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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
 

3. ročník celostátní konference  

konaný 15. 9. 2021 ve Skleněném sále MPO ČR Na Františku byl zaměřený na téma 

ČESKO a EU po BREXITU a CORONAVIRU! 
 
Téma konference navrhnul na jaře 2020 pan profesor Michal Mejstřík, který bohužel 

v lednu 2021 zemřel, což ve své úvodní prezentaci připomněla Míla Veselá, CEO TOP 

EXPO a poděkovala Jiřímu Nekováři za to, že převzal pozici předsedy přípravného 

výboru, pomáhal modelovat program konference a oslovovat spíkry. Velké poděkování 

za oponenturu programu patří také panu guvernérovi ČNB Jiřímu Rusnokovi. 

 

       

 

Konferenci zahájila Míla Veselá, CEO TOP EXPO, představením programu SMART COMMUNITY       

a poděkováním prezentujícím a partnerům konference a také pracovníkům MPO za pomoc 

s organizací a protokolem konference. Účastníky konference a hosty na půdě MPO přivítal a úvodní 

slovo na téma Národní plán obnovy ČR pronesl Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., 

místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a dopravy ČR.  
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Hlavní prezentaci pod názvem Finanční stabilita ČR po pandemii, inflační 

tlaky a perspektiva české měny přednesl Ing. Jiří Rusnok, guvernér 

České národní banky. Během covidové krize byla ekonomika vystavena sérii 

poptávkových a nabídkových šoků a za největší makroekonomická 

„překvapení“ koronakrize pokládá skutečnost, že nedošlo k výraznějšímu 

poklesu inflace, natož deflaci a k ochlazení trhu nemovitostí (jako během 

finanční krize 2008). Na závěr své prezentace se pan guvernér zamyslel nad 

otázkou Jak rychle a intenzivně bude probíhat fiskální konsolidace? 

 

Poté představila Mgr. Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské 

záležitosti, hospodářský vývoj UK po brexitu, na tabulkách byl 

zdokumentován bezprecedentní propad HDP, který mělo vystoupení 

Velké Británie z EU. Popsala také cíle českého předsednictví EU, ke 

kterému dojde ve druhé polovině roku 2022. 

 

 

 

Konferenci moderoval PhDr. Tomáš Sedláček, PhD, a na otázky: 

 

• Zvládne EU a ČR své zadlužení?  

• Jaké budou kroky politiků ke konsolidaci veřejných financí ČR?  

• Jaká východiska z krize vidí zástupci českého průmyslu? 

 
postupně prezentovali a v diskusi odpovídali: 
 

   

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady 

Ing. Miroslav Zámečník, člen Národní ekonomické rady vlády ČR 
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JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR  

Ing. Martin Jahn, člen představenstva ŠKODA AUTO pro oblast prodeje a marketingu 

  
 

Ing. Michal Pícl, náměstek ministryně práce a sociálních věcí  

Ing. David Koppitz, náměstek pro řízení Sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu MMR ČR  

Ing. Věra Kovářová, místopředsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR. 

 

Velmi zajímavý byl závěrečný blok prezentací, v němž vystoupili: 
  

Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví  

 Stav a krátkodobý výhled stavebnictví v ČR  

Ing. Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB, manažer roku 2019 

 Covid jako příležitost pro akceleraci energetické a digitální transformace ČR 
Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel NRB 

 Národní rozvojová banka - finanční nástroje pro podnikatele a veřejný sektor 

Ing. Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu ČR  

 Druhá ekonomická transformace 
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Před závěrečnou diskusí v kuloáru poděkovala Míla Veselá za podporu konference partnerům: 

 

 

           
 

 

                         Na konferenci bylo poprvé představeno nové logo ČESKÉ ROZVOJOVÉ BANKY! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny prezentace budou zpřístupněny zájemcům na stránkách konference: 

 

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2021/teek-2021/ 
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