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• nákupy energií na komoditní burze (pro roky 2022 -2024: 2150Kč/MWh) 
dodavatelem PRE

• odbory (kolektivní smlouva): nominální mzda nepoklesne 

• dotace na zahraniční veletrhy (MEE Dubaj, SPS Norimberk)

• výhody na tuzemských veletrzích – MSV (samostatný slide)

• denní monitoringy veřejných zakázek i tisku

• konference, semináře, setkávání, networking, kontakty, „víme co se děje“ ...
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Spolupráce pro MPO a TAČR 
• Klíčová role při vytváření národních strategií v 

relevantní oblasti VaV (RIS3 2021-2027) 
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• Národní plán obnovy
• Trend – 5. výzva
• 5G Aliance

• Národní inovační 
platformy



Spolupráce se SPČR
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Spolupráce se SPČR
• Účast v legislativním procesu národním i evropském

• Digitální oblast
• Pracovně-právní oblast
• Stanoviska k aktuálním opatřením – např. povinné očkování, povinné 

testování …

• Průzkumy a šetření SPČR
• Operativní, rychlé, aktuální (Covid a vše, co sním souvisí, ekonomická 

očekávání, strategické oblasti pro ekonomiku, rozpad dodavatelských 
řetězců, zaměstnanci včetně cizinců, dopad ceny energií …) 

• Roční tematické (vývoj v zavádění Průmyslu 4.0 …)
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Spolupráce se školami
• Střední odborné školy a gymnázia
• Technické univerzity
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Spolupráce sVVO
• CEITEC https://www.youtube.com/watch?v=6iftJKWhS0Y
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Další činnosti

• Whistleblowing – blíží se nové povinnosti – máme řešení (více odpoledne)

• Blockchain – samostatná prezentace – firma se etabluje zejména mimo 
asociační firmy
• ISO 9001 a 27001 (kybernetická bezpečnost) 
• Externí penetrační testy 
• Aplikace: vstupní prohlášení, diplomy, telematika, spisová služba 



Sídlo firmy

• Nákup nemovitosti stále nedotažen, zprostředkující realitní firma jednání 
brzdí

• V těchto dnech: snad smlouva o smlouvě budoucí 

• Snad během února: smlouva kupní a nájemní (na 5 let, cca 2.5-3%)
• Uložení peněz, výnos



Aktuální problémy 

• Cena energií

• Rozpad globálních řetězců 
(Čína nemá uhlí z Austrálie – čínské fabriky stojí (nebo vyrábí extrémně 
draho) – není odpadní teplo – nezpracovávají se plasty – nevyrábí se 
teflonová fólie – chybí kondenzátory)

• Nedostatek pracovních sil 

• Nezvládnutý covid – drahé procesy

• Zastavený automotive



Řešení ? 

• Energie na komoditní burze

• De-globalizace víceméně nereálná

• Digitalizace, Průmysl 4.0 – cesta i pro automotive – nejen pro výrobu, 
ale i pro produkty 

• Jsme na digitalizaci připraveni? Jsou digitální řešení odolná, nekouká z toho 
nějaký průšvih? 



Green Deal a další 

Co to je a co pro nás a naše firmy znamená? 
… aneb pojmy, ve kterých i přes veškerou snahu nemáme jasno

• Green Deal – Zelená dohoda pro Evropu  - v r. 2050 Evropa „klimaticky 
neutrální“ 

• Fir for 55 – Legislativní balíček nástrojů ke splnění redukce na 55% “klimatické
neutrality” do roku 2030 

• Taxonomie – technologie a zdroje, které budou podporovány

Digitální transformace – optimalizuje zdroje (lidské, materiálové, eneregetické … )
> JE TEDY DOSTATEČNĚ ZELENÁ!!!
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