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Vážení přátelé,

Česká republika se 1. ledna postavila do čela Evropské unie a na půl roku se ujala důležité 
a prestižní role předsednické země. Přebrali jsme tak významný díl odpovědnosti za chod 
organizace, která dnes zahrnuje 27 států a téměř půl miliardy Evropanů. EU se po svém 
východním rozšíření v roce 2004 stala největším jednotným trhem na světě, přitahuje nejvíce 
investorů a zároveň je největším průmyslovým výrobcem světa. Pětileté výročí největšího 
rozšíření EU, které oslavíme na jaře, je vhodnou příležitostí připomenout si ekonomický 
přínos vstupu nových členských zemí. Během našeho předsednictví proto chceme vhodným 
způsobem prezentovat čísla a statistiky, které jasně ukazují, že rozšíření posílilo ekonomiku 
celé EU a novým členským zemím přineslo řadu výhod, mimo jiné v podobě významného 
nárůstu zahraničních investic.
Vláda vybrala pro české předsednictví motto Evropa bez bariér a vytyčila tři hlavní okruhy 
priorit – ekonomika, energetika a Evropa a svět. Ne náhodou stojí na prvním místě právě 
hospodářství a jeho konkurenceschopnost. Evropská unie má sílu obstát v rozbouřených 
vodách globální ekonomiky, musí ale více využívat svůj hospodářský potenciál. Znamená 
to mimo jiné udělat konkrétní kroky, které evropským podnikům ulehčí život a podpoří 
jejich aktivity. Důležitou prioritou českého předsednictví je proto snižování administrativní 
zátěže pro podnikatele a odstraňování zbývajících bariér vnitřního trhu, které brání volnému 
pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Vytvoření dobře fungujícího trhu bylo základní 
myšlenkou evropského projektu v padesátých letech, podnikatelé se ale dodnes musí potýkat 
s některými omezeními a byrokratickými překážkami, které jim zbytečně komplikují život. 
Naše motto Evropa bez bariér má i svůj vnější rozměr. Evropská unie by se neměla smířit 
se zbrzděním liberalizace světového obchodu, s překážkami pro přístup na jiné trhy, s nekalou 
konkurencí či nedostatečnou ochranou duševního a průmyslového vlastnictví v jiných 
zemích. Evropská unie dokázala v minulosti těžit z otevřenosti v obchodní politice a neměla 
by se této strategie vzdávat.
Předsednictví je pro naši zemi samozřejmě velkou výzvou a mimořádným úkolem 
po organizační i obsahové stránce. Pro menší zemi, jako je Česká republika, 
je ale předsednictví také jedinečnou příležitostí, jak se zviditelnit a zvýšit svoji prestiž 
v Evropě i ve světě. Předsednictví není jen záležitostí vlády, ale tak trochu nás všech. 
Když v čele EU odvedeme dobrou práci, potvrdíme svoji důvěryhodnost jako spolehlivý 
partner pro ostatní země EU. Z posílené důvěryhodnosti naší země pak mohou těžit i české 
podniky. Vláda proto chápe předsednictví jako vysoce prestižní úkol a snaží se pro jeho 
úspěch udělat maximum. Přeji nám všem, aby se nám to společně podařilo.

