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Bavorská ministryně hospodářství Ilse Aigner 

v Praze: „Evropa potřebuje digitalizaci a digitální 

hospodářství potřebuje Evropu“ 

Člen představenstva HOCHTIEF CZ Jörg Mathew je novým 

prezidentem Česko-německé obchodní a průmyslové 

komory 

 

Praha 4. května 2017 – „Potřebujeme silnou Evropu,“ zdůraznila 

ve středu bavorská státní ministryně hospodářství a médií, 

energetiky a technologie Ilse Aigner u příležitosti letošní řádné 

členské schůze Česko-německé obchodní a průmyslové komory 

(ČNOPK) v Praze. Ve svém projevu před téměř 200 zástupci 

hospodářství a politiky zdůraznila, že hlavní výzvou pro evropské 

ekonomiky je digitalizace. „Digitalizace a Evropa – to jsou dvě 

strany jedné mince. Evropa potřebuje digitalizaci a digitální 

hospodářství potřebuje Evropu. Digitalizace je megatrend, který 

nezastaví ani státní hranice,“ uvedla Ilse Aigner. 

Ilse Aigner, která je současně i místopředsedkyní bavorské vlády, 

představila různé iniciativy a projekty pro rozvoj digitalizace v Bavorsku. 

K nim patří i česko-bavorské projekty zaměřené především na podporu 

malých a středních podniků při hledání cenově přijatelných řešení, jako 

například digitální modelová továrna budoucnosti v Chamu. 

Na otázku prezidenta České hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, 

co by bavorská státní ministryně doporučila budoucí české vládě, aby 

se zvýšila produktivita a tvorba přidané hodnoty, odpověděla, že by 

zavedla duální vzdělávání, systém hospodářských komor s povinným 

členstvím všech firem a „digitální bonus“ pro malé a střední firmy. 

Německo a obzvláště Bavorsko je pro ČR dlouhodobě nejdůležitějším 

obchodním partnerem. Česko se v minulém roce vůbec poprvé dostalo 

do desítky nejvýznamnějších obchodních partnerů Německa. Na tomto 

razantním vývoji „a také na tom, že se téma průmysl 4.0 dostalo 

v Česku do popředí, ale také na tom, že se upevnilo přátelství mezi 

našimi zeměmi,“ má podle slov Ilse Aigner značný podíl i ČNOPK.  

Po přednášce bavorské státní ministryně volila ČNOPK nového 

prezidenta. Stal se jím Jörg Mathew, člen představenstva HOCHTIEF 

CZ odpovědný za ekonomiku a finance. Nahradí tak ve funkci Axela 

Limberga. Ve svém úvodním projevu prohlásil, že je mu velkou ctí být 

prezidentem instituce, která má tak dobrou pověst v bilaterální 

hospodářské sféře, politice i ve vědě a výzkumu. „ČNOPK se již v 
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minulých letech velmi úspěšně podařilo prosadit do českého politického 

prostředí témata jako průmysl 4.0 a startupy a bude v tom pokračovat, 

letos například svým TopTématem Inteligentní infrastruktura. Těším se 

na svůj odpovědný úkol a možnost přispět k dalšímu prohlubovaní 

intenzivních česko-německých hospodářských vztahů,“ prohlásil Jörg 

Mathew.  

Novými členy představenstva ČNOPK se stali Michael Axmann, CFO, 

Siemens, s.r.o., Michael Thomas Krüger, CEO, COMMERZBANK 

Aktiengesellschaft, pobočka Praha, a Martin Záklasník, Managing 

Director, E.ON Česká republika, s.r.o. Znovuzvolen byl Vladislav 

Sywala, jednatel společnosti Messer Technogas s.r.o. 

 

O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), součást 

celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor, je se 

svými cca 650 členskými firmami největší bilaterální obchodní komorou v ČR. Jejím 

posláním je propojovat český a německý byznys a podporovat ekonomicko-politickou 

spolupráci obou zemí. Českým i německým firmám nabízí služby šité na míru 

a pomáhá jim při vstupu na sousední trh. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem 

pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Například v roce 

2015 komora rozpoutala v ČR diskuzi k tématu průmysl 4.0 a v roce 2016 

zorganizovala soutěž „Connect Visions to Solutions“, jejímž cílem bylo propojit 

etablované firmy z průmyslu se startupy. 

 

 


