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I. Úvod 

 
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU letos oslavila desetileté výročí svého založení. 
Prostřednictvím této zprávy bychom chtěli poděkovat všem zakladatelům a partnerům za dosavadní 
podporu v činnosti CEBRE. Kancelář byla v roce 2002 založena agenturou CzechTrade, Svazem průmyslu 
a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
ČR, aby v Bruselu hájila zájmy českých podnikatelů, informovala je o projednávaných evropských právních 
předpisech s dopadem na české podnikatelské prostředí a zastupovala podnikatelské a zaměstnavatelské 
organizace před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací. 
 
Vizí CEBRE je pomáhat svým zakladatelům v efektivním prosazování zájmů českých podnikatelů 
a zaměstnavatelů v EU. Misí CEBRE je prostřednictvím pro-aktivních profesionálních služeb CEBRE 
umožnit českým podnikatelům a zaměstnavatelům zajímajícím se o EU využít labyrintu EU ve svůj 
prospěch. Strategickými cíli CEBRE je: 
 

 Podporovat aktivity zakladatelů při bruselském lobbingu; 
 Posilovat spolupráci zakladatelů s bruselskými partnery;   
 Prezentovat CEBRE jako společnou platformu zakladatelů hájící zájmy podnikatelů v EU;  
 Podporovat větší zapojení podnikatelů do projektů financovaných EU;  
 Zvýšit vizibilitu zakladatelů a CEBRE v Bruselu.  

 

II. Aktuální vývoj CEBRE 

 
Fungování kanceláře je založené na čtyřstranné smlouvě o fungování CEBRE z roku 2002, ve které 
zakladatelé stanovují způsob činnosti a pravidla financování. Platnost smlouvy je prodlužována dodatky ke 
smlouvě (poslední podepsán na konci roku 2010 s automatickou prolongací smlouvy do konce roku 2013).  
 
Kancelář CEBRE disponuje dvěma stálými zaměstnanci (Alena Vlačihová a Tomáš Hartman). 
Administrativní podporu činnosti kanceláře zajišťují tři stážisté z řad absolventů/studentů vysokých škol 
v rámci pracovní stáže v zahraničí. CEBRE spolupracuje při zajištění stáží a metodickém řízení studentů 
s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Metropolitní universitou Praha a Západočeskou universitou v 
Plzni.  
 
V roce 2012 absolvovali stáž na CEBRE následující asistenti: Zuzana Vacková (1.10.2011-29.2.2012), 
Michaela Davidová a Eva Strouhalová (1.9.2011-31.3.2012), Lucie Kuncová (1.3.-30.4.2012), Jakub Hudec 
a Ladislav Kučera (1.4.-31.8.2012), Iva Stříbrská (1.5.-31.8.2012), Jana Radová (1.9.2012-31.1.2013), 
Veronika Jermanová (1.9.2012-5.2.2013), Kristýna Burešová (1.9.2012-28.2.2013). Náklady na jejich pobyt 
jsou kryty z většiny stipendiem od vysílající univerzity v rámci evropského Programu celoživotního učení 
(ERASMUS nebo Leonardo da Vinci). Z rozpočtu CEBRE je stážistům hrazena doprava MHD po Bruselu a 
základní hovorné na služební telefon. Podporu CEBRE v ČR při organizaci akcí a výpomoc s aktualizací 
webu zajišťuje asistent v Praze Martin Sládek, a to díky finančnímu příspěvku KZPS ČR.   
 

III. Priority činnosti CEBRE 

 
Tematické zaměření činnosti CEBRE se kromě mise, vize a strategických cílů řídí prioritami činnosti 
stanovovanými periodicky na období 6 – 12 měsíců Řídící radou CEBRE. Priority činnosti reflektují 
aktuálně projednávanou evropskou legislativu (většinou navazují na priority předcházejícího období, 
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protože evropský legislativní proces je zdlouhavý) a systematicky navazují na priority podnikatelských 
a zaměstnavatelských organizací v ČR. Podle stanovených priorit se připravují lobby kampaně a určují 
témata vlastních aktivit i alokace disponibilního času pracovníků CEBRE v rámci zastupování u evropských 
podnikatelských asociací. 
 
Během roku 2012 se činnost CEBRE zaměřovala především na tyto oblasti: 

 Akt pro jednotný trh I a II 
 Průmyslová politika – fitness checks 
 Daně – revize systému DPH, společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

(CCCTB) 
 Obchodní politika – EU-Japonsko a EU-Indie 
  Výjimky pro mikropodniky 
  Fondy EU 
 Internacionalizace MSP 
 Zahraniční politika 
 Program Horizont 2020 
 Program COSME  
 Strukturální fondy 

 
V souvislosti s posílením role Evropského parlamentu Lisabonskou smlouvou se CEBRE také systémově 
více zaměřuje na spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a (nejen) českými poslanci 
nejvýznamnějších výborů – Výbor pro průmysl a energetiku, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, 
apod. CEBRE také velmi úzce spolupracuje s českou delegací v Evropském hospodářském a sociálním 
výboru, především pak se členy v rámci skupiny I - Zaměstnavatelé. 