Alexandr Vondra 
místopředseda vlády pro evropské záležitosti





Vážení kolegové,

v lednu roku 2009 se Česká republika poprvé ujímá pomyslné půlroční vlády nad Evropskou 
unií. Je pro nás výzvou prokázat, že řadu otevřených a akutních problémů dokážeme řešit. 
Flexibilní přístup a přiměřené ambice, a to obojí Čechům nikdy nechybělo, skýtají záruku, 
že se vše úspěšně zvládne.
Uplynulá dekáda byla ve znamení mediální honby za Lisabonskými cíli – vyšší 
konkurenceschopností, plnou zaměstnaností a posílením externí dimenze Evropy.
Ne všechny členské státy tuto šanci využily. A nyní se ukazuje, že Evropa je z reforem 
unavena. Navíc jsou reformní kroky v Evropě poznamenány důsledky globální krize 
na finančních trzích, která s sebou přináší zpomalení hospodářského růstu v Evropské unii 
na pouhých 0,2 procenta v roce 2009. Poprvé od roku 1994 poklesne v Evropě zaměstnanost.
Evropský byznys i Svaz průmyslu a dopravy ČR přesto věří, že Evropa má dostatečnou 
kapacitu na to, aby překonala globální krizi. Podporuje společná „nesocializující“ řešení 
na evropské úrovni a varuje před neuváženými zásahy na národních úrovních. Evropský 
byznys ví co chce a nepoleví ve svém tlaku na bruselské instituce a na národní vlády. Nová 
vize pro Evropu, ať už ji nazveme jakkoliv, musí být jasná, realizovatelná a akceptovatelná. 
Podnikatelé chtějí silnou Evropu s jasnými a jednotnými pravidly. Evropu atraktivní 
pro průmysl a podnikání. Evropu inspirující a povzbuzující nové technologie a inovace. 
Evropu vzdělaných a odborně připravených lidí, schopných reagovat na požadavky trhu práce. 
Evropu otevřenou výhodám globalizace.
Svaz průmyslu a dopravy ČR čekají v rámci předsednictví země v EU náročné úkoly, 
a to jak na národní, tak i evropské úrovni. Svaz má své priority a je připraven je hájit, jeho 
mise je však daleko širší.
Česká podnikatelská komunita se stává lídrem 40 podnikatelských a zaměstnavatelských 
svazů z 34 zemí Evropy, sdružených pod hlavičkou BUSINESSEUROPE. Svaz bude jejich 
hlasem vůči institucím EU, bude mobilizovat a koordinovat jejich úsilí při vytváření 
společných evropských politik příznivých pro podniky a podnikání. To ve svém důsledku 
povede k vytváření nových pracovních příležitostí, zlepšení pozice spotřebitelů a zvýšení 
životní úrovně občanů v Evropě.
Vážení přátelé, 
mohu vás ubezpečit, že Svaz se dlouhodobě připravuje na náročnou úlohu předsednické 
země. Neponechává nic náhodě a je připraven hájit a prosazovat zájmy jak svých členských 
firem, tak také zájmy podnikání v celé Evropě. Máme totiž v našem půlročním předsednictví 
na co navazovat. V řadě případů se nám již podařilo změnit či poopravit rozhodnutí 
evropských politiků, která by měla velmi neblahé dopady na evropské podnikání. V naší snaze 
nemůžeme polevit. 
Proto přeji sobě i vám všem hodně zdaru v našem společném úsilí.

Jaroslav Míl
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR



BEZ
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BEZ BARIÉR

volný pohyb osob i služeb

volný pohyb pracovníků 

liberalizace obchodu EU s třetími zeměmi



BEZ
Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v první polovině 
roku 2009 je výzvou mimořádného rozsahu i významu. Způsob, jakým 
se ČR s tímto úkolem vypořádá, významně ovlivní její image a jméno 
v Evropě, a to na řadu let po skončení samotného výkonu předsednictví. 
Úspěšné zvládnutí předsednictví může potvrdit pověst ČR jako vyspělého 
státu s dobře fungujícím politickým vedením i administrativou a může 
přispět k celkovému pozitivnímu hodnocení ČR jako členského státu.
I když politický rámec českého předsednictví bude poznamenán koncem 
funkčního období Evropské komise, volbami do Evropského parlamentu, 
procesem ratifikace Lisabonské smlouvy i ekonomickými a sociálními 
dopady globální finanční krize, bude české předsednictví moderním 
multifunkčním předsednictvím zvládajícím celý komplexní soubor funkcí.
Česká republika svoji roli předsednického státu nebude plnit izolovaně, 
nýbrž v návaznosti na předsednictví dalších dvou zemí – předcházejícího 
předsednictví Francie a následujícího předsednictví Švédska, s nimiž 
společně vytvoří osmnáctiměsíční program. 
Česká republika si jako téma vybrala „Evropu bez bariér“. Z pohledu ČR 
lze za bariéry považovat např. přechodná období pro volný pohyb pracovníků 
nebo překážky při volném pohybu osob i služeb. V unijní dimenzi se může 
jednat především o liberalizaci obchodu EU s třetími zeměmi. Motto 
českého předsednictví by mělo prostupovat působením a činností ČR jako 
předsednické země ve všech dimenzích EU. Členit jej lze na dílčí kapitoly, 
které by rozvíjely základní poselství.
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    liberální obchodní politika                        čtyři svobody                    konkurencesch
opnost

KOnKUREnCESCHOPnÁ EVROPA:
řešení vzniklé finanční krize, posilování konkurenceschopnosti Evropy, 
plné uplatnění všech svobod vnitřního trhu, zlepšení regulatorního prostředí 
a důraz na výzkum, vývoj a inovace.

