TIC
Velvyslanectví České republiky Stockholm

Gestor: OSVE
Ostatní adresáti MZV: KMI; KSAP; NM1; NMDT; NMGV; OAZI; ODEV; SEK; SEV;
SMN
ZÚ: Helsinky VV; Kodaň VV; Oslo VV; Riga VV; Tallin VV; Vilnius VV
Externí adresáti s propojením: KPR, MPAO, PSP, SENAT, VLADA
Ostatní externí adresáti: MZd.
Ve Stockholmu dne 21.09.2012
Č.j.: 810/2012-STHLM
Skart. znak: S/5
Věc: Prezident Švédské královské akademie inženýrských věd k prvnímu vyhodnocení
cesty švédské RTM do ČR v květnu t.r.
VZÚ Stockholm se dne 18. září setkala s prezidentem Švédské královské akademie
inženýrských věd (IVA) Björnem O. Nilssonem (BN), aby spolu vyhodnotili výsledky
královské technologické mise (RTM) do ČR ve dnech 8. – 11. května 2012. První interní
vyhodnocení ze strany delegace se odehrálo na uzavřeném setkání – prvním od uskutečnění
cesty do ČR - 5. září.
První závěry a hodnocení mají obecnější charakter, vyznívají však pro ČR velmi
pozitivně a jsou formulovány tak, že mohou být příslibem další vzájemné spolupráce. SE
delegace formulovala své závěry následujícím způsobem:
-

-

ČR je velmi zajímavá země s velkými možnostmi pro spolupráci se Švédskem,
ČR se v mnoha ohledech podobá Švédsku,
ČR dále „zápasí“ s překonáním své „východní periody“: infrastruktura rozvinutá
jen částečně, ještě ne zcela fungující kapitálový trh, akademie věd se nyní přetvářejí
ze starého „ruského“ modelu na více „západní“,
ČR byla v posledních letech úspěšná v získávání EU fondů pro investice do mnoha
výzkumných oblastí, např. fyziky (laser), klinického výzkumu a life science,
ČR úspěšně pokračuje v rozvoji své ekonomiky a svého hospodářství,
(údajně pro zasmání) „Válečná kořist“ Codex argenteus / Stříbrná bible stále rezonuje
v rozhovorech,
Závěr: velmi pozitivní vyznění cesty RTM do ČR.

Delegace RTM dále na ČR vyhodnotila jako pro sebe/pro Švédsko důležité následující
prvky:
- ČR je země se silnou industriální tradicí (důležitá podobnost se Švédskem),
- silné technické podniky,
- rostoucí sektor služeb,
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-

silné univerzity/univerzitní tradice,
velký objem exportu, zejm. do Evropy,
snaha o vyrovnané státní finance,
ČR vykazuje mnoho podobností se Švédskem.

SE se dívá na ČR jako na historicky průmyslovou zemi, která v mnoha ohledech
kontrastuje v dobrém slova smyslu s těžkými ekonomickými problémy, které existují
v dnešní Evropě. ČR se podařilo v období po pádu „železné opony“ využít své průmyslové
tradice a posléze i svého členství v EU k růstu a k vytvoření vysokého životního
standardu. ČR „imponuje“ a pro Švédsko je důležité, že se jedná o zemi se silnou
průmyslovou tradicí, v tomto ohledu vzdělanou pracovní silou a tudíž velkými
obchodními příležitostmi pro švédské podniky. ČR ovšem čelí mnohým výzvám; velkou
výzvou pro malou zemi s 10 mil. obyvatel je pokračovat ve stejně dobrém trendu rozvoje
v rámci globalizovaného světa.
SE delegace konstatovala: ČR se podobá Švédsku v mnoha ohledech: téměř stejný počet
obyvatel, silná průmyslová tradice, zaměření na výzkum a velká závislost na exportu (zejm.
evropském). Podobnost ČR se Švédskem, kterou pro sebe delegace objevila, má, zdá se
z rozhovoru, pro SE stranu důležitý význam; SE má dojem, že na základě podobností
„smýšlíme“ podobně, sdílíme podobné „starosti“, tendujeme k podobným závěrům i
řešením. „Máme společného více než jen hokej“.
Dle prezidenta akademie B. Nilssona přispěla cesta k rozvinutí přímých kontaktů mezi
vědci i podnikateli. Na konkrétní vyhodnocení v této oblasti je dle něj ještě příliš brzy,
nicméně dle jeho povědomí se po květnové cestě již do ČR 3-4 subjekty vrátily
k prohloubení kontaktů a spolupráce.
Komentář VZÚ: Obecné závěry a obecné vidění ČR vyznělo velmi pozitivně; zdá se, že cesta
podnítila nový zájem o ČR, ukazuje se, že Švédy velmi oslovilo, jak historicky dlouhodobě
průmyslově rozvinutá je ČR země. Dle BN prezident Inženýrské akademie ČR, prof.
Zuna, přijede na pozvání IVA do Švédska koncem října t.r. a zúčastní se 93. výročního
slavnostního setkání IVA za účasti krále (za ČR se zúčastní rovněž VZÚ). Bude tak příležitost
prodiskutovat s prof. Zunou hodnocení mise z pohledu Inženýrské akademie ČR jako
hlavního partnera (Inženýrská akademie ČR je vybudována dle švédského vzoru, IVA –
model) a rovněž příp. možnost recipročního follow-up mise relevantních českých subjektů
do Švédska v následujícím období.
Pozn.: Delegace Švédské královské akademie inženýrských věd (IVA) navštívila Českou
republiku ve dnech 8. – 11. května t.r. V čele delegace stál švédský král Carl XVI Gustaf,
patron akademie, dále pak vedoucí akademie Leif Johansson, ředitel společnosti Ericsson, a
rovněž předseda akademie, profesor Björn O. Nilsson. Delegaci tvořilo asi 30 zástupců
švédského průmyslu, obchodu, vědeckých a akademických institucí. Delegace si vytkla za cíl
soustředit se zejména na tři hlavní tematické okruhy: IT, nanotechnologie a zdravotnictví.
V rámci programu navštívila a jednala delegace zejména v Praze a v Plzni. V Praze se
delegace setkala s prezidentem republiky Václavem Klausem, s předsedou vlády a zároveň
předsedou Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace Petrem Nečasem, dále jednala s předsedou
Akademie věd ČR profesorem Drahošem, předsedou Inženýrské akademie ČR profesorem
Zunou, se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR. V rámci programu se delegace seznámila
s prací a vědeckou činností Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praz, byly
prezentovány vědecké projekty v oblasti robotiky, mechaniky a bioinformatiky v oblasti
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zdraví. Delegace byla seznámena se zdravotním systémem ČR ministrem zdravotnictví
Hegerem a při této příležitosti navštívila Univerzitní nemocnici Motole a dále se také
seznámila s prací a projekty Fakultní nemocnice u Svaté Anny – Mezinárodní centrum
klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) Brno. Během pobytu v ČR navštívila delegace také Aero
Vodochody, Ústav botaniky Akademie věd v Průhonicích a BIOCEV ve Vestci u Prahy.
V rámci cesty do Plzně navštívila delegace podnik Škoda Transportation a firmu Diamorph
HOB Certec. V rámci společenských akcí se uskutečnila např. slavnostní večeře IVA pro
české partnery spolupořádaná Ministerstvem zahraničních věcí v Černínském paláci.

Vypracoval: Mgr. Jana Hynková
Schválil: Mgr. Jana Hynková
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