 

IV. Zastupování zakladatelů 

 
Jedním ze strategických cílů CEBRE a hlavní prioritou je podporovat aktivity zakladatelů při bruselském 
lobbingu, zejména je pak zastupovat u evropských podnikatelských a zaměstnavatelských asociací. Během 
roku 2012 se tým CEBRE věnoval zastupování zakladatelů na těchto fórech: 
 
 Zastupování HK ČR v EUROCHAMBRES (Alena Vlačihová)  
 10 jednání stálých delegátů   
 15 zasedání pracovních skupin  
 1 strategický výbor 
 2 plenární zasedání  
 1 výbor pro komunikaci 
 1 roční konference 

 
 Zastupování HK ČR v UEAPME (Alena Vlačihová) 
 4 jednání stálých delegátů   
 7 zasedání pracovní skupiny 
 2 plenární shromáždění 
 2 konference 

 
 Zastupování SPČR v BUSINESSEUROPE (Michal Kadera/Tomáš Hartman)  

 3 jednání stálých delegátů (DP) 

 7 zasedání výborů a pracovních skupin 
 1 zasedání Výkonného výboru EXCO  
 7 seminářů a konferencí 
 

 Zastupování SOCR ČR v EUROCOMMERCE (Alena Vlačihová/Tomáš Hartman)  
 6 jednání pracovních skupin  
 1 pracovní večeře 
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 1 pracovní snídaně  
 
 Zastupování ATOK ČR v EURATEX (Alena Vlačihová/Tomáš Hartman)  
 2 zasedání generálních ředitelů 
 1 plenární zasedání 
 3 zasedání pracovní skupiny 

 

V. Realizované aktivity 

 
Během roku 2012 zorganizovalo CEBRE několik akcí v Bruselu a v ČR. Některé z nich uspořádalo 
s pomocí partnerů (např. ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU, Zastoupením Evropské komise 
v ČR, Úřadem vlády ČR), další pouze díky vynikající spolupráci se zakladateli. CEBRE v roce 2012 
realizovalo společně s KZPS ČR debaty zaměřené na komunikační priority Zastoupení Evropské komise 
v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR a stáže v rámci veřejné zakázky HK ČR se 
Zastoupením Evropské komise v ČR. Všem partnerům patří dík za možnost níže uvedené aktivity 
uspořádat. 
 
CEBRE uspořádalo v rámci: 

 projektu financovaného Zastoupením Evropské komise v ČR (řízeném KZPS) – 9 debat 
 projektu financovaného Zastoupením Evropské komise v ČR (řízeném HK ČR) – 3 studijní stáže 

 
Významnou událostí v tomto roce byly oslavy 10. výročí založení CEBRE. Kancelář společně se 
Zastoupením hl. m. Prahy při EU uspořádala v Pražském domě 4. června slavnostní večer, kterého se 
zúčastnilo 170 osob – významných představitelů institucí EU, Stálých zastoupení členských států při EU, 
partnerů, podnikatelů či podnikatelských organizací a dalších. Druhý den ráno zorganizovalo CEBRE pro 
své zakladatele pracovní setkání s českou delegací v Evropském parlamentu s cílem pohovořit o otázkách 
často skloňovaných podnikatelskou sférou. U příležitosti oslav 10. výročí založení nechalo CEBRE zhotovit 
logo/banner, který používalo po celý rok (Firma KARA Design logo vyrobila zdarma). 
 
 

   
 

   
 
Archiv CEBRE 

 

LEDEN 2012  
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 3. ledna – setkání CEBRE s partnery (Praha) 
Neformální novoroční setkání s partnery a zakladateli CEBRE. 
 
 18. ledna – číše vína s členy EHSV a Stálým zastoupením ČR při EU (Brusel) 

Neformální setkání se členy Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) s cílem vzájemně se 
informovat o iniciativách, stanoviscích a aktivitách. Pořádalo Stálé zastoupení ČR při EU s podporou 
CEBRE. 
 
 30. ledna – debata ZEK „Společenská odpovědnost firem“ (Praha) 

Debata zaměřená na nový návrh strategie společenské odpovědnosti firem (CSR) organizovaná v rámci 
projektu Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného 
KZPS ve spolupráci s CEBRE. 
 
 30. ledna – zasedání Řídící rady CEBRE (Praha) 

Zasedání Řídící rady CEBRE věnované především výsledovce, rozpočtu na rok 2012 a budoucnosti 
CEBRE. 
 

ÚNOR 2012  

 
 14. února – debata ZEK „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE. 
 
