
 

POZVÁNKA 
Seminář organizovaný Stálou misí České republiky při OECD 

realizovaný jako projekt ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky 

ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR 

a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 

 „DIGITALIZACE A JEJÍ VLIV NA 

TRADIČNÍ PODNIKATELSKÉ 
STRUKTURY“ 

 

DNE 26. DUBNA 2018 V 10 HODIN 

JEDNACÍ MÍSTNOST SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR, 
 FREYOVA 948/11, PRAHA 9 

 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
představují unikátní platformy pro diskuse a každodenní výměnu informací mezi ekonomicky 
nejrozvinutějšími zeměmi. Výstupy z jejich soustavné analytické práce umožňují získat validní informace pro 
efektivní zhodnocení příležitostí či ohrožení a generovat optimální řešení pro budoucí období.   

Cílem semináře je představit rostoucí digitální transformaci jako příležitost, která firmám 
i jejich zaměstnancům nabízí řadu možností ke zvýšení růstu produktivity, pracovních příležitostí a mobility 
s podporou nových schopností a dovedností, které jsou pro digitalizaci nezbytné. Ukázat, že data se stávají 
důležitým výrobním faktorem, přičemž větší diferenciace užití různých typů dat se stává konkurenční 
výhodou. Upozornit, že diference míry digitální adopce je mezi jednotlivými zeměmi, regiony i firmami 
veliká, přičemž existence firem rezignujících na přijímání nových technologií může být ohrožena.  

Účastníci semináře budou moci získat nové informace o digitální transformaci obecně a současně se 
inspirovat názory přednášejících o stavu digitalizace a vznikajících příležitostech ve vybraném regionu 
jihovýchodní Asie. Stejně jako se seznámit se sektorovým pohledem na příležitosti a ohrožení v energetice. 
Dostatečný prostor pro debatu umožní prezentované skutečnosti diskutovat se všemi vystupujícími. 
 
 
 
 



 

PROGRAM SEMINÁŘE: 
 
9:45  Registrace 

10:00   Úvodní slovo  

Petr Gandalovič, velvyslanec ČR při OECD  

Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR 

10:20  Sdílená ekonomika a její vliv na tradiční podnikatelské struktury, 
David Gierten, OECD  

10:50  Změny v investičních strategiích související s digitalizací, 
Mike Gestrin, OECD 

11.20 – 11.30  Přestávka 

11:30  Stav digitalizace v zemích jihovýchodní Asie, (tbc.), EMnet, OECD  

11:50  Digitalizace v energetickém sektoru, Vladimír Kubeček, IEA 

12:10  Debata s účastníky semináře 

13:00  Ukončení semináře 

 

Seminář bude probíhat v angličtině / s možností tlumočení otázek do diskuze 

Účast na semináři je zdarma, ale podléhá registraci na tomto odkazu http://goo.gl/1zP32u 

Přihlášky přijímáme až do kapacity prostor. Během akce bude k dispozici káva a drobné občerstvení. 
O případných úpravách programu budeme přihlášené včas informovat. 
 

http://goo.gl/1zP32u

