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Pane ministře, jak byste charakterizoval sou-
časný svět  z hlediska bezpečnostního pro-
středí? Které klíčové bezpečnostní hrozby
ohrožují nebo budou ohrožovat Evropu a tím
i Českou republiku?

V posledních dvou letech přijala ČR řadu
strategických dokumentů, které se analýzou
bezpečnostního prostředí v různé míře detailu
zabývají. Jedná se zejména o Bezpečnostní
strategii ČR, Dlouhodobý výhled pro obranu
2030, Koncepci výstavby Armády České repu-
bliky 2025 a aktualizovanou Obrannou strate-
gii ČR. Do největší míry detailu zde jde Bezpeč-
nostní strategie, která se bezpečnostním pro-
středím zabývá v celé jeho šíři a hloubce.

Z pohledu ministerstva obrany lze hlavní ri-
zika – s trochou zjednodušení – zařadit do
dvou základních kategorií: jižní a východní.

Jižní rizika vycházejí z nestability na Blízkém
východě a v severní Africe. Nejvýznamněji se
projevují přímo na místě, v mnohostranných
konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi
či Jemenu, ale zasahující celý region. Ať už
proudem uprchlíků, zbraní, terorismu, nená-
vistné ideologie či destabilizací vlád a institucí.
Tyto dopady pociťuje v různé míře i Evropa.

My jako resort obrany se angažujeme ze-
jména v oblasti stabilizace regionu. Máme
proto vojáky v Iráku, bilaterálně asistujeme
v Jordánsku, účastníme se evropské výcvi-
kové mise v Mali. V případě zhoršení migrační
krize jsme samozřejmě připraveni posílit buď

policii u nás doma, nebo naše spojence na
hlavních migračních trasách, jak jsme již v mi-
nulosti v rámci cvičení několikrát udělali.

Na východě jsme svědky snah Ruska o vnu-
cování své vůle zemím, které Rusko považuje
za svou sféru vlivu. Prostředky k tomuto účelu
používané jdou od „měkkých“ až po ty sku-
tečně tvrdé, včetně podpory separatistickým
bojůvkám na východní Ukrajině či anexi území
jiného suverénního státu. 

Abychom předešli podobnému scénáři,
k jakému došlo na Ukrajině, v rámci NATO
jsme se dohodli na výrazném posílení alianční
přítomnosti v ohrožených oblastech – tedy ze-
jména v Pobaltí a v Polsku.

V případě „východních hrozeb“ je důležité
zejména nepřipustit, aby vůbec došlo k jejich
realizaci. K tomu ale musíme – a to nejen my
jako Česká republika, ale my jako NATO – sy-
stematicky prokazovat, že stojíme pevně po-
spolu a že naši svobodu a náš způsob života
jsme připraveni bránit. To s sebou nese inves-
tice do obrany, potřebu cvičit a vzájemně spo-
lupracovat, být připraven pomoci druhým. Již
dnes je naše jednotka v Litvě v rámci společné
výcvikové aktivity zemí V4 v Pobaltí. Počínaje
příštím rokem předpokládáme zapojit se do
alianční Posílené předsunuté přítomnosti
v tomto regionu. Jsme intenzivně zapojeni do
Sil rychlé reakce NATO, účastníme se rostou-
cího počtu společných cvičení, a v tomto
trendu hodláme pokračovat i do budoucna.

V minulých dnech se konala v Mnichově bez-
pečností konference, které hlavní záběry z ní
vyplývají?

Mnichovská bezpečnostní konference byla
především fórem, na němž nová americká ad-
ministrativa deklarovala svůj vztah k Evropě.
Viceprezident Pence – podobně jako několik
dní před ním ministr obrany Mattis na zase-
dání ministrů obrany zemí NATO v Bruselu –
rozptýlili jakékoliv obavy, pokud jde o ame-
rické angažmá v Evropě a o pevnost trans -
atlantické vazby. Spojené státy a administra-
tiva prezidenta Trumpa považují NATO za ne-
zbytný nástroj zajišťování obrany a bezpeč-
nosti Evropy a Severní Ameriky a stopro-
centně stojí za svými aliančními závazky.
Potud to příjemné. 

Oba američtí představitelé ale rovněž pou-
kázali na nedostatečný podíl, který na obranu
Evropy vydáváme my, Evropané. Jak se vyvíjí
bezpečnostní situace, musí se přizpůsobovat
i Aliance samotná. To znamená potřebu urych-
lit výstavbu potřebných vojenských schop-
ností. Nezbytným předpokladem pro to je zvý-
šit výdaje na obranu v souladu se závazky,
k nimž se všichni členové NATO přihlásili na
summitech ve Walesu a Varšavě.

Nejde o žádný blesk z čistého nebe – Ame-
ričané na nedostatečné obranné výdaje v Ev-
ropě upozorňují dlouho. Nyní je ale zjevné, že
pokud Evropa něco neudělá, Spojené státy za-
čnou svůj přístup k ní přehodnocovat.
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Potřebujeme akceschopné ozbrojené síly, 
které budou připraveny k obraně vlasti,
řekl CzechIndustry Martin Stropnický, ministr obrany



Česká republika se již na pozitivní trajektorii
nachází. Předsedové všech tří vládních stran
přijali závazek navýšit obranné výdaje na úro-
veň 1,4 % HDP do roku 2020 a pokračovat v je-
jich zvyšování směrem ke dvěma procentům,
umožní-li to dlouhodobá udržitelnost veřej-
ných financí.

Jsem ale přesvědčený, že náš postup smě-
rem k dvěma procentům HDP na obranu musí
být rychlejší a ambicióznější tak, abychom této
výše dosáhli v první polovině příští dekády. To
znamená navyšovat rozpočet rychleji, než jak
hovoří současné plány či platný rozpočtový
výhled. Ale zejména bych chtěl zdůraznit
jedno: Jakkoliv je tlak USA na takové kroky
zřejmý, náš obranný rozpočet nenavyšujeme
kvůli tomu, že by nám to někdo diktoval. Náš
obranný rozpočet navyšujeme z toho důvodu,
že pro to existuje objektivní potřeba. Potřebu-
jeme akceschopné ozbrojené síly, které budou
připraveny k obraně vlasti. A k tomu potřebu-
jeme ozbrojené síly vycvičené, vybavené, do-
plněné jak personálem, tak materiálem.

V souvislosti s předcházející odpovědí se na-
bízí řada dalších otázek. První je, zda Armáda
ČR je dostačující jak svou velikostí, tak vyba-
vením?

Zde nemohu začít jinak než ohlédnutím do
minulosti. Armáda byla v ČR řadu let na okraji
zájmu a podfinancovaná. Výsledkem je obrov-
ský vnitřní dluh, nenaplněné počty profesi-
onálů i vojáků v aktivní záloze. Vojákům stále
v řadě oblastí chybí potřebná moderní tech-
nika a vybavení, řada vyzbrojovacích projektů
z dob minulých vlád, přestože na jejich konci
armáda obdržela moderní techniku, byla eko-
nomicky nerentabilní a stále je předmětem
zájmu policejních a soudních orgánů. To
všechno se nyní postupně snažíme napravit.
Rekrutujeme nové profesionály tak, abychom
armádu doplnili z původních 21 tisíc na 27
tisíc. Ani to však, domnívám se, nemůže být
konečný stav. Perspektivně musíme uvažovat
o počtu 30 až 35 tisíc profesionálních vojáků.
Vojáci samozřejmě potřebují moderní zbraně
a techniku a nám se podařilo nastartovat řadu
velkých modernizačních projektů, které naši
armádu posunou kvalitativně o velký kus do-
předu. Jen v průběhu letošního roku chceme
uzavřít smlouvy nebo finalizovat projekty na
modernizaci výzbroje a výstroje v hodnotě 25
miliard Kč.

Druhá se týká jejího uplatnění. Často je spo-
jována se zahraničními misemi, nicméně za
důležitější bych považoval její roli na domá-
cím hřišti, kdy je při mimořádných situacích
nenahraditelná... S tím souvisí i její vnímání
veřejností… 

Armáda České republiky plní, mimo
ochrany a obrany územní celistvosti republiky
a mezinárodních závazků naší země, také
vnitřní funkci při zajišťování bezpečnosti ob-
čanů. A právě působení na území ČR má velký
podíl na jejím vnímání a hodnocení veřejností.
Podle průzkumů veřejného mínění (CVVM,
STEM) důvěra Čechů v armádu v posledních
letech stoupá a je druhá nejvyšší od vzniku
České republiky. V současnosti jí důvěřují
téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR.

V rámci Integrovaného záchranného sy-
stému České republiky pomáhají čeští vojáci
záchranným a zdravotnickým složkám státu
při likvidaci a omezení následků průmyslových

a ekologických havárií, po živelných pohro-
mách, jako jsou povodně nebo velké množství
sněhu, nebo při likvidaci ohnisek nebezpečné
nákazy. 

Průběžně jsou síly a prostředky AČR nasa-
zovány při likvidaci požárů a na pomoc při do-
pravních nehodách (Vojenské hasičské jed-
notky), minimálně 1x týdně pro lety transplan-
tačního centra IKEM (vrtulníky z letecké zá-
kladny v Praze - Kbelích).

Vojáci také posilují Policii ČR při význam-
ných akcích v republice, nebo při bezpečnost-
ním ohrožení jakéhokoli charakteru. Ve větší
míře k tomu došlo například v roce 2009
během předsednictví ČR Radě Evropské unie
nebo v březnu 2016 v rámci bezpečnostních
opatření po útocích v Bruselu, kdy vojáci s po-
licisty společně hlídkovali v Praze, Ostravě
a Brně. Podobným příkladem také může být
střežení areálu muničního skladu ve Vrběticích
v rámci opatření k řešení následků mimořádné
situace po požáru a výbuchu objektů v areálu
VTÚ v obci Vlachovice – Vrbětice (15.12 2014
až 5. 2. 2016, cca 200 vojáků). 

Více než dvacetiletou tradici má také fungo-
vání letecké záchranné služby v západočeském
kraji (LZS Plzeň-Líně), od 1. 1. 2017 nově pů-
sobí Armáda České republiky také v rámci ji-
hočeského kraje (LZS Bechyně).

V letech 2010, 2013 a 2014 se česká armáda
významně podílela na záchranných a likvidač-
ních pracích k odstraňování následků povodní,
vojenští veterináři se v letech 2014 a 2017 za-
pojili do likvidace ohnisek ptačí chřipky, v roce
2014, při ohrožení ebolou byly také například
aktivovány záložní izolační a hospitalizační ka-
pacity v Centru biologické ochrany (CBO) v Tě-
choníně. 

Armáda České republiky se na svoje možné
budoucí úkoly při řešení krizových situací ne-
vojenského charakteru připravuje na meziná-
rodních cvičeních v rámci Severoatlantické ali-
ance (CMX) a Evropské unie (CME) a na ná-
rodních součinnostních cvičeních se složkami
Integrovaného záchranného systému ČR
(např. cvičení Zóna na ochranu jaderných
elektráren Temelín a Dukovany nebo společné
cvičení vojenských a civilních hasičských jed-
notek Havárie jako příprava na případnou le-
teckou nehodu).

