (-27%) and Germany (-2.3%).
Sweden
(+3.2%).
https://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases?p_p_id=101_INSTANCE_jtJORfNw4amk&p_p_lifecycle=0&p_p
• The highest
increases were observed in Portugal (+2.9%) and Finland (-2.2%).

Jan 2019/ Jan Feb 2019/ Feb

Mar 2019/

Apr 2019/ Apr

28
On an annualEUbasis:
2018
2019
Mar 2018
2018
• CountriesTotal
withindustrial
the largest
decreases in-0.40%
industrial
production
Germany (-3.4%), the
production
0.30%
0.40% were-0.10%
Capital
goods and the UK (-2.4%).
-2.40%
0.50%
1.50%
-1.60%
Netherlands
(-2.7%)
Durable
consumer goods
0.70%
0.10%
• The highest
increases
were recorded-0.10%
in Finland
(+6.5%),
Czech 0.20%
Republic (+3.3%) and
Intermediate
-1.20%
0.40%
0.80%
-0.10%
source goods
Sweden (+3.2%).

V dubnu 2019 průmyslová výroba ve srovEnergy
2.90%
-4.40%
-6.20%
-0.60%
https://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases?p_p_id=101_INSTANCE_jtJORfNw4amk&p_p_lifecycle=0&p
nání s předešlým měsícem dále padala
Non-durable consumer goods
1.40%
3.10%
1.70%
2.80%
Jan 2019/ Jan Feb 2019/ Feb Mar 2019/ Apr 2019/ Apr
o –0,7 % v EU28 a o –0,5 % v Eurozóně (euroaEU 28
2018
Mar 2018
2018 (114.6), Czechia
The highest
production
indices per total industry
were2019
registered
in Finland
rea, EA19). Ve srovnání s dubnem 2018 vyká- 2.3 Index
průmyslové
výroby
Total industrial
production
-0.40%
0.30%
0.40%
-0.10%
(114.2)
and
Denmark
(111.4).
zala průmyslová výroba nepatrný růst +0,1 %
Capital goods
-2.40%
0.50%
1.50%
-1.60%
v EU 28, ale snížení o –0,5 % v EA. Průmyslová K ročnímu základu:
výroby0.20%
za celý průmysl byl
Durable consumer goods
-0.10%Nejvyšší
0.70% index0.10%
CECIMO
and poklesem
Statistical
Intermediate
goods Toolbox
0.40%
aktivita pokračuje v pomalém poklesu od za- 12
ve0.80%
Finsku -0.10%
(114,6), Česku (114,2)
s Economic
největším
průmyslové-1.20%registrován
zzZemě
First Quarter 2019
Energy
-4.40%
-6.20%
-0.60%
čátku tohoto roku, ale je stále ještě v pozitivní
a Dánsku
(114,4).
výroby byly: Německo
(–3,4 %), Nizozemí 2.90%
Non-durable consumer goods
1.40%
3.10%
1.70%
2.80%
oblasti jak v EA (104,8), tak v EU 28 (105,9).
(–2,7 %) a Británie (–2,4 %).
Průmyslová výroba za rok 2018 vzrostla zzNejvětší
růstproduction
byl zaznamenán
vetotal
Finsku
3. Investice
The highest
indices per
industry
were registered in Finland (114.6), Czechia
o 1,3 % v EU 28 a o 1,1 % v EA.
(+6,5
%),and
Česku
(+3,3 %)
a Švédsku (+3,2 %).
(114.2)
Denmark
(111.4).
3.1 Tvorba hrubého fixního kapitálu
Měsíční srovnání:
Největší
růst
průmyslové
výroby
mezi
zeměmi
Hrubý fixní kapitál (GFCF) je tvořen akvizicí
CECIMO
Economic
and
Statistical
Toolbox
12
Firstbyl
Quarter
2019
CECIMO
registrován
v Dánsku (+14,3 %), fixního hmotného a nehmotného majetku dozzZe zemí CECIMO měly největší pokles
mácích výrobců mínus jeho zbavení. Týká se
průmyslové produkce Británie (–2,7 %) Finsku (+3,3 %) a Švédsku (+2,3 %).
Nejprudší pokles nastal ve Španělsku zejména strojů a zařízení, vozidel, bytů a dala Německo (–2,3 %).
(–6,7 %), Itálii (–5,5 %), Nizozemí (–4,2 %) ších staveb.
zzNejvětší růst byl pozorován v Portugalsku
a Německu (–3,9 %).
Zdroj: Eurostat a ECB
(+2,9 %) a Finsku (+ 2,2 %).
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V Q1 2019 tvorba hrubého fixního kapitálu
(GFCF) vzrostla o 6 % ve srovnání se stejným
kvartálem 2018 a dosáhla 797,5 mld. Euro.
V roce 2018 se GFCF zvýšila na 3,16 bil. Euro
(o 5,2 % více než předešlý rok).
Předpověď investování Evropské komise
(jaro 2019): Očekává se, že celkové investice
v EU28 v roce 2019 zpomalí z 3,2 % v roce
2018 na 2,1 % v roce 2019 a 2,1 % v roce 2020
(upraveno dolů proti předpovědi z podzimu
2018).
U investic do zařízení se předpokládá zpomalení z +3,5 % v roce 2018 na +1,5 % v roce
2019 a 2,4 % v roce 2020 (upraveno dolů ve
srovnání s předpovědí z podzimu 2018).
Předpověď investování OECD: Očekává
se, že růst investic v Eurozóně bude pomalu klesat z +3,3 % v roce 2016 na +2,63 %
v roce 2019 a +2,22 % v 2020. Růst investic
za všechny ekonomiky OECD má též zpomalit z +2,88 % v roce 2018 na +1,65 % v 2019
a poté zrychlit na +2,52 % v 2020.

3.
3.Investment
Investment

3.1
3.1Gross
GrossFixed
FixedCapital
CapitalFormation
Formation(M)(M)
Gross Fixed Capital Formation
Gross Fixed Capital Formation

GFCF (EU28 in billion EUR)
GFCF (EU28 in billion EUR)
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In In
Q1Q1
2019,
gross
fixed
capital
formation
gained
+6%
compared
to to
thethe
same
quarter
in in
2019,
gross
fixed
capital
formation
gained
+6%
compared
same
quarter
2018
and
reached
€797.5
billion
in in
absolute
value.
In In
2018,
thethe
GFCF
added
upup
to to
€3.16
2018
and
reached
€797.5
billion
absolute
value.
2018,
GFCF
added
€3.16
3.1 Tvorba
hrubého
fixního
kapitálu
trillion
(+5.2%
higher
than
thethe
previous
year).
trillion
(+5.2%
higher
than
previous
year).
2017
2017

(updated)
(updated)

2018
2018

At current prices
y-on-y
At current prices
y-on-y
At current prices% of GDP
y-on-y
At current prices% of GDP
y-on-y
Country / label
Country / label
% of GDPgrowth rate
% of GDPgrowth rate
(EUR million)
(EUR million)
(EUR million)
growth rate
(EUR million)
growth rate
Germany
665,722.0
20.3%
5.7%
703,419.0
20.8%
5.7%
Germany
665,722.0
20.3%
5.7%
703,419.0
20.8%
5.7%
France
515,926.0
22.5%
5.7%
537,918.0
23.0%
4.3%
France
515,926.0
22.5%
5.7%
537,918.0
23.0%
4.3%
United Kingdom
400,712.9
17.2%
-0.9%
406,090.0
17.0%
1.3%
United Kingdom
400,712.9
17.2%
-0.9%
406,090.0
17.0%
1.3%
Italy
303,738.8
17.6%
5.4%
315,675.5
18.0%
3.9%
Italy
303,738.8
17.6%
5.4%
315,675.5
18.0%
3.9%
Spain
238,952.0
20.5%
6.8%
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21.2%
7.3%
Spain
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20.5%
6.8%
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21.2%
7.3%
Netherlands
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20.5%
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5.9%
Netherlands
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4.9%
157,502.0
21.0%
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25.0%
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In theSweden
second
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Finland
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5.0%
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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
(M)
(sezónně upravená). Současná úroveň využití
(M)
kapacit je uvedena v % (sezónně upravená).
Sledováno je každý měsíc více jak 38 tisíc průmyslových firem, přičemž pololetní průzkum
zahrnuje přes 44 tisíc jednotek. Získané odpovědi z průzkumu jsou agregovány ve formě „bilancí“. Bilance jsou konstruované jako
clearlyofsee
a continuous
decrease
ofAlthough
capacity utilisation
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mean we
demand
for machine
tools.
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OECD investment forecast: investment growth to slow down from +3.3% in 2018
to +2.63%

3.2 Capacity Utilisation in the Investment
3.2 Capacity Utilisation in the Investment
Goods Sector
Goods Sector

Podle odhadu se současné výrobní kapacity
v Q2 2019 zvýšily o 7,4 %, ve srovnání s 3,6 %
v Q1 2019. Rostoucí počet manažerů hodnotí své výrobní kapacity jako dostačující, spíše než nedostatečné. To napovídá, že nevidí
potřebu investovat do dodatečných kapacit.
Pro CECIMO to znamená, že bychom neměli
v blízké budoucnosti očekávat růst objednávek MT.
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Ve druhém kvartálu tohoto roku klesla úroveň využití kapacit v EU o –1 % proti stejnému kvartálu loňského roku a dosáhla 86,2 %.
V ročním vyjádření je to první negativní vývoj
od Q3 2016. Využití kapacit je silně korelováno se zakázkami CECIMO na MT (96 %).
Pokles využití kapacit naznačuje zpomalení poptávky po MT. I když jejich úroveň je
v rámci rozpětí 80–90 %, vidíme jasně trvalý
pokles využití kapacit od Q3 2018, není pravděpodobné oživení v horizontu jednoho či
dvou kvartálů.
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For CECIMO, this means that we should not see a sensible increase in
MT orders in the near future.
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3.3 Zpráva o bankovních úvěrech
Průzkum bankovního úvěrování je určen pro
senior-úvěráře bank eurozóny. Hlavním účelem je zlepšit porozumění chování zápůjčních
bank v eurozóně. Otázky se týkají tří kategorií
úvěrů: úvěrů či kreditních linek podnikům; půjček domácnostem na nákup domů; spotřebitelských úvěrů a dalších půjček domácnostem.
Pro všechny tyto kategorie jsou otázky zaměřeny na kreditní standardy pro získání úvěru;
termíny a podmínky; poptávku po úvěrech
a faktory, které ji ovlivňují. Odpovědi na otázky
týkající se kreditních standardů jsou analyzovány z hlediska rozdílů („čistá percentáž“) mezi
podílem bank, které hlásí zpřísnění standardů
a bank hlásících 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 snížení.
Čistá poptávka proto bude pozitivní, když větší
podíl bank hlásí růst poptávky po úvěrech, negativní, když více bank hlásí pokles poptávky.
http://www.ecb.eu/stats/money/surveys/
lend/html/index.en.html
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positive than the expectations in the previous round.
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Výsledky za duben 2019 podle zprávy o bankovních půjčkách ukazují, že kreditní standardy pro půjčky podnikům v Q1 2019 zůstaly
všeobecně beze změny. Výsledky byly pozitivnější, než se očekávalo.
Kreditní standardy na půjčky podnikům
v eurozóně zůstaly na –1 % jako v předchozím
kvartálu. Od Q1 2017 pozorujeme trend uvolňování úvěrové politiky:
zzPro SME (small and medium enterprises)
zůstaly neměnné (+1 %).
zzPro větší firmy pokračovaly ve zmírňování
(–5 %).
zzHlavním hnacím momentem uvolňování je
konkurenční tlak ostatních bank.
zzKreditní standardy na půjčky podnikům
byly zmírněny ve Francii a Nizozemí, ale
zpřísněny v Německu. V Itálii a ve Španělsku
zůstaly beze změny.
zzV Q2 banky Eurozóny (EA) očekávají další
zmírňování kreditních standardů na půjčky
podnikům (–2 %).
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Čistá poptávka podniků po úvěrech zůstala zzVyužití alternativního financování mělo nev Q1 stabilní na 0 % (+9 % v Q4 2018), po růstu
3.4 Euribor – depozitní sazby centrální banky
gativní dopad na poptávku po úvěrech.
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bízena jiné centrální bance v eurozóně termízzPoptávka po úvěrech SME se zvyšovala pomalejším tempem, u velkých firem zůstala Objednávky MT CECIMO vykazují 71% korela- novaná depozita. Měsíční data jsou počítána
ci s poptávkou po úvěrech při posunu o dva jako průměr denních hodnot bank s největším
beze změny.
měsíce. Protože se předpokládá, že kreditní objemem byznysu na peněžním trhu eurozóny.
zzČistá poptávka po úvěrech ze strany podnihttp://www.euribor-ebf.eu
standardy se poněkud zmírní a čistá poptávka
ků se zvýšila v Německu a v Nizozemí.
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first half of 2020 at least.
• The Governing Council of the ECB will continue reinvesting payments from mature
securities purchased under the massive asset purchase program to maintain favourable
liquidity conditions and high degree of monetary accommodation as long as possible.
• Key parameters for new TLTRO III: interest rates set at 10 basis points above average
Eurosystem’s refinancing operations rate.

Cecimo toolbox

4. Business Climate
5%

4%

4.1 CECIMO Business Climate Barometer (m)
3%

The Business Climate Barometer is a quarterly survey that assesses CECIMO-based
2%
companies’
current business sentiment and expectations for the next quarter. This edition
is based on the responses of several companies and national associations from 8 CECIMO
member
1% countries and was carried out in April 2019.
Note: The response rate was insufficient to draw meaningful conclusions. The Business 0.000%
0%
-0.113%
Climate Barometer will be reviewed at the next SPT meeting.
-0.309%

source: Euribor database, ECB

-1%

Methodology

EURIBOR 3M Quarterly average

4.1 CECIMO  barometr podnikatelského
klimatu
Barometr podnikatelského klimatu je čtvrtletní průzkum, který hodnotí aktuální podnikatelskou náladu firem CECIMO a jejich očekávání pro příští kvartál. Průzkum je založen
na odpovědích firem a národních asociací
osmi členských zemí CECIMO a byl zpracován
v dubnu 2019.
Poznámka: Počet odpovědí není dostačující
k dalekosáhlým závěrům. Barometr bude přezkoumán na příštím zasedání SPT.

60%
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ECB refinancing rate

Assessment of general business climate of Q1
80%

CECIMO se již čtvrtý kvartál v řadě stále
zhoršuje, spadlo ze 23 % v Q4 2018 na 16 %
v Q1 2019.
Podnikatelská očekávání pro druhé a třetí
čtvrtletí se nepatrně zlepšila, přešla do pozitivní oblasti (z –3 % na +2 %).

EURIBOR 12M quarterly average

National associations and individual companies assess their business climate and
expectations for Q2 2019 on the basis of three options (positive, neutral and negative),
regarding demand, domestic production, export sales and employment. Moreover, respondents state their current rate of operation and indicate the factors hindering their
activities.
results shown
below correspond
3.4
Euribor The
– depozitní
sazby centrální
banky to the difference between positive and
negative answers for each question – excluding the neutral ones, which are represented on the Y axis. The X axis corresponds to a timeline.

4. Podnikatelské klima

Metodika
Národní asociace a jednotlivé firmy hodnotí
své podnikatelské klima a očekávání pro Q1
2019 na základě tří alternativ (pozitivní, neutrální a negativní), týkajících se poptávky,
domácí produkce, exportních prodejů a zaměstnanosti. Dále respondenti uvedou své 18
současné výrobní vytížení a faktory bránící
jejich aktivitám. Výsledné hodnocení ukazuje rozdíly mezi pozitivními a negativními odpověďmi na každou otázku – s vyloučením
neutrálních, které se nalézají na ose Y. Osa X
odpovídá časové přímce.
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Evropská centrální banka (ECB) oznámila svá
hlavní rozhodnutí v oblasti monetární politiky zaměřená na zajištění inflace blízko 2 % ve
střednědobé perspektivě, aby finanční podmínky nadále podporovaly růst v EA:
zzHlavní úrokové sazby ECB (minimální možná úroková sazba u půjček a depozit) zůstanou nezměněny na 0,00%, 0,25 % respektive –0,40 %, přinejmenším do první poloviny
roku 2020.
zzŘídicí rada ECB bude pokračovat v reinvestování plateb za splatné cenné papíry,
nakoupené v rámci masivního programu
nákupu dluhopisů, k udržování příznivých
podmínek likvidity a vysokého stupně
monetární stability, jak nejdéle to bude
možné.
zzKlíčové parametry nového TLTRO III: úrokové sazby držet na 10 bazických bodech nad
průměrnou sazbou Eurosystému pro refinanční operace.

zzCelkové podnikatelské klima mezi členy

Interest rates - EURIBOR

Euribor rate

Q2 2014

Depozitní sazba je sazba, kterou banky získávají z peněžních vkladů uložených do druhého dne u centrální banky.
Tzv. hlavní refinanční sazba, minimální nabízená sazba nebo sazba hlavních refinančních
operací (MRO) je úroková sazba, kterou banky
musí platit, když si půjčí peníze od ECB na období jednoho týdne.

The general business climate among CECIMO members continued to deteriorate for
the fourth quarter in a row, dropping from 23% in Q4 2018 to 16% in Q1 2019.

4.1 CECIMO barometr podnikatelského klimatu

Business expectations for the second and third quarters together picked up only

marginally,
just enough
to get into positive territory
-3% tomanažerský
+2%).
Globální(from
nákupní
index (PMI)
4.2 Nákupní
manažerský
index
Globální zpráva o výrobě je kompilována na spadl v červnu již druhý měsíc pod hranici
základě podkladů IHS Markit a J.P.Morgan 50 a dosáhl své nejnižší úrovně od října 2012
CECIMO Economic and Statistical Toolbox
spolu
s ISM a IFPSM, založených na výsled- (49,4 z květnových 49,8). Nové objednávky se
First Quarter 2019
cích průzkumů zahrnujících 9 000 vedoucích snižovaly nejrychleji za sedm let.
obchodních činitelů ze 30 zemí. Celkově tyto zzPodmínky výroby se zhoršily pro investiční
země představují přibližně 86 % celosvětového
statky i zboží střednědobé spotřeby.
výstupu zpracovatelského průmyslu. Kladené zzSpotřební zboží expandovalo, ale nejpomaotázky se týkají skutečných událostí a nezakláleji za tři roky.
dají se na názorech. Data jsou prezentována zzUSA, Indie, Brazílie a Austrálie zaznamenaly
ve formě všeobecně rozšířených indikátorů,
růst.
kde index nad 50,0 indikuje růst proměnné zzČína, Japonsko, Německo, Velká Británie,
oproti předešlému měsíci, index pod 50,0 indiTaiwan, Jižní Korea, Itálie a Rusko zaznamekuje pokles a index 50,0 znamená beze změny.
naly pokles.
Všechny indikátory jsou sezónně upraveny na
úrovni národního sektoru.
Výrobní sektor v Eurozóně v únoru dále klesal.
(http://www.markiteconomics. com/
Výrobní PMI Eurozóny oslabil méně, než byly
Survey/page.mcv/about PMIData
dřívější předpoklady, a zůstal již pátý měsíc
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4.2 Purchasing Managers Index (M)

téměř beze změny pod hranicí 50 (v červnu
47,6, v květnu 47,7).
zzVýrobní podmínky byly v oblasti společné
měny všeobecně špatné.
zzNové objednávky se snižovaly již devět měsíců po sobě.
zzGlobální obchod, politické nejistoty a automobilní průmysl pracující pod své možnosti se projevovaly v objemu objednávek.
Německo bylo z hlediska naplnění kapacit
nejslabším státem.