EnERGETIKA A KlIMATICKÉ ZMĚnY:
energetická bezpečnost EU, vnitřní trh s plynem a elektřinou, ochrana klimatu, 
energetická účinnost a nízkouhlíkové zdroje energie, ochrana zdraví a životního 
prostředí.

EVROPA OTEVŘEnÁ A BEZPEČnÁ:
vnitřní a zahraniční politika, východní Evropa, země Západního Balkánu, 
transatlantické vztahy, lidská práva, rozvojová spolupráce, budování prostoru 
bezpečnosti a práva.



KE KOnKUREnCESCHOPnÉ  
EVROPĚ    BEZ BARIÉR

PRIORITY PODnIKATElŮ
PRO OBDOBí ČERVEnEC 2008 AŽ PROSInEC 2009

TíM SPRÁVnÝM SMĚREM:

FRANCIE     1. 7.–31. 12. 2008 ČESKÁ REPUBLIKA     1. 1.–30. 6. 2009 ŠVÉDSKO     1. 7.–31. 12. 2009



KE KOnKUREnCESCHOPnÉ  
EVROPĚ    BEZ BARIÉR

Francouzské, české a švédské předsednictví čelí během svého vedení v letech 2008–2009 četným výzvám. 
K nejvýznamnějším patří implementace Lisabonské smlouvy, revize rozpočtu Evropské unie a ustavení 
nového Evropského parlamentu a Komise. Mimoto musí Evropa naplnit očekávání svých občanů tím, že zajistí 
hospodářský růst, bude vytvářet pracovní místa, zlepší soudržnost, zabezpečí do budoucna zásobování 
energiemi a bude řešit problémy spojené se změnou klimatu. 
Při plnění těchto náročných úkolů je potřeba intenzivnější spolupráce podnikatelských a zaměstnavatelských 
svazů všech tří zmíněných zemí a především kontinuita celého procesu. To byl důvod, proč se Svaz průmySlu 
a dopravy Čr spojil s francouzským mEdEF a švédským SvEnSkt nähringSliv, aby se dohodly 
na společných prioritách pro osmnáctiměsíční předsednictví jejich zemí v EU a jednotném postupu při jejich 
prosazování. Jako členové BuSinESSEuropE chtějí zdůraznit několik zásadních momentů nezbytných 
k tomu, aby se Evropská unie dostala zpět na cestu ke konkurenceschopnosti.
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REÁlnÁ
PRACOVní
MíSTA

REÁlnÉ

REFORMY
POSílIT REFORMní STRATEGII PRO RŮST A ZAMĚSTnAnOST V EVROPSKÉ 
UnII PŘESMĚROVÁníM AGEnDY nA OTÁZKY, KTERÉ JSOU KlíČOVÉ 
PRO KOnKUREnCESCHOPnOST.

ZVÝŠIT EFEKTIVnOST A UDRŽITElnOST VEŘEJnÝCH VÝDAJŮ. Makroekonomická stabilita 
má pro podniky největší význam. Splnění kritérií Paktu stability a růstu je tudíž pro konkurenceschopnost Evropy 
rozhodující. 

ZlEPŠIT PODnIKATElSKÉ KlIMA PRO MAlÉ A STŘEDní PODnIKY. Odstranit překážky omezující 
růst, jako jsou vysoké zdanění, administrativní zatěž a byrokracie, nepružné trhy práce, zatěžující předpisy, 
nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků.

REFORMOVAT PRACOVní TRHY S CílEM STIMUlOVAT MOBIlITU A TVORBU PRACOVníCH 
MíST. Pro podnikatele je nanejvýš důležité prosazovat národní reformy směřující k pružnějšímu pracovnímu 
právu a pružnějším formám pracovních smluv, k většímu počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků, k nižším 
nemzdovým nákladům práce, pružnějším úpravám pracovní doby, efektivnějším veřejným službám zaměstnanosti 
a mobilnější pracovní síle.