„Obranně průmyslová spolupráce tvoří sou-
část širší bezpečnostní a obranné politiky
České republiky,“ řekl jste na konferenci
Druhý dech českého obranného průmyslu. Je
náš obranný průmysl na odpovídající úrovni
a dostatečně využíván AČR a dalšími bezpeč-
nostními složkami?

Domnívám se, že náš obranný průmysl
v řadě případů dokáže uspokojit požadavky
a potřeby Armády České republiky. Naše ar-
máda v současnosti prochází největším pře-
zbrojením v novodobé historii. Jednou ze zá-
kladních podmínek pro to, aby tento proces
dopadl úspěšně, je zajištění bezpečnosti do-
dávek. Klíčovou techniku a materiál chceme
proto pořizovat doma, u českých firem.
Kdyby došlo k nějakému konfliktu, těžko si
lze představit, že by nás jiné země při záso-
bování strategickým materiálem upředno-
stnily. Ne vše zatím dokáží české firmy vyro-
bit, a navíc některé obchody sice uzavřou
české firmy, ale výroba běží za hranicemi.
I tak ale podíl domácích dodavatelů stále
roste. Z celkových obchodů, které resort ob-
rany loni uzavřel, připadlo na české subjekty
více než 80 procent. Náš obranný průmysl si
tedy z mého pohledu vede výborně a vzá-
jemná spolupráce i vztahy jsou na historicky
nejlepší úrovni.

Zasloužil jste se o vznik Vojenského technic-
kého ústavu. Jste spokojen s výsledky jeho
práce, čeho si na něm ceníte především?

Musím upřesnit, že Vojenský technický
ústav, s. p. , (dále VTÚ) byl založen k 1. 9. 2012,
tedy zhruba rok a půl před mým nástupem do
funkce. Záměrem bylo transformovat vojen-
ské opravárenské podniky a vytvořit centrum
výzkumu, vývoje, zkušebnictví a dalších čin-
ností ve specifických oborech. Došlo tak k in-
tegraci Vojenského technického ústavu letec-
tva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO)
v Praze s Vojenským technickým ústavem po-
zemního vojska (VTÚPV) ve Vyškově a Vojen-
ským technickým ústavem výzbroje a munice
(VTÚVM) ve Slavičíně. Fungovat podnik začal
od 1. ledna 2013 a výkonem role jeho zaklada-
tele je pověřen můj náměstek pro řízení sekce
průmyslové spolupráce a řízení organizací mi-
nisterstva obrany.

4
1I2017



Tři výše uvedené odštěpné závody VTÚ
představují pro resort obrany výzkumně-vý-
vojovou základnu, která má přesah do širo-
kého spektra činností Armády ČR v oblastech
vzdušných nebo pozemních sil, komunikač-
ních a informačních systémů nebo zbraňo-
vých a muničních systémů. Slouží především
pro uspokojování strategických a dalších
podstatných zájmů státu v oblasti obrany
a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády
České republiky a dalších ozbrojených bez-
pečnostních sborů a integrovaného záchran-
ného systému výkonem činnosti průmyslové
a obchodní povahy při zajišťování dodávek a
služeb potřebných pro zabezpečení obrany
a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývají-
cích z členství ČR v NATO a EU. Dalším využi-
tím je realizace aplikovaného výzkumu a vý-
voje, výroby prototypů a modernizace vý-
zbroje a techniky Armády ČR a dalších ozbro-
jených bezpečnostních sborů a integrova-
ného záchranného systému s přednostní re-
alizací dodávek a služeb podstatných pro za-
bezpečení obrany a bezpečnosti ČR. Posky-
tuje řadu technických, vojensko-technických,
technicko-organizačních a technicko-ekono-
mických služeb, řešení, činností a procesů,
spojených nebo souvisejících s rozvojem
schopností Armády ČR a dalších ozbrojených
bezpečnostních sborů a integrovaného zá-
chranného systému ve vybraných oborech
a technologiích a v neposlední řadě také
k provádění zahraničního obchodu s vojen-
ským materiálem.

Podnik zpočátku dosahoval dobrých ekono-
mických výsledků, ale již v roce 2014 došlo
k závažnému propadu, který byl způsoben
nejen předchozím výrazně sníženým množ-
stvím zakázek od zakladatele, ale z velké části
také díky mimořádné události v muničním
skladu u Vrbětic, která mimo jiné ochromila
značnou část odštěpného závodu VTÚVM ve
Slavičíně. 

Po výměně ředitele VTÚ a odštěpného zá-
vodu VTÚVM došlo ke stabilizaci a násled-
nému opětovnému vzestupu. K němu došlo
nejen na základě iniciativy státního podniku,
ale také díky podpoře z Ministerstva obrany
a Armády ČR. Bylo nutné snížit režijní výdaje

a přitom řešit otázku zaměstnanosti, konkrétně
její maximální zachování, k tomu řešit prob-
lémy odštěpného závodu VTÚVM ve Slavi-
číně, který po mimořádné události z roku 2014
dlouhodobě přišel o výrobnu munice, některé
testovací a zkušební prostory a muniční
sklady. Všechno se však podařilo překonat a za
rok 2015 a 2016 byl naplněn obchodní plán
a státní podnik skončil s kladným výsledkem
hospodaření. 

Jsem velmi rád, že VTÚ zvládl toto složité
období a s následky mimořádné události
v muničním skladu u Vrbětic se vyrovnal.
Osobně jsem přesvědčen, že i v dalších letech
bude nejen uznávaným a důvěryhodným part-
nerem s vysokou prestiží. Na tom je samo-
zřejmě potřeba neustále intenzivně pracovat.

Na významu nabývá příprava občanů k ob-
raně státu, kterou řídí ministerstvo, v jehož
čele stojíte. Co vše POKOS představuje a jaké
jsou jeho dosavadní výsledky? 

Stejně jako každý z nás máme svoje hod-
noty a priority, musí je mít i stát. Mezi ty
hlavní bezesporu patří zajištění naší obrany
a bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že v součas-
ném světě existují rizika, která nás znepoko-
jují, musíme o nich vědět, mluvit o nich a při-
pravovat se na ně. Z tohoto důvodu na minis-
terstvu obrany vznikl také projekt POKOS –
Příprava občanů k obraně státu, který se již
čtvrtým rokem zdárně rozvíjí. Cílem projektu
je mezi občany, zejména mezi mladými lidmi,
posílit vědomí o tom, že v případě nutnosti
musí každý z nás přispět k obraně ČR. Těžiště
projektu nyní leží ve školách, jejichž úkolem
bylo zpracovat důležitá témata související
s obranou a bezpečností země do vzděláva-
cích programů. Za účelem podpory a propa-
gace projetu POKOS v posledních třech le-
tech provádíme na druhém stupni základních
škol a od letošního roku také ve středních
školách přednášky a ukázky, které zajišťují
přímo profesionální vojáci z jednotek Armády
ČR. V jejich průběhu se mladí lidé
dozvídají, jaké úkoly zajišťuje Armáda ČR,
jaké máme krizové stavy, kdo je vyhlašuje
a jaké povinnosti vyplývají pro občany naší
země ve vztahu k obraně státu. Žáci a studenti

také dostávají informace o zapojení našich
vojáků v zahraničních misích a z praktických
věcí, jejichž znalost je nanejvýš aktuální
i v běžném životě, vojáci předvádí poskyto-
vání první pomoci, chemickou ochranu, zá-
klady topografie a sebeobranu. Projekt
POKOS našel u mladé generace velmi solidní
odezvu a úspěšně se rozvíjí. Pevně věřím, že
se to také v dalších letech na vztahu mladé
generace k obraně země pozitivně projeví.

A pokud jde o aktivní zálohy?
Aktivní záloha (AZ) je nedílnou součástí zá-

lohy ozbrojených sil České republiky. V době
míru umožňuje dobrovolné převzetí výkonu
branné povinnosti. Současný počet přísluš-
níků AZ po letech stagnace vzrostl o dvě stě
a v současné době je v AZ zařazeno téměř půl
druhého tisíce osob. V tomto roce je reálný
předpoklad přijmout dalších tři sta nových zá-
jemců. Cílový stav spojený s postupným napl-
ňováním a vznikem dalších jednotek AZ do
roku 2025 je stanoven na pět tisíc příslušníků
AZ.

Armáda ČR má pro AZ zájem například o lé-
kaře nebo IT odborníky, ale vítaní jsou všichni.
Příslušník AZ nemusí vykonávat činnost toto-
žnou se svou civilní profesí. Už nyní máme na-
příklad právníky, kteří v jednotkách AZ plní roli
velitelů rot či čet nebo řadových střelců. 

V případě, že příslušníci AZ dosud nevyko-
nali vojenský výcvik (nebyli dříve vojáky z po-
volání, příslušníky AZ, či nevykonali vojenskou
základní či náhradní službu), musí v prvním
roce zařazení absolvovat kurz základní pří-
pravy v délce šesti týdnů. 

V minulosti bylo možné povolání přísluš-
níků AZ pouze na výjimečné vojenské cvičení
jen pro záchranné práce při živelních pohro-
mách nebo při jiných závažných situacích
ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí
nebo značné majetkové hodnoty. Nově je
možné povolat příslušníka AZ dle potřeby
ozbrojených sil k nasazení v délce až sedmi
měsíců na území ČR a s jeho souhlasem i k na-
sazení v zahraničí.  

Otázka na závěr. Co považujete za hlavní
úspěch, který ministerstvo pod Vaším vede-
ním dosáhlo, podaří se Vám do voleb stihnout
vše, co jste si předsevzal?

Budu asi neskromný, ale podařilo se nám
toho za více než tři roky poměrně hodně. Řadu
věcí jsem již zmínil v odpovědích na předchozí
otázky a nerad bych se proto, i z respektu ke
čtenářům CzechIndustry, opakoval. Za hlavní
úspěch svého působení na ministerstvu pova-
žuji, že se nám podařilo zastavit stagnaci re-
sortu, která již začala přecházet v pozvolný
úpadek. Tento trend jsme zvrátili a nastartovali
tolik potřebný rozvoj. Jinými slovy to zname-
nalo dosáhnout po vyčerpávajícím období fi-
nančních a personálních restrikcí potřebné sta-
bilizace, nastavit nový zdrojový rámec a zahájit
masivní doplňování personálu a modernizaci
armády. Nyní jsme již nabrali ten správný kurs
a ten je třeba držet. 

Českou veřejnost chci ujistit, že podnikáme
takové kroky, abychom pro naši zemi zajistili
bezpečné prostředí a maximální ochranu.
Jsem velmi rád, že to většina našich občanů
vnímá a podporuje. Jestli má současná složitá
bezpečnostní situace na něco pozitivní vliv, je
to určitě vlastenectví lidí a jejich větší zájem
o to, co se děje kolem nás. �
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Pane velvyslanče, žijeme v čase, který bývá
někdy označován jako svět chaosu. Které bez-
pečnostní hrozby považujete za hlavní?