Global Manufacturing PMI vs Total CECIMO8 Orders

PMI
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Rakouský výrobní sektor zaznamenal pokles
a PMI byl nejníže za 55 měsíců (14,5 v červnu, po 48,3 v květnu). Výrobní podmínky se
dále zhoršovaly. Výstup a objednávky klesaly
a firmy dále omezovaly svou nákupní aktivitu.
Domácí a zahraniční poptávka slábla, zejména
ze strany automobilního sektoru.
Český PMI klesl na svoji nejnižší hodnotu (45,9 z 46,6 v květnu) od července 2009.
Rychlejší pokles výroby a nových objednávek měl za následek redukci zaměstnanců.
Výrobní podmínky se zhoršovaly. Exportní objednávky padaly nejrychleji za dekádu.
Německý výrobní sektor pokračoval v poklesu (PMI 45,0 se ale zvýšil proti 44,3 z května). Slabší externí poptávka (zejména z Asie)
a pokles automobilního průmyslu vyvíjely tlak
na snižování objednávek. Výsledkem byl pokles odbytu a zaměstnanosti.
Španělský výrobní PMI vstoupil do negativní oblasti (47,9 z 50,1). Výroba se snižovala poprvé za více než 5 a půl roku. Poptávka
byla srážena domácím i zahraničním trhem.
Výrobní podmínky a zaměstnanost rovněž zaznamenaly pokles.
Ve Francii zaznamenal výrobní sektor nejrychlejší růst odbytu od minulého srpna. Výrobní
PMI vzrostl v červnu na 51,9 (z 50,6 v květnu)
a dostal se na nejvyšší úroveň za devět měsíců.
Podmínky poptávky se zlepšily, zejména v důsledku nových zahraničních objednávek z Asie,
USA a některých evropských zemí.
Italské firmy zaznamenaly jedenáctý po
sobě jdoucí pokles odbytu a nových objednávek. Exportní prodeje se zhoršovaly nejrychleji od srpna 2012. Výrobní PMI byl v červnu
48,4, pod předchozím 49,7.
Švýcarský výrobní PMI se snížil na 47,7
v červnu z květnového 48,6, tj. pod očekávání
trhů a nejníže od října 2012. Čtvrtý po sobě
jdoucí pokles průmyslové aktivity byl způsoben snižující se výrobou a nižším počtem objednávek, které dosáhly nejnižší hodnoty za 7
let.
Turecký výrobní PMI dosáhl v červnu své
nejvyšší hodnoty 47,9 za 11 měsíců a zvýšil
se z 45,3. Nové exportní objednávky se vrátily
k růstu. Zlepšení zahraniční poptávky vedlo
k mírnému zklidnění.
Výrobní PMI Velké Británie klesl ze 49,4 na
48,0 tj. nejníže za 76 měsíců. Již tak vysoká
úroveň zásob, způsobená jejich před-brexitovým hromaděním, zpomalila odbyt a snížila
počet nových objednávek. Poptávka jak domácí, tak i zahraniční, slábla.
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Global manufacturing PMI falls below the threshold of 50 in June for the second month in a

4.2 Nákupní
index
row and hitsmanažerský
its lowest level
since October 2012 (49.4 down from 49.8 in May). New orders

contracted at the fastest pace in seven years.
• Operating conditions deteriorated again for intermediate and investment goods.
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change
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at the%lowest
pace
in three years.
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% change
• US, India Brazil and Australia registered
growth.
June 2019
58
7.0%
• China,
Japan, Germany, UK, Taiwan, South Korea, Italy and Russia registered downturns.
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Austrian manufacturing PMI hit its 55-month low (47.5 in June, after 48.3) and continued
4.2 Nákupní
manažerský index
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to fall in the negative territory. Operating conditions continued to deteriorate. Output and
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Germany’s manufacturing sector continued to decline (PMI at 45.0 up from 44.3 in May). Weaker
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external demand (from Asia in particular) and the downturn in the automotive industry put
downward pressure on orders. Output and employmentCECIMO
declined
as a result.
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fell
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56
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foreign markets. Operating conditions and employment also registered a downturn.
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In54France, the manufacturing sector has seen its fastest rise in output since last August.
Manufacturing PMI rose to 51.9 in June (up from 50.6 in May) and hit its highest level 4.0%
in nine
52.1
months.
Demand conditions improved, especially due to new foreign orders from Asia,3.0%
US and
52
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several European countries.
1.0%

50
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Italian
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Swiss manufacturing PMI fell to 47.7 in June from47.5
48.6 in May, below market expectations
-4.0% and
46 lowest since October 2012. The fourth consecutive decline 45.5
the
in industrial activity was
driven
-5.0%
by falling production and orders that dropped to the lowest level in 7 years.
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44
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47.9 in June,
China
India
Japan
Southof
Korea
Taiwanup from 45.3.
Russia New export
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Indianand
manufacturing
sector lost growth momentum in June, following an acceleration
First Quarter 2019

in May. The Manufacturing PMI was at 52.1 in June, after May’s three-month high of 52.7.
Softer upturn in sales underpinned slower output growth. Employment increased at a
lower speed.

In May 2019, the OECD BCI for Europe moderately dropped by -0.1% (from 100.1 in April),
Usually
CECIMO8
Orders index
follows
to 2since
quarters
delay.
We can expect
and reached
the no-change
level
of 100the
forBCI
the with
first 1
time
August
2013.
further decrease in demand for MT.
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• The BCI for Europe in Q1 2019 averaged at 100.3 – the lowest since the Q2 2016.
MT Orders (100=2015)

OECD Business Confidence Indicator for Europe
2008-2019
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93.0
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ku sledování (49,2 po 50,0 v květnu). Také tok
výroby podniků, zakázek a akcií, spolu s jejich
nových objednávek klesal nejrychleji za celou 4.3 OECD indikátor podnikatelské důvěry
dobu. Slabá poptávka domácích i zahranič- Složený vedoucí indikátor (CLI), jehož součástí současnou pozicí a očekáváním pro nejbližší
ních zákazníků, spolu s nedostatkem investic, je BCI, se skládá ze souboru komponent vybra- budoucnost.
CECIMO Economic and Statistical Toolbox
23
First Quarter
2019 anticipoTyto indexy jsou navrženy
tak, aby
ných ze širokého spektra klíčových krátkodopodkopávaly důvěru klientů.
Brazílie zaznamenala zlepšování zpracova- bých ekonomických indikátorů tak, aby se za- valy body obratu ekonomické aktivity v relatelského průmyslu. PMI vzrostl z 50,2 v květ- jistilo, že indikátory budou trvale vyhovovat, ci k trendu v průměru o 6 až 9 měsíců dříve,
nu na 51,0 v červnu. Obnovený růst v nových pokud v budoucnu nastane změna ekonomic- než k nim dojde. Zatímco teorie říká, že bod
provozech podpořil růst výroby a podnikatel- kých struktur. CLI jsou počítány pro 33 zemí obratu v CLI signalizuje obrat v referenčních
skou náladu, ale export se snížil nejrychleji za OECD (Island není zahrnut) a několik regio- řadách, jsou body obratu ve skutečnosti denálních agregátů. Jsou založeny na hodnocení terminovány komplikovaným procesem. Body
dva a půl roku.
obratu v referenční řadě jsou obvykle založeny
asi 4 až 8 měsíců předem. Proto je často nutné
PMI
monthly
%
change
Americas
vyčkat několik období, než se učiní definitivní
Manufacturing PMI
% change
závěr. Je vhodné využít informace o meziročJune 2019
4.0%
58
ním vývoji CLI.
Typické ukazatele CLI zahrnují změny ob56
3.0%
jednávek a zásob, indikátory finančního trhu,
54
2.0%
podnikatelské důvěry a data o klíčových sektorech a trendu hlavních obchodních partnerů.
1.6%
52
1.0%
50.5
Standardizovaný BCI reprezentuje jen zpra50.2
50
0.2%
0.2%
50
0.0%
covatelský sektor. Je založen na hodnocení
produkce společností, jejich zakázek, akcií
49.1
-1.0%
48
a jejich současné pozice a očekávání. BCI
-1.6%
-2.0%
46
ukazuje dlouhodobý trend průmyslové výroby (s šestiměsíčním zpožděním). Zvýšení více
44
-3.0%
než o 100 znamená expanzi, snížení více než
42
-4.0%
o 100 propad; růst méně než o 100 je obraBrazil
Canada
Mexico
USA
tem vzhůru a pokles méně než o 100 znamená
Manufacturing PMI
% change
zpomalení.
(http://stats.oecd.org/mei/default.
asp?lang=e&subject=5)
4.2 Nákupní
manažerský
index
US manufacturing PMI posted 50.6 in June, signalling a marginal improvement of the

manufacturing sector’s health from 50.5 in May. The growth rate for production quickened,
due to a rise in new orders, but new employment was the slowest in 3 years.

www.sst.cz

Subdued economic conditions in the domestic and foreign markets contributed to the
sharpest decline of production in three-and-a-half years for Canadian manufacturers. PMI
picked up fractionally from 49.1 in May to 49.2 in June. Order books have been deteriorating
for the past four months.
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Cecimo toolbox
V květnu 2019 indikátor podnikatelské důvěry
(BCI) pro Evropu mírně klesl o –0,1 % (z 100,1
v dubnu) na neměnnou úroveň 100, poprvé
od srpna 2013.
zzBCI pro Evropu v Q1 2019 byl v průměru na
100,3 – nejníže od Q2 2016.
Obvykle index objednávek CECIMO8 následuje BCI se zpožděním 1 až 2 kvartálů. Můžeme
očekávat další pokles poptávky po MT.

growth downwards for EU28 since the Winter 2019 forecast (light blue line):
• EA19 economy to grow by +1.2% in 2019 and +1.5% in 2020 (European Commission
(EC)).
• EU GDP to grow by +1.4% in 2019 and by +1.6% in 2020 (EC).
• The US GDP to increase by +2.4% in 2019 and +1.9% in 2020 (EC).
• Japanese economy to increase by +0.8% in 2019 and by 1.6% in 2020 (EC).
• Chinese GDP expected to increase by +6.199% in 2019 and by +6.012% in 2020 (OECD)

GDP quarterly growth

% change, same period previous year
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5.1 Hrubý domácí produkt
In June, Euro area annual inflation is expected to stay stable at 1.2% and average at 1.4%
Meziroční kvartální růst HDP v Q1 2019:
for the Q2,
based
on a flash points),
estimateenergy
from Eurostat.
Services
(+0.47
percentage
(+0.38 pp), food, alcohol and tobacco (+0.29
zzČtvrtletní HDP rostl v EA19 o +1,2 % pp) contributed positively to the inflation. Non-energy industrial products contributed to a
Inflation rate
a v EU28 o +1,5 % (Eurostat).
lesser extent
(+0.08
pp).
Inflation rate,
%
zzHDP v USA se zvýšil o +3,2 % (Eurostat).
24 3.0CECIMO Economic and Statistical Toolbox2017-2019
First Quarter 2019
zzJaponský HDP se zvýšil o +0,93 % (OECD)
In June, Euro area annual inflation is expected to stay stable at 1.2% and average at 1.4%
2.7
for the Q2,
based on a flash estimate from Eurostat.
zzČínská ekonomika rostla o +6,4 % (OECD).
2.5

5. Souhrnné indikátory

Ekonomická prognóza Evropské komise (EC)
pro jaro 2019 mírně poopravila růst HDP pro
EU28 směrem dolů (tenká světlemodrá linka):
zzEkonomika EA19 by měla růst o +1,2 %
v roce 2019 a 1,5 % v roce 2020 (EC).
zzHDP EU má růst o 1,4 % v roce 2019
a o +1,6 % v roce 2020 (EC).
zzHDP USA má růst o 2,4 % v roce 2019
a o +1,6 % v 2020. (EC).
zzOčekává se, že čínský HDP se v roce 2019 zvýší
o +6,199 % a v roce 2020 o +6,012 % (OECD).
Poznámka: Čtvrtletní míry růstu v grafu (pro
EU, USA a Japonsko) jsou dle předpovědi EC
Winter 2019. Hodnoty předpovídané pro Čínu
jsou roční.
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5.2 Inflace
Roční míra inflace v EA byla v květnu 2019 na
1,2 %, níže než 1,7 % v dubnu. Míra inflace
v EU byla 1,6 %, též méně než 1,9 % v dubnu.
Rok před tím byla tato míra pro EA i EU rovna
2,0 %.
V prvním čtvrtletí byla průměrná roční inflace EA na 1,4 %, za EU 1,6 %.
zzNejnižší roční míra inflace mezi našimi členy
byla v Portugalsku (0,3 %).
zzNejvyšší roční míra inflace byla v Česku
(2,6 %) a Nizozemí (2,3 %).
zzRoční inflace se v 16 členských státech
snížila.
Pozitivně ovlivnily inflaci (zvýšily celkovou inflaci) služby (+0,47 procentních bodů), energie (+0,38 pp), potraviny, alkohol a tabák (+
0,29 pp). Mimoenergetické průmyslové výrobky přispěly k menší inflaci (+0,08 pp).
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další snížení inflace pro rok 2019 a 2020, oproti
předpovědím Winter 2019 a Autumn 2018:
zzJarní předpověď pro EA: 1,4 % v 2019 a 2020.
zzPro EU: 1,6 % v 2019 a 1,7 % v 2020.
zzPro USA: 2,0 % v 2019 a 2,2 % v 2020.
zzOdhad OECD pro Čínu: 3,01 % v 2019 a 3,00
v 2020.
Poznámka: Čínské hodnoty jsou roční
průměry.
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fall below the psychological level of 7.00 against
the USD. Despite the boost for Chinese exporters,
such measure can trigger currency outflows, as
businesses seek to stabilize their assets.
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Co brání zlepšení spolupráce mezi národními
asociacemi sdružujícími výrobce z oboru
výrobních strojů a jak tento stav překonat?
Výsledky dotazníkové akce CECIMO
1. Původní záměr

Prezident CECIMO hodlá zlepšit spolupráci
mezi národními asociacemi v rámci CECIMO
a zabránit, aby národní asociace postupovaly paralelně a „dělaly tutéž věc dvakrát“.
Říká: Musíme najít způsoby sdílení kapacit
národních asociací (lidí i peněz), abychom
dosáhli lepších výsledků a byli tudíž účinnější
a efektivnější.
V této chvíli nejde o diskusi o informacích
a akcích, které CECIMO podniká na základě
priorit národních asociací, ale o informace
a akce, které v rámci CECIMO spouštějí národní asociace (vnášejí je prakticky do agendy
CECIMO).
Proto Rada požádala prezidenta CECIMO,
aby na setkání konaném dne 22. listopadu
2018 vyzval generální manažery národních
asociací k diskusi na téma „Co brání národním asociacím lépe spolupracovat a jak
můžeme tento stav překonat?“. Zároveň
prezident požádal všechny členy Rady, aby
se připravili (po interní diskusi v národních
asociacích) na projednání této problematiky
v průběhu příštího zasedání Rady. Navrhl,
abychom na příštím jarním zasedání ve
Švýcarsku věnovali určitý čas jednání o strategických otázkách.
Generální sekretář CECIMO informoval 11. ledna 2019 generální manažery, že
tyto otázky budou zařazeny do agendy setkání generálních manažerů 4. – 5. dubna
v Bruselu. V rámci přípravy k diskusi zaslal
všem generálním sekretářům následující
otázky:
1)		Jaké je poslání CECIMO, pokud jde o spolupráci národních asociací?
2)		Jaké informace mohou a měly by být sdíleny mezi národními asociacemi a jaké by
měly být přeneseny na evropskou úroveň?
3)		Jaké akce mohou a měly by být realizovány národními asociacemi pouze uvnitř
CECIMO a jaké přenést na evropskou úroveň?
4)		Příklady sdílení informací a společných
aktivit a jak je vyhodnocovat.
5)		Příklady sdílených informací a společných
aktivit, které se bohužel neuskutečnily
nebo neuskutečňují.
6)		Co nám brání lépe pracovat a jak tyto překážky překonat?
7) 		Jaká opatření/postupy přijmout ke zlepšení spolupráce mezi národními asociacemi?
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2. Výsledek dotazníkové akce
Ad 1) Jaké je poslání CECIMO, pokud jde
o spolupráci národních asociací?
Závěr:
Pokud jde o strategické cíle CECIMO, nejsou
výslovné připomínky k poslání, vizi či aktivitám,
jež by mělo CECIMO prosazovat, či kde by mělo
posilovat spolupráci mezi členskými asociacemi. CECIMO by se ale mělo vyhnout akcím, jež
přímo ovlivňují konkurenceschopnost jednoho
či několika členů nebo jejich výrobních organizací. Poslání CECIMO by se mělo soustředit na
Evropu a celosvětové/globální otázky.
Ad 2) Jaké informace mohou a měly by být
sdíleny mezi národními asociacemi a jaké by
měly být přenášeny na evropskou úroveň?
Závěr:
Hlavně jde o výměnu statistických dat mezi
národními asociacemi. Rovněž sdílení přehledů o národních a evropských investicích
a exportních pobídkách, jakož i o vzdělávacích
a výzkumných projektech. Ale rovněž nevěcné
záležitosti, jako například různé interpretace
a kritéria pro celostátní aplikace s ohledem na
regulace nebo direktivy EU. Mohou být sdíleny též zprávy třetích stran.
Ad 3) Jaké akce mohou a měly by být realizovány národními asociacemi pouze uvnitř
CECIMO a jaké přenést na evropskou úroveň?
Závěr:
Výsledky vědecké práce a/nebo vypracovaných studií by měly být pokud možno sdíleny
mezi národními asociacemi. Například dělením studií na subsegmenty mezi jednotlivými asociacemi; následně navázat segmenty
mezi sebou a sdílet náklady. Některé dokumenty, například příručky vydané evropskými asociacemi, přeložit do národních jazyků.
To by mělo být koordinováno mezi stejnojazyčnými zeměmi. Lépe koordinovat národní
obchodní veletrhy. Organizovat návštěvy
jednotlivých států CECIMO rovněž pro zástupce firem. Na druhé straně je škodlivé, že
národní asociace zaměřují své služby výlučně
jen na své členy.
Ad 4) Příklady sdílení informací a společných
aktivit a jak je vyhodnocovat?
Závěr:
Existuje mnoho příkladů úspěšného sdílení informací a společných akcí. Někdy jde
o postupy k rozběhu nových témat/projektů

(prosazovaných členskými firmami na národní
úrovni, načasování, rychlost …) a jejich rozšiřování na národní úrovni.
Ad 5) Příklady sdílených informací a společných aktivit, které se bohužel neuskutečnily
nebo neuskutečňují?
Závěr:
Sdílení informací týkající se vytváření sdružení,
která mají v úmyslu zúčastnit se na evropských
výzkumných projektech s cílem rozšíření mezi
členské společnosti a povzbuzovat je k účasti.
Ad 6) Co nám brání lépe pracovat a jak tyto
překážky překonat?
Závěr:
Přímé vztahy mezi členskými společnostmi
nebrání lepší spolupráci národních asociací.
K tomu, aby byl realizován určitý projekt, není
nutno, abychom všichni souhlasili v té věci,
stačí, aby bylo minimum kritických stanovisek
(3–4 zainteresované asociace).
Ad 7) Jaká opatření/postupy přijmout ke zlepšení spolupráce mezi národními asociacemi?
Závěr:
Zlepšit komunikační kanály mezi národními
asociacemi.

3. Akce, které je třeba uskutečnit

CECIMO navrhuje: pokračovat v uvádění do
života agendy ze schůzky generálních manažerů, ale též Rady a generálního shromáždění:
Ekonomická a obchodní zpráva (výměna nejlepších praktik, aktuální a plánované projekty na národní úrovni, národní projekty, které se mohou
stát projektem CECIMO nebo projektem společným pro národní asociace pod záštitou CECIMO).

4. Závěry z průzkumu

Zaměření CECIMO by mělo být celoevropské
a globální. Především zprostředkovávat statistická data mezi národními asociacemi.
Ale také sdílet přehledy o národních a evropských investicích a exportních pobídkách,
jakož i vzdělávacích a výzkumných projektech.
A také různé záležitosti, jako jsou odlišné výklady a kritéria aplikací s ohledem na regulativy nebo evropské direktivy.
Dosažené vědecké výstupy a/či zpracované studie by měly být pokud možno sdíleny
mezi národními asociacemi – například štěpení studií na subsegmenty/skupiny v rámci
různých asociací; následně spojit segmenty
dohromady a podílet se na nákladech.
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Některé dokumenty, například příručky publikované evropskými asociacemi, musí být
přeloženy do národních jazyků. To by mělo
být koordinováno mezi stejnojazyčnými zeměmi. Lepší koordinace národních veletrhů.
Organizovat návštěvy rovněž pro zástupce firem členských států CECIMO. Na druhé straně
je zatěžující, že národní asociace jsou zavázány
poskytovat služby výlučně jen svým členům.
Národní asociace mají mnoho úkolů a odpovědností vůči svým členům; některé z nich
jsou jedinečné, většinou se ale jedná o velmi
podobné úkoly napříč zeměmi. Vykonávat
takové záležitosti paralelně je pro národní

asociace nezbytné, aby zajistily služby svým
členům, jsou specifické vzhledem k jejich potřebám a požadavkům.
Existuje mnoho příkladů úspěšného sdílení
informací a běžných aktivit. Zásadní je, jak postupovat při spuštění nových témat/projektů
(vybraných členskými organizacemi na národní úrovni, jejich načasování, rychlost …) a jejich rozšíření na národní úrovni.
Nedostatek přímých vztahů mezi členskými
společnostmi je brzdou zlepšení kooperace
národních asociací.
Měli bychom zlepšit komunikační kanály
mezi národními asociacemi.

