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PŘIPRAVUJEME SE
NA ŘEMESLO 4.0
Čtvrtá průmyslová revoluce. Podnikání 4.0. Umělá inteligence. Společnost
je zavalena novými pojmy a zaručenými prognózami, spojenými obvykle
s komerčními nabídkami digitálních nástrojů. Malé firmy sice intuitivně tuší,
že bez zavádění nových technologií na bázi internetu, aplikací nebo
vzdálené správy dat zřejmě nepřežijí, přesto jsou v investicích do 4.0
obezřetní a spíše vyčkávají. Marketing velkých producentů založený na
přechodu k internetu věcí berou drobní podnikatelé spíše jako svět
velkých firem. Proto jsme se rozhodli zahájit velké tažení v edukaci malých
a středních podniků v oblasti digitalizace. Začínáme segmentem
řemeslníků a představujeme v uchopitelné formě, že přichází mladá
generace zákazníků, která si jinak než přes aplikaci řemeslníka neobjedná.
Ukazujeme, že pokrývači, klempíři nebo kominíci v sousedním Bavorsku
běžně využívají drony. Představujeme, jak 3D tiskárny nebo lasery zvyšují
produktivitu, tvůrčí přesnost a bezpečnost práce. Vysvětlujeme, že
instalatér, který nebude ovládat zapojení technického zařízení budov
ovládaného na dálku, nezavadí v brzké době o zákazníka. Vychází první
číslo Zpravodaje Roku digitálního podnikání 2019.
doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA
předseda představenstva AMSP ČR
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Rok digitálního
podnikání 2019

Vlastní (nedotační) projekt
AMSP ČR
Cílem je vzdělávání malých
a středních podniků
a živnostníků ve využívání
digitálních nástrojů
a moderních technologií
v jejich byznysu.
Buďte u toho!
Nestůjte stranou!
Registrace do projektu
ZDARMA
Drony v řemesle a v zemědělství. Robotizace malého průmyslu. Textující
dobytek. Sdílené služby nebo vzdálená správa dat. To vše bude
podnikatele čekat v příštích letech. Proto bude součástí aktivit projektu
důležitá edukační aktivita zaměřena na využívání digitálních nástrojů
v malém byznysu. Rok digitálního podnikání 2019 umožní nejmenším
podnikatelům otestovat, jak jsou připraveni na dobu, kdy si zákazníci
budou na 3D tiskárně tisknout těstoviny nebo cukrovinky.
Rok digitálního podnikání 2019 má ambici pomáhat českým firmám
vyhledávat, zavádět a realizovat digitální inovace pro zvýšení produktivity
a digitalizaci jejich
produktů a služeb.
Připravujeme řadu
vzdělávacích
aktivit, road show,
webináře,
vzdělávací videa
s představením
zajímavých
technologií pro
malé a střední
firmy a mnohem
více.
TEŠÍME SE 😊

ŘEMESLO 4.0; co Vás čeká?
Projekt Rok digitálního podnikání 2019 AMSP ČR zahajuje řemeslem.
V rámci veletrhu Střechy Praha 2019 v PVA Letňany jsme pro Vás připravili
Digitální řemeslný inkubátor, kde můžete vidět a vyzkoušet
nejnovější ,,vychytávky´´ k řemeslu. Naučíte se, jaké aplikace můžete
využít ve své ,,řemeslné kanceláři´´ a jak můžete zefektivnit svůj čas nebo
zvýšit produktivitu. Naučíme Vás, jak přežít řemeslo v roce 2020. Těšíme se
na Vás. Pozvánku naleznete zde 

ŘEMESLO 4.0
Řemeslný digitální
inkubátor

ŘEMESLO 4.0
Řemeslný digitální
inkubátor

Průzkum ŘEMESLO 4.0
Ve spolupráci s agenturou Ipsos s. r. o. průběžně realizujeme průzkumy
cílené na aktuální otázky v oblasti podnikání MSP.
V průběhu ledna 2019 jsme pro Vás realizovali průzkum v oblasti řemesla
4.0. Výsledky průzkumu budou zveřejněné a vyhodnocené dne 13. 2. 2019
na celostraně Hospodářských novin, na webových stránkách AMSP ČR
(www.amsp.cz) i webu projektu, a rozeslané na Váš e-mail. Vyhodnocení
naleznete i v dalším čísle únorového zpravodaje RDP 2019.
Průzkum je zaměřen na otázky technologie – využívání a investice a dále
na jednoduché otázky k řemeslu 4.0 typu:
o
o
o
o
o