Prosperita a bezpečí Litvy jsou zajištěny pro-
střednictvím Evropské unie a NATO, a po-
měrně dlouho nahlas říkáme, že dlouhodobý
cíl současného ruského vedení je oslabit a roz-
ložit tyto struktury. Vedle toho také velice soli-
dárně sdílíme vnímání hrozeb, kterým čelí celá
Evropa – teroristické činy ve velkých evrop-
ských městech, válka na Blízkém východě, ne-
bezpečná situace na severu Afriky a s tím spo-
jená migrační vlna.

Pokud jde o zahraniční politiku Litvy, jaké jsou
její hlavní priority a jak jsou naplňovány?

Už jsem zmínil EU a NATO, kterých aktivním
a zodpovědným členem se snažíme být – jsme
členem eurozóny, už v příštím roce dosáh-
neme závazku věnovat 2 % HDP na obranu
(2,07 % přesně). Máme na exportu založenou
ekonomiku, která v posledních letech vykazo-
vala solidní růst, tím pádem velice důležitou
roli hraje ekonomická diplomacie. Věnujeme
hodně úsilí energetické bezpečnosti, abychom
diversifikovali systém dodavatelů, tak jsme vy-
budovali terminál na zkapalněný plyn (LNG)
na našem pobřeží, ze stejného důvodu jsme

postavili energetické spojení se Švédskem
a Polskem a celkově se snažíme o co největší
integraci do Evropských energetických sy-
stémů. Další věc v této oblastí, která vyžaduje
mnoho naší pozornosti, je stavba běloruské ja-
derné elektrárny, prováděná takovým způso-
bem, který je v rozporu s mezinárodními kon-
vencemi (Espoo) a mezinárodními zvyky.
Krátké představení našich priorit by se dalo
uzavřít snahou udržet spojení mezi Litvou
a našimi krajany žijícími v Evropě i na celém
světě.

V minulých dnech se v Mnichově konala bez-
pečnostní konference, které hlavní závěry z ní
podle Vás vyplývají?

Mnichovská konference bylo místo, kde
došlo k prvním kontaktům nejvyšších předsta-
vitelů Litvy a nové americké administrativy. Vi-
ceprezident USA M. Pence ujistil prezidenty
baltských států o neměnnosti americké poli-
tiky vůči zajištění bezpečností tak zvaného vý-
chodního křídla NATO. Na letošní konferenci
zaznělo jasně, že Evropa bude muset převzít
větší zodpovědnost za svoji bezpečnost.

Jste členem NATO, které z pohledu Ruska
představuje hrozbu pro jeho bezpečnost

Litevská legislativa o zbraních je mnohem přísnější 
než poslední návrhy Evropské komise,
řekl CzechIndustry J. E. Edvilas Raudonikis, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Litevské republiky v Praze 
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vzhledem k umístění jednotek aliance v jeho
těsné blízkosti. Jak je toto vnímáno v Litvě,
kde žije určité procento občanů ruské národ-
nosti?

Ruská menšina v Litvě tvoří kolem 6 %
obyvatel a je dobře integrována. Celkově
NATO a jednotky našich spojenců jsou vní-
mány jako záruka bezpečností, jako pojistka,
chcete-li. Jak ukazuje průzkum veřejného mí-
nění ze začátku roku, 84 % obyvatel Litvy
hodnotí pozitivně členství v NATO a 81 %
podporuje přítomnost aliančních jednotek
v zemi. 

Reakcí na události v září 2001 se stal doku-
ment Návrh národní bezpečnostní strategie
Republiky Litva z roku 2002. V čem je jeho vý-
znam?

Národní bezpečnostní strategie je živý do-
kument, současná byla parlamentem přijata,
jak jste uvedl, v květnu roku 2002, ale posledně
byla novelizována v lednu 2017. Je to usne-
sení parlamentu, které funguje jako rámcový
dokument pro tvorbu zákonů a jiných právních
norem.

S vnější bezpečností úzce souvisí vnitřní,
která je definována v zákoně o základech ná-
rodní bezpečnosti Litvy z roku 1996. Přibližte
nám prosím jeho hlavní cíle a to, jak se uplat-
ňují v praxi.

Jako hlavní cíl litevské bezpečnostní politiky
zákon stanoví, že stát spolu s občany musí
upevňovat demokracii, bránit vlast a nezávi-
slost. On také definuje, že bezpečnostní sy-
stém je vytvářen v rámci evropských a trans -
atlantických bezpečnostních systémů. Od to-
hoto dokumentu je odvozen jiný zákon, jenž
stanoví seznam podniků a zařízení, které mají
strategický význam pro národní bezpečnost,
a jakým způsobem v těchto objektech může
být zastoupen kapitál národní či euroatlantic-
kého původu. Je to příklad, že v praxi některé
pasáže zákona fungují jako určitá pojistka proti
nežádoucím vlivům.

V materiálech o Vaší vlasti jsem se setkal s po-
jmem ekonomický sektor litevské bezpeč-
nostní politiky, jenž je věnován ekonomicky-
bezpečnostní rizikům. Můžete je specifikovat?

Na to, že Rusko energetické zdroje používá
jako politický nástroj, Litva upozorňuje už delší
dobu. Dokud jsme neměli možnost si zajistit
import norského plynu přes již zmíněný LNG
terminál, platili jsme za ruský plyn o 20 % více
než Německo. Před pěti lety založená burza
elektrické energie nahradila zastaralý systém
dlouhodobých kontraktů se zprostředkovateli
s občas dost nejasnými vazby jak uvnitř Litvy,
tak v zahraničí. 

V souvislosti s předcházejícím se nabízí
otázka, v čem se můžeme od Litvy v oblasti
bezpečnostní politiky inspirovat? 

Upevňování bezpečnosti nechápeme pouze
jako zvyšování počtů vojáků a bojové techniky,
ale snažíme se to vnímat komplexně, třeba jak
lépe lákat zahraniční investice.

A pokud jde o přípravu občanů k obraně
státu?

Ozbrojené síly Litvy momentálně tvoří
kolem 20 tisíc osob, z toho až 4500 jsou do -
brovolnické obranné síly, jinak řečeno, aktivní
záloha. Vedle toho do obranného systému
země je zapojen Svaz litevských střelců, ve-
řejná polovojenská organizace, jejíž činnost je
stanovena zákonem. Členem svazu se může
stát každý občan starší 11 let. Členové od 11
do 18 let mají status mladých střelců, v 18 le-
tech dostávají status plnoprávných střelců.
Členství není omezeno věkovou hranicí. Cel-
kový počet členů byl kolem 9 tisíc osob, z toho
přibližně 4 tisíce plnoprávných střelců. Střelci
a vojáci dobrovolnických sil si mohou pořídit
a doma uchovávat poloautomatické zbraně
a munici, které mají právo používat během vý-
cviků a v případě potřeby je budou moci použít
na obranu země. Zákon stanovuje, že nosit
zbraň s sebou mají právo s podmínkou, že
budou oblečeni do vojenských uniforem.

Na druhou stranu se snažíme, aby obyva-
telstvo bylo co nejlépe připraveno čelit krizo-
vým situacím.

Myslíte si, že snaha Bruselu omezit držení
zbraní občany je správná? 

Litevská legislativa o zbraních je mnohem
přísnější než poslední návrhy Evropské ko-
mise.

Co je charakteristické pro soudobé vztahy
mezi Českou republikou a Litevskou republi-
kou?

Naše země jsou skoro sousední, s ohledem
na historickou zkušenost hodně věcí vnímáme
podobně, proto si myslím, že současný ob-
chodní obrat mezi námi, který tvoří kolem 17
miliard korun, má solidní potenciál růstu. Tím,
že máme velice úzce propojenou ekonomiku
se severskými státy, ale stále docela dobře ro-
zumíme střední Evropě, můžeme být zajíma-
vými partnery pro český byznys. 

Kde jsou hlavní rezervy ve vzájemné spolu-
práci a v kterých oblastech?

Největší překážkou intenzivnější spolupráce
je absence přímého leteckého spojení mezi na-
šimi zeměmi. Ale s ohledem na pozitivní růst
letecké dopravy jak u nás, tak tady, doufám, že
přímý let mezi Prahou a Vilniusem je pouze
otázkou času.

Také bych byl radši, kdyby znalost o Litvě
v Česku byla větší, je to úkol mé práce, kterou
se snažím tady vykonávat.

Jste absolvent Karlovy univerzity v Praze,
v Česku žijete řadu let. Co se Vám u nás
především líbí a naopak, co by bylo užitečné
převzít od Litvy?

Líbí se mi hory, Praha a jiná historická místa,
vstřícnost a přívětivost lidí, ale docela chybí
škála a kvalita digitálních služeb. A také moře
a smrkové lesy u něj. 

Jsme členem Evropské unie, přesto mám
někdy pocit, že o sobě navzájem víme méně,
než tomu bylo v minulosti. Když byste měl
krátce představit Litvu a její občany, co byste
řekl?

Litva je země, kde se střetává střední Evropa
se severní, kde Čech může najít povědomě
známé prostředí s puncem severské kvality
a pocitu pro detail, kde můžete vychutnávat
čistou přírodu (při cestě loďkou přes jezera ná-
rodního parku si vodu na vaření brát nemu-
síte). �
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Smlouva o dobrém sousedství a přátel-
ské spolupráci mezi Českou a Sloven-
skou Federativní Republikou a Spolko-

vou republikou Německo z 27. února 1992
byla smlouvou mezi pokojně znovusjedno-
ceným Německem a Československem,
které se za necelý rok pokojně rozdělilo. Obě
události, pokojné znovusjednocení jednoho
stejně jako pokojné rozdělení jiného státního
útvaru, byly možné díky pevnému ukotvení
a perspektivám evropské bezpečnostní ar-
chitektury.

V roce 1992 řešila Evropa úkol využít poli-
tický obrat roku 1989 s jeho nenásilnými re-
volucemi pro celoevropský integrační pro-
ces. Evropa již tehdy poskytovala rámec pro
novou stabilitu a všeobecnou důvěru. S Ev-
ropou se spojovala představa svobody, která
znamenala více než jen opak útlaku a nouze.
S Evropou se spojovala představa svobody
jako možnosti vzít otázku sebeurčení a roz-
hodování o svém životě do vlastních rukou.

Dnes vypadá Evropa jinak než v roce 1992,
ale příslib svobody zůstal. Společným cílem
zůstává posílení Evropy, ve které jsou lidská
práva a základní svobody stejně respektovány
jako demokratické zásady a principy právního
státu a ve které hranice díky vzájemnému po-
rozumění ztrácejí svůj rozdělující charakter
a jsou překonávány v rámci odstraňování hos-
podářských a sociálních odlišností.

My, ministři zahraničních věcí Česka, Slo-
venska a Německa, potvrzujeme před sum-
mitem u příležitosti 60. výročí Římských
smluv tento cíl jako nadále platný a hlásíme
se k naší odpovědnosti za další vývoj evrop-
ského integračního procesu v duchu stability

a vzájemné důvěry. Budeme tak i nadále
činit na bilaterální, regionální i unijní úrovni.

