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Přehled o činnosti stálé delegátky při BusinessEurope Ing. Jany Hartman Radové  

od 15. ledna 2018 do 15. července 2018 

 

Činnost vedoucí ke zviditelnění SP, posilování mezinárodní spolupráce a efektivnímu chodu 

bruselské kanceláře 

Probíhající implementace strategie zacílené na prioritizaci sledovaných oblastí 
- Posílena přímá koordinace a spolupráce se sekcemi SP a nominovanými zástupci SP ve výborech a 

pracovních skupinách BusinessEurope 
- Zahájena spolupráce s manažerkou SP pro mezinárodní vztahy zacílená na zvyšování 

informovanosti členské základny o vybraných evropských tématech (mj. reporting o brexitu) 
Zviditelňování SP 

- Spoluorganizace jednání EU týmu SP a zajištění účasti europoslankyně D. Charanzové, diskuze o 

transatlantických vztazích, brexitu a balíčku čisté mobility (Praha, 15. 5. 2018) 

- Koordinace kulatého stolu s poslankyní M. Dlabajovou, diskuze o vysílání pracovníků/vysílání 
řidičů (Praha, 15. 6. 2018) 

- Zprostředkování aktivní účasti GŘ BusinessEurope, účasti zástupců IR, PL, SK svazů a českých 
europoslanců na gala akci SP u příležitosti oslav 100 let a konferenci Budoucnost průmyslu, 
interview s GŘ BusinessEurope, zajištění medializace ze strany BusinessEurope (Praha, 18. 6. 
2018) 

- Jednání se stakeholdery v Bruselu o potenciální spolupráci (př. think-tank Europeum, Chargé 
d´affaires Velvyslanectví ČR v Bruselu aj.) 

- Zprostředkování aktivní účasti zástupce PMI/místopředsedy Výboru pro zdanění a fiskální politiku 
BIAC na jednání pracovní skupiny BusinessEurope pro daňovou politiku (Brusel, 20. 4. 2018) 

- Informování o vybraných evropských tématech ve Spektru, SP Info, na anglickém webu SP aj. 
- Zprostředkování možnosti zapojení SP do připravovaného videa BusinessEurope na podporu boje 

proti protekcionismu (3. čtvrtletí 2018) 
- Aj. 
Posílení spolupráce s BusinessEurope a členskými svazy BusinessEurope  
- Zintenzivnění spolupráce mj. s ředitelem Výboru pro vnitřní trh a ředitelem Výboru pro 

průmyslové záležitosti BusinessEurope, př. úspěšný lobbing za nominaci SP do pracovní skupiny, 
jejímž úkolem bude formulovat vizi/doporučení byznysu v oblasti energetiky a klimatu do r. 2050 

- Zastoupení SP na pravidelných jednáních uzavřené skupiny svazů koordinujících lobbing v oblasti 
digitálních záležitostí (AT, CZ, DE, DK, IT, NL), výměna informací a koordinace lobbingu 

- Posílení spolupráce s vybranými svazy v oblastech společného zájmu, př. digitální kapitoly 
v obchodních dohodách (IT), víceletý finanční rámec (DE aj.), silniční balíček (LT), finanční 
transakce (DK) aj.; nastavena spolupráce s nově jmenovanými stálými delegáty (DE, L, TR aj.); 
posílení vazeb s AT svazem v souvislosti s předsednictvím Rakouska v Radě EU (2. pol. 2018)  

- Koordinace programu a doprovod delegace z německého svazu BDI (GŘ BDI, vedoucí bruselské 
kanceláře BDI) na jednáních v ČR se zástupci SP, MPO a ÚV, příprava podkladového materiálu pro 
zástupce SP (Praha, 24. – 25. 5. 2018) 

- Propojení zástupců SP s vedením polského svazu Lewiatan ohledně možného zapojení SP do 
projektu „Slušná práce pro zahraniční pracovníky“ (SP se stal partnerem projektu v červnu 2018) 

- Posílení vazeb s vybranými svazy v souvislosti s volbou prezidenta BusinessEurope (PL, SE, SK aj.), 
pozn. v pol. 2018 se funkce prezidenta BusinessEurope ujal Francouz Pierre Gattaz 

- Koordinace spolupráce SP a BusinessEurope v souvislosti s plánovaným jednáním mezi GŘ 
BusinessEurope a premiérem A. Babišem, předjednání možnosti účasti SP, finalizace podkladu SP 
pro GŘ BusinessEurope (jednání se kvůli změně programu p. premiéra prozatím nekonalo) 