Co si malí podnikatelé představuji pod pojmem digitální řemeslo;
Jestli se domnívají, že střední odborné školy připravují studenty na
digitalizaci oborů dostatečně;
Kolik % poptávek na jejich služby získávají z internetu (včetně
sociálních sítí);
Jestli jsou schopni pracovat se soubory a dokumenty z chytrého
telefonu;

Průzkum
ŘEMESLO 4.0

Speciální rubrika k tématu
ŘEMESLO 4.0
Kopie KRUMLOVSKÉ MADONY HIGH TECHNOLOGY
na Střední průmyslové škole kamenické
a sochařské, Hořice
Interakce klasických sochařských a restaurátorských technologií se
zaváděnými technologiemi digitalizace prostoru je obsahem několika
projektů, které hořická škola realizuje. Pro projekt Národní galerie v Praze
bylo použito nasazení High Technology robotizovaného pracoviště, které
sestává ze 3D skenu, pracoviště FreeForm Modeling, 3D tiskárny
a robotického ramene KUKA, bylo upuštěno od FreeForm Modelingu s tím,
že se na kopii přiznají stávající nedostatky.
Popis postupu prací souvisejících s použitím High Technology naleznete
ZDE.
ZDROJ
Ing. Josef Moravec
Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská Hořice

Virtuální zaměření střechy pro klempíře
a pokrývače, kteří chtějí být ve svém podnikání
efektivnější
Není už potřeba plýtvat časem a zároveň nechat stavebníka, který hledá
nejvýhodnější nabídku, dlouze čekat. Dnes lze zájemcům o novou střechu
zpracovat předběžnou cenovou nabídku, aniž by bylo potřeba místo
stavby fyzicky navštívit. Zaměření se provází „virtuálně“ za klempíře.
K zaměření střechy se využívá řada elektronických nástrojů jako katastr
nemovitostí nebo online kartografie. Z těch se získávají potřebné rozměry
a další parametry. Výstupem pro klempíře a pokrývače je dokumentace
ze zaměření s plochami a liniovými prvky. Snadno tak lze připravit cenovou
nabídku a před realizací ji jen finalizovat po kontrolním fyzickém zaměření
a doladění detailů se stavebníkem.
Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
SATJAM s.r.o
www.satjam.cz

ŘEMESLO 4.0
Digitální inovace

Rychlá kalkulace střešních tašek a doplňků
Nejmodernější technologie se uplatňují i ve stavebnictví. V tomto případě
však nemluvíme o nových výrobních linkách, ale o nových službách, které
usnadňují život výrobcům, jejich obchodním partnerům, realizačním
firmám i koncovým zákazníkům. Řeknete si – vždyť to se dělalo i dříve. Ano,
ale jinak a mnohem komplikovaněji. Buď se musel přijet na vaši střechu
podívat pokrývač a celou ji zaměřit, nebo jste museli vytáhnout výkresy
a poslat podklady do firmy sami.
A jak to je dnes? Naleznete ZDE.
ZDROJ
Mediterran CZ s.r.o.
www.terran.cz

Zdravější vnitřní klima díky automatickému řízení
založeném na měření pomocí senzorů
Chytrá domácnost – dnešní systémy vám bez starostí zajistí zdravější klima
domácnosti. Chytré senzory neustále monitorují teplotu, vlhkost a úroveň
CO2 ve vaší domácnosti a otevírají a zavírají vaše střešní okna, rolety
a žaluzie tak, aby vytvořily zdravější vnitřní klima. Systém je schopen učit se
a neustále tak zlepšovat kvalitu domácího ovzduší. A to všechno ovládáte
dnes pomocí mobilní aplikace.
Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
VELUX Česká republika, s.r.o.
www.velux.cz

