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U příležitosti belgického předsednictví a za podpory Federálně veřejně-ekonomické služby 
(FPS), byl dne 14. září 2010 uspořádán seminář, na téma "Od znalostí ke 
konkurenceschopnosti". Cílem semináře bylo představit, a následně prodiskutovat tři nástroje 
podporující oblast inovací. Konkrétně se jednalo o normalizaci, práva duševního vlastnictví a 
zadávání veřejných zakázek. Inovace jsou v současnosti velmi diskutovaným tématem ve všech 
odvětvích hospodářství. Nejedná se však o pouhý módní trend, ale o velmi důležitý faktor 
ovlivňující hospodaření firem. Prostřednictvím inovací mohou firmy dosáhnout konkurenčního 
postavení na trhu a zvýšit svou produktivitu, zlepšit kvalitu výrobků a soustředit se na rozvoj 
klíčových oblastí. Jinými slovy, inovace poskytují firmám konkurenční výhodu, ať už jde o 
náklady nebo produktové nabídky. 
 
Pan Peter Dröll, Ředitel úseku pro rozvoj a průmyslové inovace, z Evropské komise, krátce pohovořil o 
jednotlivých inovativních nástrojích a jejich důležitosti pro Evropský výzkumný a inovační plán. Uvedl, že 
polovina firem, které inovují, nepoužívají dostatečných znalostí. Důvodem prý může být fakt, že inovace 
jsou tak širokou oblastí, do které lze jen stěží proniknout. Další příčinnou může být fakt, že inovativní 
řešení vyžadují vysoký závazek, schopnost komunikace a dobrý pracovní tým. Při tomto procesu nelze 
zapomenout na standardizaci, která je pro inovativní řešení nezbytná, a dokonce urychluje celý postup. 
V oblasti duševního vlastnictví poukázal na již dlouho trvající neexistenci evropského patentu, který 
patří mezi hlavní témata belgického předsednictví. Podotkl, že v Evropě je ochrana duševního 
vlastnictví desetkrát dražší, než ve Spojených státech amerických, což není správná cesta, jak 
napomoci rozšíření evropských patentů mezi evropskými firmami. K oblasti zadávání veřejných zakázek 
podotkl, že tvoří důležitou položku evropského rozpočtu, konkrétně 17% GDP, a proto jej nutno 
zdokonalit i v jednotlivých členských státech. 
 
Pan Paul Coebergh van den Braak, předseda pracovní skupiny BUSINESSEUROPE pro volný pohyb 
zboží, vystoupil se svým příspěvkem týkajícím se posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím 
standardizace. Na počátku vymezil konkurenceschopnost jako nutnost inovovat, aby mohlo být 
zaručeno udržitelného rozvoje. Inovace definoval jako nový způsob vytváření, nebo zachycení hodnot. 
Na příkladu poté ukázal, jak si společnost obecně zvykla využívat inovativních řešení, aniž by si to 
uvědomovala. Nikdo již nepřemýšlí nad používáním WiFi, GSM, CD nebo DVD, ale bere ji jako součást 
běžného života. Na druhou stranu však existuje několik nevyužitých inovativních řešení jako např. 
zásuvky či vlaková kolejiště, která se liší po celém světě. Nestačí tedy pouze přijít s dobrým inovativním 
nápadem, ale také odhadnout čas, kdy jej přivézt na trh. V čem nám tedy může standardizace pomoci? 
Odpovědí jsou podle Paula Coebergha van den Braaka podpoření investic, poptávky a rozšíření 
možností pro vaši firmu. Na závěr dodal, že orgány veřejné moci nesmí řídit nebo omezovat svobodu 
normalizace. Naopak musí podporovat tuto oblast pořádáním různých debat, workshopů, seminářů, atd. 
 
Druhá část konference pokračovala ve formě panelové debaty nazvané „Standardizace jako hnací síla 
pro konkurenceschopnost a inovace. Předseda diskuze Prof. dr. Knut Blind, Berlin University of 
Technology/Fraunhofer FOKUS/Rotterdam School of Management uvedl, že není jednoduché 
přesvědčit společnost o tom, že standardizace a inovace fungují dohromady, a ne v kontradikci. Navíc 
neexistuje žádná ustálená definice standardizace. Nicméně se obecně využívá definice stanovená v 
ISO/IEC Guide 2004. Účastnice debaty Renata Weissenhorn z Evropské komise dodala, že nyní máme 
příležitost přenést naše nápady do reality. Obecně lze říci, že se všichni účastníci debaty shodli na tom, 
že oblast standardizace je prozatím nevyvinutou oblastí, do které je potřeba investovat v podobě 
výzkumu. Elena Santiago z Evropského výboru pro standardizaci uvedla, že standardizace není 
nejlepším řešením, ale je nejlepším řešením, na kterém jsme se byli schopni shodnout. Závěrem 



diskuze byl souhlas všech účastníků řešit tuto problematiku především na národní úrovni, protože jedině 
tímto způsobem může být dosaženo vytyčených cílů. Přestože se jedná o dlouhodobý projekt, je nutné 
zajistit dobrou komunikaci mezi orgány veřejné správy a malými a středními podniky.  

Pan Pr. Bruno Van Pottelsberghe z Université libre de Bruxelles and Bruegel poukázal na význam 
duševního vlastnictví v kontextu konkurenceschopnosti. Jako velký nedostatek vidí již zmíněnou 
neexistenci evropského patentu a jeho nepřiměřenou pořizovací cenu, nulovou koordinaci na evropské 
úrovni a trvající nevyjádření se Evropského soudního dvora k této otázce. 

Druhá panelová diskuze byla zaměřena na otázky duševního vlastnictví jako hnacího motoru pro 
konkurenceschopnost a inovace. Účastníci diskutovali o možnosti zavedení systémové databáze 
v oblasti práv duševního vlastnictví. V takovém případě by však bylo zapotřebí zajistit minimální 
administrativní zátěž a krátkodobou instruktáž v oblasti práv duševního vlastnictví pro manažery malých 
a středních podniků, a také pro univerzity. Druhou diskutovanou oblastí bylo financování takovýchto 
projektů, které je v době ekonomické krize velmi problematické. Účastníci debaty se opět shodli, že 
banky by měly přistupovat k financování takovýchto projektů jednotlivě a především je podporovat. 
Problém však nastává se všeobecnou znalostí problematiky duševního vlastnictví, jak ze strany bank, 
tak ze strany firem. Úkolem do budoucnosti tedy zůstává přiblížit se úrovni malých a středních podniků 
a pomoci jim porozumět. Belgické předsednictví si vzalo závazek posunout zmiňované nástroje 
inovativní politiky kupředu a poukázat na důležitost diskuze této problematiky.  

Více informací: 

Celkový program, jednotlivé dokumenty a životopisy řečníků jsou k dispozici zde: 
http://economie.fgov.be/en/fps/eutrio_be/Event_1409_1409_Seminaire_competitivite/index.jsp 
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