- Posílení spolupráce s BusinessEurope a svazy AT, DE, PL a SK díky organizaci mezinárodní akce 
k oběhovému hospodářství na Mezinárodním strojírenském veletrhu (Brno, 3. 10. 2018) 

- Aj. 
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Zprostředkování jednání zástupců SP v Bruselu 
- Zajištění programu pracovní cesty GŘ SP D. Kuchtové, zprostředkování schůzek v Evropském 

parlamentu (EP), na Stálém zastoupení ČR (SZ ČR) a se zástupcem Lewiatan (Brusel, 28.2.-1.3. 
2018) 

- Zajištění programu pracovní cesty viceprezidentky SP M. Jabůrkové, zprostředkování schůzek se 
zástupkyní předsednictví Bulharska v Radě EU, zástupci rakouského svazu IV a Evropské komise 
(Brusel, 20. 3. 2018) 

- Zprostředkování jednání viceprezidentky SP M. Jabůrkové s velvyslancem J. Zajíčkem (Brusel, 26. 
6. 2018) 

Zastoupení SP na jednáních na vysoké úrovni  
- Doprovod GŘ SP D. Kuchtové na jednání výboru GŘ BusinessEurope EXCO (Brusel, 21. 2. 2018) 
- Doprovod GŘ SP D. Kuchtové na akci BusinessEurope Day 2018, zprostředkování interview 

BusinessEurope s GŘ SP D. Kuchtovou a následné medializace (Brusel, 1. 3. 2018) 
- Doprovod prezidenta SP J. Hanáka na jednání Rady prezidentů BusinessEurope COPRES (Sofie, 18. 

5. 2018) 
- Doprovod GŘ SP D. Kuchtové na jednání výboru GŘ BusinessEurope EXCO (Brusel, 14. 6. 2018) 
Příprava podkladových materiálů zahrnujících mj. témata: transatlantické vztahy, Čína, brexit, 
víceletý finanční rámec, vize v oblasti energetiky a klimatu do r. 2050, digitální zdanění, evropské 
volby (květen 2019) a priority pro nadcházející instituce 

Zastoupení SP na akcích s unijní tématikou 
Den průmyslu 2018 (Brusel, 22. 2. 2018)  
BusinessEurope Day 2018 (Brusel, 1. 3. 2018) 
Akce NANODAY organizovaná místopředsedou EP P. Teličkou pod záštitou SP (Brusel, 3. 5. 2018) 
EU tým SP (Praha, 15. 5. 2018) 
Jednání s členy Evropského parlamentu pořádané CEBRE (Praha, 15. 6. 2018) 
Aj. 

Zastoupení SP na jednáních stálých delegátů při BusinessEurope 

Jednání stálých delegátů při BusinessEurope (Brusel, 25. 1. 2018) 

Jednání stálých delegátů při BusinessEurope (Brusel, 16. 2. 2018) 

Jednání stálých delegátů při BusinessEurope (Brusel, 7. 3. 2018) 

Jednání stálých delegátů při BusinessEurope (Brusel, 27. 3. 2018)  

Jednání stálých delegátů při BusinessEurope (Brusel, 24. 4. 2018) 

Jednání stálých delegátů při BusinessEurope (Brusel, 8. 5. 2018) 

Neformální jednání stálých delegátů při BusinessEurope (Brusel, 8. 5. 2018) 

Jednání stálých delegátů při BusinessEurope (Brusel, 31. 5. 2018) 

- Reporting a aktivní účast na formování pozic BusinessEurope k tématům jako víceletý finanční 

rámec, transatlantické vztahy, brexit, prověřování investic, nízkouhlíková mobilita, inovace (FP9), 

datové toky v obchodních dohodách, balíček pro služby aj. 

Zastoupení SP na jednáních výborů a pracovních skupin BusinessEurope 
Pracovní skupina pro volný pohyb zboží (Brusel, 16. 1. 2018) 

Pracovní skupina pro výzkum a technologické inovace (Brusel, 23. 1. 2018) 

Výbor pro mezinárodní vztahy (Paříž, 1. - 2. 2. 2018) 

Pracovní skupina pro brexit (Brusel, 6. 2. 2018) 

Pracovní skupina pro státní podporu (Brusel, 6. 2. 2018) 

Výbor pro ekonomické a finanční záležitosti (Brusel, 14. 2. 2018) 

Pracovní skupina pro sankce (Brusel, 14. 3. 2018) 