Naše Evropská unie je projektem míru
a svobody; jedinečným, mírovým spojením
evropských států. Unie nabízí rámec pro po-
kojné řešení konfliktů a vytvořila též pevný
základ pro naše vzájemné vztahy.

Dnešní intenzita vzájemných vztahů po-
tvrzuje, že tehdy smluvně zakotvené rozhod-
nutí naznačilo všem třem zemím směr přá-
telské spolupráce. Smlouva z roku 1992 se
odrazila v četných kontaktech v politické,
hospodářské a kulturní oblasti. Vzájemná
důvěra, kterou naše země mezi sebou vybu-
dovaly, nám umožnila, abychom se spo-
lečně soustředili na zvládání aktuálních i bu-
doucích výzev. Tato úzká, do budoucnosti za-
měřená mezistátní spolupráce tím, že vytváří
stabilitu a důvěru, podporuje rovněž proces
evropské integrace.

Jen naše vzájemné hospodářské vztahy
se od podpisu smlouvy zmnohonásobily.
Mimořádně úzká hospodářská spolupráce
a propojenost mezi našimi třemi zeměmi při-
spěla ke sjednocení našeho kontinentu,
stejně jako ke zvýšení blahobytu a stability.

Intenzivní péči a rozvoj bilaterálních
vztahů – jak na politické, tak na občanské
úrovni – považujeme za zásadní prvky pro
posílení spolupráce v Evropské unii.

Evropská unie je ale víc než jen vnitřní trh
a měnová unie. Všechny členské země sdílejí
společné hodnoty jako právní stát, demokra-
cie, svoboda projevu a lidská práva. Kulturní
rozmanitost v Evropě je základem naší sebe-
reflexe. Vzájemný respekt v našich kontaktech
patří k základům našich společných hodnot.

Na aktuální výzvy ve světě pro nás exis-
tuje pouze jediná odpověď: společně jedna-
jící, silná a důvěryhodná Evropa. S ní stojí
a padá naše šance ovlivnit globální řád!
Žádný evropský členský stát není dostatečně
velký, silný či mocný k tomu, aby sám obstál
v globalizovaném světě roku 2017. Žádný
nemůže samostatně zvládnout takové výzvy
jako je změna klimatu, terorismus či mi-
grace.

My, ministři zahraničních věcí Česka, Slo-
venska a Německa, chceme vytvářet tako-
vou Evropu, která bude silnější a lepší.
S ohledem na dramatické důsledky globali-
zovaného světa na národní suverenitu
chceme takovou Evropu, ve které si ucho-
váme svobodu aktivně jednat. Udělení No-
belovy ceny za mír v roce 2012 Evropské unii
je pro nás uznáním i závazkem. Chceme
spolu úžeji spolupracovat v oblasti společné
zahraniční a bezpečnostní politiky a zasazo-
vat se za mír a stabilitu v Evropě i ve světě.
Také v rámci NATO přinášejí naše země ino-
vativní impulsy.

Potřebujeme evropské zabezpečení hra-
nic, kombinující národní a komunitární
prvky, stejně jako společnou uprchlickou
a migrační politiku. Chceme Evropu, která se
na svém území bude schopna bránit teroris-
tům i organizovanému zločinu.

Chceme konkurenceschopnou Evropu,
která investuje do vzdělání a výzkumu a do
naší veřejné infrastruktury, se společnou fi-
nanční a hospodářskou politikou. A chceme
sociálně spravedlivou Evropu, ve které
mohou lidé žít a pracovat za spravedlivých
podmínek. �

Čtvrt století česko-slovensko-německé smlouvy 
o dobrém sousedství
Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, Miroslava Lajčáka 
a Sigmara Gabriela (27. února 2017)

V loňském roce dosáhl objem zahra-
ničního obchodu s Německem re-
kordních 2,2 bilionů korun a po-

druhé za sebou překonal dvoubilionovou
hranici. „Německo je tradičně nejvýznam-
nějším obchodním partnerem České repu-
bliky. V roce 2016 se podílelo na celkovém
objemu českého zahraničního obchodu 30

procenty,“ komentuje zveřejněné údaje
ČSÚ Bernard Bauer, výkonný člen před-
stavenstva Česko-německé obchodní
a průmyslové komory (ČNOPK), a dodává:
„Věřím, že česko-německému zahranič-
nímu obchodu se bude dařit i tento rok.
Celkový vývoj však do jisté míry ovlivní
ukončení intervencí ČNB, ke kterému má

letos dojít.“ V roce 2016 do Německa smě-
řovala třetina českého vývozu a na našeho
západního souseda připadlo téměř 27 pro-
cent celkového dovozu do ČR. Mezi nej-
více vyvážené i dovážené komodity patřila
silniční vozidla, elektrická zařízení, pří-
stroje a spotřebiče, stroje a zařízení a ko-
vové výrobky. �

Další rekord česko-německého zahraničního obchodu



V poslední době se v souvislosti s kybernetic-
kou bezpečností hodně hovoří o GDPR regu-
laci. Přibližte nám prosím, co vše představuje.

Nová legislativa EU ohledně ochrany osob-
ních údajů – General Data Protection Regula-
tion – bude platit již od 25. 5. 2018. Dává obča-
nům EU možnost kontroly nad tím, co se děje
s jejich osobními údaji. GDPR umožní stejnou
vymahatelnost práva na ochranu osobních
údajů v celé EU, ukládá stejné sankce a zavádí
těsnou spolupráci dozorových orgánů.

Aby tato legislativa byla přijata ve všech ze-
mích EU a v řádné podobě, zajišťují vysoké po-
kuty za její nedodržování.

Jaké povinnosti z ní vyplývají pro státní
správu a samosprávu?

Větší zpracovatelé osobních údajů budou
mít za povinnost zřídit pozici DPO – Data Pro-
tection Officer.

Dále GDPR s sebou přinese větší admini-
strativní i technickou zátěž při nakládání
s osobními údaji a nově je zavedena povinnost
hlásit úniky dat do 72 hodin od zjištění, a to
nadřízenému orgánu – v případě ČR je to Úřad
pro ochranu osobních údajů.

A pokud jde o firmy a společnosti?
Nařízení jsou v podstatě stejná jako pro

státní instituce.

Jak je to s tvrzením, že některé firmy si z toho
chtějí udělat výhodný business?

Každá zákonná povinnost je svým způso-
bem obchodní pobídka směřující do volného
trhu. V tuto chvíli se spíše všichni orientují na
pochopení povinnosti a zavedení správných
opatření. Sankce jsou totiž opravdu vysoké.
Pokud si na tom chce někdo budovat výhodný
business, bude muset ale předvést kvalitu,
jinak velice rychle narazí.

Jaké produkty a služby nabízíte zákazníkům? 
AXENTA a.s., nabízí zejména řešení a služby

v oblasti provozních a bezpečnostních moni-
toringů. A dále nabízíme řešení a služby v ob-
lasti quality assurance v kyber bezpečnostních
projektech a řešení pro sledování a manage-
ment chování vybraných osob v oblasti IT.

Mezi vašimi klienty je řada společností ze sek-
toru energetika. Rčení, že s elektřinou mů-
žeme téměř vše a bez ní prakticky nic, dokládá
její význam pro chod společnosti. Zajímalo by
nás, na co vše se v oblasti bezpečnosti
v tomto sektoru zaměřujete?

V sektoru elektro energetiky se zaměřu-
jeme také na oblast provozního a bezpečnost-
ního monitoringu. V této oblasti máme jedny
z největších a nejstarších referencí, vždyť
v tomto oboru jsme osobně již 15 let a firma
AXENTA a.s., se v něm pohybuje od založení,
tj. od roku 2009.

S digitalizací průmyslu a přechodem na In-
dustry 4.0 potřeba bezpečnosti dat a jejich
množství vzroste nebývalou měrou. Jsme na
to dostatečně připraveni?

Technicky a znalostně jsme na toto připra-
veni. A výrobci řešení a produktů také. Jedi-
ným problémem se v tuto chvílí jeví nedosta-
tek erudovaných a znalých lidí, ale to je celo-
světový problém v oblasti kyber bezpečnosti.
Přičítáme to rychlému rozvoji v této oblasti
v posledních letech.

Na nedávném semináři jste hovořil o tom, že
bezpečnost je pouze o lidech. Můžete to spe-
cifikovat?

Sebelepší detekční technika není v tuto
chvíli schopna ověřit, zda se opravdu jedná
o incident a pokud ano, není schopna reagovat
podle incident response plánů. Takže potřeba
člověka na rozhraní stroje a reality je stálá.
A jak jsem odpovídal výše, odborníků na kyber
bezpečnost je stále málo.

Jak tedy uchopit kybernetickou bezpečnost?
Asi není reálné očekávat, že někdy půjde

vývoj IT ruku v ruce s bezpečností. Pobídky
trhu jsou tak silným stimulem, že bezpečnost
je vždy řešena o krok pozadu, prostě a krátce
zdržuje. Nelze tedy nad tímto plakat, ale je po-
třeba konat. Apelovat na zavedení kyber bez-
pečnosti do všech nových oblastí, evangelizo-
vat veřejnost a v neposlední řadě i vyvíjet nové
produkty s ohledem na co největší úsporu lid-
ských sil.

Co především AXENTU odlišuje od dalších
firem z oboru?

AXENTU a.s., odlišuje především jiný pří-
stup. My, zakladatelé společnosti jsme dříve
pracovali na místech příjemců služby, takže si

dokážeme představit potřeby našich zákazníků
a respektujeme je.

Dále se snažíme být inovativním, mladým
a přesto velice zkušeným týmem na špici v ob-
lasti bezpečnostních monitoringů.

Jste spolutvůrcem Krajského Operačního
Centra (KOC) Jihomoravského kraje. Co vše
zahrnuje, není to příliš nákladná záležitost,
přesněji, vyplatí se do něj investovat?

Určitě se vyplatí investovat do těchto řešení.
V JMK toto bezpečnostní dohledové centrum
slouží nejen pro samotný kraj – kde je to po-
vinné, dané Zákonem o kybernetické bezpeč-
nosti – ale již začíná sloužit i pro monitoring
stavu bezpečnosti v podřízených organizacích
kraje. A v tomto případě se takovéto centrum
začíná vyplácet tím, že centralizuje nejen tech-
nologie a techniku, ale především operační
tým. A odborných lidí je málo, jak jsme si řekli
výše.

Jaký bude jeho další rozvoj?
Předpokládám připojení dalších podříze-

ných organizací kraje dle toho, jak je kraj vyti-
puje. A dále předpokládám rozvoj funkcionalit
samotného KOC.

Myslíte, že by bylo účelné, aby podobná bez-
pečnostní centra byla ve všech krajích?

Vzhledem k tomu, co očekáváme v noveli-
zaci Zákona o kybernetické bezpečnosti, bude
budování těchto center pro kraje nezbytností.
Budovat řešení per partes pro kraj a pro jed-
notlivé podřízené organizace krajů je drahé
a neefektivní.