POSílIT VZDĚlÁVÁní, VÝZKUM, VÝVOJ A InOVACE. Zlepšit kvalitu a infrastrukturu vzdělávání 
a zvýšit veřejné investice do výzkumu a vývoje a do inovací. Vysoce kvalifikovaná pracovní síla je prvořadým 
předpokladem naší budoucí konkurenceschopnosti. V této souvislosti je životně důležité reformovat systém 
vzdělávání a vytvářet systém konkurenceschopnější. 

PŘESUnOUT FInAnČní ZDROJE ROZPOČTU EVROPSKÉ UnIE nA InVESTICE DO BUDOUCí 
KOnKUREnCESCHOPnOSTI. V očekávání nadcházející revize rozpočtu Evropské unie a nové dlouhodobé 
finanční perspektivy vybízíme členské státy, aby využily této jedinečné příležitosti k tomu, aby byly aktivní 
a naléhaly na reformování rozpočtu Evropské unie ve jménu nové společné konkurenceschopnosti. 

UVOlnIT nEVYUŽITÝ POTEnCIÁl VnITŘníHO TRHU EVROPSKÉ UnIE. Je zapotřebí více zdrojů 
a politické vůle, aby se posílila implementace a vymáhání společných pravidel a zásad vnitřního trhu. Vnitřní 
trh musí být dokončen.
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GlOBÁlní
PODnIKÁní

OTEVŘEnÉ A VOlnÉ GlOBÁlní TRHY jsou důležitým základem pro zvyšování konkurenceschopnosti 
Evropy. Abychom mohli usměrňovat globalizaci, potřebujeme lépe využívat našich evropských hodnot v klíčových 
odvětvích, v nichž máme šanci stát se globálně konkurenceschopnými. 

POSílEní VOlnÉHO OBCHODU A MnOHOSTRAnnÝ PŘíSTUP: Podniky chtějí ambiciózní výsledky 
v rámci Rozvojové agendy z Dohá (DDA), pokud se týká přístupu na trh pro zboží a služby. K udržení důvěry 
v mnohostranný obchodní systém a jeho posílení potřebujeme novou strategii Evropské unie, ať už z nové dohody 
v rámci Dohá vyplyne nebo nevyplyne zlepšení. Každá nová dvoustranná dohoda o volném obchodu (FTA) musí 
být považována za doplňkové řešení, dokud nebude dosaženo pokroku na mnohostranné úrovni. 

POSílIT TRAnSATlAnTICKOU SPOlUPRÁCI EU-USA A OBCHODní VZTAHY
S TŘETíMI ZEMĚMI: Udržet dynamiku společné hospodářské iniciativy EU-USA cestou další spolupráce 
v oblasti sbližování regulatorních postupů, zvýšené spolupráce v oblasti politiky změny klimatu, společných 
řešení v oblasti obchodu a bezpečnosti, boje proti padělání a společného postupu na ochranu zásad Světové 
obchodní organizace (WTO). Vztahy s rychle se rozvíjejícími ekonomikami a dalšími třetími zeměmi by měly 
být posilovány jak na mnohostranné, tak i dvoustranné úrovni.

GlOBÁlní PŘíSTUP K MIGRACI: formulování společného globálního přístupu Evropské unie k migraci 
pracovní síly, který bude brát v úvahu demografické změny a nedostatky na trzích práce, partnerství pro mobilitu, 
usnadňování legální migrace a boj proti ilegální migraci.

ZAJISTIT GlOBÁlní DODÁVKY PŘíRODníCH ZDROJŮ: Přírodní zdroje obnovitelné i neobnovitelné 
se stávají vzácnějšími na celém světě. Je životně důležité, aby Evropská unie byla s to zajistit si budoucí zásobení 
přírodními zdroji z celého světa.

GlOBÁlní

EVROPA
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EnERGIE 
PRO ŽIVOT

EnERGIE

KOnKUREnCESCHOPnOST
PRO

EVROPA POTŘEBUJE POlITIKU V OBlASTI ZMĚnY KlIMATU
A EnERGETICKÝ AKČní PlÁn, které budou mít na zřeteli konkurenceschopnost evropského průmyslu, 
konkurenční ceny a udržení sociálního rozvoje občanů Evropy cestou lepšího fungování energetického trhu 
Evropské unie. Evropská politika v oblasti změny klimatu vyžaduje zásadní přechod z uhlíkatých primárních 
energetických zdrojů na bezuhlíkaté. Stávající energetická a dopravní infrastruktura potřebuje čas na přizpůsobení 
se takové změně. Zvýšení kapacity celoevropské rozvodné sítě a možnost vstupu na energetický trh pro nové 
aktéry – to je jen pár příkladů oblastí, kde je zapotřebí určitého času na přechod a kde je nutné přijmout 
odpovídající politická opatření.

