PŘÁTELSKÁ KONSTRUKTIVNÍ KONFRONTACE
PŘEDSTAVITELŮ VLÁDY, VĚDY A PRŮMYSLU V ČR

Barometr
českého
průmyslu
Diskusní pořad osobností českého
průmyslu o aktuálních trendech,
problémech a jejich řešení
NEZÁVISLÁ DISKUSNÍ PLATFORMA

Mediální partneři

BAROMETR ČESKÉHO PRŮMYSLU



ONLINE STREAM

10. září 2021
10.00–12.00 hodin

Osobní účast: studio Deloitte, Churchill I, Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

Národní centrum Průmyslu 4.0 Vás zve na třetí ročník
unikátního nezávislého diskusního pořadu osobností českého
průmyslu, jehož se zúčastní následující diskutující:
Karel Havlíček,
místopředseda vlády
ČR pro hospodářství

Tomáš Hüner, ředitel
Smart Infrastructure
společnosti Siemens

PROGRAM:
10.00 - 10.05

úvod, uvítání hostů

10.05 - 10.15

 rezentace výsledků nejnovějšího
p
průzkumu mezi výrobními firmami

10.15 - 11.45

řízená diskuse

11.45 - 12.00

otázky z publika

12.00 - 13.00

společenský raut, neformální diskuse

OTÁZKY K DISKUSI:
Vladimír Dlouhý, prezident
Hospodářské komory ČR

Radek Špicar,
vicepresident svazu
Průmyslu a dopravy ČR

Pavel Juříček, majitel Brano
Group a.s. a místopředseda
Hospodářského
výboru PS ČR
Richard Vidlička člen
představenstva a ředitel,
Český svaz zaměstnavatelů
v energetice

Vladimír Mařík, vědecký ředitel
Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky, ČVUT

Nové výzvy pro český průmysl
• Nastal nejvyšší čas pro konec levné ekonomiky –
kudy se aktuálně české firmy vydávají? Jak jim jejich
cestu transformace pokud možno usnadnit?
• Jak snížit závislost českého průmyslu na evropských
odběratelích a asijských dodavatelích?
• Jak využít aktuálně probíhající změny pro
zvýšení konkurenceschopnosti českých
firem a zvýšení jejich nezávislosti?
Investiční politika vlády na podporu českého průmyslu
• Kdy a za jakých podmínek budou moci průmyslové
firmy čerpat pobídky na inovace z nových programů
a spolupracovat s akademickou sférou?
• Kolik financí bude vyhrazeno na podporu aplikovaného
výzkumu, zlepší se podmínky pro transfer technologií do praxe?
Zelená dohoda a energetická koncepce vlády
• Dopady tzv. Zelené dohody pro český průmysl – jsou firmy
na její podmínky připraveny?
• A je připravena Česká republika? Co je nutné
změnit, aby český průmysl mohl adoptovat
energetické změny, které se od něj čekají?
Posluchači budou moci kdykoli v průběhu vysílání
položit otázky na diskutující hosty.

Petr Gaman, ředitel Prague
Advanced Technology and
Research Innovation Center

Nezodpovězené otázky budou zaslány jejich adresátům po
skončení akce k vyjádření a odpovědi budou následně zveřejněny.

