RADA EXPERTŮ
ČMA
30. 5. 2022

PROGRAM:
I. „Od montoven k českým firmám s finálním produktem“
• 14:00

Úvod – Petr Kazík, prezident ČMA

• 14:05

Jak ven z pasti struktury české ekonomiky – analýza současného
stavu (R. Hindls, Z. Souček, L. Verner = á 5 min.)

• 14:20

Koncept podpory národního kapitálu/průmyslu (L. Witassek, V.
Mařík, J. Jirásek = á 5 min.)

• 14:40

Diskuse a přijetí společného návrhu pro vládu a politické strany

PROGRAM:

II. PIMCO 1924/2024 (Prague International Management Congress)
• 15:05

Představení historie PIMCO (P. Kafka)

• 15:15

Návrh konceptu PIMCO 2024 (P. Kazík / P. Kafka)

• 15:30

Společná diskuse k tématům a pozvaným osobnostem + které
české firmy / odvětví chceme ukázat světu (v oblasti řízení T. Baťa)

• 15:50

Dohoda o podpoře projektu – rozdělení úkolů

I. „Od montoven k
českým firmám s
finálním produktem“ –
pokračování diskuse

Výzva vládě a
politickým stranám
Český průmysl může
zkolabovat do 10 let, shodla se
Rada expertů ČMA
Praha (8. dubna 2021) – Rada
expertů České manažerské
asociace žádá vládu ČR a
všechny politické strany o
konkrétní podporu českých
firem, které tvoří finální
produkty s vyšší přidanou
hodnotou.
Národní ekonomická politika by
se měla neprodleně soustředit
na inovace, podnikání mladých
lidí, vědu a vzdělávání.
Za současné pandemické
situace ale vláda přijímá
opatření, jež jdou v řadě aspektů
proti tomuto západnímu trendu
i proti národnímu zájmu.

Hlavní myšlenky z jednání Rady expertů
ČMA – Podpora národního kapitálu

Vysvětlení: Levá horní strana představuje výzkum a
vývoj, které jsou převážně v cizině. Pravá horní část je
realizována zahraničními firmami. České firmy zajišťují
dolní část grafu, tedy výrobu s minimální marží.
Nejvyšší přidaná hodnota se tvoří v levé a pravé části

Doporučení Rady expertů ČMA
• Omezit závislost na cizích podnicích a ekonomikách prosazováním moderních, inovačních

technologií a tradičního podnikatelského umu a ducha.
• Vytvořit alianci malých a středních českých podniků s finálním výrobkem a poskytnout jim
účinnou domácí i zahraniční propagaci + podpůrné projekty (TAČR, atd.).
• Modernizovat vzdělávací systém, akcentovat sdílené vzdělávání a přípravu nové generace s
pomocí sítí podnikových škol, soukromých a nezávislých podnikatelských univerzit ve všech
regionech ČR.
• Zárukou budoucnosti ČR je uplatnění kompetentních mladých generací v podnikání
vlastního typu, hledání vlastní cesty k autonomii a výkonu. Lidé musí mít chuť podnikat!

• Celý text - viz

Prof. Hindls – předseda Rady expertů ČMA
• Dle profesora Richarda Hindlse, bývalého rektora VŠE,
je většina české ekonomiky v rukou zahraničních
vlastníků, kteří ročně ze země vyvádějí zhruba 300

miliard korun na dividendách a dalších 300 miliard v
rámci daňové optimalizace, kterou praktikuje i řada
českých miliardářů.
• Dohromady tak každý rok ztrácíme 10 % českého HDP.
• Reinvestovaný zisk těchto firem činí pouze jednu
třetinu odlivu tohoto kapitálu.

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
Institut Equilibrium
„Stát by se měl ujmout řídící a koordinační role ve
výchově a vzdělávání.
• Mladým manažerům dnes české prostředí nepřeje.
• Pěstujeme si hlavně průměr.
• Ti, kdo se vymykají, jsou buď zahnáni do šedého
mainstreamu, nebo odejdou do zahraničí.“
• Myšlení 4.0 tak představuje novou filozofii řízení
složitých systémů.
• Chybí nám lídři, výchova k vůdcovství a respekt k těm
opravdu rozhodujícím osobnostem. Bez lídrů zůstane
celá země v šedivém evropském prostoru, neschopná
prosadit své cíle a záměry.