CECIMO oceňuje schválení standardu
nomenklatury nových výrobků pro stroje
aditivní výroby
Sektor pro aditivní výrobu CECIMO  uvítal
zavedení nové klasifikační produktové nomenklatury pro stroje aditivní výroby, které
využívá více než 200 zemí.
Tato produktová nomenklatura, vedená
Světovou celní organizací (WCO), je známa
jako Harmonizovaný systém a je využívána
úředními orgány ke klasifikaci zboží v mezinárodním obchodě. Zavedení nového klasifikačního kodexu, který původně navrhla EU

na základě podnětu CECIMO, zlepší sběr statistických dat o mezinárodním obchodu se
stroji spadajícími do kategorie AM. Rovněž
to usnadní zařazení strojů AM do bilaterálních a multilaterálních obchodních jednání,
neboť tato produktová nomenklatura je využívána jako společný jazyk při obchodních
vyjednáváních.
„Standardizace je životně důležitá pro zavádění AM. Pokračují práce na standardech

Význam sektoru výrobních strojů
pro přechod k cirkulární ekonomice
CECIMO, Evropská asociace sektoru výrobních strojů a souvisejících technologií, publikovala v dubnu 2019 zprávu zabývající se perspektivami tohoto oboru
v podmínkách přechodu k cirkulární ekonomice.
V předmluvě ke zprávě pan Karmenu Vella,
evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybaření, uvádí širší souvislosti této problematiky a říká:
„Cirkulární ekonomika představuje ve světě omezených zdrojů logické řešení. V Evropě
dovážíme šestkrát víc materiálu, než exportujeme, a suroviny tvoří největší část nákladů firem. Abychom udrželi evropskou konkurenceschopnost, musíme maximalizovat
efektivnost využití zdrojů a dostat materiály,
obsažené v odpadu, zpátky do produktivního
využití. Potřebujeme nahrazovat cirkulárním
způsobem v celoevropském měřítku přírodní materiály recyklovanými sekundárními
surovinami.
Osvojení trvale udržitelného způsobu výroby vyžaduje zásadní změny v hodnotových
řetězcích, počínaje designem výrobků, přes
výrobní technologie až po vzorce spotřeby,
management odpadů a využití sekundárních
surovin. Tyto procesy zase vyžadují technologické, finanční, sociální a organizační inovace
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a nové formy řízení, které umožní a povzbudí
veřejné a privátní činitele na všech úrovních,
aby v tom sehráli svou roli. Je to ambiciózní,
ale proveditelné.
Jak tato zpráva velmi jasně ukazuje, sektor výrobních strojů na tuto výzvu odpovídá.
Četní hráči přehodnocují tradiční průmyslové
procesy, eliminují zbytný odpad, vyvíjejí inovativní pokročilé technologie a dělají vše pro to,
aby podpořili recyklaci a opakované využití.
Aplikací přístupu k celému životnímu cyklu se
cirkulární myšlení stává základem sektoru MT
a tvoří model hodný následování. S početnými malými a středními podniky zaměřenými
na export ukazuje sektor MT světu high-tech
strojírenství EU v nejlepším světle.
EU také tímto směrem pracuje, snaží se
povzbudit trhy prostřednictvím mixu legislativních opatření a věcných projektů. Ústřední
směrnicí je v evropské odpadové legislativě
,Direktiva o odpadovém rámci‘, která byla
nedávno novelizována. Zvyšuje nastavené
sazby a zavádí obecné minimální požadavky

5. Výsledek diskuse na setkání
generálních manažerů 5. dubna
2019 v Bruselu

Národní asociace jsou povzbuzovány, aby
spustily nebo navrhovaly nové projekty na
úrovni EU cestou CECIMO. CECIMO bude komunikovat se všemi národními asociacemi.
Národní asociace mají zájem zapojit se do
nových návrhů, které mohou vyjadřovat jejich zájem. Není bezpodmínečně nutné, aby
všechny nebo většina národních asociací hodlaly zúčastnit se na nových navrhovaných projektech nebo aby je spustily.

materiálů, postupů a aplikací. Mimo standardizace bychom rádi přispěli k začlenění
AM strojů do systematického seznamu komodit, o který žádá většina světových obchodních organizací. Tato akce vyplní vakuum v systému standardů, povede k lepšímu
pochopení vývoje trhu se stroji AM a tím
napomůže vypracování přesnější strategie
sektoru AM,“ říká Filip Geerts, generální ředitel CECIMO.
Po oficiálním schválení Harmonizovaného
systému členy WCO bude nový klasifikační kodex zaveden do praxe 1. ledna 2022 jako součást revidované produktové nomenklatury.
CECIMO podporuje celní orgány EU při formálním definování AM strojů, které bude
nový kodex popisovat.
na design a fungování dle konceptu ,Rozšířené
odpovědnosti výrobců‘.
Evropa musí udělat vše pro další vývoj aplikací a výrobních technologií, které optimalizují využití zdrojů a materiálů. Jsou k dispozici
fondy pro výzkum a vývoj, které napomohou
vývoji nových aplikací k urychlení přechodu
k cirkulární ekonomice a k jejich zavedení na
trh v rámci programu ,Horizon 2020‘ a jeho
nástupce ,Horizon Europe‘. To by mělo průmysl výrazně povzbudit k využití těchto šancí.
Přeji průmyslu MT trvalý úspěch, pokud jde
o jeho cirkulární ambice. S jeho vysokým podílem opakovaného využití, přepracování a recyklace je připraven vydat se na cestu, kterou
mohou další sektory následovat.“

Stanovisko CECIMO

Pohyb směrem k cirkulární ekonomice zvýrazňuje prominentní úlohu strojírenství. V tomto
ohledu hrají výrobní stroje klíčovou roli. Díky
přesnějším, efektivnějším a kapacitnějším výrobním strojům může zpracovatelský průmysl
zlepšit svou produktivitu a zdrojovou efektivnost a spotřebitelé mohou dostat výrobky,
které vydrží déle a spotřebují méně energie,
než kdykoli před tím.
Evropský sektor výrobních strojů a souvisejících technologií přispívá k cirkulární ekonomice pomocí různých aktivit zaměřených na
zlepšování výkonnosti svých produktů, vývoj
a zavádění nových technologií (např. digitální
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technologie a aditivní výroba) nebo začleňováním principů udržitelnosti do svého každodenního chodu.
Zvýšení důrazu na zdrojovou a energetickou efektivnost neznamená posun od tradičních principů konkurenceschopnosti, jako je
preciznost, rychlost, spolehlivost a bezpečnost. Přidává k nim ale prvek udržitelnosti,
který se objevuje jako nové paradigma konkurenceschopnosti. Environmentálně efektivní výrobní stroje přispívají jak výrobcům,
tak jejich uživatelům: uživatel může uspořit
náklady na materiál a energii, protože je optimalizován výrobní proces, zatímco výrobci
výrobních strojů mohou získat konkurenční
výhodu tím, že nabídnou výrobky s vyšší přidanou hodnotou.
Sektor výrobních strojů již do značné míry
přijal základní principy cirkulární ekonomiky.
Neustálé zlepšování výkonnosti, údržby, upgradingu, renovace a recyklace je již v tomto
sektoru běžnou praxí. Vždy ale existuje prostor pro zlepšení. V tomto ohledu je důležité
uvědomit si heterogenitu sektoru z hlediska
jeho struktury a výrobků. To znemožňuje implementaci jednotných opatření.

Doporučení CECIMO pro průmysl

Využít možnosti a systematicky implementovat principy udržitelnosti a cirkulární
ekonomiky do svého podnikání. Přestože
klíčové principy cirkulární ekonomiky jsou již
v sektoru přítomny, je důležité zabudovat je
systematicky do organizací. Implementace
cirkulární ekonomiky poskytuje příležitosti
ke snížení nákladů celého životního cyklu výrobků a k maximalizaci hodnoty nad rámec
tržeb z prodeje, a tím ke zlepšení konkurenceschopnosti podniků. Ve firmách je nutno
dále zlepšovat na bázi osvědčených praktik,
zapojovat relevantní pracovníky z různých

funkčních míst napříč organizací do podpory
udržitelných inovací, definovat ty oblasti, kde
je možné zlepšení, stanovit jasné cíle a monitorovat pokrok.
Ukázat nejlepší praktiky cirkulární ekonomiky a reálná úspěšná opatření v sektoru.
Sdílení best practice je výborný způsob vyplnění mezery ve znalostech, cesta ke zlepšení
efektivnosti a výkonu. Může být realizováno
prostřednictvím CECIMO a existujících iniciativ jako jsou ´Blue Competence´ a ´Blue
Philosophy´.
Spolupracovat s klienty firmy a dodavatelským řetězcem. Podnikání se nemůže stát
cirkulárním samo o sobě. Je třeba úzce spolupracovat se zákazníky a dodavateli s cílem
zlepšení výrobkové efektivnosti, odstranit
plýtvání v dodavatelských řetězcích a vytvořit
nové, více cirkulační byznys modely a produkty, jež budou produkovat přidanou hodnotu
u zákazníků.
Pokračovat v práci na globálních průmyslových standardech. Standardy, jako je ISO
14955 věnované environmentálnímu hodnocení výrobních strojů, nabízejí firmám
hodnotnou pomoc a nástroje k maximalizaci
environmentální výkonnosti jejich produktů
při respektování reálných potřeb sektoru na
globální úrovni.

Doporučení CECIMO pro tvůrce
evropské politiky

Vyhnout se jednorozměrným přístupům
a technologicky neutrální legislativě pouze
tam, kde existuje selhání trhu. Sektor výrobních strojů zahrnuje velmi různorodé firmy
a produkty. Na to by se měl brát ohled, když
je vytvářena nová politika a legislativní iniciativy na podporu cirkulární ekonomiky. Politika
a legislativní iniciativy by měly být technologicky neutrální a dobře vyvažovat principy

environmentální udržitelnosti s ekonomickou
udržitelností, aby se předešlo dodatečným zátěžím, jež by mohly vést ke ztrátám konkurenceschopnosti evropských firem.
Podporovat digitalizaci evropského průmyslu, zejména u SME. Digitalizace průmyslu
pomáhá zvyšovat energetickou a zdrojovou
efektivnost a přispívá k delšímu udržení materiálů ve fázi užití. Je důležité využít synergie mezi různými iniciativami EU na podporu
cirkulární ekonomiky a podpořit společnosti,
a zvláště SME, v procesu digitální transformace. Zapojení SME do center kompetence je
zásadní, protože tak mohou porozumět přínosům digitalizace a ověřit si její řešení.
Zajistit fondové financování výzkumu a vývoje (R&D) a podporovat vývoj nových technologií. Investice do R&D jsou základem pro
udržení konkurenceschopnosti podniků produkujících výrobní stroje a pro vývoj nových,
čistších a efektivnějších technologií. Je důležité podporovat vývoj nových technologií, jako
je aditivní výroba, umělá inteligence a strojové učení, které mohou usnadnit přechod k cirkulárnější ekonomice.
Daňové pobídky a finanční zvýhodnění
mohou napomoci rychlejšímu přechodu
k cirkulární ekonomice. Inovace jsou poháněny spotřebitelskou poptávkou. Zpomalení
poptávky po nových zařízeních omezuje
schopnost nasadit efektivnější a čistší výrobní
technologie a urychlit digitalizaci evropského
průmyslu. Některé země, jako např. Francie
a nedávno také Itálie, zavedly pobídky jako
součást jejich ,Národního plánu Průmysl 4.0‘
na vytvoření stimulů investování do digitalizace a propojení strojních zařízení a systémů.
Podobný přístup by měl být přijat i ostatními
členskými státy EU, aby povzbudily investice
do digitalizace a vyšší energetické efektivnosti
produktů a systémů.

METALLOOBRABOTKA 2019
mezinárodní specializovaná výstava zařízení, přístrojů
a nástrojů pro kovoobrábění a tváření
Letošní jubilejní 20. ročník mezinárodního moskevského strojírenského veletrhu METALLOOBRABOTKA 2019 se konal od 27. do 31. května 2019 opět v komplexu EXPOCENTRE v rajonu „Krasnaja Presnja“, který vedle vlastní výstavní
funkce slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře
i stravování. Veletrh je zaměřen především na obráběcí a tvářecí stroje.

Ing. Pavel Čáp, Dagmar Drobílková, SST
Organizátory veletrhu jsou akciová společnost EXPOCENTRE a ruská asociace výrobců obráběcích strojů a nástrojů
„STANKOINSTRUMENT“. Veletrh se, jako
každý rok, konal za podpory Horní komory
Federální vlády Ruské federace, Ministerstva
průmyslu a obchodu RF a Svazu strojírenství
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RF. Patronátu nad veletrhem se ujala
Obchodně-průmyslová komora RF.
Veletrh Metalloobrabotka patří mezi nejnavštěvovanější veletrhy v oboru strojírenství. Za
dvacetiletou historii své existence získal mezinárodní reputaci a stal se pro světové výrobce
obráběcích a tvářecích strojů velmi atraktivním.

Veletrhu Metalloobrabotka 2019 v Moskvě
se zúčastnilo celkem 1186 vystavovatelů,
kteří vystavovali na čisté výstavní ploše o výměře 42385 m². Ruských vystavovatelů bylo
544 a ze zahraničí jich přijelo 642. Zahraniční
vystavovatelé pocházeli celkem ze 33 zemí.
Veletrh navštívilo za celý veletržní týden
35096 návštěvníků. Národní expozice vytvořilo celkem 9 zemí: Německo, Švýcarsko, Itálie,
Česká republika, Čína, Taiwan, Velká Británie,
Slovensko a Bělorusko.
Vedle českého Svazu strojírenské technologie se veletrhu zúčastnilo dalších 12 národních asociací: VDW (Německo), SWISSMEM
(Švýcarsko), MTA (Velká Británie), CMTBA
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Slavnostní zahájení veletrhu Metalloobrabotka 2019 v Moskvě.
(Čína), UCIMU (Itálie), TAMI (Taiwan), TMBA
(Taiwan), JMTBA (Japonsko), AMT (USA), MIB
(Turecko), TIAD (Turecko) a Belorgstankinprom
(Bělorusko).
Veletrh Metalloobrabotka 2019 byl českými společnostmi velmi silně obsazen.
Zúčastnilo se ho 21 výrobních firem a českou
účast u ruských organizátorů a partnerů veletrhu zastřešoval Svaz strojírenské technologie. Letošní Metalloobrabotka byla organizována jako česká oficiální účast v zahraničí
Ministerstvem průmyslu a obchodu České
republiky, což u ruských partnerů vyvolalo
velmi kladnou odezvu. Českou expozici navštívil také český velvyslanec v Moskvě J.E.
pan Vítězslav Pivoňka s doprovodem. Čeští
vystavovatelé jeho zájem o veletrh a jejich
problémy na ruském trhu velmi ocenili. Pan
velvyslanec se o jejich aktivity v Rusku podrobně zajímal a přislíbil všem českým firmám případnou pomoc, pokud řešení dané
problematiky bude v jeho pravomoci. K bezproblémovému průběhu veletrhu velmi výrazně přispěly obě realizační firmy, RAPID 
a MELIOR MAX, které expozici stavěly. Velké
poděkování patří zejména společnosti RAPID,
která pro české společnosti připravila doprovodný program a svého úkolu se zhostila
opravdu na výbornou. Čeští vystavovatelé
byli se zajištěním veletrhu i s jeho úrovní
spokojeni a nebyly zaznamenány žádné
připomínky.
Česká účast na veletrhu byla velmi pozitivně
hodnocena a ruští partneři ocenili především
velký počet českých vystavovatelů: SST a jeho
členské subjekty Kovosvit MAS, Hestego +
KSK – (GESTEGO + APEKS), Šmeral Brno, TOS
Varnsdorf, ŽĎAS, Slovácké strojírny (TOS
Čelákovice), ALTA, TOSHULIN + TOS Kuřim +
ČKD BLANSKO OS.
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Z dalších účastníků jmenujme tyto strojírenské podniky: HELTOS, ACHTECH, HYDROMA,
TRIMILL, SWAH, KOVOFINIŠ, TMC, ANAJ.
Největší počet českých firem se prezentoval, jako již tradičně, v pavilonu FORUM, ve
kterém vystavovala řada významných značek. Některé firmy vystavovaly ve spolupráci
se svými ruskými obchodními partnery.
27. května 2019 byl veletrh slavnostně
zahájen bohatým programem „Opening
Ceremony“, v rámci kterého pronesly svůj
projev významné osobnosti politického života
Ruské federace a ruského průmyslu.

Zahajovací projev přednesl náměstek ministra průmyslu a obchodu Ruské federace
pan V. S. Osmakov, který pozdravil účastníky
a organizátory veletrhu a mimo jiné řekl, že
METALLOOBRABOTKA je velmi významnou
mezinárodní událostí, jež podporuje jeho
přesvědčení, že ruský průmysl nadále poroste. Rusko si je vědomo významu strojírenství
a průmyslu výrobních strojů, takže v rámci
státních programů věnuje tomuto odvětví náležitou pozornost a podporu.
Georgij V. Samodurov, prezident Asociace
Stankoinstrument, zdůraznil, že velký zájem
o účast na veletrhu nespočívá pouze ve zvyšující se poptávce po obráběcích strojích na
ruském trhu, ale je také reakcí na dynamický
vývoj průmyslového investičního potenciálu Ruska. Navzdory současným problémům
ruské ekonomiky se obor obráběcích strojů
těší kvalitativnímu i kvantitativnímu růstu.
Kromě toho se významně mění i výrobní
struktura a podíl „high tech“ zařízení roste. Pan Samodurov vyjádřil přesvědčení, že
METALLOOBRABOTKA zřetelně demonstruje
schopnosti ruského sektoru obráběcích strojů a podporuje další prospěšnou a užitečnou
spolupráci mezi ruskými a zahraničními výrobci obráběcích strojů.
Pan Samodurov navštívil stánek SST společně s generálním ředitelem firmy UNIMATIC
panem V. I. Tolkačevem a zástupcem společnosti Uralské lokomotivy. Rozhovory se týkaly
především problémů souvisejících s postupem licenční správy a s udělováním vývozních
licencí do RF. Konkrétně se hovořilo o obchodním případu firmy TOS Čelákovice, která má
problém s vývozem stroje pro významnou
firmu Uralské lokomotivy ze Sverdlovské oblasti. Tu obchodně zastupuje právě zmíněná
firma UNIMATIC z Jekatěrinburgu. Zástupci

Na stánku firmy TOS VARNSDORF bylo skutečně živo.
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Pracovnice SST Dagmar Drobílková vítala hosty na svazovém stánku.
SST přislíbili, že se pokusí v této záležitosti
pomoci a budou kontaktovat Licenční správu
a případně i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Firma TOS Čelákovice o tomto problému informovala současně i pana Vítězslava
Pivoňku, velvyslance ČR v Moskvě, který též
přislíbil podporu.
Kromě pana Samodurova navštívili náš
stánek též pan Andrej Mandrabura, ředitel
asociace STANKOINSTRUMENT zodpovědný za výstavní aktivity, a viceprezidentka asociace paní Marina Fjodorova, kteří
mimo jiné převzali pozvánky na MSV 2019
s tím, že ujistili českou stranu, že zájem
o tento veletrh je u ruských firem tradičně
značný. Pan Samodurov pak přislíbil svou
osobní účast na letošním ročníku veletrhu
a slíbil též podporu a pomoc při organizaci případné kolektivní účasti ruských firem
v budoucnu.