Digitalizace ve výrobě čalouněného nábytku
a matrací
Velice důležitý je pro čalounickou výrobu digitální přenos dat. Digitální
přenos zajistí shodný přesný tvar i barevnost při výrobě jakéhokoliv počtu
židlí, křesel, pohovek. Digitalizace nejen výrobu čalouněného nábytku
zpřesňuje, ale také zvyšuje bezpečnost a šetří prostor v dílně. Digitalizace
v tak důležité tradiční výrobě, jako je čalouněný nábytek a matrace,
pokračuje velmi rychle, ale je náročná nejen finančně, ale také na
psychické zvládnutí čalouníky i techniky všech věkových skupin.
Pokračování článku naleznete ZDE.
ZDROJ
Ing. Helena Prokopová
Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.,
www.cech-cal.eu

ŘEMESLO 4.0
Digitální inovace

Jaké digitální inovace má pro nás připravené
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická?
Uvědomujeme si, že nástup 4. průmyslové revoluce je nutné chápat jako
výzvu, která bude přinášet trhu práce nové příležitosti. Digitální gramotnost
bude do budoucna stejně důležitá jako čtení, psaní a počítání. Vzhledem
k tomu, že nové technologie řemeslo posunuly k moderním způsobům
práce, snažíme se vybavit školu současnými skutečnými technickými
vymoženostmi, které usnadňují řemeslníkům a technicky vzdělaným
pracovníkům práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
PaedDr. Ivana Nechvátalová
Akademie řemesel Praha –
Střední škola technická
www.zelenypruh.cz

MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ: Mistrovství České republiky
s mezinárodní účastí v soutěžích odborných
dovedností
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy byla opět v letošním roce
pověřena v rámci Stavebního veletrhu organizováním Mistrovství České
republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných dovedností, a to
v oborech vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, kominík a čalouník. Tyto
soutěže se v letošním roce konají ve dnech 27. 2. – 1. 3. 2019. Nejlepší žáci
z České republiky a zahraničí předvádějí ve dvoudenní soutěži svou
zručnost a um před zraky návštěvníků veletrhu, odborné i laické veřejnosti
a samotných vystavovatelů.
Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
www.soubosonohy.cz
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Vytvořili jsme pro Vás webovou platformu
www.rokdigitalnihopodnikani.cz
Naleznete zde blog s články, příběhy, vzdělávací videa, kalendář akcií,
aktuality a mnohem více.

Rok digitálního podnikání 2019 sledujte i na nové
facebookové stránce
Připravujeme řadu vzdělávacích aktivit, road show s představením
zajímavých technologií pro malé a střední firmy a mnohem více. Sledujte
nás i na Facebooku.

Sledujte čtvrteční vzdělávací videa
Ve spolupráci s firmou Digiskills.cz pro Vás připravujeme krátká vzdělávací
videa, která jsou publikovaná každý čtvrtek na našem Facebooku
a zároveň je všechny naleznete na webové stránce projektu.

Konference FENOMÉN 4.0
Na konferenci FENOMÉN 4.0 ve Zlíně, která se uskutečnila 24. 1. 2019 pod
záštitou Roku digitálního podnikání 2019, pohled na problematiku 4.0
představil i Filip Dřímalka, předseda Výboru pro digitalizaci
AMSP ČR a CEO ve společnosti Digiskills.cz. Cílem konference bylo přinést
konkrétní a praktické informace a ukázat, že se nejedná o revoluci, ale
o evoluci, která se dotýká všech firemních procesů.
Více informací naleznete ZDE.

Diskuzní stůl na téma: Budoucnost MSP?
Panelová diskuze na téma ,,Budou lidé řídit stroje nebo stroje lidi?´´ se
uskutečnila 29. 1. 2019 na Technické Univerzitě v Liberci. Cílem bylo
seznámit se s otázkami a problémy na téma nahrazení lidí stroji v malých
a středních podnicích v Libereckém kraji.
Více informací naleznete ZDE.
Tisková zpráva ZDE.
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SETKÁNÍ UNIVERZITNÍ PLATFORMY: Jak studijní
programy připravují studenty na éru 4.0
1. zasedání univerzitní platformy Roku digitálního podnikání 2019 se
uskuteční v pátek 1. února 2019 od 11:30 h v sídle Asociace. Máme za to,
že propojení s akademickou sférou je v tomto tématu více než žádoucí.
K hlavním tématům setkání budou patřit: zapojení se do klíčových aktivit
veřejné sféry a byznys sektoru (Digitální stát, Umělá inteligence, Podnikání
4.0), podpůrné programy účelové podpory v oblasti Umělé inteligence
a 4.0, výzkum a publikace v oblasti digitalizace podnikání, podpora
začleňování předmětů a specializací VŠ v oblasti digitalizace podnikání,
sdílení průzkumů na dané téma, konference, workshopy, spolupráce
v oblasti zapojení podniků do spolupráce se studenty (stáže, spolupráce
na závěrečných pracích, zapojení podniků do start up a spin off center).
ZDROJ
AMSP ČR