 14. – 15. února – konzultace CzechTrade (Praha) 

Účast na každoročních konzultacích s firmami pořádaných agenturou CzechTrade. CEBRE bylo 
konzultováno ohledně témat evropské legislativy a evropských fondů. 
 
 24. února – setkání s členy Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR (Brusel) 

Poskytnutí zázemí a podpory, přednáška o činnosti CEBRE v EU určená členům Diplomatické akademie 
Ministerstva zahraničních věcí. 
 

BŘEZEN 2012  

 
 7. března – debata ZEK „Evropský rok aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE a Asociací pro 
mezinárodní otázky AMO. 
 
 8. března – ERASMUS pro mladé podnikatele (Praha) 

Informační schůzka organizovaná Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s CEBRE na téma 
„ERASMUS pro mladé podnikatele“ – EYE. Ředitelka CEBRE poskytla účastníkům přehled o evropských 
programech jako příležitosti pro české podnikatele.  
 

DUBEN 2012  

 
 3. dubna – debata ZEK „Strukturální fondy: Priority pro budoucí Evropský sociální fond v ČR“ 

(Praha)  
Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.  
 
 19. dubna – Seminář na téma „Veřejné zakázky v rámci rozvojové pomoci Evropské Unie krok za 

krokem“ (Praha) 
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CEBRE společně se Zastoupením Evropské komise v ČR, Informační kanceláří Evropského parlamentu 
ČR, HK ČR a Rozvojovou platformou SP ČR uspořádalo seminář věnovaný veřejným zakázkám v rámci 
rozvojové pomoci EU.  
 
 26. dubna – debata k programu COSME a HORIZONT 2020 a využití finančních nástrojů (Brusel) 

CEBRE pořádalo debatu zaměřenou na finanční nástroje v rámci programů COSME a Horizont 2020 ve 
spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v rámci projektu Podnikatelé a legislativa.  
 
 23. – 27. dubna - studijní stáž v institucích EU pro MUP (Brusel, Lucemburk)  

V rámci spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha uspořádalo CEBRE pětidenní cestu pro studenty 
v rámci institucí EU.  
 

KVĚTEN 2012  

 
 9. května – zahajovací konference „Konkurenceschopnost a růst - programy COSME a 

HORIZONT 2020“ (Praha)  
Zahajovací konference a expertní debata věnovaná programům COSME a Horizont 2020, organizovaná 
CEBRE ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise, Informační kanceláří Evropského parlamentu 
v ČR, KZPS a Úřadem vlády ČR.  
 
 31. května – plenární zasedání EUROCHAMBRES (Brusel) 

Ředitelka CEBRE zastoupila pana prezidenta Kužela na plenárním zasedání Evropské asociace 
obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES.  
 

ČERVEN 2012  

 
 4. června – oslava 10 let CEBRE (Brusel)  

CEBRE oficiálně oslavilo společně se svými zakladateli a partnery deset let svého založení v Pražském 
domě. CEBRE doprovázelo zakladatele na bilaterálních schůzkách a poskytlo jim zázemí.  
 
 5. června – Pracovní snídaně zakladatelů CEBRE „Konkurenceschopnost a růst“ (Brusel) 

U příležitosti oslav CEBRE pro své zakladatele uspořádalo setkání s českými europoslanci v Evropském 
parlamentu zaměřené na diskusi aktuálních témat.  
 
 13. června – Sektorový seminář zaměřený na zemědělství, rozvoj venkova a potravinovou 

bezpečnost (Brusel) 
CEBRE, CzechTrade a Stálé zastoupení ČR při EU se podílely na realizaci tzv. „Sektorového semináře“. 
Jejich účast spočívá především v informování české podnikatelské veřejnosti o konání sektorového 
semináře, možnosti zápisu a logistické podpoře účasti firem na semináři. Seminář je také příležitostí pro 
výměnu kontaktů mezi samotnými účastníky-firmami. Účast na semináři je podmíněna včasnou registrací a 
uhrazením účastnického poplatku ve výši zhruba 180 eur. 
 
 13. – 14. června – valná hromada EURATEX 

CEBRE zastoupilo člena KZPS (ATOK) na valné hromadě evropské textilní asociace EURATEX. 
 
 19. – 21. června – stáž pro skupinu studentů od Zastoupení Evropské komise (Brusel)  

Studijní stáž pro skupinu studentů organizovaná v rámci veřejné zakázky pro Zastoupení Evropské komise 
v ČR. 
 
 25. – 27. června – stáž pro skupinu studentů od Zastoupení Evropské komise (Brusel)  

Studijní stáž pro skupinu studentů organizovaná v rámci veřejné zakázky pro Zastoupení Evropské komise 
v ČR. 
 
 25. - 29. června – výroční setkání obchodních radů a konzultace pro firmy (Praha) 
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CEBRE se tradičně zúčastnilo výročního setkání obchodních radů a ředitelů zahraničních kancelář 
CzechTrade a zapojilo se do konzultací pro české firmy organizovaných SPČR. CEBRE poskytlo firmám 
informace o evropské legislativě a podpůrných nástrojích EU. 
 