J.E. pan velvyslanec Vítězslav Pivoňka,
společně s vedoucím ekonomického úseku
Velvyslanectví ČR v Moskvě panem Alešem
Ottmárem, navštívili českou expozici hned
první den veletrhu. V doprovodu Ing. Pavla
Čápa navštívili všechny stánky české expozice, kde pohovořili se zástupci českých firem
a ujistili je o podpoře jejich obchodních zájmů
v Ruské federaci.
Úroveň spolupráce při přípravě letošního
20. ročníku veletrhu Metalloobrabotka byla
projednána s projektovou manažerkou společnosti EXPOCENTRE Moskva paní Irinou
Levyakovou. Paní Levyakova při jednání sdělila, že pan Andrej Andrejev již nepracuje
jako vedoucí divize veletrhů. Novou vedoucí
byla od letošního roku jmenována paní Elena
Guseva, které byli zástupci SST představeni.
Jednání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. SST i nadále zůstává pro EXPOCENTRE

Veletrh EMO Hannover 2019
je nejvýznamnější mezinárodní
platformou strojírenské techniky
a technologie
Jedním z důležitých přípravných kroků před zahájením samotného veletrhu byla i v letošním
roce série tiskových konferencí k veletrhu
EMO Hannover, která proběhla hned na několika kontinentech – v Evropě, v Asii, v Severní
i Jižní Americe. Také v Praze, v reprezentativních prostorách hotelu Esplanade, se dne 20.
května 2019 uskutečnila tisková konference
za účasti Ing. Evy Václavíkové (zastoupení
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Deutsche Messe AG v České republice), pana
Christopha Millera, ředitele oddělení veletrhů
Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pana Michaela Roseho, ředitele
protokolu Deutsche Messe AG, Hannover,
Ing. Oldřicha Paclíka, CSc., ředitele Svazu
strojírenské technologie, Ing. Pavla Čápa,
zodpovědného za účast členských společností
SST na veletrhu EMO, Ing. Ladislava Bryndy,

jediným obchodním partnerem v České republice. Vedení EXPOCENTRA vyjádřilo přání,
aby byl prodej výstavní plochy pro rok 2020
maximálně urychlen, aby bylo možno českým
vystavovatelům nabídnout opět tu nejžádanější výstavní plochu celého areálu, která se
nalézá v pavilonu Fórum.
V závěru jednání byly zástupcům společnosti EXPOCENTRE předány pozvánky na MSV
2019 do Brna. Potěšující bylo sdělení, že si
členové vedení společnosti návštěvu na MSV
2019 již sami předem naplánovali.
Vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti
viceprezidenta Svazu strojírenství RF prof.
Vladimíra Vladimíroviče Gutěňjova, který je
rovněž poslancem Státní dumy RF, nemohlo
proběhnout osobní setkání přímo na veletrhu. Po dohodě ředitele SST Ing. Oldřicha
Paclíka a viceprezidenta Svazu strojírenství RF
V. V. Gutěňjova byly na stránky tohoto svazu
umístěny reklamní bannery MSV 2019. Pan
Gutěňjov přislíbil svou trvalou podporu při
organizování účasti ruských firem z řad členů
jejich svazu na brněnských veletrzích.
Svaz strojírenské technologie propagoval letošní MSV 2019 velmi aktivně i na svém stánku v české expozici, a to formou plakátů umístěných na stěnách stánku a distribucí brožur
BVV. Zájem o letošní brněnský veletrh projevilo mnoho návštěvníků moskevského veletrhu,
kteří chtěli znát podrobnosti a možnosti své
případné účasti.
Veletrh METALLOOBRABOTKA 2019 a vystoupení českých strojírenských firem na něm
je možno hodnotit velmi pozitivně. Především
zařazení tohoto veletrhu do kategorie C
s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu
se ukázalo jako dobrý krok.
Přestože od roku 2014 došlo k výraznému poklesu exportu obráběcích a tvářecích strojů do
Ruské federace, české strojírenské podniky se
snaží udržovat zde své aktivity a obchodní vztahy. Stejně jako ostatní evropští výrobci věří, že
ruský trh pro ně bude, i přes současné komplikace způsobené politickými rozhodnutími a zhoršenými ekonomickými podmínkami, v dlouhodobém horizontu nadále velmi významný.

16-21.9.2019
viceprezidenta představenstva SST a jednatele
společnosti WEILER Holoubkov, s.r.o. a PhDr.
Blanky Markovičové, CSc., tiskové mluvčí SST.
Tiskové konference se účastnili vybraní novináři odborných technických periodik, jakými
jsou například M+M Průmyslové spektrum
nebo Technický týdeník.
Za Českou republiku se veletrhu účastnilo 27 firem, jejichž stánky obsadily výstavní
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Pražská tisková konference k veletrhu EMO Hannover 2019 proběhla v hotelu Esplanade
plochu přesahující 1600 m². Představilo se
zde celkem 13 členských společností SST:
ČKD Blansko-OS, a.s., Dormer Pramet s.r.o.,
FERMAT Group a.s., HESTEGO a.s., KSK
Precise Motion, a.s., NAREX Ždánice, spol.
s r.o., Pilous-Pásové pily, spol s r.o., Slovácké
strojírny a.s., Šmeral Brno a. s., TOS Hostivař
s.r.o., TOS Kuřim-OS, a.s., TOS Varnsdorf a.s.
a TOSHULIN a.s.
Každý ročník veletrhu EMO má své specifické tematické zaměření a své motto. Pro letošní rok se výstava konala pod heslem Smart
technologies driving tomorrow´s production!
Tematické zaměření veletrhu reagovalo na
skutečnost, že digitalizace postupuje v průmyslu rychleji a zvýšil se výkon procesorů, které
umožňují zpracování velkého objemu dat.
Chytré technologie jsou klíčem k vyšší produktivitě, lepší kvalitě a flexibilitě výroby, což
jsou ostatně klasické cíle, na něž jsou soustředěny inovace v oboru výrobní techniky.
Digitalizace a inteligentní propojení továrny umožní navíc nové funkce jako je Process
Monitoring nebo Predictive Maintenance,
které jsou o krok dál díky strojům, které se učí
na základě chytrých dat a jejich analýzy. Jsou
pak základem nových obchodních modelů,
například platformové ekonomiky, která
vede zákazníky i výrobní firmy k dosažení vyššího stupně efektivity.
Jedním z klíčových témat veletrhu bylo
využití internetu věcí ve výrobě. V rámci
Industrie 4.0 aerea představily inovativní firmy ve spolupráci s renomovanými výzkumnými ústavy inteligentní řešení zajišťující
úspěšné podnikání svých zákazníků. Jednalo
se především o inteligentní komponenty
pro kontrolu procesů a podporu obsluhy,
které umožňují bezproblémový tok dat při
maximálním zajištění jejich bezpečnosti.
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Společný jazyk Průmyslu 4. 0 UMATI (universal machine tool interface) byl rovněž novinkou letošního ročníku veletrhu. Jedná se
o standardní rozhraní pro obráběcí stroje, které
umožňuje neutrální otevřené připojení strojů
na nadřazené systémy. Pomocí něho mohou
být data od různých výrobců s různými řídicími
systémy přenášena například do cloudů, kde
se dále vyhodnocují a zpracovávají. V současné
době bylo definováno něco přes dvacet aplikací,
mezi které patří rychlý přehled výroby, přehled
průběhu programu a statusu zařízení, řízení
výrobní zakázky, vytváření statistik chybovosti
nebo provozní režim zobrazení v čase.
Konektivita je základem všech přidaných
hodnot a obchodních modelů, které ekonomice přináší Průmysl 4.0.
Stranou pozornosti nezůstala na veletrhu
samozřejmě ani aditivní výroba. V poslední
době je stále větší důraz kladen na procesový řetězec 3D tisku. Velká a technicky náročná odvětví, jako je například automobilový
a letecký průmysl nebo medicínská technika,
vyžadují nové postupy. Vyvíjejí stále větší počet dílů, u nichž lze potřebné geometrie dosáhnout právě jen pomocí aditivních procesů.
Příkladem mohou být odlehčené díly z komplexních materiálů, speciální náhradní díly
pro automobily, hydraulické řídicí bloky nebo
systémy čerpání paliva u letadel nebo tzv. bionické struktury v lékařské technice, využívané
například u implantátů, naslouchadel či chirurgických nástrojů.
Organizátoři veletrhu EMO 2019 zajistili, že
se stal mimo jiné i místem setkání startupů.
Digitalizace, vytváření sítí, nové formy mobility
nebo energetická účinnost představují lákavá
témata pro mladé firmy, které k nim přistupují kreativně, nezaujatě a s odvahou, a proto
se často na trhu objevují s novými produkty

rychleji než firmy etablované. Řada firem už
si zvykla zadávat vývoj digitálních obchodních
modelů vyčleněným jednotkám nebo samostatným digitálním firmám. Startupy zaznamenaly v poslední době nevídaný boom, a proto
byla v rámci veletrhu vyčleněna vlastní platforma pod názvem Young Tech Enterprises
@ EMO Hannover 2019. Platforma umožnila
setkání představitelů mladých firem s výjimečnými podnikatelskými záměry s investory a potenciálními kooperačními partnery.
S přehlídkou mladých nadějných firem souvisel i zcela nový záměr organizátorů udělit
cenu za „digitální inovace ve výrobě“. V rámci soutěže iniciované Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky a dotované
finanční odměnou ve výši 10 000 Euro byly
oceněny inovativní podnikatelské nápady založené na moderních informačních a komunikačních technologiích.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na
trhu měla pomoci řešit dvoudenní náborová
akce časopisu Svazu německých inženýrů
VDI-Nachrichten. Během ní se mohli vystavovatelé i zákazníci veletrhu EMO představit
také jako atraktivní zaměstnavatelé. Kromě
toho se na veletrhu představila také Nadace
na podporu dorostu ve strojírenství, která
průběžně pořádala celou řadu akcí směřujících k modernizaci odborné přípravy v technických oborech. Tyto vzdělávací cykly byly
určeny nejen pro studenty, ale také pro učitele a školitele, které je nutno seznamovat
s technickými inovacemi.
Vzhledem k datu uzávěrky našeho časopisu
přineseme podrobnou zprávu o průběhu veletrhu doplněnou kaleidoskopem odborných
příspěvků v zimním čísle.
PhDr. Blanka Markovičová, CSc., SST
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Každoroční svátek strojařů brzy
přivítá své návštěvníky
Jak se už stalo tradicí, obracíme se vždy před zahájením Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně na generálního ředitele akciové společnosti Veletrhy
Brno Ing. Jiřího Kuliše s žádostí o aktuální komentář.
„Přeji všem členským firmám SST úspěšný veletrh a věřím, že ty, které se ho letos nezúčastní kvůli výstavě EMO Hannover, mají účast již
naplánovánu na rok 2020“, říká Ing. Kuliš v našem rozhovoru o podpoře exportu, veletrhů,
celních válkách, Číně, německých restrikcích
na jednotném pracovním trhu EU a MSV Brno.
Od minulého ročníku strojírenského veletrhu došlo ve světě ke značným turbulencím
v oblasti politické i obchodní, které mají
výrazné dopady na pozici jednotlivých zemí
v mezinárodní konkurenci. Mám na mysli
třeba „celní války“ mezi světovými mocnostmi. Jaký to má dopad na veletrh?
Trump je v tomto skutečně „old school“.
Vždyť odstraňování cel a překážek se dělo
právě v zájmu amerických firem. Nyní, když
se americký průmysl vyprázdnil a přenesl do
zemí s lacinější pracovní silou, se děje pravý
opak. Čínské firmy kupují americké brownfieldy a začínají vyrábět v Americe. Podívejte se
na zajímavý dokument „American Factory“ na
Netflixu. Když Američané uvalí cla na čínské
zboží, budou ceny ve Wall Martu vyšší, což
odnese americký spotřebitel. V Číně vyrábějí přední americké značky a zase to odnese
americký spotřebitel. Prostě to nedává smysl.
Ale hlavně celní války mohou způsobit světovou recesi. Tu si už nyní spočítali v Německu,
německé firmy se na ni reálně připravují a začaly šetřit. Takže i některé velké německé firmy snížily rozsah účasti na MSV s odvoláním
na úsporná opatření nařízená z jejich centrál.
Pak jsou tu sankce vůči Rusku, náznaky
ochlazení čínské ekonomiky. Pociťujete vliv
těchto procesů při přípravě MSV?
Rusko bychom rádi viděli jako partnerskou
zemi veletrhu. S ruským ministerstvem hospodářství se o tom bavíme. Ruská federace
by se chtěla prezentovat, ale zásadně jen
tam, kde je vítána. Rovněž se bavíme s čínskými institucemi. Čínská účast bude letos opět
slušná, ale není to účast na úrovni národní,
ale jednotlivých provincií, což poněkud snižuje úroveň expozic. Svou roli hrají asi i oboustranně přehnaná očekávání. Na naší straně
je to růst čínských investic v Česku a vývozu
do Číny. Číňané skupují aktiva, nemovitosti,
sportovní kluby, technologie, ale nepřinášejí nic produktivního. Nacházíme se v období
jistého česko-čínského vystřízlivění na obou
stranách. Pro Čínu je prostě Evropa poloostrov na konci Asie a Česká republika představuje menší čínské město.
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Mají tyto faktory vliv na počet a strukturu
zahraničních vystavovatelům zvláště pak
malých a středních firem?
Struktura vystavovatelů je poměrně stabilní.
80 % jsou stálé firmy, 20 % firmy nové – tuzemské či zahraniční. U zemí, kde existuje určitá finanční podpora účasti na veletrzích, se
to projeví větší účastí. Veletrhy jsou určeny
právě pro malé a střední firmy. Ty tvoří většinu vystavovatelů, ale samozřejmě globální
velké firmy jsou vždy tou ozdobou.

Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
Došlo k nějakým změnám v podpoře účasti
na veletrzích? Jak jsme na tom ve srovnání
se zahraničím?
Dám Vám příklad. Letos mělo být partnerskou
zemí Německo. Ale německé spolkové ministerstvo hospodářství nám na pozvání sdělilo,
že podpora veletrhů v sousedních zemích není
v souladu s pravidly EU. Takže se musím ptát,
jak je možné, že MPO podporuje účasti na veletrzích v Německu? Žádné takové pravidlo EU
neexistuje. Je to ale země od země odlišné.
Itálie má masivní program podpory MSP na
veletrzích, a to v zahraničí i v tuzemsku. Velká
Británie program utlumila, stejně jako Francie.
Z mimoevropských zemí má příkladně propracovaný systém Tchaj-wan. My jsme na tom relativně s programem MPO a CzechTrade stále
ještě velmi dobře, byť chybí ta část podpory
uskutečňovaná na veletrzích v tuzemsku.

MSV 2019
Postoj Německa je tedy skutečně zvláštní…
Zvláštní u Německa je hlavně ochrana trhu
práce, což je podle mne zcela mimo pravidla
jednotného trhu. BVV jsou dodavatelem expozic i na veletrzích v Německu, což znamená, že každý vyslaný pracovník musí mít sebou
pracovní smlouvu, formulář A1, musí prokázat, že dostává minimální německou mzdu,
byť je zaměstnán u české firmy a je vyslán
českou firmou. Je běžné, že na německých výstavištích celníci uzavřou v době montáže pavilon a všechny kontrolují. Výsledkem mohou
být i vysoké pokuty. To se ale týká i vystavovatelů nebo situace, kdy český technik montuje obráběcí stroj u zákazníka. Tam o něm
ale celní správa neví. Správně mají být vyslaní
pracovníci nahlášeni na celní správu do Kolína
nad Rýnem. Je toto na jednotném evropském
trhu, kde má existovat volný pohyb pracovní
síly a služeb, vůbec normální? Myslím, že ne.
Ale košile je vždycky bližší než kabát…
Letos se české vládní instituce představí
ve společné expozici „The Country for the
Future“. Co bude obsahem tohoto typu prezentace? Jsou současné státní instituce podle Vašeho názoru skutečnými podporovateli exportu, jak tvrdí?
Upozorňuji organizátory společné expozice
státních institucí na podporu exportu, že služby státu jsou důležité, ale že by expozice měla
prezentovat i výsledky, konkrétní případy,
čeho bylo v Česku dosaženo třeba i zásluhou
hospodářské politiky státu. Podpora exportu
je u nás nastavena na standardní úrovni vyspělých zemí – banka, pojišťovna, marketingová podpora. Jsem rád, že jsme se dohodli
s MZV ČR i na podpoře incomingových misí
zahraničních novinářů na MSV. V komunikaci
s nimi bude mít Váš svaz určitě nezastupitelnou úlohu.
Jaké bude zastoupení členů vlády na jednotlivých doprovodných a společenských akcích
letošního veletrhu?
V zahajovací den veletrhu se bude opět konat
Sněm svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti předsedy vlády, ministra průmyslu a dalších ekonomických členů vlády. Pan ministr
Havlíček má na MSV ve svém kalendáři vyčleněny tři dny a chce se setkat s co největším
počtem vystavovatelů.
Co si slibujete od působení nového ministra
průmyslu a obchodu, pana Karla Havlíčka,
který má bohaté zkušenosti z podnikatelské
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Na loňský ročník brněnského veletrhu zavítal také předseda vlády
Andrej Babiš.
sféry a navíc velmi dobře zná problémy malých a středních podniků?
Pan ministr Havlíček je odborným ministrem, nikoliv politickým, což je samo o sobě
velmi slibné. Agendu, kterou musí řešit, mu
nezávidím.
Letos v září proběhla významná strojírenská výstava EMO Hannover 2019 – ovlivnila
tato skutečnost profil brněnského veletrhu?
Některé firmy, které vystavují na veletrhu
EMO, nevystavují v Brně, a naopak.
S EMO koordinujeme termín konání našich
veletrhů, a proto se letos MSV koná v historicky nejzazším termínu. Cílem je hlavně to, aby
firmy mohly ukázat premiérové stroje z EMO
na MSV. EMO je veletrhem evropským, ale
současně velmi náročným z hlediska nákladů.
Celkové náklady na veletrh jsou vysoké a jen
málo firem si může dovolit vystavovat na EMO
a pak na dalších akcích. V době jeho konání
neseženete ubytování v Hannoveru a ceny astronomicky rostou i v okolí. Už jen proto ne
všichni zákazníci z našeho regionu EMO navštíví. Proto mne překvapilo, že se kvůli EMO
letos nezúčastní MSV některé důležité členské firmy SST. Na jejich plochy jsme umístili
firmy jiné a bude těžké jim příště tuto šanci
neposkytnout.
Jaká je pozice MSV mezi ostatními výstavními akcemi pořádanými společností Veletrhy
Brno? Patří stále strojírenský veletrh
z Vašeho hlediska mezi nejdůležitější akce
v rámci celoročního kalendáře?
MSV je jistě onou vlajkovou lodí, nejdůležitější akcí kalendáře BVV a nejdůležitějším veletrhem průmyslových technologií ve střední
Evropě.
Každý ročník MSV má své specifické motto.
Letošní ročník se zaměřuje na Digitální továrnu, mluvíte také o „digitální stezce“. Na co se
mohou v této souvislosti návštěvníci těšit?
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Slovenský a český premiér si společně prohlédli výstaviště.

Téma Průmysl 4.0, digitální továrna není nic
nového. Konference Digitální továrna probíhá na MSV už deset let. Odborníci mluví
o Digitální továrně 2.0. Tento název jsme
převzali. Digitální továrna 2.0 bude speciální expozice, která má vysvětlit, v čem digitalizace průmyslu spočívá, že se jedná o „kyberfyzikální ekosystém“. Teď tomu jistě lépe
rozumíte…. Více se dozvíte až na expozici.
Digitální stezka pak označí trasu mezi expozicemi, které mají k digitalizaci průmyslu co
říci.
Reflektuje letošní ročník veletrhu i další
nosná témata – mám na mysli robotizaci, elektromobilitu, 3D  tisk nebo cirkulární
ekonomiku?
Já si pod hlavičkou MSV nejspíše vybavím
robota. A nemusí nutně šenkovat pivo.
Automatizace a robotizace je přítomna na
mnoha expozicích a již poměrně dlouho.
Také zvláštní expozice 3D tisku je již několik
let jednou z návštěvnicky nejpopulárnějších.
Elektromobilita se částečně objeví v Digitální
továrně 2.0. V rámci ENVITECH, specializované odnoži MSV zaměřené na environmentální
technologie pro průmysl, se objeví cirkulární ekonomika zatím jako konferenční téma
ve spolupráci s Institutem a rovněž Asociací
oběhového hospodářství. Je to prioritní téma
Evropské komise, neboť víme, že zdroje nejsou nekonečné.
Bude i letos fungovat na veletrhu platforma
Job Fair, která je pozitivně hodnocena jako
příspěvek ke snaze po získávání nových pracovníků pro strojírenské obory, popřípadě
propojení nabídky zajímavých pracovních
pozic s poptávkou na trhu práce?
Job Fair je takový hezký vedlejší produkt MSV.
Nejsme přímo jeho organizátorem. Propojuje
zajímavé firmy a potenciální zaměstnance
v posledních dnech MSV, kdy veletrh navštěvují i studenti a pedagogové z odborných škol.