Celý článek - viz

prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.
„Jak ze současné situace ven?
Musíme vytvářet konkurenceschopné produkty s vysokým
podílem kvalifikované práce.
Struktura české ekonomiky – současný stav:
• Majetková - Finanční majetek převážně v cizích rukou;
- Půda a lesy převážně v cizích rukou
• Průmysl - Automobilový průmysl a velcí
subdodavatelé v zahraničních rukou
- Banky převážně v cizích rukou
- České podniky (GZ Media, Zbrojovka, TOS
Varnsdorf, Vítkovice, SOMA Lanškroun) v
poměrně malém množství

Ing. Ladislav Verner
majitel firmy SOMA Engineering
„V Německu se každý rok sejdou vláda, bankéři, reprezentanti odborů a
podnikatelů a řeší, co je národním zájmem. Tím je mít finální výrobky v
domácích firmách, protože to souvisí s hrubým národním produktem.
Dělejme to jako Němci!“

Link - zde

Transformace české ekonomiky musí jít
cestou reformy vzdělávání
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ZÁZNAM - ZDE

Rada expertů ČMA navrhla podpořit domácí
kapitál - 19. 6. 2019
Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
česko-americký ekonom, profesor na Fordham
University v New Yorku, nadace ZET

• „Globalizace začíná drhnout a ztrácet na síle.
Správnou reakcí by měla být postupná
decentralizace a lokální soběstačnost. Tak, jak nás to
učil Baťa. Namísto kopírování a plagiarismu
hledejme vlastní českou cestu.“
• Globalizace je krátkodobý fenomén v 70. letech
objevené levné pracovní síly, který v sobě nese své
vlastní, sebedestruktivní vyústění.
• Celý článek - viz

Doporučení z roku 2018
Při renesanci národní ekonomiky, je třeba:
• Obnova klíčové role vlastnictví a rozhodujících vlastnických funkcí.
• Důraz na maximalizaci přidané hodnoty (komplexní integrované celky pro koncového
zákazníka či spotřebitele.)
• Spolupráce českých podniků ve smyslu tvorby integrovaného produktivního prostředí
(IPP) v průmyslu, zemědělství i službách.
• Omezit existující závislost na cizích podnicích a ekonomikách, prosazením moderních,
inovačních a průbojných znalostí, technologií a tradičního podnikatelského umu i
ducha.
• Prosazovat sdílenou výchovu, vzdělání a přípravu nové, národní podnikatelské vrstvy, s
pomocí sítí podnikových, soukromých a nezávislých podnikatelských univerzit ve všech
regionech ČR.
• Zárukou budoucnosti ekonomiky ČR může být pouze kompetentní uplatnění mladých
generací v podnikání vlastního typu, hledání naší vlastní cesty k autonomii a výkonu.
• Podpořit výchovu mládeže směrem k vyššímu zájmu o technické a manažerské obory.

Anotace projektu
PIMCO
1924 / 2024

Cíl projektu
• Jedná se o nadčasovou akci po 100 letech

• Pod záštitou prezidenta T.G.Masaryka a H. Hoovera se konal v roce
1924 – 1. Prague International Management COngress (1. P.I.M.CO).
• Tehdejšího kongresu se zúčastnili přední manažeři a politici
z celého světa.
• Na jeho přípravě se podíleli přední českoslovenští diplomaté
• Konferenci předsedal tehdejší MPO U.S.A. Herbert Hoover
• Záměrem je ukázat, že ČR patří po 100 letech opět k předním

místům „vědeckého řízení – managementu“

Úkoly
• Ustavení přípravného výboru konference, jehož jádrem je RADA EXPERTŮ ČMA

• Navrhnout témata – např. úloha lidí ve spojení s novými technologiemi, a to nejen ve
výrobě, ale i službách a v oblasti řízení a spravování státu…
• Vytypovat vystupující a účastníky, včetně vybraných nositelů Nobelovy ceny za
ekonomii/management a další obory, vztahujícími se k tématům
• Předběžný název programu „Kam kráčí management“ by měl ambici pozvat přední

manažery, podnikatele, lídry, vizionáře, akademiky, technologické mágy (Tesla,
odborníky z oblasti ICT, ale i „duchovní vůdce“ k jednomu stolu, aby se zamysleli nad
budoucností „řízení“ ekonomiky, HR, politiky a planety v příštích 25 – 50 letech

Dosavadní jednání
• MZV ČR – 2x (Kazík, Gajdoš)
• Senát ČR – předseda zahraničního výboru Fischer (Kazík, Gajdoš)
• S prezidentskými kandidáty: Janeček, Fischer, Hilšer, gen. Pavel, Slámová
• Premiér Fiala – dopis od Úřadu vlády o záštitě a pomoci ministerstev
• Kancelář prezidenta ČR – R. Jindrák (budoucí velvyslanec na Slovensku)
(Kafka)
• Velvyslanec ČR v USA – H. Kmoníček (Kazík)

Předpokládaní partneři projektu
• Prezident ČR + prezidentská kancelář
• Senát ČR – ve spolupráci se Senátem USA
• Premiér ČR + MZV, MPO, MŽP, MMR, MV
• Slovenský prezident, Senát, premiér/vláda
• ČMA, nadace ZET, Equilibrium, IOD + další organizace
• Spolupráce se zahraničními institucemi – např. IMD Laussane, Management
Zentrum St. Gallén, nadace Bati, Americká manažerská asociace, Nobelova

nadace, Česká centra v zahraničí, …
• Sponzoři