Na nedávné konferenci věnované kyberne-
tické bezpečnosti v San Francisku byla pre-
zentována nejrůznější řešení – celkem 326 vy-
stoupení. To svědčí o mimořádné pozornosti,
která je kyberprostoru ve všech souvislostech
věnována. Vznikají nová rizika, vyvíjejí se ře-
šení, jak jim čelit. V podstatě je to nekonečný
příběh. Jaké jsou podle Vás hlavní hrozby sou-
časnosti a jaká opatření je třeba přijmout, aby
se minimalizovaly?

Žijeme stále podobný život se všemi ra-
dostmi a problémy jako před sto lety. Ale naše
údaje, peníze, informace apod. se přesunuly
do virtuálního světa. Logicky se tedy útoky,
krádeže, války také přesouvají do tohoto virtu-
álního světa.

Za hrozby osobně považuji překotný rozvoj
Internet of Things, Smart Technologií, útoky
na IT výrobních systémů apod. a v neposlední
řadě i nedostatek odborných lidských kapacit
v oblasti kyber bezpečnosti.

Vyjmenovat všechny záměry, jak zabezpečit
tyto oblasti by zabralo mnoho řádků, omezím
se tedy jen na prohlášení, že opatření jsou hle-
dána a nacházena a pokud je snaha a chuť,
vždy se řešení najde. �
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V JMK funguje Krajské Operační Centrum nejen pro samotný
kraj, ale již začíná sloužit i pro monitoring stavu bezpečnosti
v jeho podřízených organizacích, 

řekl CzechIndustry Lukáš Přibyl, generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti AXENTA



Ten letošní přinesl několik novinek.
„Především ZAT v letošním roce
slaví 55 let od svého založení. ZAT

roste nejenom co do počtu a významu za-
kázek v České republice a ve světě. V sou-
časné době dodáváme do 60 zemí na pěti
kontinentech a etablujeme se v nových te-
ritoriích, například v Indonésii či Íránu.
Roste také zájem našich partnerů o před-
stavení každoročních novinek na Zákaznic-
kém dnu. Proto jsme nově přesunuli dopo-
lední program do velkého sálu sousedního
multikina, do něhož se mohli účastníci
svézt elektromobilem,“ doplnila Vladislava
Česáková, členka představenstva ZAT. 

Technické novinky

V úvodní části představil Pavel Kulík, ředi-
tel útvaru Technický rozvoj, novinky v řídi-
cím systému SandRA (Safe and Reliable
Automation). „Loňský rok byl ve znamení
vizualizace a komunikace. Aplikovali jsme
do systému prvky, které rozšiřují jeho ko-
munikační možnosti a zpříjemňují uživatel-
ské rozhraní,“ konstatuje Kulík. V oblasti
hardware jde zejména o nové typy kom-
paktních stanic řady SandRA Z210, u soft-
waru o nové funkce návrhových nástrojů
Pertinax a Projektové databáze Pertinax.
Ve spolupráci s plzeňským Regionálním
inovačním centrem při Fakultě elektrotech-
nické Západočeské univerzity v Plzni vyvi-

nuli vývojáři ZAT automatizované testo-
vací pracoviště pro řadu SandRA Z100 pri-
márně určenou pro použití v jaderné ener-
getice.

V energetice je bezpečnost provozova-
ných systémů prioritní. S rostoucími funk-
cionalitami a službami v souvislosti s Prů-
myslem 4.0 je nutné neustále vyvíjet nové
bezpečnostní prvky. „My, jako vývojáři
a výrobci řídicího systému v nejvyšší bez-
pečnostní kategorii, tomu věnujeme maxi-
mální pozornost. Proto chceme spolehli-
vost z výrobní fáze co nejvíce rozšířit i na
provozovaná zařízení. Sem patří i rozšíření
funkčnosti aplikačně nezávislé dálkové dia-
gnostiky,“ doplňuje Kulík. 

ZAT v jaderné energetice

Produkce společnosti ZAT je v současné
době nasazena na 10 procentech jader-
ných elektráren ve světě a 26 procentech
v Evropské unii. „Známe požadavky norem
států provozujících jaderné systémy v nej-
vyšší bezpečnostní kategorii A, B i C
a umíme se jim přizpůsobit. Také náš bez-
pečnostní řídicí systém SandRA je v jader-
ných elektrárnách s technologiemi VVER
velmi žádaný. V současné době realizu-
jeme zakázky pro obě jaderné elektrárny
v České republice, pro slovenské jaderné
elektrárny Jaslovské Bohunice a Mo-
chovce i jadernou elektrárnu Pakš v Ma-
ďarsku,“ upřesňuje Karel Stočes, ředitel di-
vize Jaderná energetika. 

Právě pro poslední jmenovaný projekt JE
Pakš ZAT dodává ve spolupráci se ŠKODA
JS a.s. kromě tradičního produktu řízení po-
lohy regulačních tyčí i dva nové systémy -
bezpečnostní systém odpojení silového na-
pájení v nejvyšší bezpečnostní kategorii a sy-
stém řízení výkonu reaktoru. Jde o kom-
pletní obměnu řídicího systému za půl mili-
ardy korun. „Rekonstrukci prvního bloku
máme úspěšně za sebou, k 31. prosinci do-
sáhl blok B2 JE Pakš stoprocentního výkonu.
Obnova dalších tří bloků bude probíhat po-
stupně do roku 2019,“ upřesňuje Stočes. 

A jaké novinky představila divize Jaderné
energetiky na Zákaznickém dnu? „Nastavili

ZAT cílí na kybernetickou bezpečnost a inovativní služby
„Společnost ZAT se v letošním roce zaměří na posílení kybernetické bezpečnosti řídicího systému
SandRA a rozvoj aplikací a služeb směrem k Průmyslu 4.0,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva 
ZAT a.s. Nejen tato témata zazněla na 14. zákaznickém dnu, který se konal v lednu v Plzni.
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Společnost ZAT a.s. je nejstarší českou
firmou v oboru automatizace technolo-
gických procesů s 55letou historií. Je
uznávaným dodavatelem zejména
v oborech jaderné energetiky, klasické
energetiky, povrchové těžby a dopravy
surovin, plynárenství, dopravy a prů-
myslových procesů. Firma sídlí v Pří-
brami s pobočkou v Plzni, na Slovensku
a na Kubě. Má vlastní vývoj, projekci,
výrobu, instalaci i servis elektronických
zařízení, řídicích systémů a jejich kom-
ponent. Je také certifikovaným výrob-
cem zdravotnických přístrojů. 



jsme nové procesy pro systémy s vlivem na
bezpečnost, a to od přípravné a projektové
fáze přes výrobní, testovací, instalační až po
servisní fázi. Všechny procesy mají imple-
mentovány nejvyšší bezpečnostní normu
IEC 60880 (SW pro bezpečnostní systémy),“
říká Karel Stočes. Podle něj se chce divize
v letošním roce zaměřit na další rozvoj bez-
pečnostních systémů a know-how ve speci-
álních aplikacích. Ve spojení s Průmyslem
4.0 cílí na sběr a zpracování dat a vytvoření
expertních systémů pro jejich analýzu pro
potřeby zákazníků.

Energetika budoucnosti je o službách

„Energetika postupně stírá hrany, kdy se
striktně rozlišují dodavatelé pro výrobu
elektrické energie, její přenos a spotřebu.
My v současné době umíme řídit technolo-
gie od paroplynových cyklů přes uhelné
a vodní elektrárny, spalovny až po solární
systémy. Ve vývoji se chceme zaměřit na
rozšiřování produktů pro energetické zdroje
a optimalizaci provozu celých systémů
včetně spotřeby. To předpokládá vývoj no-
vých produktů a přizpůsobení stávajících,“
říká František Kural, ředitel divize Energe-
tika. 

ZAT se v oblasti klasické energetiky pri-
márně zaměřuje na dodávky DCS systémů,
tedy řízení celého energetického bloku,
dále na ovládání jednotlivých částí techno-
logie, například parní turbíny, budicí sou-
pravy generátoru atd. „Zde vidíme mož-
nosti ve vývoji aplikací pro automatický
start a odstavení tepelných a vodních
bloků, dále v expertních službách, jako je
sběr dat a jejich zpracování, řízení a distri-
buci pro potřeby zákazníka, v dálkové dia-
gnostice atd. Nejde nám jen o dodávky, ale
i o udržování systémů, o trénování ob-
sluhy,“ doplňuje Kural. Právě první trena-
žer řízení provozu je součástí dodávky pro
polského zákazníka. 

V oblasti rozšiřování produktů pro ener-
getické zdroje chystá ZAT pro menší tur-
bíny nový řídicí systém SandRA na plat-

formě Z210. Jsou plánované investice do
rozšíření funkčnosti regulátoru buzení
o další komunikační protokoly včetně ná-
strojů na konfiguraci komunikačních
bridge pro SandRA Z200 a Z210. „Chceme
se také zaměřit na ŘS pro malé točivé
zdroje, jako jsou točivé redukce nebo malé
vodní zdroje. S transferem a přenosem
elektrické energie souvisí i rozšíření port-
folia o elektrické ochrany generátoru, roz-
vodny a další části elektrosystémů,“
upřesňuje Kural.  Další možnosti vidí firma
v akumulaci energie (bateriová pole), aku-
mulaci ve vodě (elektrokotle), či v high-
tech zařízení na přenos stejnosměrné ener-
gie (HVDC).

Vývojáři společnosti ZAT na Zákaznickém
dnu představili nový produkt pro klasické
elektrárny, a to nadotáčkovou ochranu tur-
bíny. František Kural hovořil také o nových
obchodních příležitostech. Kromě stabilního
domácího trhu a tradičních lokací, jako je
Kuba, Egypt či severní Evropa, se firmě daří
etablovat na nových trzích např. Indonésie či
Íránu.

Smart systémy 
Segmentem, kterému věnuje ZAT zvýšenou
pozornost, jsou řídicí systémy pro tzv. smart
systémy. V současné době jde o oblast dráž-
ních systémů, bioplynových stanic, vodáren
atd. „Chceme se v tomto oboru zaměřit na
vývoj nových technologií v kontextu Prů-
myslu 4.0, jako jsou internet věcí, big data
a nové služby pro zákazníky včetně vývoje
inteligentních systémů pro Smart City,“ kon-
statuje Václav Janoch, ředitel divize Smart
systémy. 

Jedním z tradičních oborů společnosti
ZAT jsou řídicí systémy v dopravě. Zde firma
poskytuje dva stěžejní produkty, a to sy-
stémy pro dispečerskou a řídicí techniku
a dálkovou diagnostiku.  Pro tyto dodávky
používá řídicí systém SandRA Z210 pro spe-
ciální aplikace. „Zájem o naše řídicí systémy
stále roste. V oblasti plynárenství jsme v loň-
ském roce navýšili u telemetrických stanic
objem zakázek o 100 procent. Těsně před Vá-
nocemi jsme dokončili významnou zakázku,
a to upgrade řídicího systému v podzemním
zásobníku ve Štramberku, kde je nasazen ŘS

SandRA ve významné trojnásobné redun-
danci,“ doplňuje Janoch.