A na závěr bych Vám ráda poblahopřála k získání významného ocenění České eventové
asociace. Předpokládám, že na jeho udělení
měl značný vliv i projekt Brno Fair City.
Ocenění se asi víc vztahuje k úrovni služeb
a prostor, které jsme schopni pro firemní
a kongresové akce nabídnout. Firemní zaměstnanecké, dealerské či manažerské konference pro třeba několik tisíc lidí nelze jinde než
na brněnském výstavišti zorganizovat. Projekt
Brno Fair City se vztahem k MSV a Techagro
má za cíl podpořit image Brna jako přívětivého příjemného veletržního města. Jsem rád,
že se začal i přes porodní bolesti realizovat.
A nyní si už jen navzájem popřejeme hodně
úspěchů. Ať se letošní ročník veletrhu vydaří,
neboť je to nejen v zájmu Vaší akciové společnosti, ale i členských subjektů Svazu strojírenské technologie. Jeho pracovníci v každém
případě udělají maximum, aby naše spolupráce na doprovodných programech veletrhu přinesla své pozitivní výsledky.
Děkuji za rozhovor.

Sympatický robotek komunikuje
s návštěvníky.
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61. mezinárodní strojírenský veletrh pořádaný
souběžně s Mezinárodním veletrhem dopravy
a logistiky a veletrhem ENVITECH
Už za pár týdnů se otevřou brány brněnského výstaviště a bude slavnostně
zahájen 61. mezinárodní strojírenský veletrh, se kterým ve dnech 7. – 11. října 2019 souběžně proběhne Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a také
Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH.
Přípravy na Mezinárodní strojírenský veletrh jsou v plném proudu, ve firmách
se usilovně přemýšlí, na co se nesmí zapomenout, a to je ta pravá chvíle, abychom prostřednictvím našeho časopisu čtenáře pomyslně provedli po výstavišti, seznámili je s nejvýznamnějšími expozicemi členských podniků Svazu strojírenské technologie a podrobněji jim přiblížili doprovodné programy, které
SST letos připravuje.

Ing. Pavel Čáp, SST
Organizátoři veletrhu, jejich obchodní partneři a oborové asociace, by chtěli navázat
na velmi úspěšný loňský ročník, který si prohlédlo více než 80 tisíc návštěvníků. Pavilony
výstaviště byly vyprodány již několik měsíců
předem a MSV 2018 se stal doslova masivní průmyslovou přehlídkou. Vysoký zájem
o účast se očekává také letos. MSV 2019
navíc akcentuje atraktivní témata jako automatizaci, robotizaci a digitalizaci průmyslové
výroby, zavádění technologií pro ochranu životního prostředí nebo moderní řešení pro
dopravu a logistiku.
Na MSV každý rok míří firmy z nejméně tří
desítek zemí a ani letos tomu nebude jinak.
Z více než 1 600 vystavovatelů bude polovina
zahraničních a lídři světového trhu do Brna
přivezou to nejlepší ze své nabídky – od supervýkonných obráběcích strojů až po průmyslové roboty poslední generace.
Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijede
opět z Německa, odkud jsou ohlášeny také dvě
tradiční oficiální účasti zaštítěné spolkovými
zeměmi. Větší z nich, v počtu 15 firem, chystá
Bavorsko, druhý stánek „Mitteldeutschland“
s pěti firmami reprezentuje Sasko, SaskoAnhaltsko a Durynsko. Oficiální expozice připravují také ostatní sousedé České republiky.
Slovensko se vrací do pavilonu V, kde pod hlavičkou Slovenské agentury pro rozvoj investic
a obchodu SARIO obsazuje 260 m2, tj. dvojnásobek loňské plochy. Na oficiálním stánku vystavuje 25 slovenských firem a desítky dalších
se zúčastní samostatně podle oboru svého
působení. Ve stejném pavilonu najdeme také
národní stánek Polska a tradičně rozsáhlou
expozici Rakouska s nabídkou 15 vystavovatelských firem.
Novinkou ročníku je oficiální expozice
Maďarska na 100 m2 v pavilonu V. V novodobé historii MSV jde o premiérovou účast
Maďarska na této úrovni. Navíc se v pavilonu G2 chystá další společná expozice 10
maďarských firem z různých oborů. Rozlohu
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100 m2 bude mít také stánek Baskické obchodní a investiční komory, kde se představí
šest firem z různých oborů od automatizace
až po logistiku. Baskicko je silný průmyslový
region a na MSV vystavuje již poněkolikáté.
Účast Itálie tradičně organizuje Italsko-česká
smíšená obchodní a průmyslová komora,
která přiveze sedm vystavovatelů. Stejně tradiční je účast Francie zaštítěná Francouzskočeskou obchodní komorou, letos v počtu 11
firem. Z východní Evropy je ohlášena expozice
Běloruské obchodní a průmyslové komory na
ploše 100 m2. Téměř stejnou plochu by měla
obsadit oficiální účast Ruska a dalších 200 m2
je vyhrazeno pro ruské regiony – Petrohrad
a Leningradskou oblast, Udmurtskou
a Karelskou republiku.
Vedle evropských států budou v Brně zastoupeny také zámořské ekonomiky s globálním významem. Početnou účast opět chystá
Indie, která byla už dvakrát partnerskou zemí
MSV. Oficiální účast Číny organizuje společnost CMEC, která počítá se čtyřmi velkými
stánky v pavilonech Z, G2, V a C. Představí se
v nich hlavně firmy z provincií Kuej-čou a Četiang. Oficiální účast Tchaj-wanu připravuje
organizace na podporu rozvoje zahraničního
obchodu TAITRA. V její expozici v pavilonu G2
se bude prezentovat 20 firem ze strojírenství
i dalších průmyslových oborů.
Hlavním tématem Mezinárodního strojírenského veletrhu bude Průmysl 4.0
a Digitální továrna 2.0, tedy digitalizace
výroby, jeden z hlavních směrů inovačního
procesu. Postupující digitalizace ve všech
oblastech lidské činnosti přináší stále nové,
mnohem vyspělejší, a přitom realističtější
modely výroby. Ve skutečnosti ale velká část
veřejnosti a často i část odborné veřejnosti neví, co si opravdu pod názvem Průmysl
4.0 má konkrétně představit. Proto v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně vzniká unikátní koncept, který tuto
skutečnost hodlá změnit.

Názornou a velmi pokročilou ukázkou digitální transformace bude letošní speciální
expozice v pavilonu A1. Interaktivní výstava
Digitální továrna 2.0 a Průmysl 4.0 – 2. vlna
bude expozicí, která umožní zájemcům seznámit se s principy pokročilé digitalizace
výroby a umožní jim poznat jednotlivé výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím
prezentací vystavovatelů. Součástí bude
i naučná stezka, která jim představí digitalizaci procesů ve výrobě. Firmy zde budou
prezentovat své produkty, které se na digitalizaci procesů podílejí, v příslušných souvislostech a návaznostech.
Průmyslu 4.0 se Mezinárodní strojírenský
veletrh věnuje dlouhodobě a každoročně reaguje na aktuální vývoj v oboru. Hlavním tématem letošního ročníku proto bude právě nastupující druhá vlna Průmyslu 4.0 a Digitální
továrna 2.0. Kromě ucelené prezentace tohoto tématu v pavilonu A1 se návštěvníci seznámí s řešeními zaměřenými na digitální budoucnost také v rámci expozic vystavovatelů
v jednotlivých oborových halách.
Průmysl 4.0 je svázán také s veletrhem dopravy a logistiky a od tohoto odvětví se očekává přechod na technologie digitálního věku
a vysokou efektivitu všech procesů. Právě na
novinky z této oblasti se letošní 9. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky zaměří.
Již do třetího ročníku vstoupí Mezinárodní
veletrh technologií pro ochranu životního
prostředí ENVITECH. Zvýrazněným tématem
tohoto veletrhu bude letos cirkulární ekonomika – nakládání s materiálovými zdroji. Jde
o trend, který je jednou z prioritních oblastí
udržitelného rozvoje. Vystavovatelé představí
technologie pro čištění vody i vzduchu, moderní metody zpracování odpadů, technologie pro snižování ekologické zátěže v průmyslových provozech atd.
Zahájení MSV bývá vždy velkou společenskou událostí. Letos se k němu přidá ještě odhalení sochy Tomáše Garrigue Masaryka. Jde
o kopii sádrového díla Otakara Španiela, které při otevření areálu brněnského výstaviště
v roce 1928 dominovalo rotundě pavilonu A.
Nová socha dostane bronzovou formu a bude
stát před rotundou. Její hliněná předloha
vznikla na loňském jubilejním 60. MSV pomocí unikátních 3D technologií. Momentálně se
odlévá v podkrkonošské Horní Kalné.
Součástí veletrhu bude i letos špičkový doprovodný program odborných konferencí,
seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Ani Svaz
strojírenské technologie nezůstává pozadu
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Mezinárodní výstavy a veletrhy
a připravuje bohatý doprovodný program.
Stěžejním doprovodným programem SST
bude opět „Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích
strojů“. Soutěž je jako v minulých letech určena pro žáky středních technických škol a učilišť. Věříme, že si zhlédnutí soutěže nenecháte
ujít a přijdete soutěžící žáky povzbudit i letos
do pavilonu Z.
Letošní rozsah soutěže bude velmi podobný tomu loňskému. Žáci si budou moci
opět vybrat ze tří řídicích systémů, a to
buď HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC.
Mediálním partnerem soutěže bude již tradičně Technický týdeník. Obráběcí stroje
do Výukového centra zapůjčí společnost
KOVOSVIT MAS. Obráběcí nástroje opět poskytne společnost DORMER PRAMET.
Svaz strojírenské technologie by chtěl touto
cestou pozvat návštěvníky veletrhu i na další doprovodné akce, na jejichž organizaci se
rovněž podílí. Jde především o Business den
Ruské federace, který se bude konat v úterý 8. října v sále Morava pavilonu A a jehož
hlavním organizátorem je Komora pro hospodářské styky se zeměmi Společenství nezávislých států, a o akci Setkání s novináři, která se bude konat ve středu 9. října od 14:00
hodin v jednací místnosti hlavní expozice SST
v pavilonu P.
Expozice SST bude umístěna opět v nejmodernějším pavilonu brněnského výstaviště,
tzn. v pavilonu „P“ na ploše 48 m2, a to na
stejném místě jako v předešlých ročnících veletrhu, kde už jsou všichni obchodní partneři
svazu a návštěvníci veletrhu zvyklí stánek SST
hledat.
Členské podniky Svazu strojírenské technologie se letošního ročníku MSV zúčastní ve
velkém počtu a o jejich zájmu o tento tradiční
strojírenský veletrh svědčí především skutečnost, že si letos pro své expozice objednaly
celkem 2 572 m2 výstavní plochy. Z této uvedené výměry patří Svazu 323 m2.
Členské podniky svazu budou mít své expozice umístěny ve většině pavilonů brněnského
výstaviště i na volných plochách. V pavilonu
„B“ se hostům a návštěvníkům veletrhu představí společnosti Dieffenbacher-CZ a Šmeral
Brno. V pavilonu „V“ najde své zázemí ŽĎAS.
V pavilonu „F“ budete moci navštívit expozice společností PILOUS-pásové pily, SCHUNK
Intec a RÖHM Slovakia. V hale „G2“ se představí společnost Vanad 2000 a na volné
ploše u pavilonu „P“ bude letos vystavovat
společnost AXA CNC stroje. Nejvíce našich
svazových podniků ale bude vystavovat své
produkty v pavilonu „P“. Naleznete tam společnosti EMP, HESTEGO společně s KSK Precise
Motion, KOVOSVIT MAS, Mikronex, Renishaw,
Schneeberger Mineralgusstechnik, Slovácké
strojírny, TAJMAC-ZPS, TDZ Turn, Technologysupport, TOS Olomouc, TRENS SK a Yamazaki
Mazak Central Europe.
Expozice členských podniků budou nepochybně velmi zajímavé a zaujmou mnohé
návštěvníky veletrhu. Fanoušci obráběcích
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strojů budou moci obdivovat nejen rozmanitost architektonického a grafického provedení jednotlivých veletržních stánků, ale především množství různých typů vystavených
strojů.
Nepřehlédnutelnou expozicí se letos
pochlubí například společnost TAJMAC-ZPS,
která bude na ploše 384 m2 vystavovat čtyři
stroje. Prvním bude vertikální obráběcí centrum MCFV 1060i s automatickým výměníkem
palet a robotem ABB. Druhým, velmi zajímavým strojem, bude vícevřetenový soustružnický automat MORI-SAY TMZ518CNC. Třetím
a čtvrtým strojem v expozici budou dlouhotočné CNC automaty MANURHIN K´MX
SWING 1026 a K´MX 816. Oba MANURHINY
budou vybaveny podavači IEMCA.
Celkem šest strojů představí v Brně společnost KOVOSVIT MAS. Ve své expozici na
ploše 265 m2 bude vystavovat letošní novinky a významné inovace ze své produkce.
Prvním vystaveným strojem bude významně
inovované multifunkční pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 450. Stroj MCU
450 byl na Mezinárodním strojírenském
veletrhu poprvé představen v roce 2017
a nyní se jako inovovaný stroj do Brna znovu vrací. Na základě zákaznických zkušeností
byly vylepšeny technické parametry stroje.
Nejdůležitější změnou je zvětšení pojezdu
v ose Z o 120 mm z původních 400 mm na
520 mm. Současně došlo ke zvýšení rozjezdu
v ose X z původních 450 mm na 500 mm.
KOVOSVIT MAS již zařadil stroj MCU 450 do
sériové výroby a letos dodá zákazníkům tento stroj řádově v jednotkách kusů. Zákazníci
si budou moci vybrat stroj s řídicím systémem Siemens 840D nebo se systémem
Heidenhain TNC640.
Druhým strojem v expozici bude soustruh
KL 435, který si v Brně odbude svou výstavní premiéru. Soustruh KL 435 je další z řady
KL (Kovosvit Lathe), v níž navazuje na KL 285,
který byl poprvé představen na loňském
MSV. Výrobní řada KL je evolucí řady produkčních soustruhů SP. Samotný KL 435 tak
navazuje na známý soustruh SP 430. Stejně
jako u typu KL 285 bude i KL 435 osazován
řídicími systémy SINUMERIK 828D a FANUC
0iTF. Podobně jako všechny další nové stroje
z produkce KOVOSVIT MAS je také soustruh
KL 435 kompatibilní s požadavky „Průmysl
4.0“. Samozřejmostí je připravenost stroje pro
robotizaci a možnost jeho začlenění do výrobních linek.
Třetím vystaveným strojem bude soustruh
KL 285 SY QUICK, tedy stroj s vybavenou
osou Y a protivřetenem. Tento soustruh je
opatřen řídicím systémem Siemens. Zatímco
loni KOVOSVIT MAS představil v Brně tento
typ soustruhu v provedení Super Precision,
letos bude stroj představen v provedení řady
QUICK, určené pro standardní obrábění. Nová
varianta KL 285 QUICK je konstrukčně postavena na litinovém loži. Tento tradiční materiál
zajišťuje dostatečnou tuhost a přesnost stroje. Nástrojová hlava je od společnosti Sauter.

Nová řada soustruhů KL 285 postupně zcela
nahradí v sortimentu KOVOSVITU MAS stroj
řady SP 280, který byl vyvíjen před více než
10 lety.
Další dva soustruhy KL 285 QUICK budou
spolu s vertikálním obráběcím centrem
MCV 800 umístěny ve Výukovém centru
Svazu strojírenské technologie v pavilonu
„Z“. Všechny tři stroje budou obrábět komponenty na základě programů, které budou
vytvořeny žáky středních odborných škol
v celostátní soutěži v programování CNC obráběcích strojů.
Společnost AXA CNC stroje bude ve své
expozici vystavovat zajímavý stroj AXA VCC
50 se sklopně-otočným stolem jako šestiosé
multifunkční obráběcí centrum. Jde o další
vývojový stupeň úspěšného stroje VCC 50.
Osazením stroje VCC 50 novým sklopně-otočným soustružnicko-frézovacím stolem
AXA RT2Ai je nyní možné šestiosé obrábění
obrobků. Vysoká inherentní tuhost stroje
a nový stůl jsou proto mimořádně stabilní.
Výkonné vřeteno SK50 bylo speciálně navrženo pro Power Skiving frézování ozubených
kol. AXA používá pro řízení stroje nový systém SIEMENS Sinumerik ONE. Nový řídicí
systém AXA dodává včetně softwaru pro
vytvoření digitálního dvojčete stroje v inženýrském systému, což pomáhá bezproblémově integrovat další hardware a software.
Virtuální příprava uvedení projektu do provozu výrazně zkracuje dobu skutečné realizace obrábění. Pro měření kinematiky osy
sklopně-otočného stolu a naklápěcí hlavy je
v tomto stroji používán nový typ kinematického cyklu CYCLE996.
Společnost ŽĎAS bude ve své expozici
v pavilonu „V“ prezentovat dodávky ze své
produkce, které jsou určeny pro energetiku
(POWER FOR YOUR INDUSTRY), tj. polotovary,
výkovky, odlitky nebo například lis HDP 2000
na zpracování sekundárního odpadu z jaderných elektráren. Fyzicky bude vystaven odlitek rozváděcí lopatky pro vodní energetiku.
Další prezentovanou částí produkce budou
dodávky pro železniční průmysl. ŽĎAS bude
vystavovat železniční kolo o průměru 1360
mm, které bylo vyválcováno na válcovací stolici pro přesné válcování železničních kol za
tepla, kterou ŽĎAS aktuálně vyrábí pro jednoho z největších evropských výrobců železničních dvojkolí.
Jak je patrno, k vidění toho letos bude
opravdu hodně a není v našich silách uvést
všechny exponáty a popsat všechny stánky,
které brněnský veletrh nabídne. Nakonec,
takové cíle si tento článek ani neklade. Každý
návštěvník si musí atmosféru veletrhu prožít
sám a my věříme, že ani letošní ročník své
návštěvníky nezklame, ale naopak obohatí.
Všechny čtenáře svazového časopisu Svět
strojírenské techniky tedy co nejsrdečněji zveme v druhém říjnovém týdnu do Brna
a přejeme si, aby z výstaviště odcházeli spokojeni a plni nových odborných poznatků
a dojmů.
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Světové trhy
Brexit – možné scénáře

Tým Odboru legislativy,
práva a analýz Hospodářské
komory České republiky
Dne 23. července 2019 byl do čela britské Konzervativní strany zvolen Boris Johnson a stal se tak premiérem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
(dále jen „VB“), čímž se zvýšila pravděpodobnost odchodu VB z EU bez dohody,
tedy tzv. no-deal scénář, někdy také označovaný jako tvrdý či neřízený odchod.
Boris Johnson bude nyní vyjednávat s Evropskou
komisí o dalším postupu. Chtěl by znovu otevřít tzv. odchodovou dohodu (Withdrawal
agreement) a odstranit z ní tzv. irskou pojistku. Komise ale již mnohokrát deklarovala, že
odchodová dohoda je uzavřená a není prostor
pro to, ji opětovně otevírat. Premiér Johnson
pohrozil EU, že v takovém případě by VB nevyplatila svůj podíl příspěvků (přibližně 39 mld.
GBP) vyplývajících ze závazků v současném
Víceletém finančním rámci. Premiér také dříve
vyloučil další odklad data vystoupení a je připraven opustit EU k 31. říjnu 2019, ať už s dohodou
či bez ní, k čemuž se však bude vyjadřovat i britský parlament a královna. Ten se v minulosti
opakovaně vyslovil proti no-deal scénáři a nyní
královna podepsala zákon o nepřípustnosti odchodu VB z EU bez dohody.
Podle aktuálního stupně poznání je vystoupení VB z EU pro obě strany i pro mezinárodní obchod jako celek negativní.
Nezanedbatelným důsledkem odchodu VB
bude zvýšení příspěvku ČR do rozpočtu EU po
roce 2020, což ve spojitosti se snižováním objemu prostředků čerpaných ČR ze zdrojů EU
jako důsledku pokračující konvergence může
urychlit perspektivní změnu pozice ČR z čistého příjemce na čistého plátce.

Podle oficiální pozice ČR nemůže být budoucí hospodářský vztah VB s EU stejný jako
vztah členů EU, ať už se brexit bude odehrávat
podle jakéhokoli scénáře. HK ČR si je vědoma,
že k jistému zhoršení v oblasti přístupu českých firem na britský trh a naopak britských
firem na český trh dojde, nicméně prosazuje,
aby budoucí vztah byl co nejbližší současné
situaci. Klíčové z pohledu HK ČR je především
zajistit maximálně hladký přístup českého
zboží a služeb na britský trh.