Výbor pro vnitřní trh (Brusel, 11. 4. 2018) 

Pracovní skupina pro energetiku a klima (Brusel, 13. 4. 2018) 

Pracovní skupina pro digitální ekonomiku (Brusel, 17. 4. 2018) 
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Výbor pro průmyslové záležitosti (Brusel, 29. 5. 2018) 

Pracovní skupina pro brexit (Brusel, 5. 6. 2018)  

Pracovní skupina pro nízkouhlíkovou mobilitu (Brusel, 12. 6. 2018) 

Pracovní skupina pro dopravu (Brusel, 13. 6. 2018) 

Pracovní skupina pro víceletý finanční rámec (Brusel, 14. 6. 2018) 

Aj. 

 

Výběr ze sledované legislativy EU 

- Brexit: prosazování zájmů SP v Bruselu, koordinace reakce SP na dopisy od premiérky T. May s 

BusinessEurope; pozn. BusinessEurope připravuje komplexní pozici k budoucím vztahům mezi EU 

a UK (porovnání výhod a povinností plynoucích z členství ve vnitřním trhu EU a z vybraných 

dohod o volném obchodu, doporučení vyjednavačům EU a UK); SP se zapojil do identifikace 

klíčových oblastí, které je z pohledu byznysu třeba vyřešit v rámci vyjednávání o brexitu  

- E-privacy: lobbing za pozici českého byznysu se zaměřením na předsednictví Bulharska v Radě EU  

- Volný tok dat v obchodních dohodách: lobbing za zájmy SP v BusinessEurope a vybraných 

členských svazech BusinessEurope, zprostředkování výměny názorů mezi experty SP a italského 

svazu Confindustria (12. 4. 2018), jehož pozice nebyla v souladu s pozicí SP 

- Silniční balíčky: úspěšný lobbing v BusinessEurope za mediální aktivitu BusinessEurope v oblasti 
sociálních aspektů v dopravě (sociální sítě), spolupráce se zástupci LT svazu a ČESMAD v Bruselu a 
s europoslankyní M. Dlabajovou, zapojení do organizace kulatého stolu na téma vysílání 
pracovníků/vysílání řidičů, hájení zájmů SP na jednání CEBRE s europoslanci (Praha, 15. 6. 2018); 
šíření pozice SP k balíčku čisté mobility mj. v EP; úspěšný lobbing za rozšíření činností 
BusinessEurope v oblasti nízkouhlíkové mobility a následné přesvědčení BusinessEurope o 
podpoře/nepodpoře klíčových pozměňovacích návrhů 

- Zimní energetický balíček: lobbing za priority SP, monitoring a reporting legislativního procesu 

- Zdravotnické prostředky: zprostředkování informací o chystaných krocích ze strany EK a 

členských států; jednání s členem představenstva SP M. Palátem a zástupci MedTechEurope 

(Brusel, 22. 2. 2018) 

- Prověřování investic: šíření povědomí o výsledcích průzkumu SP, lobbing mj. na SZ ČR, 

komunikační spojka mezi BusinessEurope a CZ zástupcem Evropského hospodářského a 

sociálního výboru 

- Oběhové hospodářství: zprostředkování citlivých informací o průběhu legislativního procesu; 
zapojení do organizace mezinárodního kulatého stolu na téma oběhového hospodářství (Brno, 3. 
10. 2018), mj. koordinace s BusinessEurope a zajištění účasti zástupců německého svazu BDI a 
slovenského svazu RUZ 

- Obchodní dohody: monitoring stavu projednávání dohod, získávání informací mj. přímo od EK; 

mj. probíhá hodnocení potenciálního rozsahu dohody EU-USA (jednání předsedy Komise s 

prezidentem USA vedlo k zažehnání bezprostřední hrozby obchodní války) 

- Víceletý finanční rámec: monitoring legislativního procesu, úspěšné prosazení priorit SP v pozici 
BusinessEurope (mj. kritika nových vlastních zdrojů do rozpočtu EU, koordinace lobbingu 
s německým svazem BDI), zprostředkování jednání zástupců SP se zástupcem Ministerstva financí 
ČR, briefing zástupců SP 

- Vize byznysu do budoucna: koordinace zapojení SP do dotazníkového šetření BusinessEurope, 
pozn. BusinessEurope připravuje vizi byznysu do r. 2030, jejíž součástí budou také priority 
byznysu pro nadcházející evropské instituce (2019-2024), diskuze proběhne na jednání COPRES 
(říjen 2018) 