I po výrazném utlumení povrchové těžby
ZAT tuto oblast neopustil, stále působí
v úpravách povrchových dodávek a dispe-
činků, například na Dolech Bílina nebo
v Úpravně uhlí Ledvice. 

Také téma bioplynových stanic se opět
vrací do hry. Podle Janocha je třeba po
boomu před třemi lety řídicí systémy upravit,
modernizovat a rozšířit o nové technologie.
Jde například o zvýšení účinnosti stanice či
vývoj aplikací na míru dle potřeb zákazníka.
„Z realizovaných projektů máme výborné re-
ference. Bioplynové stanice s řídicím systé-
mem SandRA pracují stále na výkonu 90 pro-
cent a vyšším,“ připomíná Václav Janoch.
Nejenom v tomto segmentu zákazníci hojně
využívají servisní služby společnosti ZAT. 

Polovina výroby 
je pro externí zákazníky
Česká společnost ZAT je známá především
jako výrobce a dodavatel řídicích systémů

pro energetiku a průmysl. Ve svém závodě
v Příbrami ročně vyrobí přes 70 000 kusů
průmyslové elektroniky. Polovinu výrobní
kapacity přitom zabírají zakázky pro externí
firmy. V posledních pěti letech firma napří-
klad dodala ve spolupráci se Škodou Elec-
tric řídicí systém pohonu pro 80 lokomotiv
pro Turecké státní dráhy nebo elektronické
pohony vozů nového metra pro čtyřmili-
onové město Su-čou ve východní části
Číny. ZAT se také podílel na komplexní re-
konstrukci 460 vozů pražského metra, do-
dávkách lokomotiv Škoda 109E vyráběných
Škoda Transportation pro České dráhy
nebo ve spolupráci s firmou InPower na
projektu do Jižní Koreje pro rychlovlaky
řady KTX. „Pokud má firma individuální po-
žadavky, můžeme pro ni v podstatě vyrobit
jakoukoliv elektronickou sestavu od proto-
typů až po středně velkou výrobní sérii,“
uzavírá Vladimír Pikard, vedoucí výroby
ZAT. �

Denisa Ranochová
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V roce 2016 objem pohledávek po-
stoupených firmám, které asociace
sdružuje, sice mírně poklesl, ale

jiný ukazatel, objem zapojených pro-
středků, vzrostl k 31. prosinci 2016 proti
předchozímu roku o 12,5 % a dosáhl částky
18,9 miliard korun. Tento ukazatel má při-
tom pro posouzení dynamiky factoringo-
vého trhu a porovnání s běžnými úvěro-
vými produkty dokonce větší vypovídací
schopnost než objem postoupených po-
hledávek. Jde totiž o peníze, které factorin-
gové společnosti přes postoupené pohle-
dávky reálně daly k dispozici svým klien-
tům a které představují alternativu k ban-
kovnímu úvěru. Za zmínku stojí i to, že
v některých specifických oblastech vzrostl
i objem postoupených pohledávek, v ex-
portním factoringu např. o 12,5 %.

Pro představu, jak vlastně vypadá facto-
ringový trh v České republice, se ještě
vraťme ke zmíněné Asociaci factoringo-
vých společností. Ta vznikla v roce 2000
a v současné době sdružuje šest rozhodu-
jících poskytovatelů factoringových slu-
žeb, kteří v České republice působí. Statis-
tika, kterou asociace čtvrtletně sestavuje,
tak poskytuje dobrou představu o vývoji
factoringu v tuzemsku. Členským firmám
(jde o jednu banku, čtyři firmy, které jsou
součástí velkých bankovních skupin,
a jednu nezávislou společnost) postoupili
klienti v roce 2016 pohledávky v celkové
hodnotě 131 miliard korun. Odhaduje se,
že společnosti sdružené v asociaci obslu-
hují zhruba 2 000 klientů, kteří využívají
pro factoringové financování své pohle-
dávky z dodávek někdy až desítkám svých
odběratelů. S factoringem se tak může
v denní praxi setkávat v České republice
až několik desítek tisíc firem. Společnost
ČSOB Factoring je součástí českého facto-

ringového trhu již 25 let, aktuálně s tržním
podílem kolem 25 %. 

Factoring historicky vznikl jako alterna-
tiva k úvěru, nedá se ovšem říci, že by mu
přímo konkuroval, a to je zřejmě důvodem,
proč i v době, kdy není tak velkým problé-
mem úvěr získat, zájem o factoringové fi-
nancování neklesá. Factoring v základní
formě, jak ji nabízí společnost ČSOB Fac-
toring, je totiž velmi komplexní produkt,
který kromě flexibilního zdroje financí při-
náší svým uživatelům také přínos v oblasti
správy pohledávek a v případě tzv. bezre-
gresního factoringu ještě ochranu proti
ztrátám ze špatných pohledávek, protože
riziko neplacení přebírá ČSOB Factoring.
Právě toto řešení je pravděpodobným dů-
vodem pro vyšší dynamiku exportního fac-

toringu, který je typicky využíván v bezre-
gresní podobě. Pro exportéry snižuje tento
produkt rizika při vstupu na nové trhy,
neboť trh a subjekty na něm působící pro-
věřuje ČSOB Factoring, zpravidla ve spo-
lupráci s partnery z oblasti úvěrového po-
jištění. Nastaví odpovídající limit, a pokud
postoupenou pohledávku neuhradí odbě-
ratel, nese do výše tohoto limitu riziko. Ne-
dojde-li k úhradě ve sjednaných lhůtách,
zahájí inkasní proces a převzetí rizika kryje
i s ním spojené náklady. Klientovi tak od-
padnou neproduktivní činnosti spojené
s vymáháním pohledávek, ale také ne vždy
příjemná komunikace s dlužníky, kterou
může v zahraničí navíc komplikovat jazy-
ková bariéra nebo nejistota při volbě vhod-
ného právního zastoupení.

ČSOB Factoring nabízí ovšem řešení
i pro klienty, kteří intenzivní správu pohle-
dávek či převzetí rizika nevyžadují. V těchto
schématech se potom komunikace s kli-
enty odehrává v podobě elektronické vý-
měny dat a kontakty s odběrateli jsou
omezeny na technické minimum. Jiná
forma factoringu zase umožňuje, aby kli-
ent pohledávky postoupené společnosti
ČSOB Factoring vyvedl ze své bilance, což
má pochopitelně příznivý vliv na celou
řadu finančních ukazatelů, podle kterých je
hodnocena celková kondice firmy. Hlav-
ními komponenty factoringového pro-
duktu tak sice zůstávají financování, správa
pohledávek a převzetí rizika, ale ČSOB Fac-
toring se vždy snaží přizpůsobit jejich podíl
v nabízeném řešení skutečným potřebám
a očekávání klienta.    

Je zřejmé, že díky schopnosti reagovat
na potřeby klientů dokáže factoring nejen
plnit svou hlavní roli, být dostupnou alter-
nativou k bankovnímu úvěru, ale přinášet
i nová řešení. Platí to také v době ekono-
mického růstu. Pro případné zájemce je
dobrou zprávou i to, že současné období
nízkých úrokových sazeb zlevnilo nejen
úvěrové zdroje, ale i ty poskytnuté pro-
střednictvím factoringu. Kdo má zájem,
získá kromě financování díky správě pohle-
dávek a s využitím převzetí rizika neplacení
navíc vyšší míru jistoty. Jiné formy facto-
ringu naopak zjednodušují vzájemnou ko-
munikaci a minimalizují administrativní
procesy související s postupováním pohle-
dávek. Díky tomu má factoring pevné
místo na finančním trhu nejen v České re-
publice, ale i v dalších státech. Potvrzují to
i statistiky EUF, asociace, která sdružuje
poskytovatele factoringu v rámci Evropské
unie. V roce 2015 dosáhl v EU obrat po-
stoupených pohledávek částky 1,47 bilionů
eur, což proti předchozímu roku zname-
nalo růst o 5,43 %. �

Tomáš Morávek
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Factoring v období ekonomického růstu 
a nízkých úrokových sazeb
Jak se daří factoringovému financování v podmínkách rostoucí ekonomiky a na trhu s širokou
nabídkou dostupných bankovních úvěrů? Soudě podle statistiky Asociace factoringových společností
České republiky asi ne zcela špatně. 

Tomáš Morávek, předseda představenstva,
generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.



1. Jak se změní svět

Kamkoli se dnes podíváme, vidíme internet.
Stroje spolu komunikují. Výroba se automati-
zuje jako nikdy. Právě totiž probíhá čtvrtá prů-
myslová revoluce. Ta přinese ekonomice
mnoho změn. Svět bude díky technologiím
jiný. Bude rychlejší, složitější, automatizova-
nější, individualizovanější, a přitom globálnější.

Podniky budou jiné. Výroba bude jiná. Práce
bude jiná. Mnoho profesí zanikne. Naopak
vzniknou nové profese, které dosud neznáme,
podobně jako před pár lety nikdo netušil, kdo
je to webdesigner.

Mnoho profesí nebude muset cestovat do
práce. Bude se pracovat z domova. Tím, že ne-
bude nutné pracovat v kanceláři, nebude ani
nutné, aby lidé v jedné „kanceláři“ pracovali
ve stejném regionu, zemi či časovém pásmu.

Pojetí národních ekonomik se tím začne
smývat. Celý den neopustíte Košice, ale bu-
dete pracovat pro britskou firmu registrova-
nou na ostrově Man, kde všichni mluví česky,
protože Británie nebude mít s firmou nic spo-
lečného. Už dnes se do konkurence nedostá-
vají jen zaměstnanci a firmy, ale i státy a jejich
daňové systémy.

Členění výrobků na to, jestli jsou vyrobené
v Číně nebo v Německu, ztratí smysl, protože
se bude vše vyrábět podobně na téměř stej-
ných strojích. Zažijeme ohromný rozvoj 3D ti-
skáren. Výrobek bude vyrábět 3D tiskárna vy-
vinutá v Británii, vyrobená v Číně, řízená ame-
rickým softwarem a umístěná kdekoli na
světě. Výrobek bude tedy vždy identický. Kva-
lita bude totožná stejně jako výrobní cena.

Cenové rozdíly finálního výrobku budou už
generovány jen legislativou, kdy firmy v růz-
ných zemích budou různě daněny a při vývozu
zatíženy jinými cly. Německé zboží tak při
stejné kvalitě bude levnější než čínské, protože
na čínské zboží budou uvalena cla a dovoz do
Prahy bude z Číny mnohem dražší než z Ně-
mecka. Výhoda nízkých čínských mezd se vy-
tratí. Čína tak už bude těžit jen z toho, že ne-
vystaví podniky tlaku ekologické legislativy,
nebo tím, že uměle oslabí svou měnu.

2. Roboti budou konkurovat lidem

Než se však dostaneme do tohoto stavu,
hodně věcí se ještě změní. Začne to tím, že
hodně lidí přijde o místo. Tito lidé propadnou
do ohromné frustrace, protože nedokážou
rychle najít uplatnění. Obávám se, že kumulo-
vaně přijde o práci kvůli čtvrté průmyslové re-
voluci přes miliardu lidí. Většina z nich bude
z Asie. Jen jihovýchodní Asie přijde v nejbliž-
ších letech o 140 milionů pracovních míst.