Možné formy budoucí obchodní
spolupráce

Momentální vyjednávání se týkají pouze vystoupení VB a s tím souvisejícího vypořádání.
Oficiální vyjednávání o nastavení budoucích
vztahů mezi VB a EU může být zahájeno až VB
přestane být členským státem EU. Nová pravidla obchodu by měla být co nejjednodušší,
měla by utvářet pozitivní podnikatelské prostředí a minimalizovat dodatečné náklady. Čeští
podnikatelé potřebují taková pravidla, která
zmírní možnou eskalaci netarifních bariér a administrativní zátěž plynoucí z budoucího rozcházení regulatorních rámců. Budoucí obchodní spolupráce by mohla mít podobu některého
z následujících čtyř variantních modelů.

Dohoda s Evropským hospodářským prostorem (EHP), nazývaná také „norský model“,
o přístupu na volný trh s příslušnými výjimkami pro dohodnuté oblasti, jako v případě
Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kterými
jsou rybolov a zemědělství, celní unie, obchodní politika a další. VB by prostřednictvím
EHP zůstala de facto součástí jednotného
trhu. Mohla by dojednat i členství v celní unii
EU (model „Norsko +“). V tomto případě by
byl obchod s ČR poškozen nejméně. Pro české
podnikatele by tato varianta byla nejschůdnější, protože by byly zachovány čtyři základní
svobody a přístup českého zboží i služeb na
britský trh by nebyl téměř omezen. VB zatím
tuto možnost odmítá.
Turecký model – VB nebude součástí jednotného trhu, ale uzavře dohodu o celní unii
s EU. Pro české podnikatele se jedná o horší
variantu než v případě výše zmíněné dohody
s EHP. Čtyři základní svobody by totiž nebyly
zachovány a přístup některých českých výrobků (jiných než průmyslových a zpracovaných
zemědělských výrobků) na trh VB by byl omezen. Zároveň by byl poškozen zejména sektor
služeb. Tato varianta přináší vyšší náklady
spojené především s regulatorní, respektive
administrativní zátěží. Tuto variantu v současnosti podporuje ve VB labouristická opozice.
Kanadský model – VB nebude součástí jednotného trhu ani celní unie a uzavře s EU dohodu o zóně volného obchodu. Tato varianta
je pro české podnikatele horší než výše zmíněné modely, protože by navíc zasáhla importéry z VB, kterým by se zdražily vstupy vlivem
delší a nákladnější administrativy. Regulatorní
rámce v EU a VB by se pravděpodobně časem
více a více odlišovaly a vznikala by tak nejistota ohledně slaďování norem.
Model dle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) – Tato varianta nastane automaticky v případě no-deal scénáře. VB se
stane klasickou třetí zemí. Jedná se o nejhorší
variantu pro český byznys. Fungování vztahů
VB a EU pouze podle pravidel WTO má ze zmíněných modelů největší potenciál z hlediska
poškození českého podnikatele. Znamenalo
by to totiž zavedení cel a dalších tarifních bariér, zvýšení netarifních bariér (hraniční kontroly, určení původu zboží, ztížení podmínek
pro vysílání pracovníků do zahraničí atd.) i téměř jistou divergenci regulatorních rámců. HK
ČR prosazuje, aby byl rozsah nového vztahu
EU a VB rozhodně širší než jakýkoli jiný, který
existuje mezi EU a třetí zemí.

Nastavení budoucí spolupráce
v dalších oblastech

Vedle politické a makroekonomické stability
je pro podnikatele i investory zcela zásadní
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bezpečnostní situace, která je klíčová pro
další růst a rozvoj země i celého regionu.
Podnikatelé mají proto silný zájem o pokračování úzké spolupráce v oblasti bezpečnostních a vojenských záležitostí s VB, stejně jako
v oblasti justice a vnitřních věcí. Efektivní
spolupráce v těchto oblastech je založena na
multilaterálních vztazích v rámci NATO a EU,
nikoliv pouze na vztazích bilaterálních, které
jsou slabší a mají menší dosah.
Kooperace VB s EU by měla být maximálně
těsná i po vystoupení z EU, především v oblasti
protiteroristické politiky, Europolu, Eurojustu,
sdílení informací a v dalších podobných odvětvích a měla by být do budoucna českou prioritou. Měli bychom podporovat vzájemný bezvízový styk a ve vybraných oblastech by bylo
žádoucí VB zapojit do existujících i připravovaných projektů (Evropský systém pro cestovní
informace a povolení – ETIAS, Schengenský
informační systém – SIS a podobně).
Zapojení VB do iniciativ, programů a agentur EU, spojených především se vzděláváním
a výzkumem, by mělo být v nejvyšší možné
míře zachováno a ideálně by mělo být i prohlubováno. To by nejlépe zajišťoval vstup VB
do EHP, kde jsou tyto možnosti smluvně upraveny. Za účast v programech by musela VB
přispívat do rozpočtu EU a vytvořit obdobu
norských (případně švýcarských) fondů pro
členské státy EU. Dosud byla VB zastáncem
nižší regulace podnikatelů a v řadě otázek
i spojencem ČR. Z tohoto pohledu by mohla
případná absence VB v projektech a institucích EU znamenat zhoršení prosaditelnosti
pozic českých podnikatelů. ČR by podle názoru HK ČR měla podpořit co nejširší zapojení
VB do programů Erasmus a Erasmus plus.

Dopady no-deal scénáře na českou
ekonomiku

No-deal scénář poznamená nejen vzájemný
obchod, ale i finanční trhy, občany, investice, rozpočet EU či chod evropských institucí.
Text se ale zabývá pouze dopady na českou
ekonomiku vlivem zahraničního obchodu.
O vyčíslení těchto dopadů se v posledních
12 měsících pokusilo několik institucí, mezi
nimi Česká národní banka (Zpráva o inflaci
I/2019 ze 14. 2. 2019), Ministerstvo financí
(Makroekonomická predikce ze 30. 1. 2019),
Česká spořitelna (Analýza z 5. 12. 2018) nebo
Deloitte (Analýza z února 2019). Výpočty
v těchto studiích byly navázány na předpokládaný odchod VB z EU k 31. březnu 2019 bez
znalosti událostí po únoru 2019, a je zde tedy
prostor pro aktualizaci dopadů.
Odchodem VB z EU bude nejvíce zasažena
ekonomika samotné VB a z členských států
pak země, které nejintenzivněji s VB obchodují, tj. Irsko, Malta, země Beneluxu nebo skandinávské země. V absolutních číslech no-deal
scénář nejvíce dopadne po VB na ekonomiku
Německa. Právě vývoj v Německu je zásadní
pro kvantifikaci dopadů na českou ekonomiku.
Vycházíme z předpokladu, že by po 31. říjnu 2019 byla uvalena cla na vzájemný obchod
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mezi VB a EU. Začaly by být aplikovány celní
sazby uplatňované EU vůči třetím zemím, které uvádí databáze Světové obchodní organizace (WTO). VB ale deklarovala, že v případě
no-deal scénáře nabídne v zásadě bezcelní
přístup na svůj trh s výjimkou několika málo
položek. Je třeba počítat nejen s přímým
dopadem celních sazeb na ČR, ale i s dopadem nepřímým – zprostředkovaně přes naše
obchodní partnery, především Německo.
Negativní dopad na českou ekonomiku se nicméně neodvíjí jen od výše cel, ale i od stavu
britské ekonomiky.
Vedle celních sazeb budou svou roli v zahraničním obchodě hrát i netarifní obchodní překážky. Jedná se o rozdílné regulatorní
požadavky, nové administrativní formality ve
formě povolení nebo licencí, týká se to i platnosti certifikátů získaných firmami před dnem
výstupu VB z EU. Odhady přímé i nepřímé role
netarifních obchodních překážek jsou rovněž
jen velmi obtížně kvantifikovatelné.
Co se týká samotného průběhu brexitu,
k 1. listopadu 2019 očekáváme negativní šok
v podobě nárazového snížení zahraničního
obchodu mezi EU a VB. Velikost toho šoku
záleží na tom, jak dlouho bude trvat nejistota
ohledně způsobu výstupu VB z EU. Čím delší
bude nejistota, tím větší bude počáteční chaos a škody s ním spojené. V prvních dnech po
vystoupení hrozí ochromení dopravy a dodávek zboží. Výrobní a dodavatelské řetězce
fungují v režimu just-in-time (zjednodušeně
řečeno – přivezené součástky či díly jdou rovnou z kamionu do výroby) a zpoždění dodávek
zapříčiní útlum výroby, pokud se firmy dostatečně nepředzásobí.
Vývoj bezprostředně po vystoupení VB z EU
se projeví ve výsledcích HDP za 4. čtvrtletí
2019. Nedomníváme se ale, že vliv posledních
dvou měsíců roku zásadním způsobem ovlivní
celoroční výsledek. Bude se jednat o zpomalení v řádu několika málo desetin procenta.
Po započtení dopadů brexitu počítáme pro
rok 2019 s růstem HDP ve výši 2,7 % a pro rok
2020 ve výši 2,6 %.
Hlavní dopad tvrdého brexitu očekáváme
v první polovině roku 2020, především v 1.
čtvrtletí, kdy bude hrát roli i poměrně vysoká
srovnávací základna z roku 2019. Celkovou
stabilizaci situace očekáváme do 12 měsíců od data výstupu VB z EU, tj. do podzimu
2020. Tato doba bude sloužit k tomu, aby
se novým způsobem ustálily dodavatelské
řetězce. Celkově bude brexit pro českou ekonomiku znamenat jednorázový a krátkodobý
výkyv, který sám o sobě nemůže vést k recesi
v ČR.
Budoucí vývoj zahraničního obchodu
s VB se bude odvíjet od rychlosti a schopnosti
obou stran (EU a VB) vyjednat formu budoucí
obchodní spolupráce nad rámec automatické
spolupráce dle pravidel WTO. Toto období
může trvat i několik let. Záleží ale především
na aktivitě samotných firem při hledání nových alternativních obchodních partnerů v jiných zemích, a to nejen v rámci EU.

Prudký
pokles
objednávek
výrobních strojů
v Německu – mnoho
sektorů se zdráhá
investovat

Dr. Wilfried Schäfer
Německý průmysl výrobních strojů se řadí
mezi pět největších specializačních skupin
strojírenského sektoru. Poskytuje výrobní
technologie pro aplikace v oblasti obrábění kovů pro všechny průmyslové obory
a zásadně přispívá k prosazování inovací
a zvyšování produktivity průmyslu jako
celku. Vzhledem k jeho absolutně klíčové
roli pro průmyslovou výrobu je jeho vývoj
důležitým indikátorem ekonomické dynamiky průmyslu jako takového. V roce 2018
zaměstnával 73 500 pracovníků (roční průměr 2018, za společnosti nad 50 pracovníků) a vyprodukoval stroje a servis v hodnotě 17,1 mld. euro.
Zakázky, které obdržel německý průmysl výrobních strojů ve druhém čtvrtletí 2019, byly
o 22 % nižší než ve stejném období loňského
roku. Zakázky z Německa klesly o 28 %. Ze zahraniční bylo zakázek méně o 18 %. Za celé
první pololetí klesly zakázky o 21 %. Domácí
prodej byl v tomto období nižší o 19 %, zahraniční o 23 %.
„Ve druhém čtvrtletí byly zakázky opět
o více jak dvacet procent pod vysokými
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loňskými hodnotami“ říká Dr. Wilfried
Schäfer, výkonný ředitel VDW (Asociace
německých výrobců výrobních strojů)
z Frankfurtu nad Mohanem, když komentuje tyto výsledky. „V dopadech na výrobní
základnu již nelze dále zpochybňovat faktor
globálního poklesu investic do strojů a zařízení“ pokračuje Schäfer.
Průmysl výrobních strojů není imunní vůči
vlivům, které jsou výsledkem prudkých turbulencí globální ekonomiky jako celku a jež
jsou v současné době předmětem tolika
diskusí.
„Jsme na stejné lodi jako ostatní hlavní
mezinárodní dodavatelé. Zakázky na výrobní stroje kolabují celosvětově. Mnoho zemí
musí nyní platit cenu za téměř každodenní mezinárodní spory mezi politiky,“ říká
Schäfer.
Sektor výrobních strojů je čistým dodavatelem investičního zboží a zařízení pro průmysl, a jako takový je vystaven dopadu slabé
poptávky v hlavních zákaznických sektorech,
strojírenství a v automobilovém průmyslu.

Order Intake of the German Machine Tool Industry
Sharp decline in machine tool orders – Many sectors reluctant to invest
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Ten navíc prochází dlouhým obdobím nejistoty v důsledku procesu transformace směrem
k novým technologiím pohonu, a proto omezuje investice.

Miera základného a aplikovaného výskumu v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva je ukazovateľom, v ktorom SR v medzinárodných porovnaniach veľmi výrazne zaostáva. Najmä, ak vezmeme do úvahy, že podiel výroby
automobilov na celkovej priemyselnej produkcii Slovenska dosahuje takmer 44
percent. Výrobným firmám chýbajú kvalifikovaní ľudia, technické vysoké školy
sa boria s nedostatkom študentov aj financií a toľko pertraktovaná prepojenosť
vysokého školstva a priemyselnej praxe má podobu jednotlivých – viac či menej
pevných – vláken a nie systémovo prepracovaného zväzku.

Vlasta Rafajová, foto Eva Ertlová
doterajšej praxe eviduje viac ako 50 udelených patentov, vynálezov a úžitkových vzorov.
V škole, výskume aj priemyselnej praxi je teda
doma. A hoci nemá jednu univerzálnu odpoveď, hovorí, že problém má riešenie, len treba
urobiť niekoľko dôležitých krokov.

Diferencovať podľa kvality

V súčasne platnom systéme financovania vysokých škôl je podľa Ľ. Šooša jedným

Nechceme peniaze na hlavu, za študenta, chceme ich za to,
koľko našich študentov pracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Ak
bude financovanie nastavené takto, potom štát vynaloží peniaze na vzdelávanie len raz. V súčasnosti to môže byť až trikrát,
keď prvý raz zaplatí študentovi vysokú školu, potom nezamestnanému absolventovi platí podporu v nezamestnanosti a nakoniec zaplatí ešte aj jeho rekvalifikáciu. Alebo jednoducho ľudia
s vysokoškolským vzdelaním pracujú na stredoškolských pozíciách, čo sú tiež zle investované peniaze.
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Systém potrebuje zmenu

Získať pohľad na problematiku z viacerých
strán súčasne – z vysokých škôl, výskumu i praxe – nebýva jednoduché. Profesor
Ľubomír Šooš je tretie funkčné obdobie dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Okrem
toho je už päť rokov aj viceprezidentom Zväzu
strojárskeho priemyslu SR a Zväzu automobilového priemyslu SR. Vlani získal ocenenie
Vedec roka v kategórii Inovátor, keďže počas
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Mezi dodavateli si evropští výrobci stále ještě vedou nejlépe. Zakázky z eurozóny spadly
za 6 měsíců „jen“ o 5 %, zatímco zakázky ze
zemí mimo eurozónu se snížily o 28 %.
z určujúcich prvkov rovnostársky normatív
prideľovania financií podľa počtu študentov,
ktorý neberie do úvahy také elementárne kritérium, akým je uplatniteľnosť absolventov
vysokých škôl na trhu práce.
„Namiesto toho, aby sme podporili špičkové
školy, ktoré sa v medzinárodných ratingoch
umiestňujú najlepšie spomedzi našich vysokých škôl a o ich absolventov je na trhu práce
vysoký záujem, štát dáva všetkým školám rovnako. Všetky školy nivelizuje, bez ohľadu na
to, či sa ich absolventi zamestnajú alebo padnú do siete úradov práce a neskôr sa musia
opäť nákladne rekvalifikovať. Štát pritom veľmi presne vie, koľko a akých profesií potrebuje. Jedným z prirodzených kritérií hodnotenia
vysokých škôl by teda mala byť uplatniteľnosť
absolventov v odbore, ktorý vyštudovali. Dnes
vieme zistiť len to, či sa absolvent zamestná
[absolventi SjF STU dosahujú zamestnanosť
98,3 percenta – pozn. redakcie]. Dalo by sa to
pritom veľmi jednoducho zistiť prepojením už
existujúceho portálu absolventov s portálom
Sociálnej poisťovne. Tak by štát veľmi presne
vedel, či absolventi konkrétnej školy robia
to, čo vyštudovali, a mohol by diferencovane
podporiť práve školy, o absolventov ktorých je
na trhu práce vysoký záujem.“
Efekt nivelizácie vo financovaní má však aj
ďalší dôležitý negatívny efekt. Školy v hlavnom meste, ktoré nemôžu čerpať eurofondové zdroje, sú oproti niektorým vidieckym školám – často s nie najlepším renomé – v zjavnej
nevýhode. „Stáva sa, že akákoľvek vidiecka
škola má viac peňazí ako dve najstaršie univerzity v Bratislave, pretože môže čerpať eurofondy na vybavenie a rozvoj a okrem toho
dostáva ešte normatív od štátu podľa počtu
študentov. A tých má dosť, idú tam študovať,
pretože majú výučbu dva, maximálne trikrát
do týždňa,“ hovorí Ľ. Šooš.
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Chýbajúce eurofondové zdroje na laboratóriá, projekty a prístroje štát pritom nijako
STU ani UK nekompenzuje. „Zateká do budov, máme 20, 30 aj 50-ročné prístrojové
vybavenie, o rozvoji v tomto smere ťažko
hovoriť. Štát nám však, na rozdiel od Českej
republiky, nevyčlenil žiadne účelové peniaze,
aj keď sa umiestňujeme v medzinárodných
ratingoch spomedzi slovenských škôl na najvyšších miestach. Potom sa nečudujme, že
nám odchádzajú študenti do Českej republiky.
Dostanú tam kvalitné zázemie, pracujú s novými prístrojmi. V ČR to majú totiž nastavené
tak, že štát podporuje svoje špičkové školy,
ktoré nemajú nárok čerpať eurofondy,“ vysvetľuje profesor Šooš.

Duálne vzdelávanie na VŠ?

Duálne vzdelávanie, ktoré bolo kedysi integrálnou súčasťou vzdelávacieho systému
prostredníctvom stredných odborných učilíšť,
sa do stredoškolského vzdelávania pred pár
rokmi opäť vrátilo a aktuálne sa spomína aj
v súvislosti s vysokými školami. Je teda duál
na vysokých školách riešením problému prepojenia s priemyslom?
„Osobne som proti duálu na vysokých školách,“ hovorí dekan SjF STU a prízvukuje, že
zmena zákona nemusí stačiť. „Najskôr naozaj
treba zmeniť systém hodnotenia vysokých škôl
a ich kategorizácie. Na Slovensku totiž máme

Budova Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
len vysoké školy, ktoré sú svojou podstatou
univerzitného charakteru. To znamená uplatňovanie vedeckého princípu: v ratingoch sme
hodnotení podľa počtu domácich a zahraničných citácií, počtu a kvality publikovaných článkov, podľa počtu objavov, patentov aj podľa
toho, aké výsledky dosahujú naši absolventi vo

vede. V duálnom vzdelávaní dosahuje podiel
teoretického vyučovania a praxe 50 na 50, a to
pri univerzitách nie je možné. Na Slovensku nemáme odborné vysoké školy takého typu, ako
sú napríklad v Nemecku či Anglicku, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie. Na tieto školy študentov vysielajú aj priamo firmy, ktorým záleží

V súčasnosti možno na SjF STU študovať na bakalárskom aj inžinierskom stupni v deviatich študijných programoch, pričom najväčší záujem
študentov (60–65 percent) je sústredený na študijný program automobily a mobilné pracovné stroje.
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na zvyšovaní kvalifikácie a špecializácie svojich
zamestnancov, úzko so školami spolupracujú
a spolufinancujú ich. U nás to však neplatí. Ak
aj má univerzita zmluvný výskum s určitou firmou v aplikovanom výskume, nemusí sa to zohľadňovať pri výpočte dotácií a súčasne platí,
že ak by sa venovala dualistom, ostáva jej menej času na vedeckú prácu a plnenie merateľných výstupov, za ktoré dotácie dostáva. Toto
je systémová zmena, ktorú musíme urobiť. Ak
nezmeníme systém, univerzitné vysoké školy sa
tomu budú brániť aj naďalej,“ predvída Ľ. Šooš.

