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Platforma podnikatelů pro ZRS 

Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP 
ČR 

Svaz strojírenské technologie - SST 

Asociace podniků českého železničního 
průmyslu - ACRI 

Asociace výrobců a dodavatelů 
zdravotních prostředků - AVDZP    

4 asociace a jeden oborový  klastr a 15 
firem představují komunikační a 

lobbistickou platformu pro více jak 
1500 subjektů.  



Co je cílem našich aktivit? 

Přibližovat 
mezinárodně 

uznávané principy 
rozvojové pomoci 

podnikatelům 

Podporovat 
podnikatelské 

aktivity v 
rozvojových zemích 

Spolupracovat na 
zlepšování 

podnikatelského 
prostředí v 

rozvojových zemích 

Hájit zájmy 
podnikatelů v 

politice české ZRS 



I. diskusní téma 

• O jaké výsledky ZRS se může Česko opřít v souvislosti 
s naplňováním SDGs?  
– Úspěšná transformace systému ZRS ČR 

• kontinuální zlepšování řízení projektového cyklu 
• akceptace partnerů ze soukromého sektoru 
• zahrnutí tématu „good governance“ 

– Vůle  občanské společnosti ke spolupráci 
• Neziskový sektor  
• Odborové organizace 
• Zaměstnavatelské asociace a spolky  

 



Příčiny nedostatečné účasti firem na 
projektech ZRS ČR 

Soutěž o dodávku 

Propojení rozvojové potřeby 
s technickými požadavky  

dodávky do projektu 

Složitost zpracování nabídky 
dle požadavků zadavatele 

Nízká ochrana know-how 
vložená do nabídek 

Implementace projektu 

Jednoletá podmínka 
implementace projektu 

Nedostatečné zajištění 
projektového dozoru v místě 

implementace 

Nedostatečné technické 
znalosti místních 
spolupracovníků   

Nedostatek prostředků na 
proškolení příjemců výstupů 



0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

životní prostředí zdravotnictví infrastruktura transfer technologií 

Účast soukromého sektoru v rozvojové 
agendě bude užitečná pro všechny 

Úroveň podnikatelského prostředí kterékoliv 
země je klíčová pro ekonomický rozvoj 

Spolupráce s místní firmou v rozvojové zemi 
je v našem oboru užitečná   

 Projekty technické pomoci mohou vést k 
oboustranně užitečným efektům 

Názory z oborových diskusí o SDGs 

Celkem 120 účastníků ve čtyřech oborových debatách v I. pololetí  2015 



II. diskusní téma 

Zvýšení 
hospodárnosti, 
efektivnosti a 

účelnosti v ZRS 
obecně 

Rozšíření způsobů 
financování 

udržitelného 
rozvoje 

Aktivní zapojení  
rozvojových zemí 

do vlastního 
rozvoje. 

Jaké možné otázky a podněty přinášejí SDGs  
a další aktuální trendy ve světě pro ZRS ČR? 



Podmínky dosažení SDGs 

Zapojení 
soukromého 

sektoru  z 
obou stran 

rozvojové linie 

Péče o 
udržitelný 

rozvoj také na 
straně 

rozvinutých 
zemí 

Kontinuální 
zlepšování 
životního a 

podnikatelské
ho prostředí 

Širší variabilita 
financování 

udržitelného 
rozvoje 



Podpora ekonomického růstu 

Regionální a 
přeshraniční 

propojení  

železnice, silnice, 
říční přeprava 

Energetická 
infrastruktura  

přenos a 
distribuce 

Městská, 
infrastruktura 

doprava, 
energetika, životní 

prostředí, 
vodárenství 

Infrastruktura 
průmyslová 

ekologicky šetrné 
technologie a 

procesy 
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Podmínky rozvoje industrializace 

Inovace technologických kapacit průmyslových odvětví ve 
všech zemích, zejména v rozvojových zemích. 

Renovace průmyslu. 

Malé a středně velké podniky  

v hodnotových řetězcích. 

Přístup podniků k financím a na trhy. 

Přístup k ICT a internetu. 
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