Jednoduchá výroba založené na nízkých
mzdách a nulových sociálních a ekologických
standardech, která táhla Asii nahoru během
posledních třiceti let, skončí.

Zasažena bude i Evropa. Nejvíc budou za-
saženy ekonomiky založené na levné pracovní
síle. Trpět bude zejména Balkán. Těžkým vývo-
jem však projdou i středoevropské země bý-
valého východního bloku včetně ČR.

3. ČR jako levná ekonomika

Česká republika je nízkonákladovou ekonomi-
kou, kde je v porovnání s Německem a Rakou-
skem většina zboží a služeb levnější. Nepo-
měry a rozevřené nůžky jsou až moc velké, aby
toho nevyužila čtvrtá průmyslová revoluce.

Tím, co asi nejvíc bije do očí, je nepoměr
mezi HDP a úrovní mezd. ČR na tom není
s HDP vůbec špatně, ale ve mzdách se to ne-
zrcadlí. Průměrná mzda je podle Eurostatu
v ČR 3,3x nižší než v Německu. Přitom jsme
hned vedle sebe a jsme si velmi jako lidé velmi
podobní (ostatně několik milionů Němců zde
ještě před pár desítkami let žilo). Formovaly
nás historicky podobné vlivy.

Proti průměru EU je česká průměrná mzda
nižší 2,7x. Ano, je to z velké části způsobenou
měnovým kurzem. Mnoho lidí si ale mylně
myslí, že kdybychom měli euro, bylo by to
zcela jiné a mzdy by se zcela vyrovnaly. Nevy-
rovnaly. Při přepočtení paritou kupní síly jsme
se mzdou na 59 % EU, ale HDP v paritě kupní
síly máme na úrovni 86 % EU. Tak vysoko
není žádná jiná země bývalého východního
bloku. Už jsme výš i než mnohé jihoevropské
země.

Naše mzdy jsou evidentně nepřirozeně
nízké. Mohly by být mnohem vyšší. Kdyby-
chom si vytvořili graf, kde na osu Y vyneseme
HDP, na osu X mzdy a vše přepočteme paritou
kupní síly, zjistíme, že čím bohatší ekonomika,
tím vyšší mzdy.

Najdeme však pár výjimek, a sem bude pa-
třit právě ČR. Nízké mzdy vychylují ČR z trendu
EU. Zjistíme, že našemu HDP by odpovídaly
mzdy takové, jaké mají na Maltě nebo ve Špa-
nělsku. To by znamenalo nominálně zvýšit
mzdy o 70 až 120 %. Ano, našemu HDP by od-
povídaly zhruba dvojnásobné mzdy.

4. Zaostalá struktura ekonomiky

Už slyším, jak exportéři křičí, že kdyby zvýšili
mzdy, zkrachovali by. Ano, mají pravdu. Mnozí
by zkrachovali. Dvojnásobné mzdy nejsou
kompatibilní se stávající strukturou ekono-
miky. Stávající struktura ekonomiky je totiž
překonaná.

Abychom mohli mít dvojnásobné mzdy
a nezbankrotovali, potřebovali bychom vyšší
produktivitu práce, což by se zrcadlilo v no-
vých technologiích a nižším zastoupení mon-
toven. (Tady je nutno upozornit, že pod „pro-
duktivitou práce“ ekonom nerozumí nic jako
čas strávený v práci, úsilí věnované práci a po-
dobně – jde spíš o vybavenost kapitálem
a technologiemi, což je zase důsledek dlouho-
leté předešlé investiční aktivity.)

Český průmysl má totiž bohužel směšnou
přidanou hodnotu. ČR zaměstnává v průmyslu
37 % lidí a průmysl tvoří 37 % HDP. V Německu
pracuje v průmyslu 25 %, ale tvoří 30 % HDP.
Tolik lidí zapojených u nás do průmyslu by
tedy mělo generovat podle německých měří-
tek alespoň 44 % HDP. Problém zjevně není
v lidech samotných. Problém je technologii,
vlastnictví, způsobu řízení a v našich hlavách.

5. Vlastnická struktura firem

Když se podíváme do historie, začne být nízká
produktivita logická. Značná část průmyslu
přešla po kuponové privatizaci pod zahraniční
firmy. Zatímco původně český průmysl tvořil
především finální výrobky, dnes vyrábí hlavně
komponenty. V horším případě fungují to-
várny jako montovny komponent vyrobených
jinde. Jsme subdodávkovou ekonomikou.

To je důsledek privatizace, nedostatku do-
mácího kapitálu, know-how, vývoje a vý-

Vize 2030
Čtvrtá průmyslová revoluce změní trh práce, sociální systém, daně a veřejné finance
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zkumu. Vyhovuje to zahraničním vlastníkům
a dlouho to vyhovovalo i českým politikům,
protože výroba náročná na pracovní sílu zna-
mená i nízkou nezaměstnanost. To se opravdu
podařilo.

ČR má nejnižší nezaměstnanost v EU.
Cenou za to ale je, že lidé jen dvě stě kilometrů
od nás s velmi podobnými znalostmi a schop-
nosti vydělávají třikrát více než my, což se pro-
jevuje zejména v tom, v čem jezdí a kam jezdí
na dovolenou: Tady platíme stejné ceny, ale
s nesrovnatelnými příjmy. Zůstáváme i 25 let
po revoluci chudými příbuznými. Pohádka
o středoevropském tygru se nekonala.

6. Co s tím může dělat politik?

To je něco, co může rozumný politik jen těžko
změnit. Jednou byly podniky prodány zahra-
ničním firmám, takže nyní nemůže politik
vlastníkům diktovat, co mají vyrábět a jak.
Nemá smysl vymýšlet nějaké restrikce a pod-
niky někam tlačit.

V poslední době často slýchám, že bychom
měli zakázat odliv dividend. To je to nejhlou-
pější, co bychom mohli udělat. Všichni zde in-
vestovali právě kvůli dividendám. Když jim
vezmeme dividendy, budou se nám v bu-
doucnu vyhýbat a vrátí se to ČR jako bume-
rang. Tudy cesta nevede.

ČR potřebuje vytvořit pro investice takové
prostředí, že budou všichni vědět, že je pro ně
výnosnější nechat kapitál pracovat v ČR, než
aby ho stahovali jinam. Takové prostředí se
vyznačuje několika rysy:

Investoři vítají stabilní a predikovatelné pro-
středí. Jinými slovy, měnit každý rok daně je
cesta do pekel.

Investoři preferují prostředí, kde platí pra-
vidla pro všechny a stejně. To představuje
omezení korupce. Jasně měřitelným cílem po-
litiky by proto mělo být posunout ČR v indexu
korupce mezi 20 nejlepších světa. Dnes jsme
podle Transparency International na 37. místě.

Investoři preferují stabilní ekonomiky, kde
se mění vlády jen v řádných volbách a kde je
stabilní makroekonomické prostředí, což se zr-
cadlí v dobrém a neměnném ratingu. Cílem
vlády by proto měl být vyšší rating dlouhodo-
bých i krátkodobých závazků v domácí i zahra-
niční měně.

Investoři pochopitelně vítají nižší daně. Není
to ale to nejpodstatnější. Vítají i rychlé odpisy.
Vítají minimum byrokracie. Investoři zkrátka
chtějí minimum restrikcí. Podle indexu Doing
business jsme podle MMF až na 27. pozici.
Vláda by měla mít za cíl posunout se mezi 20
nejlepších. Zajímavé je podívat se na subin-
dexy. Jsme až na 130. příčce u snadnosti získat
stavební povolení. 68. ve vymahatelnosti
práva. 53. v jednoduchosti daňového systému.
53. v ochraně práv minoritních akcionářů. 81.
ve snadnosti odstartování podnikání. 32. ve
snadnosti získání úvěru.

Je jasné, že investoři vítají jednoduchý
právní systém, v němž lze snadno spravovat
holdingy. To ČR nemá. Řada v ČR založených
firem má proto sídlo v Nizozemsku. To uka-
zuje, že výše daní opravdu není to jediné.
Kdyby se jednalo jen o daně, byly by firmy za-
ložené mimo Evropu.

Investoři, kterým nejde o nízké mzdy, chtějí
zemi, která je technologicky vyspělá a připra-
vená na digitalizovanou ekonomiku. Digital
Economy & Society Index (DESI) dává ČR

v rámci EU podprůměrné hodnocení. Měřitel-
ným cílem vlády by mělo být posunout se
aspoň na nadprůměrné hodnoty.

7. Co konkrétně to znamená?

Každá vláda by měla změnit daňové zákony za
svůj mandát maximálně jednou. Každý zákon
by měl být podroben analýze dlouhodobých
důsledků, aby ho nebylo nutné minimálně
čtyři roky novelizovat a jakkoli upravovat.

Stát by se měl zmenšit. Snížit počet úřed-
níků – je jich moc - a zmenšit jejich rozpočty.
A přitom umožnit jejich větší kontrolovatel-
nost a transparentnost. Snižování počtu za-
městnanců by mělo být přesně stanoveno pro
celé volební období třeba jako 2 % ročně.

K přehlednosti právního řádu by prospělo
stanovení limitu pro počet zákonů a maxi-
mální počet znaků všech platných norem. Jako
rozumné se jeví pravidlo, že jeden nově
vzniklý zákon musí doprovázet zrušení mini-
málně dvou jiných, kde nový zákon musí mít
méně znaků než dva zákony vyškrtnuté.

Celková daňová kvóta by pak mohla v eko-
nomice poklesnout, aniž by se zvýšilo zadlu-
žení země. Vlastně ani není nutné dramaticky
měnit daně. Stačí zvýšit nezdanitelný základ.
Stroje budou nahrazovat lidi jen tam, kde se
jedná o rutinní práci. Tato práce je obvykle
špatně hodnocena. Tady u těchto typů práce
musí lidé konkurovat strojům nízkou mzdou
a nesmí být daněni, jinak o práci přijdou. Ne-
zdanitelný základ by se proto měl posunout
nahoru. To znamená, že část lidí by neplatila
žádné daně z příjmu.

Stát může situaci řešit i tím, že přestane
lákat jednoduché výroby a provozy. Sem
spadá třeba nedávný boj o to, aby měl Ama-
zon sklady v ČR. Sklady jsou přesně to, co ne-
potřebujeme. Vytváří špatně placená místa
pro nekvalifikované lidi a přináší minimální
přidanou hodnotu. Kdybychom vybavili tyto
nekvalifikované lidi lepší technologií, mohli by
mít vyšší přidanou hodnotu a vyšší životní
úroveň.

Aby si ČR mohla dlouhodobě dovolit rych-
lejší růst mezd, potřebuje vyšší růst produkti-
vity práce. Ta ve skladě neroste. Už i Sloven-
sko má vyšší produktivitu práce. Cestou
k vyšší produktivitě je lepší vzdělání, více in-
vesticí, více vývoje a výzkumu a změna struk-
tury ekonomiky.