 26. června – debata ZEK „Evropský semestr: Doporučení pro ČR“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.  
 

ČERVENEC 2012  

 
 4. července – Administrativní rada UEAPME 

Ředitelka CEBRE zastoupila prezidenta HK ČR Petra Kužela na administrativní radě UEAPME.   
 

ZÁŘÍ 2012  

 
 12. září – Seminář na téma „Přístup na třetí trhy: Indie – nová šance“ (Brno)  

CEBRE společně s agenturou CzechTrade, HK ČR a Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou 
spolupráci uspořádalo seminář věnovaný přístupu českých firem na třetí trhy s důrazem na Indii. 
  
 13. září – debata ZEK „Směrnice o energetické účinnosti – příležitost či hrozba české 

konkurenceschopnosti?“ (Praha) 
Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.  
 
 17. září – zasedání Řídící rady CEBRE (Praha) 

Zasedání Řídící rady CEBRE věnované především aktivitám a prioritním tématům CEBRE v druhé 
polovině roku. 
 

ŘÍJEN 2012  

 
 4. říjen – debata ZEK „Jednotný evropský patent“ (Praha)  

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.  
  
 12. října – setkání s regionálními zástupci (Brusel) 

Přednáška o činnosti CEBRE v EU pro společnost Euroschola, která organizuje výjezdy pro pracovníky 
regionálních úřadů. 
 
 17. -18. říjen – Evropská rada podnikání (Brusel)  

CEBRE pomáhalo organizovat návštěvu 22 českých podnikatelů v Bruselu, kterou pořádala HK ČR ve 
spolupráci s Evropskou Komisí. 
 
  19. říjen – Plenární zasedání EUROCHAMBRES (Brusel)  

CEBRE poskytlo podporu prezidentovi HK ČR při jeho účasti na plenárním zasedání Evropské asociace 
průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES. 
 
 28. října – studijní stáž v institucích EU pro studenty vysokých škol (Brusel) 

CEBRE připravilo na zakázku třídenní studijní cestu po bruselských evropských institucích pro studenty 
Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů.  
 
 30. října – debata ZEK „Obchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.  
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LISTOPAD 2012  

 
 13. listopad – debata ZEK „Bilance Schengenského prostoru pět let po velkém rozšíření“ (Praha)  

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.  
  
 27. listopad – debata na téma předobchodní zakázky a Horizont 2020 (Brusel) 

Debata organizována CEBRE ve spolupráci s CZELO a Stálým zastoupením ČR při EU. 
 

PROSINEC 2012  

 
 3-5. prosinec – stáž pro skupinu studentů od Zastoupení Evropské komise (Brusel)  

Studijní stáž pro skupinu studentů organizovaná v rámci veřejné zakázky pro Zastoupení Evropské komise 
v ČR. 
 
 11. prosinec – Sektorový seminář zaměřený na rozvoj lidských zdrojů v projektech vnější 

pomoci EU (Brusel)  
CEBRE, CzechTrade, Stálé zastoupení ČR při EU se podílely na realizaci tzv. „Sektorového semináře“. 
Jejich účast spočívá především v informování české podnikatelské veřejnosti o konání sektorového 
semináře, možnosti zápisu a logistické podpoře účasti firem na semináři. Seminář je také příležitostí pro 
výměnu kontaktů mezi samotnými účastníky-firmami. Účast na semináři je podmíněna včasnou registrací a 
uhrazením účastnického poplatku. 
 
 13. prosinec – valná hromada UEAPME  

Ředitelka CEBRE zastoupila HKČR na valné hromadě Evropské asociace MSP a řemesel UEAPME. 
 
 18. prosinec – debata ZEK „Kvalita terciárního vzdělávání“ (Praha)  

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a informační 
kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE. 
 
 

VI. Dotazy podnikatelů 

CEBRE během roku 2012 zodpovědělo celkem 22 individuálních podnikatelských dotazů, které se 
převážně týkaly následujících témat: 
 

 Regionální fondy ve Španělsku 
 Úprava spotřební daně z biopaliv v evropském právu 
 Uplatňování autorského práva v zemích EU 
 Programy EU na vzdělávání mediátorů 
 Víceletý finanční rámec EU na 2014 - 2020 
 Fondy EU v oblasti podpory vzdělání (Olympijské řemeslné dny) 
 Otázka souladu ČSN na povrchovou vnitřní teplotu oken s mandátní harmonizovanou 