EVROPSKÁ UnIE BY MĚlA CHRÁnIT BEZPEČnOST DODÁVEK EnERGIE. Úsilí o navázání 
vyvážených vztahů s dodavateli mimo Evropskou unii by mělo být založeno na jasně formulované energetické 
politice Evropské unie, která bude udržovat dodávky plynu a ropy pod kontrolou a která neprohloubí závislost 
Evropské unie.

SPOlEČnÝ PŘíSTUP KE ZVÝŠEní EnERGETICKÉ úČInnOSTI by měl být klíčovým prvkem 
energetické politiky Evropské unie. K podpoře diverzifikovaného energetického mixu si Evropská unie musí nechat 
otevřené všechny možnosti, včetně neutrálních zdrojů elektrické energie, jako jsou obnovitelné zdroje a jaderná 
energie, chce-li bojovat se změnou klimatu nákladově efektivním způsobem. 



nAŠE
PRIORITYČESKÁ REPUBlIKA MŮŽE MíT OPRÁVnĚnÉ 

AMBICE STÁT SE ZnAlOSTnĚ TECHnOlOGICKÝM 
CEnTREM EVROPY S RYCHlE ROSTOUCí EKOnOMIKOU 
I ŽIVOTní úROVní, VYSOKOU ZAMĚSTnAnOSTí 
A SCHOPnOSTí KOnKUROVAT V CElOSVĚTOVÉM 
MĚŘíTKU. TATO PŘEMĚnA SE VŠAK nIKDY nEOBEJDE 
BEZ KlíČOVÉ ROlE TUZEMSKÉHO PRŮMYSlU. 
PRŮMYSl JE V ČESKÉ REPUBlICE HISTORICKY 
TVŮRCEM nÁRODníHO BOHATSTVí A DlOUHODOBÝM 
TAHOUnEM TUZEMSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU 
A V TÉTO ROlI JE nEnAHRADITElnÝ. PRŮMYSlOVÁ 
VÝROBA SE MŮŽE OPŘíT O SIlnOU TRADICI, 
ZKUŠEnOST A ZÁZEMí A VŠECHnY TYTO PŘEDnOSTI 
VYUŽíT nEJEn nA PŮlMIlIARDOVÉM SPOlEČnÉM 
TRHU EVROPSKÉ UnIE.



DOKUMEnT SP ČR – STRATEGICKÉ 
POTŘEBY PRŮMYSlU V ČR JSOU 
PRO OBDOBí 2008–2011 
ROZDĚlEnY nA ŠEST PRIORITníCH 
OBlASTí, nA KTERÝCH STOJí 
KOnKUREnCESCHOPnOST nEJEn PRŮMYSlU 
SAMOTnÉHO, AlE CElÉ TUZEMSKÉ 
EKOnOMIKY. SVAZ PRŮMYSlU A DOPRAVY 
ČR JASnĚ DEKlARUJE OCHOTU POTŘEBnÝM 
ZMĚnÁM nAPOMÁHAT A AKTIVnĚ HlEDAT 
MOŽnÁ ŘEŠEní, KTERÁ PŘISPĚJí 
K DAlŠíMU ZVYŠOVÁní KVAlITY 
A VÝKOnnOSTI TUZEMSKÉHO PRŮMYSlU.

POKUD MÁ ČESKÁ EKOnOMIKA UDRŽET SOUČASnÁ 
TEMPA EKOnOMICKÉHO RŮSTU ZARUČUJíCí 
PŘIBlIŽOVÁní úROVnI VYSPĚlÝCH ZEMí EU, 
nEMÁ JInOU AlTERnATIVU, nEŽ PROVÉST 
ŘADU STRUKTURÁlníCH ZMĚn. TĚŽIŠTĚ 
KOnKUREnCESCHOPnOSTI SE nESMí V BUDOUCnOSTI 
ZAMĚŘOVAT POUZE nA níZKÉ nÁKlADY, AlE STÁlE 
VíCE nA SCHOPnOSTI VYUŽíT TECHnICKÝ ROZVOJ, 
InOVACE A VZDĚlÁVÁní.