Opäť sme totiž pri financovaní. Pri súčasnom systéme financovania nemajú vysoké
školy záujem produkovať bakalárov pre potreby praxe. Chcú, aby absolventi prvého
stupňa pokračovali v druhom stupni štúdia,
vtedy je finančný normatív na študenta podstatne vyšší, ako v prvých troch ročníkoch.
Podľa priemeru krajín združených v OECD ide
26 až 28 percent absolventov po ukončení
prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania
do priemyslu, u nás sú to maximálne dve
percentá.

Profil vedca roka
Prof. Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D., (1959) pochádza z Ružomberka, kde sa vyučil za
prevádzkového zámočníka v Bavlnárskych
závodoch V. I. Lenina (BZVIL). Ako hovorí,
nehanbí sa povedať, že bol učeň. Aj vďaka
tomu dobre zvládol základné strojárske
technológie a ani dnes mu nerobí problém
sústružiť, frézovať, zvárať.
Po vyučení si večerne urobil priemyslovku
a v roku 1979 odišiel študovať na Strojnícku
fakultu STU (vtedy SVŠT) v Bratislave. Keďže
od Bavlnárskych závodov V.I. Lenina poberal
podnikové štipendium, po úspešnom skončení štúdia sa do Ružomberka vrátil, aby si
štipendium odpracoval. Po čase si vzdelanie
na fakulte zvýšil formou doktorandského
štúdia. Zmena režimu v roku 1989 Ľ. Šooša
zastihla v Bratislave a následný zánik BZVIL
znamenal aj zánik jeho záväzku voči podniku. Zostal teda pracovať na fakulte a popri tom pracoval pre nemecké firmy Spänex a George
Müller Norimberg, v ktorých našli priemyselné uplatnenie aj jeho prvé patenty. Takisto podnikal, vlastnil firmu, v ktorej zamestnával až 40 ľudí.
Od roku 2002 bol vedúcim Katedry výrobnej techniky Strojníckej fakulty STU a keď sa
v roku 2007 rozhodol uchádzať o pozíciu dekana SjF STU, všetky podnikateľské aktivity
zanechal.
V období rokov 2007–2015 bol dekanom fakulty. Po skončení dvoch funkčných období
sa vrátil do Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažérstva kvality,
kde od februára 2015 zastával funkciu vedúceho ústavu. V apríli 2017 bol opäť zvolený za
dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave.
Od roku 2014 je viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR a Zväzu automobilového priemyslu SR.
Profesor Šooš je uznávanou kapacitou v oblasti technológií zhodnocovania rôznych druhov odpadov a environmentálnych technológií, čo dokladuje celým radom vedeckých a odborných publikácií a citácií, členstvom v organizačných a programových výboroch a členstvom v odborných poradných orgánoch a organizáciách.
Je profesorom s najvyšším počtom udelených patentov, vynálezov a úžitkových vzorov na
Slovensku. Z ich celkového počtu 52 sa v praxi zatiaľ presadilo 16 originálnych technických
riešení zo strojárstva (duplo vreteníky) , energetiky a spracovania odpadov (briketovacie
a peletovacie lisy) či motoriky (rehabilitačné zariadenie, smart kĺb).
Ľubomír Šooš participoval na 15 medzinárodných výskumných projektoch a publikuje vo
všetkých typoch a skupinách odborných publikácií. Je autorom šiestich vedeckých monografií, 11 iných knižných publikácií a viac ako 350 výstupov v zahraničných a domácich recenzovaných publikáciách.
Výrazne sa angažuje v popularizácii duševného vlastníctva a propagácii patentovej ochrany. Pripomína, že Slovensko ročne podáva okolo 150 až 180 patentov, udelených je približne
80, čo predstavuje približne 15 udelených patentov na jeden milión obyvateľov, zatiaľ čo
napríklad Švajčiarsko dosahuje zhruba 700 udelených patentov ročne na milión obyvateľov.
Profesor Ľubomír Šooš získal v roku 2018 ocenenie Vedec roka SR v kategórii Inovátor.
Ocenenie mu bolo udelené za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a v návrhu
nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.
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„Je v záujme škôl, aby čo najviac bakalárov
absolvovalo aj druhý stupeň vysokoškolského
vzdelávania, keďže vtedy školy za nich dostanú viac financií. Som ale za užšie prepojenie
školy s praxou. Čiastkovým riešením je profesijne orientované štúdium,“ otvorene hovorí
profesor Šooš.

Riešenie? Zmena systému a nová
akreditácia!

Podľa dekana SjF riešením z dlhodobého hľadiska je jednoznačne zmena systému. „Som
za to, aby sa zmenil systém vysokých škôl,
nie však tak, že vzniknú ďalšie školy. Pri novej evalvácii vysokých škôl, ktorá nás čaká
v roku 2021, treba vykonať dôslednú analýzu
ich kvality. Zo škôl, ktoré nesplnia univerzitné
kritériá, by vznikli odborné vysoké školy, ktoré
by boli orientované na výchovu bakalárov, napríklad aj profesijných, naopak, univerzity by
sa orientovali hlavne na študentov druhého
a tretieho stupňa,“ navrhuje profesor Šooš.
Napriek tomu, že po inžinieroch technických odborov je na pracovnom trhu obrovský
dopyt, technické školy zápasia s nedostatkom
uchádzačov. V akademickom roku 2013/14
študovalo na technických vysokých v SR
približne 50 000 študentov, v roku 2017/18
to už bolo len 43 000. Na Strojníckej fakulte
STU mali v akademickom roku 2011/2012
približne 1700 študentov, aktuálne je na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
spolu okolo 900 študentov, aj keď posledné
dva roky zastavili pokles počtu prihlásených
študentov a zaznamenali mierny nárast. Ako
uvádza Ľ. Šooš, podobne ako iné technické
školy na Slovensku, aj SjF STU pre nenaplnenosť kapacít každoročne vyhlasuje viacero kôl
prijímacích skúšok, robia nábory študentov.
V prípade technických odborov nejde
o štúdium s nízkou náročnosťou, až 50 percent študentov končí po prvom ročníku, po
nezvládnutí matematiky či fyziky.
„Neznižujeme kvalitu štúdia, aby sme prilákali
študentov, to nie je cesta. Práve naopak, snažíme
sa motivovať tých najlepších, aby prišli študovať
k nám. Od minulého akademického roka sme
zaviedli prospechové štipendium pre tých študentov, ktorí k nám prichádzajú zo strednej školy
s priemerom známok 1,2 a lepším. Dostávajú
štipendium hneď od nástupu na štúdium. Nie je
to prospechové štipendium od štátu, ale financujeme ho z vlastného rozpočtu fakulty. Aktuálne
takéto štipendium poberá asi 40 študentov a aj
keď to nie je pre fakultu malá suma, radi ich takto motivujeme, pretože títo študenti u nás s vysokou pravdepodobnosťou aj ukončia štúdium
a budú nám robiť dobré meno,“ uzatvára dekan.
Přetištěno s laskavým svolením redakce časopisu ai magazine 1/2019 – Partnera Svazu
strojírenské technologie.
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Inovační strategie České
republiky 2019–2030
Česká republika jede 30 let od revoluce v první třídě evropského rychlíku. Pokud
chceme být jen trochu objektivní, musíme uznat, že z ekonomického pohledu
zažíváme nejlepší období. Snižujeme dluh, máme několik let vyrovnané rozpočty, rosteme v exportu, máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě, přibývá
počet podnikatelů všech velikostí a naše bankovní prostředí je stabilní. Máme-li
investovat a zabezpečit i další generaci solidní prosperitu, pak k tomu máme
nejlepší příležitost. Připočteme-li k tomu známá fakta, tedy, že jsme zemí založenou na průmyslu, že disponujeme kvalitním vzdělávacím systémem, firmami schopnými využívat nejpokročilejší technologie a že u nás máme nevídané
množství výzkumných center se špičkovými vědci, dojdeme k závěru, že máme
ideální příležitost posílit inovační prostředí České republiky. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme rámcový a posléze i akční dokument, který vytýčí dlouhodobou inovační vizi.

Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu České republiky,
místopředseda vlády ČR pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu ČR,
hlavní autor a koordinátor spoluautorů materiálu Inovační strategie ČR
2019–2030
Mohli jsme k němu přistoupit různě. Varianta
byla najmout poradenské firmy, zaplatit jim
miliony korun a poté absolvovat desítky zasedání pracovních výborů. Dva roky bychom
se handrkovali o každé slovo, mezitím by se
nachýlil čas vlády a výsledek by byl podobný
jako v minulosti: třísetstránkový dokument
v šuplíku ministra nějaké další vlády. Zvolili
jsme raději druhou možnost, založenou na
akčním postupu, s cílem vytvořit rámcový
dokument, který nebude komplikovaný, ale
jasně vytýčí budoucí pozice a role všech aktérů. Na to navážou akční plány, které se budou průběžně aktualizovat a které půjdou do
detailu, vždy s ohledem na nejbližší cíle nebo
potřeby.
Klíčovým východiskem bylo zapojit do procesu formulace strategických cílů všechny aktéry inovačního cyklu a nezaměřovat se jen na
fázi aplikovanou a komerční. Do formulování
vize jsme proto zapojili jak nejlepší experty
z oblasti základního výzkumu, tak výzkumníky z oblasti aplikované, stejně tak špičkové
manažery, podnikatele a úspěšné inovátory
všech generací. Ty jsme doplnili nejkreativnějšími lidmi ze všech příslušných ministerstev.
Vznikla tak třicítka spoluautorů Strategie,
čímž celá vize získala podporu Akademie věd
ČR, nejlepších univerzit, zástupců výzkumných organizací, podnikatelských svazů, komor, asociací, řady velkých i malých inovativních podniků a rovněž i většiny resortů. Snad
poprvé tak vznikla koncepce připravovaná
zespoda, bez vlivu poradenských skupin, bez
externích nákladů, a přitom s celoplošnou odbornou podporou.
Cílem Strategie je vytvořit z České republiky
zemi, která se stane nejen symbolem znalostí
a pokročilých technologií, ale rovněž hostitelem nejvýznamnějších světových vědeckých kapacit. Spojením našich průmyslových
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tradic, výzkumného zázemí a podnikatelských
dovedností hodláme zařadit Českou republiku do roku 2030 mezi nejpokrokovější země.
Fakticky to znamená, že se během dvanácti
let chceme zařadit mezi inovační lídry Evropy
a stát se zemí technologické budoucnosti.
Chceme-li si totiž naši výkonnost v sílícím konkurenčním prostředí udržet, musíme mířit na
finální výrobu, technologická řešení a služby
založené na znalostech. Cílem nesmí být generovat pouze objemy, ale hlavně přidanou
hodnotu.
Inspirací pro nás byly skandinávské, nizozemské, švýcarské a částečně izraelské
modely pojetí inovačních strategií. Většina
těchto zemí se před patnácti, dvaceti lety rozhodla změnit své priority, investovaly do výzkumu, začaly budovat vysoce technologické

prostředí a během jedné generace se všechny
zařadily mezi nejvíce prosperující země světa,
které jsou schopny v inovačních scoreboardech zaujmout pozice hned vedle světových
velmocí typu Spojených států, Německa nebo
Japonska.
S ohledem na fakt, že Inovační strategie
musí být nadresortní, bude řízena prostřednictvím vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která byla jejím předkladatelem.
Strategické řízení podléhá přímo premiérovi,
který je současně předsedou RVVI, operativní
řízení je v gesci vicepremiéra pro hospodářství, jenž je místopředsedou RVVI. Vlastní
Strategie vytyčuje inovační hřiště, je spíše
strategickým rámcem a je popsána stručně
a uchopitelně i pro širší odbornou veřejnost.
Takto byla i přijata Vládou ČR. Na ni navazují
akční plány, které v detailu představují jízdní řád všech nejbližších úkolů a opatření pro
jejich naplnění. Za ty odpovídají obvykle náměstci resortů, přičemž se průběžně pracuje
s týmem oponentů, jak z oblastí základního,
tak aplikovaného výzkumu. Plnění úkolů se
vyhodnocuje za účasti všech aktérů na měsíční bázi. Systém důsledného řízení strategie
je základním předpokladem pro její naplnění
a je mu věnována velká pozornost.
Vlastní strategie je rozdělena do devíti klíčových pilířů, které prošly širokou tuzemskou
i mezinárodní oponenturou. Zahrnují všechny
klíčové oblasti podporující základní a akademický výzkum, průmyslový vývoj, podporu
nových podnikatelských nápadů, až po budování infrastruktury potřebné pro rozvoj pokročilých a nových technologií.
Zavádíme úplně nový systém hodnocení
institucionální i účelové podpory výzkumu.
S tím je spojeno i navýšení celkových výdajů na výzkum na 2,5 % HDP do roku 2025.
Propojujeme výzkumná a inovační centra
s potřebami komerční sféry, měníme řízení
velkých výzkumných infrastruktur, posilujeme výzkumné klastry a budujeme evropský

Ministr průmyslu a obchodu České republiky, Karel Havlíček.
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superhub např. v oblasti umělé inteligence.
Implementujeme polytechnickou výuku do
základních škol, zavádíme vzdělávání s duálními prvky na střední odborné školy a propojujeme univerzity s průmyslem. Digitalizujeme
stát, ekonomiku a společnost a zavádíme novou patentovou strategii. Inovační strategie
zahrnuje rozvoj mobilní a stavební infastruktury, cíleně podporuje investiční projekty spojené s výzkumem a vývojem. Klíčovou součástí
je i národní politika pro zakládání, financování
a rozvoj startupů a spinoffů.
Paralelně spouštíme nebývalou aktivitu,
spojenou s inovovanou prezentací Česka.
Země příběhů, úžasné historie a malebných
zákoutí se začíná doplňovat o kampaň zaměřenou na zviditelňování našich úspěchů
v oblasti nových technologií, vědy a inovací.
Zaměření na minulost začínáme střídat s pohledem do budoucnosti. Přestáváme lákat na
nízké mzdy, dotace a levné pivo a začínáme
ukazovat české objevy, inovativní osobnosti, úspěšné vědce a progresivní podnikatele.

Příběhy Starého města pražského střídáme
příběhy novodobých průkopníků v technologiích. Představujeme světu, že v Česku máme
nejvýkonnější laserové centrum na světě,
prezentujeme se jako nanotechnologická velmoc, vysvětlujeme, proč je u nás nejvíce vědců
v oblasti umělé inteligence na počet obyvatel
v Evropě. Zveřejňujeme, že naši vědci dokáží
transformovat pouštní vzduch na vodu i to, že
vozítko Curiosity, které se pohybuje po Marsu,
má kondenzátory vyvinuté v České republice.
Strategii, která dostala název „Czech
Republic: The Country for the Future,“ nyní
s mimořádnou intenzitou představujeme po
celém světě. Seznámili jsme s ní premiéry
Singapuru, Izraele, Indie, Thajska, Vietnamu,
představili jsme ji prezidentovi Spojených států amerických, Brazílie a řadě dalších. Stejně
tak ji prezentujeme podnikatelské veřejnosti,
lídrům světového byznysu, zástupcům velkých
i malých firem. Nové vládní priority obsažené
v Inovační strategii jsme diskutovali s velvyslanci USA, Francie, Velké Británie, Německa,

Nizozemí, Finska, Rakouska, Singapuru,
Švédska, Dánska, Irska, Japonska a dalších.
Není dne, abychom neukazovali naše ambice
a reálné plnění našeho plánu na konferencích
v ČR i v zahraničí, do kampaně zapojujeme
naše velvyslance, CzechTrade a ostatní státní agentury. Ve vazbě na nové logo „Czech
Republic: The Country for the Future“ připravujeme ve spolupráci MPO, CzechInvestu
a MZV novou komunikační koncepci, která
popisuje, jak prezentovat naše aktivity na
marketingové úrovni v ČR i v zahraničí.
Ohlasy jsou nečekané. Nesmírně nás těší
mimořádný zájem i zpětná vazba ze zahraničí.
Budujeme novou značku, založenou na kvalitě
našeho výzkumného, vzdělávacího, průmyslového a podnikatelského prostředí. Pokud udržíme vysoké tempo zavádění všech opatření
a pokud se s novou vizí ztotožníme, máme
šanci zařadit se během jedné generace mezi
evropskou elitu.
Přetištěno s laskavým svolením Asociace
inovačního podnikání České republiky, z.s.

Průmyslové podniky se
bojí jít vlastními silami do
inovací. Očekávají zvýšení
konkurenceschopnosti
Podíl inovujících průmyslových podniků dosahuje v České republice podle
šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) úrovně 50,5 %. Nicméně inovace
v oblasti Průmyslu 4.0 si firmy netroufají zavádět samy. Z průzkumu inženýrské
společnosti DEL a poradenské společnosti BDO vyplývá, že 85 % z nich využívá
spolupráci s externím subjektem. Nejčastějšími partnery jim jsou při zavádění
inovací vysoké školy, jiné firmy z oboru a poradenské společnosti. Ve výhledu do
budoucnosti se manažeři a majitelé průmyslových podniků obávají nedostatku
zaměstnanců a ekonomické krize. I  přesto 63 % dotázaných očekává růst své
společnosti.

Ondřej Hubatka
Hospodářská krize před deseti lety přibrzdila
inovační aktivity českých firem. Zatímco v období let 2006 až 2008 se jim věnovalo více než
55 % průmyslových podniků, po ekonomické
recesi došlo k poklesu až na 46 %. Z posledních měření v letech 2014–2016, kdy se inovacemi zabývala polovina společností z oblasti průmyslu, je zřejmé obnovení rostoucího
trendu.

Inovace ve znamení spolupráce

Pouze 13 % společností se věnuje inovacím výhradně interně. Ostatní společnosti při jejich
zavádění spolupracují s externími subjekty.
„Průmyslové podniky využívají při zavádění
inovací pomoci partnerů. Nejčastěji se jedná
o vysoké školy a jejich ústavy, jako je například
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CIIRC na ČVUT, inženýrské technologické firmy
zaměřené na inovace a rozvoj, ale také poradenské společnosti. Z průzkumu také vyplynulo, že firmy často zmiňují jako partnery i více
subjektů najednou,“ objasňuje Jiří Kabelka,
předseda představenstva společnosti DEL.

Obavy z krize a směřování ke
stabilizaci

Podle průzkumu je pro majitele a manažery
průmyslových firem do budoucna největším
strašákem nedostatek zaměstnanců a ekonomická krize.
„Všichni vedoucí pracovníci jsou si vědomi,
že konjunktura nepotrvá věčně a ekonomický
růst dříve či později vystřídá stagnace či pokles. Z rozhovorů s představiteli společností

víme, že se na zhoršení ekonomické situace
připravují,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO. To potvrzuje fakt, že
u téměř třetiny dotázaných je hlavním úkolem stabilizace firmy vůči externím vlivům,
jako je právě ekonomická krize či konkurence.

Očekávání růstu podniku

Výsledky průzkumu rovněž poukazují na silnou důvěru manažerů a majitelů ve vlastní
firmy. Obavu z budoucí nekonkurenceschopnosti vyjádřila pouhá 4 % respondentů. Růst
své společnosti naopak očekávají téměř dvě
třetiny.
„Pouze dva z deseti manažerů jsou směrem k budoucnosti vývoje své firmy skeptičtí
a počítají s poklesem výkonnosti. I přes ekonomické ochlazení v posledních měsících tak
v průmyslovém sektoru stále převládá optimismus,“ uzavírá Petr Kymlička.

O průzkumu

Průzkum realizovaný agenturou pro výzkum trhu a veřejného mínění Ipsos proběhl prostřednictvím telefonických rozhovorů
a osobního dotazování. První cílovou skupinou průzkumu byly průmyslové firmy v České
republice s 20 a více zaměstnanci. Druhou
cílovou skupinu tvořili studenti a studentky

www.sst.cz

Výzkum a vývoj
1%
17 %

2% 2%
9%
Výrazný růst

13 %

12 %
Pouze sami

Mírný růst

Částečně externě

Stagnace

19 %
54 %

31 %

Mírný pokles
Výrazný pokles

Napůl externě
Spíše externě

40 %

Pouze externě
Neplánujeme

Realizace inovací
(včetně čerstvých absolventů a absolventek)
technických vysokých škol nebo průmyslových
či technicky zaměřených středních škol v České
republice. Sběr dat proběhl v říjnu 2018.