evropskou normou  
 Návrh evropské strategie pro společenskou odpovědnost firem 2011-2014 
 Fond DCI na technickou podporu zvládání humanitárních katastrof  
 Podpora přenosu IT technologií v rámci fondu DCI v Laosu  
 Podpůrné programy v oblasti výzkumu a inovace v letectví 
 Dotace z EU na podporu zaměstnanosti sociálně slabších 
 Struktura operačních programů v Rumunsku 
 Východní partnerství – bilaterální partnerství ČR a Ukrajina 
 Veřejné zakázky v rámci rozvojové pomoci EU 
 Vydávání transitních licencí pro vojenský materiál 
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 Pravidla pro používání označení Made in 
 Regulace trhu se zlatem v ČR 
 Kontakt na realitní kanceláře hledající obchodní partnery 
 Kontakt na belgické obchodní partnery z odvětví pivovarnictví a pekárenství 
 Dotace EU na výstavbu Sportovních mateřských školek 
 Povolené množství alfa a beta-Thujonu v alkoholických nápojích v jednotlivých členských 

státech 
 

VII. Publicita  

 
V souladu s naplňováním mise a vize CEBRE je jedním z cílů podpora vizibility zakladatelů, zvyšování 
povědomí o evropských tématech mezi českými podnikateli a také informování bruselských partnerů o 
aktuálním pohledu českých podnikatelů. K tomu využívá CEBRE vlastní dvoujazyčnou (AJ, ČJ) webovou 
stránku www.cebre.cz s pravidelnou infolinkou, elektronický newsletter Czech Business Today (v anglické 
verzi) a dlouhodobě spolupracuje s několika periodiky zaměřenými na podnikatele.  
 

             
 
 
CZECH BUSINESS TODAY (www.czechbusinesstoday.eu) 
CEBRE vydává od roku 2002 vlastní newsletter Czech Business Today zaměřený na evropské partnery 
s cílem informovat je o pozici českých podnikatelů. Z ekonomických důvodů proběhla začátkem roku 2010 
změna konceptu CBT z tištěného newsletteru na e-newsletter. V roce 2012 CEBRE vydalo osm čísel. 

 1/2012, leden 2012, http://cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_01_12_final_107.pdf 

 2/2012, únor 2012, http://cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_02_12_final_109.pdf 

 3/2012, duben 2012, http://cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_03_12_final_110.pdf 

 4/2012, květen 2012, http://cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_04_12_final_112.pdf 

 5/2012, září 2012, http://www.cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_05_12_final_114.pdf 

 6/2012, říjen 2012, http://www.cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_06_12_final_116.pdf   

 7/2012, listopad 2012, http://www.cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_07_12_final_118.pdf 

 8/2012, prosinec 2012, http://www.cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_08_12_final_120.pdf  

 
PROSPERITA (www.prosperita.info)  

 Podporujme inteligentní a udržitelný růst – ale nejprve vyřešme krizi! (CEBRE, 1/2012, str. 4) 

 Jak ovlivní dluhové problémy české firmy? Budou chtít od politiků činy, ne sliby… (Michal Kadera, 

1/2012, str. 4) 

 Problém diskriminace na trhu práce legislativa nevyřeší (CEBRE, 4/2012, str. 4) 

 Nový program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků (Tomáš Hartman, 5/2012, str. 

4) 

 Jak zalepit bolesti české konkurenceschopnosti (Alena Vlačihová, 6/2012, str. 4) 

 Česká republika má potenciál (CEBRE, 7/2012, str. 4) 

 Jednotný evropský patent: stimulace inovací není zadarmo (Alena Vlačihová, 10/2012, str. 3) 

 

http://www.cebre.cz/
http://www.czechbusinesstoday.eu/
http://cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_01_12_final_107.pdf
http://cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_02_12_final_109.pdf
http://cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_03_12_final_110.pdf
http://cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_04_12_final_112.pdf
http://www.cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_05_12_final_114.pdf
http://www.cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_06_12_final_116.pdf
http://www.cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_07_12_final_118.pdf
http://www.cebre.cz/dokums_ctvrtletnik/cebre_08_12_final_120.pdf
http://www.prosperita.info/
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PRAGUE LEADERS MAGAZINE (www.leadersmagazine.cz)    
 Rozhovor s Danielem Calleja Crespo: If each SME in Europe            

employed one extra person we would have zero unemployment  

(Alena Vlačihová, 1/2012, str. 113-114) 

 Fotoreportáž: Structural Funds after 2013 (CEBRE, 1/2012, str. 115) 

 Fotoreportáž: Connecting Europe Facility (CEBRE, 1/2012, str. 116) 

 Business News (CEBRE, 1/2012, str. 117) 

 Rozhovor s Jakubem Dürrem: We must tap the potential of EU internal market (Alena Vlačihová, 

2/2012, str. 114-115) 

 Fotoreportáž: Alternative Dispute Resolutions (CEBRE, 2/2012, str. 116) 

 Fotoreportáž: Corporate Social Responsibility (CEBRE, 2/2012, str. 117) 

 Business News (CEBRE, 2/2012, str. 118) 

 Rozhovor se Zuzanou Roithovou: I used to try taking care of patients rather than just “serve“ people 