InSTITUCIOnÁlní PROSTŘEDí
Stanovení termínu pro přijetí společné měny a realizace reforem pro splnění kritérií požadovaných EU. •	
Prověření a zhodnocení připravované a stávající legislativy z hlediska její potřebnosti a dopadů •	
na konkurenceschopnost a administrativní zátěž.
Zjednodušení daňové legislativy a zrovnoprávnění vztahu mezi daňovým poplatníkem a správcem daně.•	
Posouzení stávající a připravované environmentální legislativy z hlediska požadavků EU a dopadů •	
na konkurenceschopnost.

lIDSKÉ ZDROJE A TRH PRÁCE
Liberalizace pracovního práva v zájmu zvýšení flexibility pracovního trhu a mobility pracovníků.•	
Přijetí legislativy umožňující zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU s cílem řešit strukturální nedostatek •	
v nabídce na trhu práce.
Modernizace systému vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání tak, aby odrážel požadavky •	
zaměstnavatelů.
Úprava sociálních systémů s cílem zajistit motivaci pro obnovení pracovní aktivity.•	

VÝZKUM,VÝVOJ A InOVACE
Realizace programu na zvýšení financí věnovaných na podporu VaV při preferenci projektu s vysokou •	
pravděpodobností aplikace výsledků v praxi. 
Aplikace systému hodnocení výsledku výzkumu s cílem podporovat organizace dosahující nadprůměrných •	
výsledků.
Založení agentury podporující aplikovaný výzkum a transfer poznatků do praxe.•	
Vytvoření podmínek pro rozvoj základního výzkumu v rámci vysokých škol a jejich spolupráci s praxí. •	
Zajištění podmínek pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV •	



ROZVOJ DOPRAVY A DOPRAVní InFRASTRUKTURY
Vytvoření podmínek pro financování dopravních staveb s využitím systému PPP, strukturálních fondů a půjček •	
od evropských institucí. 
Příprava a realizace programu podporujícího výstavbu veřejných logistických center.•	
Přijetí zákona o veřejné dopravě navazujícího na nařízení EU k veřejným službám v železniční a autobusové dopravě.•	
Zajištění podmínek a podpora vodní dopravy jako ekologicky šetrného dopravního oboru. •	

ZAJIŠTĚní EnERGETICKÝCH ZDROJŮ
Novelizace energetické a environmentální legislativy tak, aby zrovnoprávnila investory do všech •	
energetických zdrojů a stimulovala využití všech domácích zdrojů energie.
Přijetí cílů ve využití obnovitelných zdrojů energie na základě zhodnocení přínosů a nákladů a reálných •	
ekonomických možností.
Realizace programu zaměřeného na úspory energie upraveného na základě analýzy účinnosti státní •	
podpory.
Přehodnocení opatření, která zvyšují ceny energií, narušují tržní prostředí a snižují konkurenceschopnost. •	
Systém ETS a ekologické daně.
Podpora ekonomických zájmů ČR v mezinárodním prostředí•	
Podpora vytváření aliancí států s cílem podpořit liberalizaci obchodu, zamezit nekalé hospodářské soutěži •	
a rozvíjet transatlantický obchodní dialog.
Zajištění podmínek pro zefektivnění státní podpory exportu zlepšením koordinace a stanovením •	
teritoriálních priorit zohledňujících vývoj na globálních trzích.

PODPORA EKOnOMICKÝCH ZÁJMŮ ČR  
V MEZInÁRODníM PROSTŘEDí

Podpora vytváření aliancí států s cílem podpořit liberalizaci obchodu, zamezit •	
nekalé hospodářské soutěži a rozvíjet transatlantický obchodní dialog.
Zajištění podmínek pro zefektivnění státní podpory exportu zlepšením koordinace •	
a stanovením teritoriálních priorit zohledňujících vývoj na globálních trzích.