SOCIÁLNÍ SÍTĚ, další zdroj vašich nových kolegů
Potřebovali byste další zdroj kandidátů pro Vaše výběrová řízení?
Oblast výběru zaměstnanců se dnes bez digitálních pomocníků už
neobejde. Rozumět sociálním sítím ve spojení s najímáním je dnes už
v podstatě nutností. A proto jsme spolu s členem AMSP ČR
a podporovatelem Roku digitálního podnikání 2019 společností Performia,
spol. s r. o. připravili pro všechny členy výhodnou cenu účasti na
workshopu SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Další zdroj Vašich nových kolegů.
Termíny workshopů najdete ZDE
o v Praze se workshop koná 6. a 7. 2. 2019
o v Brně pak 13. a 14. 6. 2019
ZDROJ
Performia, spol. s r. o.

Digitální novinky pro podnikatele v oblasti účetnictví
Společně s Komorou certifikovaných účetních, z.s. pro Vás 27. 2. 2019
připravujeme seminář v Praze, na kterém se dozvíte například: Jaké jsou
hlavní trendy vývoje elektronizace společnosti a profesí účetních,
daňových poradců a dalších, proměny státní správy (eGovenment), jaké
jsou požadavky na elektronické písemnosti a doklady, aktuální otázky
zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností
a mnohem více. Váš předběžný zájem o registraci prosím posílejte na
e-mail: domanikova@amsp.cz
ZDROJ
Komora certifikovaných účetních, z.s.

POZVÁNKA
ZDE

Rubrika partnerů
a podporovatelů RDP 2019
SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Neignorujte další zdroj Vašich
nových kolegů
Časy, kdy jsme vydali inzerát na pracovních portálech a pak si mohli
vybírat z hromady obdržených životopisů, mizí nenávratně pryč. Tomuto
trendu je tedy potom třeba přizpůsobit náborový proces a celkový přístup
k získávání nových potenciálních uchazečů. Řešením této situace může
být mimo jiné aktivní účast a prezentace firmy na sociálních sítích
(Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ apod.). Na co všechno
nezapomenout, když chcete zaujmout kvalitní uchazeče, se dozvíte
v článku ZDE.
ZDROJ
PERFORMIA, spol. s r.o.

Rok digitálního podnikání 2019 s U&SLUNO
Ve světě podnikání jsou správné informace nezbytným předpokladem
úspěchu a pro malé a střední podniky to platí dvojnásob. Přesné a aktuální
informace jsou klíčem k efektivní cenotvorbě a návrhu účinných nabídek
pro obchodní partnery. Základní syrová data má k dispozici každý
podnikatel, každý pracuje s nabídkou a poptávkou. Díky ověřené
metodice tvorby analýz umí analytické nástroje společnosti U&SLUNO
dodat správné informace za významně nižších nákladů. Analytické služby
naleznete ZDE.
ZDROJ
U&SLUNO a.s.
www.u-sluno.eu

Náš web Roku digitálního podnikání 2019 tvoříme
s firmou BlueGhost
Tým Modrého ducha baví pomáhat s on-line prodejem zboží a služeb.
Jeho řady tvoří programátoři a designeři, ale také analytici, marketéři,
copywriteři a komunikační mágové. V BlueGhostu se propojuje kreativita
digitální agentury a schopnosti vývojářské firmy. Vše směřuje společnou
cestou k navrhování a tvorbě webů, e-shopů, aplikací a celých on-line
kampaní plnících předem vytyčené a měřitelné cíle.
ZDROJ
Lukáš Pilka
BlueGhost.cz, s.r.o.

Aktuality a vzdělávání,
které Vás budou bavit!