(Alena Vlačihová, 3/2012, str. 112-113) 

 Fotoreportáž: Cohesion Funds: Czech priorities for the next European Social Fund (CEBRE, 

3/2012, str. 114) 

 Fotoreportáž: European Year for active ageing and solidarity between generations (CEBRE, 3/2012, 

str. 115) 

 Business News (CEBRE, 3/2012, str. 116) 

 Fotoreportáž Cohesion Funds - Czech priorities for the next European Social Fund (CEBRE, 

3/2012, str. 114) 

 Fotoreportáž European Year of Active Ageing (CEBRE, 3/2012, str. 115) 

 Rozhovor Zuzana Roithová „I used to try taking care of patients rather than just serve people“ 

(CEBRE, 3/2012, str. 113) 

 Rozhovor Peter Chase „ We need to address U. S. – EU regulatory issues so that a product or 

service that can be sold in one market could also be sold in the other“ (Alena Vlačihová, 4/2012, str. 

122-123)  

 Business News (CEBRE, 4/2012, str. 126)  

 Fotoreportáž 10 let CEBRE (CEBRE, 4/2012, str. 125)  

 Fotoreportáž Competitiveness and Growth conference (CEBRE, 4/2012, str. 124) 

 Rozhovor Carlo Des Dorides „Galileo is not only a showcase for the european industry but it also 

has a political dimension!“ (Alena Vlačihová, 5/2012, str. 125) 

 Business News (CEBRE, 5/2012, str. 126-127) 

 Fotoreportáž Debate on European Semestr and Country-specific Recommendations for the Czech 

Republic (CEBRE, 5/2012, str. 123) 

 Rozhovor Martin Povejšil „Without the Internal Market, the EU would quickly run out of oxygen“ 

(Alena Vlačihová, 6/2012/, str. 122-123) 

 Fotoreportáž Debate on Single European patent (CEBRE, 6/2012, str. 124) 

 Fotoreportáž Czech Companies in Brussels to celebrate 20th anniversary of the Single Market 

(CEBRE, 6/2012, str. 125) 

 Business News (CEBRE, 6/2012, str. 126) 

 
KOMORA (www.komora.cz) 

 Novinky EU (CEBRE, 1/2012, str. 55) 

 Telegraficky z EU (EurActiv a CEBRE, 1/2012, str. 55) 

 Novinky EU (Alena Vlačihová, 2/2012, str. 54) 

 Telegraficky z EU (EurActiv a CEBRE, 2/2012, str. 54) 

 Telegrafiky z EU (EurActiv a CEBRE, 3/2012, str. 50) 

http://www.leadersmagazine.cz/
http://www.komora.cz/
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 Novinky EU (Alena Vlačihová, 3/2012, str. 52) 

 Krátce ze zahraničí (Zdeněk Kubín a Alena Vlačihová, 4/2012, str. 56) 

 Telegraficky z EU (EurActiv a CEBRE, 4/2012, str. 56) 

 Směrnice o energetické účinnosti (Alena Vlačihová, 4/2012, str. 58) 

 Krátce ze zahraničí (Zdeněk Kubín a Alena Vlačihová, 5/2012, str. 54) 

 Novinky EU (Alena Vlačihová, 5/2012, str. 56) 

 Telegraficky z EU (EurActiv a CEBRE, 5/2012, str. 56) 

 Krátce ze zahraničí (Zdeněk Kubín a Alena Vlačihová, 6/2012, str. 54-55) 

 Krátce z domova – Konkurenceschopnost a růst (Zdeněk Kubín, tiskové odd. HK ČR, str. 6) 

 Desetileté výročí CEBRE doprovodila debata s europoslanci (Alena Vlačihová, 7-8/2012, str. 24) 

 Krátce ze zahraničí (tiskové odd. HK ČR, Alena Vlačihová, 7-8/2012, str. 56) 

 Novinky EU (Alena Vlačihová, 10/2012, str. 54) 

 První Shromáždění malých a středních podniků 2012 (Alena Vlačihová) 

 Novinky EU (Alena Vlačihová, 12/2012, str. 52) 

 
PODNIKATEL (www.podnikatel-info.cz) 

 Od ledna kočírují Dánové – země Hanse Christiana Andersena je na půl roku v čele Evropské Unie 

(Alena Vlačihová, 1/2012, str. 8) 

 Opatrnost vůči novému infrastrukturnímu fondu (Alena Vlačihová, 1/2012, str. 8) 

 Problém zvaný CSR a jeho domácí specifika (Michal Kadera, 2/2012, str. 8) 

 Míra recyklace až 80 % - K směrnici o nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení 

(Alena Vlačihová, 2/2012, str. 8) 

 Uspořit pětinu energie - Směrnice o energetické účinnosti stanovuje závazné cíle, ale prostředky 

nechává na volbě zemí (Alena Vlačihová, 3/2012, str. 8) 

 Na poslední chvíli – Učňovské vzdělání už u nás není „sexy“, pomohou mu kohezní fondy? (Alena 

Vlačihová, 4/2012, str. 8) 

 Hledají se nové léky na chronické bolesti české konkurenceschopnosti – Budou na předpis z Unie? 