O společnosti BDO

Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvětově
BDO tvoří jednu z největších sítí auditorských
a poradenských společností. Zaměstnává více
jak 80 tisíc odborníků a působí ve 162 zemích.
Díky své globální působnosti zajišťují společnosti BDO přístup k odborníkům dle potřeb klientů v lokalitě jejich podnikatelských aktivit.
Na českém trhu BDO působí od roku 1991. Se

Očekávání firem
svými více jak 300 zaměstnanci a dlouholetou
praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice. Zastoupena
je zde společnostmi BDO Audit, BDO Tax,
BDO Účetnictví, BDO Appraisal services,
BDO IT, BDO Advisory a čtyřmi regionálními
společnostmi. Jednotlivá odborná pracoviště
poskytují své služby kromě Prahy hned v několika krajských kancelářích. Společnosti skupiny BDO působící v České republice jsou zřízeny v souladu s českými právními předpisy,
jsou členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve
Velké Británii) a jsou součástí mezinárodní sítě
nezávislých členských firem BDO. BDO je obchodní značka sítě BDO i každé členské firmy.

O společnosti DEL

Česká akciová společnost DEL a.s. ze
Žďáru nad Sázavou se zabývá automatizací
výroby, robotizací a elektrotechnikou.
Vznikla v roce 1995. Ve svém výrobním
programu společnost uplatňuje nejnovější
poznatky z oblasti vědy a výzkumu.
V roce 2017 se stala zakládajícím
partnerem Národního centra průmyslu
4.0 sdružujícího akademické a výzkumné
instituce, průmyslové firmy a profesní
organizace. Nyní společnost DEL a.s.
zaměstnává více než 300 lidí a je regionálním leaderem v oboru. Od konce roku 2016
je společnost DEL majitelem firmy NES
Nová Dubnica, SK.

Novinky z výzkumného centra RCMT
a Fakulty strojní ČVUT v Praze
Mezinárodní workshop pro
studenty v laboratoři výrobní
techniky v CIIRC.
Dne 28. března 2019 uspořádalo RCMT
workshop pro studenty. Hlavním úkolem
workshopu bylo programování průmyslového
robota.
V laboratořích TestBed Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze
(CIIRC) se studenti z Polska, Německa a České
republiky nejprve seznámili se základy programování robotů KUKA a poté se sami pod
vedením odborných pracovníků RCMT pokusili robota programovat.
Workshop se konal v rámci projektu
NUCLEI, který si klade za cíl posílit spolupráci
ve výzkumu a vývoji v regionu střední Evropy
mezi partnery z různých oborů.
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Mezinárodní skupina studentů se účastní workshopu RCMT se zaměřením na programování
průmyslového robota.
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Inprocesní měření na
obráběcích strojích
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v prostorách
RCMT konal odborný oborový seminář.
Oborového semináře zaměřeného na problematiku inprocesního měření ve vazbě na
obráběcí stroj a obrábění se zúčastnilo více
než 70 posluchačů z řad výrobců a uživatelů obráběcích strojů. Firma TOS Varnsdorf
společně s RCMT prezentovala možnost využití těžkého horizontálního vyvrtávacího
stroje jako souřadnicového měřicího stroje.
John Kerry – Renishaw UK – představil ve
své přednášce nabídku systému a software
Renishaw pro zvýšení kvality výrobního procesu, respektive finálního obrobku. Následně
zazněly zajímavé přednášky dalších partnerů
– MARPOSS, MESING, Amest, SKF, SIEMENS
a HEIDENHAIN.

Využití komfortu a prostředí software pro souřadnicové měřicí stroje na obráběcích strojích
TOS Varnsdorf.

Studijní program Průmysl 4.0 na Fakultě strojní ČVUT Praha
Strojírenství je obor, který se neustále vyvíjí
a přirozeně integruje nové technické znalosti, jež do strojů a zařízení pronikají z dalších
technických oborů. Jedná se zejména o intenzivnější nasazení a využití nástrojů a postupů
v oblasti průmyslové komunikace, digitalizace
a softwarového inženýrství. V posledních letech prošla intenzivními změnami také oblast
výroby, neboť řada firem začala zavádět postupy a řešení v souladu s principy Průmyslu
4.0. Tato situace pochopitelně vyžaduje i změny ve vzdělávání mladých inženýrů.
Fakulta strojní ČVUT v Praze na tuto situaci reagovala a jako první univerzita v České
republice umožňuje, počínaje akademickým rokem 2016–2017, studium v akreditovaném magisterském studijním programu
Průmysl 4.0. Důležitost nového programu

v rámci celkového vzdělávacího zaměření fakulty podtrhuje i fakt, že nový program byl
iniciován a je garantován děkanem Fakulty
strojní, prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc.
Výukový obsah nového programu kombinuje základní předměty strojního inženýrství
relevantní pro průmyslovou výrobu a výrobní
stroje s předměty specificky vázanými na nový
pohled na moderní průmysl, čímž je dosaženo
účinného synergického efektu. Integrují se
zde hardwarová řešení, ovládací software,
komunikace a výměna dat a na to vázané řízení strojů, systémů a lidí. Roste podíl operací
bez zásahu člověka, ale cílem stále zůstává
snaha vyrobit požadovaný fyzický produkt
s definovanými náklady, kvalitou a časem
dodání. V uvedeném studijním programu se
studenti učí výrobním procesům a zásadám

provozu strojů, které tyto procesy zajišťují. To
je integrálně propojeno s novými možnostmi
v oblasti techniky i byznysu, které umožňuje
digitalizace výroby a sdílení informací napříč
celým dodavatelským řetězcem.
Studium kombinuje existující vyučované technické předměty (například
Mechanika mechanismů, Průmyslové roboty a manipulátory, Výrobní stroje a zařízení,
Automatizace výrobních zařízení, Simulace
mechatronických systémů atd.) s novými
předměty specificky zaměřenými na Průmysl
4.0, jako například Aditivní a alternativní
technologie, Znalostní a datové inženýrství,
Softwarové inženýrství, Distribuované systémy, Počítačové vidění a virtuální realita,
Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví či
Řízení lidských zdrojů. Výuka je zajišťována zejména kmenovými pracovníky Fakulty
strojní, ale probíhá i ve spolupráci se specialisty z Českého institutu informatiky, robotiky
a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze.

Profil a možnosti uplatnění
absolventů oboru Průmysl 4.0

Výuka robotiky v laboratořích
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Absolventi oboru získávají teoretické znalosti
potřebné k realizaci procesu automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních
technologií, kyberneticko-fyzických systémů
a systémů umělé inteligence. Disponují znalostmi modelování, simulací a optimalizací
mechanických, mechatronických, výrobnětechnologických systémů, reálných a virtuálních systémů, distribuovaných a cloudových
informačních a řídicích systémů. Nedílnou
součástí studia jsou také předměty zaměřené na oblast podnikání na internetu, internet
věcí, služeb a lidí.
Absolventi oboru umějí navrhovat informační systémy pro podnikání a výrobu s využitím internetu věcí, služeb a lidí. Jsou schopni
navrhovat, modelovat a optimalizovat standardní i pokročilé výrobní technologie, automatizační systémy, mechatronická zařízení
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a robotické systémy. Tento studijní program
má za cíl připravit absolventy pro zavádění
zásadních změn v průmyslu a celé ekonomice souvisejících s používáním informačních
technologií, kyberneticko-fyzických systémů
a systémů umělé inteligence ve výrobě, službách a všech odvětví hospodářství tvořících
jádro čtvrté průmyslové revoluce, která stojí
na spojení virtuálního kybernetického světa
se světem fyzické reality.
Absolventi programu najdou uplatnění ve
všech technických provozech, kde dochází
k návrhům a implementaci zařízení pro automatizaci průmyslových procesů, zejména
s využitím možností internetu, a organizaci
takové průmyslové výroby.

Zkušenosti s výukou

Počet studentů v novém studijním programu
postupně roste. V prvním akademickém roce
byli zapsáni pouze čtyři studenti, aktuálně je
počet studentů okolo 12 v každém ročníku
studia. Zájem o tento program projevují zejména mladí lidé, kteří vidí svou budoucnost
v moderní průmyslové výrobě, chtějí však
získat vzdělání s větším nadhledem a s větší
integrací dalších technických i netechnických
znalostí. Program Průmysl 4.0 si tak postupně získává svou pevnou pozici mezi tradičními
obory programu Strojní inženýrství, jako jsou
Mechatronika, Výrobní a materiálové inženýrství nebo Výrobní stroje a zařízení.
Ing. Petr Kolář, Ph.D., Mgr. Ester Kopecká,
Ústav výrobních strojů a zařízení,
Fakulta strojní ČVUT v Praze

Obráběcí robot v laboratoři CIIRC

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt „Vzdělávání k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské
technologie“
Registrační číslo projektu: 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010947
Doba realizace projektu:
1.6. 2019 – 31.5.2022
Celková výše projektu:
29 986 432,00 Kč
Příjemcem je Svaz strojírenské technologie, z.s.
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.
zzČlenové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po

sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně
v průběhu 2019–2022

Cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců členských
podniků za účelem zvýšení jejich pracovních kompetencí.
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Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto
oblastech:
Aktivita
Obecné IT
Specializované IT
Měkké a manažerské dovednosti
Technické a jiné odborné vzdělávání
Účetní, ekonomické a právní kurzy
Jazykové vzdělávání
Interní lektor

Jednotkový náklad
(osoba/hodina)
324
609
593
252
436
230
144

zzČlenské firmy Svazu strojírenské technologie mají vzdělávání

zaměstnanců plně hrazeno z projektu.

zzOrganizace svazu si mohou vybrat témata dle vlastních potřeb.
zzZahájení vzdělávání se předpokládá v lednu 2020.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Setkání výchovných (kariérových) poradců
Exkurze do firem se strojírenským zaměřením výroby
V  rámci aktivity 4 projektu „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování dívek/žen“ r.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/00
06227 byly zorganizovány pro výchovné (kariérové) poradce úřadů práce v průběhu 1. pololetí roku 2019 návštěvy v devatenácti firmách se strojírenským zaměřením.

Ing. Leoš Mačák, SST
Firmám, které setkání výchovných poradců a exkurze do svých provozů umožnily, patří za
jejich vstřícný přístup mimořádné poděkování.

Zapojeny byly následující firmy:
Březen 2019

zzVýzkumný ústavu textilních strojů v Liberci

(VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XIRůžodol I), 13. března 2019
zzSPORTEN a.s., Nové Město na Moravě,
U Pohledce 1347, 28. března 2019
zzŠKODA AUTO, a.s. na adrese ŠKODA
Muzeum, tř. Václava Klementa 294, Mladá
Boleslav, 26. března 2019.
Exkurze ve firmě ŠKODA AUTO se dále
uskutečnily:
10. 4. 2019; 11. 4. 2019; 25. 4. 2019; 16. 5.
2019; 23. 5. 2019 a 30. 5. 2019.
Duben 2019
zzSlovácké strojírny a.s., závod 08 TOS
Čelákovice, Stankovského 1892, Čelákovice,
11. dubna 2019

Exkurze ve společnosti Kovosvit MAS, a.s.
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Květen 2019

zzHESTEGO, a.s. na adrese: Na Nouzce 7,

Vyškov, 3. května 2019

zzKOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. na ad-

rese: Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, 16.
května 2019
zzARGO-HYTOS, s.r.o. na adrese: Na Dělnické
1306, Vrchlabí, 7. května 2019
zzTAJMAC-ZPS, a.s. Třída 3. května 1180, Zlín,
23. května 2019
Červen 2019

zzZKL Klášterec nad Ohří, a.s., Nádražní

20145, Klášterec nad Ohří, 7. června 2019

zzDORMER PRAMET, Pramet Tools, s.r.o.;

Uničovská 2, Šumperk, 14. června 2019

zzBRANO, a.s. na adrese: Opavská 1000,

Hradec nad Moravicí, 31. června 2019

zzŠKODA TRANSPORTATION a.s. na adrese:

Emila Škody 2922/1, Plzeň, 27. června 2019

zzTOS VARNSDORF a.s. na adrese Říční 1774,

Varnsdorf, 13. června 2019

Uskutečněno bylo devatenáct exkurzí do třinácti firem včetně sedmi členských subjektů
Svazu strojírenské technologie.
Program exkurzí byl v zásadě totožný.
Kromě přiblížení podstaty a cílů projektu
„Odstraňování předsudků vůči strojírenským
oborům při kariérovém rozhodování u dívek/
žen“, o které se postaral zástupce partnera
projektu, program zahrnoval:
zzseznámení s příslušnou strojírenskou firmou a jejím výrobním programem;
zzseznámení s personální problematikou firmy, jakož i aktuálními trendy v zaměstnávání ve strojírenství obecně;
zzproblematiku postavení žen ve strojírenství;
zzexkurzi výrobními prostorami firmy;
zzzávěrečnou rozpravu včetně zhodnocení
setkání.
V průběhu prezentací, návštěv provozů, ale
zejména při závěrečné besedě byla diskuze
ze strany výchovných poradců zaměřena na
problematiku:
zzpracovního prostředí;
zzpráce;
zznových pracovníků;
zzžen ve výrobním procesu;
zzsdílených pracovišť;

Exkurze ve společnosti TAJMAC-ZPS Zlín

www.sst.cz

Projekty SST / Vzdělávání
zzsystému;
zzspolupráce s odbornými školami v rámci

okresu a kraje;

zzdalších exkurzí – dny otevřených dveří, ko-

munikace s rodiči, atd.;

zzpracujících a zaměstnaneckých benefitů.

Obsah i průběh exkurzí byl účastníky pozitivně hodnocen. Není bez zajímavosti, že převážná většina z nich navštívila vůbec poprvé
výrobní provoz.
Společným znakem všech exkurzí byla
mimořádná vstřícnost ze strany vedení navštívených strojírenských firem. Zástupcem
partnera jim bylo vždy vysloveno poděkování a uznání.

Exkurze ve společnosti ARGO-HYTOS, s.r.o.

Na nové absolventy technických oborů
nelze čekat se založenýma rukama. V sázce
je budoucnost našich dětí i celé ekonomiky.
Pokud v České republice nezměníme postoj k odbornému vzdělávání, čekají naši
ekonomiku těžké časy. České učňovské školství je časovanou bombou, kterou
dosud politici přehlíželi. Upozornil na to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý při zahájení konference k odbornému vzdělávání, která se uskutečnila ve dnech 20. až 21. května 2019 v Praze a Mladé Boleslavi ve spolupráci
Hospodářské komory a Evropské učňovské řemeslné aliance.

Miroslav Beneš
Šéf Komory prosazuje ve vybraných oborech
zavedení duálního systému a připomněl, že
v ČR neexistuje žádný formální učňovský program, který by zahrnoval smlouvu mezi žáky
a zaměstnavatelem a neexistuje ani sdílená
zodpovědnost mezi firmami a školou při přípravě žáků, jako je tomu například v Německu
či v Rakousku.
„Dětem i jejich rodičům musíme dát důvod
ke studiu technických oborů. A právě propojení studia s konkrétními úspěšnými firmami
je jednou z cest. Vidina konkrétního uplatnění
u dobrého zaměstnavatele je tou nejlepší motivací. To u nás ale bohužel zatím chybí, čímž
riskujeme budoucnost průmyslu a celé ekonomiky,“ uvedl prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý.
Čísla jsou neúprosná. Zatímco v roce 2005
se v ČR například vyučilo 705 zedníků, v loňském roce získalo výuční list pouze 253 absolventů tohoto oboru. A ani v dalších žádaných oborech není situace o mnoho lepší.
Podobnou nouzi prožívají například pokrývačské nebo nábytkářské podniky, kde by
propojení škol s konkrétními zaměstnavateli
znamenalo další výrazné povzbuzení odborného vzdělávání.
Bez těsného kontaktu s praxí budou podle
Komory vzdělávací programy v ČR zastaralé
již v okamžiku svého spuštění. I dobře připravený program musí v dnešní době rychlých
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technologických změn pružně implementovat
nejnovější požadavky z praxe. Jinak česká ekonomika nezachytí trendy Průmyslu 4.0.
Některé resorty se ale k tuzemským firmám
obracejí zády a situaci svými návrhy ještě
zhoršují. Vladimír Dlouhý upozornil na novelu
nařízení vlády č. 75/2005 Sb. z dílny ministerstva školství, která by znamenala zrušení místa zástupce ředitele pro praktické vyučování.
„Takové opatření by mělo fatální důsledky
na propojení středních průmyslových a odborných škol a středních odborných učilišť s firmami, což považuji za naprosto skandální,“
dodává Dlouhý.
Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je problémem
i pohled české společnosti na technické profese a řemesla. „Přišel jsem na ministerstvo
z podnikatelského prostředí, kde je nedostatek lidí problémem číslo jedna. Musíme začít
u žáků dnešních základních škol a koneckonců
i u jejich rodičů, kteří se často na technické
obory dívají neprávem skrz prsty. Proto jsme
připravili nový předmět Technika do základních škol, ve stejné době rozjíždíme duální
systém vzdělávání pro střední odborné školy
a současně rychle zavádíme mistrovské zkoušky,“ říká Havlíček.
Dvoudenní konference s názvem „Role
Hospodářské komory při rozvoji učňovského vzdělávání“, která jak firmám, tak školám

Ing. Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR.
i žákům ukázala formou workshopů nebo
ukázek moderních technologií výhody technických oborů, se konala v Českém institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
s podporou Středočeského kraje a společnosti
Škoda Auto, která v rámci druhého dne programu účastníkům přímo ve svém mladoboleslavském areálu představila své provozy i to,
jak vychovává své budoucí zaměstnance.
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Pro Svaz průmyslu je příprava
žáků na využívání nových
technologií prioritou
Svaz průmyslu a dopravy ČR podepsal na krajské konferenci „Technické fórum
2019“ s ministrem školství Robertem Plagou a hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím
Běhounkem Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávacího programu Cesta
k technologiím (P-TECH). Program P-TECH vznikl v USA a integruje středoškolskou výuku s prvky vysokoškolského charakteru, praktickými stážemi a mentoringem ze strany firem. Česká republika bude první ve střední a východní Evropě, která bude pilotní projekt tohoto modelu výuky zavádět. Za Svaz průmyslu
a dopravy ČR podepsala memorandum jeho viceprezidentka Milena Jabůrková.
Program P-TECH inovuje výuku a poskytne
studentům akademické znalosti a praktické
dovednosti pro úspěšnou práci v technických
oborech, zejména v oblasti nových technologií. Vytvořila ho firma IBM ve spolupráci
s rezortem školství města New York a City
University of New York v roce 2011. V současnosti podle modelu P-TECH funguje kolem stovky škol – například v USA, Austrálii,
Singapuru, Jižní Koreji a od letošního roku
také v Irsku, Velké Británii či Francii. Česká
republika bude první zemí střední a východní
Evropy.
„Pro Svaz průmyslu je příprava žáků na využívání nových technologií naprostou prioritou.
Spolu s tvořivostí, kritickým myšlením a podnikavostí je to základ nejen úspěšné osobní
kariéry, ale také podmínka ekonomického
úspěchu našeho hospodářství. Jsme hrdi na
to, že první P-techová škola v celé střední a východní Evropě bude právě v České republice
a na Vysočině,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
V ČR bude nyní program pilotován na
Střední škole průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě, v kraji Vysočina. Žáci se
v něm naučí pracovat například s internetem věcí (IoT), vytvářet konverzační asistenty
(„chatboty“) a programovat roboty.
„Všichni partneři Dohody o spolupráci na
projektu P-TECH jsou připraveni projekt maximálně využívat. Vybráni byli partneři, kteří
mají obrovský potenciál pro přípravu mladé
generace a její uplatnění v moderním průmyslu,“ doplňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
„O větší zapojení mladých lidí do výuky usilujeme dlouhodobě, a proto podporujeme aktivizující metody a přímou spolupráci s firmami. Nabídka IBM v programu P-Tech plně do
této koncepce zapadá. Mohu jen zopakovat,
že jsme hrdi na to, že figurujeme mezi prvními partnery tohoto projektu v zemích střední
a východní Evropy,“ říká Jana Fialová, radní
Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu.
Zásadním dokumentem pro nastartování pilotní části vzdělávacího projektu je
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Dohoda o spolupráci při rozvoji a podpoře
programu Cesta k technologiím (P-TECH),
kterou podepsali zástupci zapojených

firem, škol a kraje. Dohodu stvrdili: Zuzana
Kocmaníková, generální ředitelka společnosti IBM Česká republika a Slovensko,
Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a Miroslav
Vítů, ředitel Střední školy průmyslové,
technické a automobilní Jihlava. Následně
byla smlouva doplněna i o podpisy Ralpha
Carleho a Stefana Hamelmanna, jednatelů
společnosti Bosch Diesel s.r.o., a Václava
Báči, rektora Vysoké školy polytechnické
Jihlava.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Členka představenstva SPČR, paní Milena
Jabůrková
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