Digitalizace celosvětové maloobchodní sítě
prostřednictvím technologií „wee“
Také česká veřejnost s velkým zájmem sleduje vývoj startupu „wee“,
celosvětového nákupního systému s nejmodernějšími technologiemi
a významnou podporou drobného podnikání. Prvořadým cílem startupu
je digitalizace celosvětové maloobchodní sítě prostřednictvím technologií
„wee“ a pod záštitou společnosti Swiss Fintec Invest AG. Startup „wee“ je
jedinečným věrnostním programem, který propojuje globální svět on-line
nakupování s místními maloobchodníky. Mobilní telefon jako mobilní
peněženka se stává jedním z každodenních platebních systémů.
Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
Mgr. Jaroslava Vítová
Founder & CEO

Díky nám získáte náskok!
Průmyslová revoluce, digitalizace a internet věcí tvoří jedno ucelené
téma, které označuje propojení vestavěných zařízení s internetem.
Zatímco před pár lety patřilo ovládání věcí na dálku pomocí internetu do
sféry sci-fi, dnes je to běžná a zavedená realita. Nejedná se pouze
o ovládání mobilním telefonem např. zhasínání světel nebo regulaci tepla
ve vašich domovech. Technologie pokročily do té míry, že si můžete
vytvořit ucelený systém ovládání, který bude zcela automatický i pro malé
provozy, továrny až po průmyslové celky. Díky modularitě inteligentních
systémů můžete postupovat po krocích, dle vašich potřeb a třeba
i finančních možností. Digitalizace pomáhá přepnout v současnosti
převažující off-line režim na on-line platformu, kdy se budeme moci připojit
ke každému zařízení a na dálku ho sledovat a diagnostikovat. Servisní
technik díky tomu může vyrazit na předem naplánovanou odstávku,
nikoliv k nečekané poruše. Tento přístup šetří provozní náklady a přesně
a preventivně předchází nečekaným odstávkám.
ZDROJ
ABB s.r.o., generální partner RDP 2019
new.abb.com/cz

Aktuality a vzdělávání,
které Vás budou bavit!

RDP 2019 v médiích
Perspektivy kvality
Prezentace projektu Rok digitálního podnikání 2019 jako aktuálního
tématu v odborném časopisu, který vydává Česká společnost pro jakost
ve spolupráci se Slovenskou společností pro kvalitu naleznete ZDE.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Inzerát Roku digitálního podnikání 2019 v ročence Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur naleznete na stránce 35 ZDE.

AMSP ČR odstartovala Rok digitálního podnikání
2019, zahajuje řemeslem
Malé české firmy začínají zaostávat v digitální gramotnosti. Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) proto startuje
historicky největší edukační aktivitu zaměřenou na využívání digitálních
nástrojů v malém byznysu. Celý článek naleznete ZDE.

Nové technologie by měly sloužit k vyšší výkonnosti,
nikoliv k úlevám, míní zaměstnanci v anketě IPSOS
pro AMSP ČR
Nové technologie mají snížit objem práce, zaměstnancům by se tak
mohla zkrátit pracovní doba. Z jejich strany o to však není zájem. Nejenom
ekonomický růst, ale i nové technologie mají dopad na rozsah a objem
práce. Podle aktuálního průzkumu Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) by však neměly mít za následek, že se bude
zaměstnancům zkracovat pracovní doba. Většina o to nestojí. Celý
článek naleznete ZDE.

Aktuální číslo TRADE NEWS
Inzerát RDP 2019 naleznete v Trade news,
v magazínu asociace o exportu a obchodu.
Aktuální číslo naleznete ZDE.
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Podporovatelé

Univerzitní a středoškolská
platforma
UNIVERZITNÍ PLATFORMA: Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta
ekonomická, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci,
Vysoká škola finanční a správní, a.s., České vysoké učení technické Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, Vysoká škola ekonomická
v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická
fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita
Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova v Praze, MICEP.
STŘEDOŠKOLSKÁ PLATFORMA: Střední průmyslová škola kamenická
a sochařská, Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, Střední
škola Kateřinky – Liberec s. r. o., Střední odborná škola Jarov, Akademie
řemesel Praha - Střední škola technická.

Partneři RDP 2019