(Alena Vlačihová, 5-6/2012, str. 8) 

 Causa automobil – Bezpečná, ekologická auta vyžadují i kvalitní infrastrukturu (Alena Vlačihová a 

Miloš Vávrů, 5-6/2012, str. 1 a str. 5) 

 Česká republika není problémová. Naopak, má potenciál! (Alena Vlačihová, 7-8/2012, str. 8) 

 Jednotný evropský patent může být stimulem inovací, ale i hrozbou: Zapsání by mělo zlevnit; Kam 

do Indie za obchodem? Perspektivní obory: Energetika, doprava a environmentální technologie 

(CEBRE; 9-10/2012, str. 8) 

 Co přinese Irské předsednictví? (Alena Vlačihová, 11-12/2012) 

 Předobchodní zadávání veřejných zakázek: Cenově výhodné inovace (Alena Vlačihová, 11-

12/2012) 

 

SPEKTRUM (www.spcr.cz/spektrum/spektrum) 
 Jednou z hlavních priorit představenstva SP ČR deklarovanou členským firmám a svazům je 

neustálé posilování a zkvalitňování evropské dimenze činnosti SP ČR (Michal Kadera, 2/2012, str. 

28) 

 Diskriminaci na trhu práce ani dobrá legislativa nevyřeší (Tomáš Hartman, 4/2012, str. 33) 

 Seminář k zemědělství, venkovu a potravinám (Tomáš Hartman, 5/2012, str. 34) 

 CEBRE slavilo v Bruselu deset let (Tomáš Hartman, 7-8/2012, str. 26-27) 

 Směrnice o energetické účinnosti – přínos nebo hrozba? (Alena Vlačihová, 10/2012, str. 31) 

 Dohoda EU – Korea – žádné drama. Ale co Japonsko? (Alena Vlačihová, 11/2012, str. 37) 

http://www.podnikatel-info.cz/
http://www.spcr.cz/spektrum/spektrum
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 Schengen zažívá krizi důvěry, i přesto zůstává jedním z největších úspěchů (Tomáš Hartman, 

12/2012) 

 

EurActiv.cz 
 Redakční článek – Česko hledá strategii, jak podpořit společensky odpovědné firmy 

http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/cesko-hleda-strategii-jak-podporit-
spolecensky-odpovedne-firmy-009569  

 Redakční článek - Mimosoudní řešení podporují v Česku podniky i spotřebitelé 
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/mimosoudni-reseni-podporuji-v-cesku-podniky-i-
spotrebitele-009652 

 Redakční článek - Zaměstnání i po padesátce? Česko zatím tápe 
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/zamestnani-i-po-padesatce-cesko-zatim-tape-009702  

 Redakční článek - Evropské fondy: Česko se chystá na revolvingové nástroje 
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/evropske-fondy-cesko-se-chysta-na-revolvingove-
nastroje-009891 

 vyjádření pro článek – ČR a dalších 8 zemí hodlá zablokovat návrh určující počet žen ve vedení 
firmy  
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/cr-a-dalsich-osm-zemi-hodla-zablokovat-
navrh-urcujici-pocet-zen-ve-vedeni-firem-010244 

 Článek – Je v České republice možné zvyšovat energetickou účinnost? 
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/je-v-ceske-republice-mozne-zvysovat-
energetickou-ucinnost-eed-uspory-energetika-010306  

 Redakční článek – Patent EU může ohrozit konkurenceschopnost podniků  
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/interview/patent-eu-muze-narusit-konkurenceschopnost-
ceskych-podniku-010319  

 Rozhovor -  Jednotný trh musí stále reagovat na vývoj (Alena Vlačihová)  
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/interview/alena-vlacihova-jednotny-trh-musi-stale-
reagovat-na-technologicky-i-ekonomicky-vyvoj-010318  

 Vyjádření pro článek - Dočká se vnitřní trh Eu svého dokončení?  
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/docka-se-vnitrni-trh-eu-sveho-dokonceni-010312 

 
Brožura „Podpora EU malým a středním podnikům“ 
CEBRE s partnery v listopadu vydalo brožuru, která popisuje podpůrné nástroje malých a středních 
podniků na úrovni EU: http://www.cebre.cz/dokums_raw/20120222_brozura_ep_1.pdf.  
 