78867 km2

ČESKÁ
REPUBlIKA

PRAHA

www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace

AKTUÁlní MAKROEKOnOMICKÉ úDAJE:

10 381 130
(2007)



REAlIZAČní TÝM SP ČR  
PRO PŘEDSEDnICTVí ČESKÉ REPUBlIKY V EU
řídí viceprezident Ing. Stanislav Kázecký, CSc. (s.kazecky@volny.cz) 
ve spolupráci se členy představenstva  
Ing. Pavlem Priorem (prior@prospeksa.cz)  
a Ing. Josefem Zbořilem (josef.zboril@iol.cz)

KOORDInÁTOR PRO PŘEDSEDnICTVí ČR V EU
Ing. Blanka Jakubcová
tel.: +420 234 379 502, gsm: +420 604 200 393, 
e-mail: bjakubcova@spcr.cz

KOnTAKT PRO MÉDIA
PhDr. Milan Mostýn, PR manager a tiskový mluvčí
tel.:+420 234 379 468, gsm: +420 739 452 816,  
e-mail: mmostyn@spcr.cz

ČlEnOVÉ TÝMU
Ing. Vladimíra Drbalová, ředitelka sekce mezinárodních organizací a EU
tel.: +420 234 379 473, gsm: + 420 731 411 177,  
e-mail: vdrbalova@spcr.cz

Ing. Oldřich Körner, zástupce ředitele  
sekce hospodářské politiky a makroekonomických analýz
tel.: +420 234 379 476, e-mail: okoerner@spcr.cz

Ing. Růžena Hejná, ředitelka sekce styk s veřejnosti a IT
tel.: +420 234 379 492, e-mail: rhejna@spcr.cz

Ing. Tomáš Barták, ředitel sekce ekonomika a účetnictví
tel.: +420 234 379 467, e-mail: tbartak@spcr.cz

STÁlÝ DElEGÁT SVAZU PRŮMYSlU A DOPRAVY ČR 
U BUSInESSEUROPE
JUDr. Karel Lukáš
CZECH HOUSE, level 6
60, rue du Trone, 1050 Brussels, Belgium
tel.: +32 2 213 94 90, gsm: +32 476 474 184,  
e-mail: cez.lukas@skynet.be

CEBRE – CZECH BUSInESS REPRESEnTATIOn-
-ASSOCIATIOn MAISOn TCHėqUE
Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
Mgr. Michal Kadera, ředitel kanceláře CEBRE
SP CR Representative
CZECH HOUSE, level 6
60, rue du Trone, 1050 Brussels, Belgium
tel.: +32 2 213 94 50, e-mail: cebre.europe@mail.be
www.cebre.cz

ZÁSTUPCI ZAMĚSTnAVATElŮ V EVROPSKÉM 
HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁlníM VÝBORU:
Ing. Josef Zbořil, člen představenstva  
Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
viceprezident Asociace českého papírenského průmyslu 
5. května 275, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 728 901, gsm: +420 602 402 151,  
e-mail: josef.zboril@iol.cz

- Sekce doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN)
- předsednictvo Sekce zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
- Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)
- Observatoř pro sledování udržitelného rozvoje (SDO)

Ing. Vladimíra Drbalová, ředitelka sekce mezinárodních organizací a EU
Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7
tel.: +420 234 379 473, e-mail: vdrbalova@spcr.cz

- Plenární zasedání
- místopředsedkyně Sekce zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC)
- Sekce vnější vztahy (REX)
- Observatoř trhu práce (LMO)
- předsedkyně Poradního výboru EU – Makedonie/FYROM 
- alternátka Kontaktní skupiny Západní Balkán



BELGIE BULHARSKO ČESKÁ REPUBLIKA DÁNSKO 
ESTONSKO FINSKO FRANCIE IRSKO ITÁLIE KYPR 
LITVA LOTYŠSKO LUCEMBURSKO MAĎARSKO MALTA 
NĚMECKO NIZOZEMSKO POLSKO PORTUGALSKO 
RAKOUSKO ŘECKO RUMUNSKO SLOVENSKO SLOVINSKO 
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ČESKÉ 
 PŘEDSEDNICTVÍ 
EVROPSKÉ UNIE

SVAZ  PRŮMYSLU 
A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSlU A DOPRAVY ČR
Jankovcova 1569/2c
170 04 Praha 7 
tel.: +420 234 379 500
fax: +420 234 379 463
e-mail: spcr@spcr.cz
www.spcr.cz