VIII. Analýzy a studie 

 

CEBRE pravidelně publikuje nejrůznější studie a analýzy na aktuální evropská témata. V této souvislosti se 
v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR 
zaměřilo na zpracování analýz na tato témata: 
 

 Společenská odpovědnost firem 
 Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 
 Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 
 Priority pro budoucí Evropský sociální fond v ČR 
 Konkurenceschopnost a růst 
 Evropský semestr: Doporučení Rady pro ČR 
 Energetická účinnost 
 Jednotný evropský patent 
 Obchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko 
 Kvalita terciárního vzdělávání 

 
 

http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/cesko-hleda-strategii-jak-podporit-spolecensky-odpovedne-firmy-009569
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/cesko-hleda-strategii-jak-podporit-spolecensky-odpovedne-firmy-009569
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/mimosoudni-reseni-podporuji-v-cesku-podniky-i-spotrebitele-009652
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/mimosoudni-reseni-podporuji-v-cesku-podniky-i-spotrebitele-009652
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/zamestnani-i-po-padesatce-cesko-zatim-tape-009702
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/evropske-fondy-cesko-se-chysta-na-revolvingove-nastroje-009891
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/evropske-fondy-cesko-se-chysta-na-revolvingove-nastroje-009891
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/cr-a-dalsich-osm-zemi-hodla-zablokovat-navrh-urcujici-pocet-zen-ve-vedeni-firem-010244
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/cr-a-dalsich-osm-zemi-hodla-zablokovat-navrh-urcujici-pocet-zen-ve-vedeni-firem-010244
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/je-v-ceske-republice-mozne-zvysovat-energetickou-ucinnost-eed-uspory-energetika-010306
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/je-v-ceske-republice-mozne-zvysovat-energetickou-ucinnost-eed-uspory-energetika-010306
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/interview/patent-eu-muze-narusit-konkurenceschopnost-ceskych-podniku-010319
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/interview/patent-eu-muze-narusit-konkurenceschopnost-ceskych-podniku-010319
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/interview/alena-vlacihova-jednotny-trh-musi-stale-reagovat-na-technologicky-i-ekonomicky-vyvoj-010318
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/interview/alena-vlacihova-jednotny-trh-musi-stale-reagovat-na-technologicky-i-ekonomicky-vyvoj-010318
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/docka-se-vnitrni-trh-eu-sveho-dokonceni-010312
http://www.cebre.cz/dokums_raw/20120222_brozura_ep_1.pdf
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IX. Významné zakázky a projekty 

 
V roce 2012 zorganizovalo CEBRE tyto zakázky: 
 
 Program a organizace návštěv pro firmu Šindlar (únor) 
 Zastoupení Škoda Auto (duben, červen) 
 Studijní stáž pro studenty Metropolitní university (duben) 
 Zastoupení AWT Group (červen)  
 Přednáška pro pracovníky regionálních zastoupení (říjen) 
 Studijní stáž pro studenty Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy mezinárodních a 

veřejných vztahů (říjen) 
 Zastupování SOCR v EUROCOMMERCE (celý rok) 

 
Ve spolupráci se zakladateli se podílelo na veřejných zakázkách: 
 
 Studijní stáž po institucích EU v Bruselu (HK ČR) 

Realizace tří stáží celkem pro 64 osob na základě veřejné zakázky od Zastoupení Evropské komise v ČR 
s cílem seznámit výherce studentských soutěží s fungováním bruselského labyrintu.  
 
 Realizace 9 panelových diskusí + 1 zahajovací konference (KZPS ČR) 

V rámci realizace zakázky se Zastoupením Evropské komise v ČR, Informační kanceláří Evropského 
parlamentu v ČR zorganizovalo CEBRE společně s KZPS ČR v roce 2012 9 debat a vedle toho jednu 
konferenci u příležitosti Dne Evropy.  
 

X. Hospodaření CEBRE  

 
Financování činnosti CEBRE a jeho aktivit je upravené smlouvou mezi zakladatelskými organizacemi. 
Personální náklady a administrativa (nájmy bytů a kanceláře a náklady spojené s užíváním kanceláře) pro 
dva pracovníky CEBRE byly v roce 2012 hrazeny z rozpočtové položky CzechTrade, náklady na realizaci 
vlastní činnosti a aktivit CEBRE pak z rozpočtové položky podnikatelských a zaměstnavatelských 
organizací. 
 
V rámci rozpočtové položky CzechTrade nebyl ke dni zpracování zprávy o činnosti k dispozici přehled o 
čerpání rozpočtu za období leden-prosinec 2012.  
 

XI. AMT-CEBRE, AISBL 

 
Od roku 2002 je CEBRE registrováno jako nezisková organizace podle belgického práva AMT-CEBRE, 
AISBL. Jedná se o pojistku fungování pro případ, že by nebylo nadále možné registrovat pracovníky 
CEBRE pod obchodní úsek Velvyslanectví v Bruselu. AMT CEBRE nemá žádné příjmy ani výdaje.  
 
 

 Dodatečné informace k této zprávě 

 
Další informace o fungování CEBRE v roce 2012 poskytne na vyžádání Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE 
(e-mail: alena.vlacihova@cebre.cz).  
 
V Praze, 31. prosince 2012 
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