ČR má zbytečně moc průmyslu. Budouc-
nost není v průmyslu, v něm budou roboti.
Nárůst robotizace ostatně bude i v zeměděl-
ství. Budoucnost je ve službách. Tam se roboti
prosazují komplikovaněji.

Někteří lidé se domnívají, že se dá mzdově
vyrovnat Německu administrativně zvýšením
mezd. To je krátkozraké. Můžeme zvýšit mini-
mální mzdu, ale výsledkem bude jen to, že ve
skladech bude více robotů. Sklad totiž vlastně
nepotřebuje žádné lidi. Pokud budou lidé kvůli
vysoké minimální mzdě drazí, dají se snadno
a efektivně nahradit. Vidina politiků, že pod-
poří vznik skladu, aby vzniklo několik tisíc pra-
covních míst, je hloupá.

Dalším problémem je kurz koruny. Dokud
koruna pravidelně posilovala v průměru
kolem 3 % ročně, přirozeně nutila podniky
k inovacím. Intervence ČNB kurz koruny k euru
od roku 2013 zafixovaly. Slabá koruna nenutí
k inovacím a ke změně průmyslu. Není po-
třeba modernizovat a držet krok. Z pohledu za-

městnance přitom opuštění intervencí zna-
mená skokové zvýšení mzdy. Koruna je pod-
hodnocen zhruba o 10 %. Když zaměstnanec
pojede na dovolenou, bude po skončení inter-
vencí najednou o několik procent bohatší.
Nyní si kvůli exportérům snižuje životní úro-
veň. Dopad na zaměstnanost se silnější koru-
nou by nebyl dramatický, pokud by koruna po-
silovala pomalu a dlouhodobě.

Pak jsou tu psychologické vlivy. Zaměst-
nanci neustále slyší, že se nemůže přidávat na
platech, protože vyšší mzdy by učinily podniky
nekonkurenceschopné. Jak? S kým? Pokud má
Španěl dvojnásobnou mzdu a vstupy totožné,
pak prostor pro růst mezd je. Bariérou je najed-
nou jen to, že si někdo může myslet, že španěl-
ské zboží je lepší, a proto musí být dražší. Tento
argument postupně padá. Výrobní postupy se
skrze bruselskou byrokracii a různé ekologické
a sociální standardy sbližují.

Může být rozdíl ve starší a méně ekono-
mické technologii. To je pak argumentem pro
změnu technologie, nikoli nezvyšování mezd.
I Španělé svou technologii splácejí. Úrokové
sazby máme přitom podobné.

Občas slyšíme, že musíme ČR víc propago-
vat nebo že musíme více spotřebovávat české
zboží. To je nesmysl. K vyšším mzdám povede
jen odvaha říci si o vyšší mzdu a vyšší cenu vý-
robku s vědomím, že český výrobek je srovna-
telný s dražším španělským. Je to o národní
sebedůvěře, která Čechům často chybí, ale ne-
chybí třeba Slovincům, a proto mají v ekono-
mice vyšší mzdy i ceny a současně jsou kon-
kurenceschopní.

8. Daně a trh práce

Čtvrtá průmyslová revoluce donutí státy
změnit strukturu příjmů. Nyní se až moc spo-
léhá na daň z příjmů. Pro mnoho zemí to je
stejně významná daň jako třeba DPH. Daň
z příjmů se přitom dá různě obcházet a do-
chází při ní k daňovým únikům.

Podniky budou stále víc působit globálně,
ale danit budou v daňových rájích. Podívejte
se na technologické giganty - ty skoro daně
neplatí a obzvláště ne v Evropě.

Zaměstnanci daně platí, ale čím vyšší daně
platí, tím větší mají zaměstnavatelé motiv se
zaměstnanců zbavit a nahradit je technologií.
Podobně jako se ropné velmoci musí připra-
vit na to, že ropa jednou dojde, nebo bude
nahrazena jinými zdroji energie, čímž ropné
velmoci přijdou o své příjmy, i my se mu-
síme připravit, že státy musí najít jinou doj -
nou krávu než zaměstnance.

Státy Perského zálivu se na konec ropy při-
pravují tím, že mění strukturu ekonomiky
a sázejí na služby. Dubaj se stala novou des-
tinací turistů. Analogicky i my bychom měli
už dopředu všechny daně z příjmu snížit na
minima přípustná v rámci EU a vyvolat di-
skusi o jejich dalším snížení.

Budoucnost není o výrobě a o dělnících.
Dělníky v průmyslu nahradí robotizace. Bu-
doucnost je o spotřebitelích. Na nich bude
stát ekonomika. Musíme se namísto na daně
z příjmu zaměřit na zvýšení zdanění spo-
třeby. Není prostor pro snižování DPH. Na-
opak je prostor pro sjednocení sazeb. Vý-
jimky systém jen komplikují a vytvářejí pro-
stor pro daňové úniky.

Daň z příjmů může zůstat jen tam, kde ne-
hrozí, že robot nahradí člověka. To jsou
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obecně lépe placené profese. Pokud nemají
roboti brát lidem práci, je nutné opustit kon-
cept minimální mzdy a snížit daň z příjmu
u ohrožených profesí na nulu. Nezdanitelný
základ se musí zvýšit. Minimální mzda je totiž
určena celorepublikově, ale v různých regi-
onech a odvětvích jsou různé podmínky na
trhu práce. V řadě míst proto působí mini-
mální mzda kontraproduktivně.

Když řekneme, že budeme chránit lidi
s příjmem pod 16 000 měsíčně a zvýšíme ne-
zdanitelný základ na 192 000, nebude daň
z příjmu podle posledních detailních statistik
o mzdách (z roku 2015) platit 21,2 % lidí. To
je sice hodně, ale je to únosné vzhledem k al-
ternativním nákladům v případě, že budou
tito lidé nezaměstnaní a budou se z veřej-
ných peněz rekvalifikovat.

Rozpočet na rok 2015 přitom počítal s tím,
že na dani z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti vybere 92 mld. Kč. Celkové příjmy
rozpočtu přitom činily 1 118 miliard Kč. Když
řeknu, že 21 % lidí nebude platit daně z pří-
jmu, vypadá to děsivě, ale už dnes nezdani-
telný základ máme, takže tito lidé efektivně
stejně moc státnímu rozpočtu nepomáhají.
Systém by zjednodušila jedna daňová sazba
pro všechny. Rodiny by podpořilo společné
zdanění manželů a zvýšení nezdanitelného
základu na každé nedospělé dítě o několik de-
sítek tisíc ročně každého rodiče. Přesná
částka by byla na politické diskusi a priori-
tách vlády.

9. Budoucnost je ve spotřebě

Stát bude žít z daní ze spotřeby, nikoli z daní
z práce. Bude proto tlak na to, aby lidé měli
víc času spotřebovávat. To se bude voličům
v konzumní společnosti líbit. Více spotřebo-
vávat znamená mít víc volného času.

Bude proto také tlak na to, aby se v pátek
nepracovalo v kanceláři, ale doma. Dříve či
později bude většina státních i soukromých
institucí v pátek zavřená jako v sobotu a po-
jede se jen on-line. Mnoho profesí nepotře-
buje být v práci denně. To je typické např. pro
finanční a technologický sektor (účetní, pro-
gramátoři, advokáti atd.) Pátek bude den bez
pracovních schůzek. Ostatně v době inter-
netu a sociálních sítí jsou pracovní schůzky
přežitkem. S novou technologií slyším
i vidím svého partnera na druhé straně pla-
nety. Vidím jeho prezentaci, vidím jeho obra-
zovku počítače. Pokud nepotřebuji jeho fy-
zický stisk ruky, nemusím opustit svůj dům
a schůzka proběhne stejně, jako bychom se
fyzicky potkali, a ještě ušetřím čas a náklady
za cestu.

Stát proto musí počítat s tím, že home of-
fice je normální, je dokonce přímo v jeho
zájmu a v zájmu ekonomiky, aby lidé praco-
vali doma. Na rozdíl od stávající ministryně
práce Marksové se nesmí vymýšlet důvody,
proč nelze z bezpečnostních a jiných důvodů
pracovat mimo pracoviště zaměstnavatele.
Naopak tyto tendence k vytváření home of-
fice je potřeba podporovat a administrativně
zjednodušovat.

Cestou k podpoře home office by mohlo
být plné legalizování tzv. „Švarc systému“,
kdy „zaměstnanec“ by byl vlastně živnostní-
kem pracujícím a dodávajícím práci z do-
mova, a současně zahrnujícím náklady na
domácí kancelář do svých nákladů.

Spotřebu lze podpořit i tím, že zkrátíme
u některých profesí pracovní dobu strávenou
na pracovišti (tím není nijak dotčen objem
odevzdané práce). Lidé budou mít více času
a budou více utrácet. Jenže cesta nevede
přes snížení objemu práce. Nemůžeme chtít,
aby zaměstnavatel platil zaměstnanci stejný
příjem za méně práce. Zkušenost ze Švédska,
kde v sanatoriu Svartedalen ve druhém nej-
větším městě Göteborgu zkusili zkrátit pra-
covní dobu na šest hodin, ukázala, že zaměst-
nancům se to líbilo, více si užívali života, byli
spokojenější a byli zdravější. Jenže práci za
ně musel udělat někdo jiný (místo původních
68 zaměstnanců bylo nyní potřeba 85 za-
městnanců), což bylo tak drahé, že byl pro-
jekt ekonomicky neudržitelný. Princip tedy
spočívá v tom nenutit lidi tam, kde je to
možné, dodávat práci přímo na pracovišti,
ale odměňovat spíš za objem práce než za
odpracované hodiny – s tím, že je na zaměst-
nanci, kdy a kde práci fyzicky vykoná.

Argument, že zkrácením pracovní doby
společně s omezením objemu práce bychom
bojovali proti nezaměstnanosti, kterou vy-
tvoří roboti, je krátkodobě pravdivý. Jenže
pracovní síla tím bude ekonomicky vysta-
vena ještě většímu tlaku, aby ještě více lidí
bylo roboty nahrazeno. Zkracování pracovní
doby je tedy možné jen tam, kde roboti ne-
mohou lidi vytlačit. Těchto profesí bude kaž-
dým dnem méně. Dlouhodobě je proto zkra-
cování pracovní doby naopak bojem za vyšší
nezaměstnanost a slepou uličkou.

Je evidentní, že stát potřebuje hledat jiné
zdroje příjmů. Daně ze spotřeby alkoholu, ta-
báku nebo pohonných hmot mohou růst.
Stále jsme pod evropským průměrem. Po-
honné hmoty bude možno zdražit významně
z důvodu tlaku na přechod na modernější
motory, než jsou benzínové a dieselové. Bu-
doucnost je ve vodíku a elektromotorech. To
budou položky, které bude možné časem více
danit.

Dále se nabízí zdanění prokazatelně toxic-
kých látek, které například zatěžují zdravotní
systém, jako jsou umělá sladidla, emulgá-

tory, glutamáty, palmový olej, ztužené tuky
nebo lepek. Vyspělá a bohatá společnost se
bude vracet k pravým potravinám, zatímco
chudá společnost bude konzumovat více ná-
hražek podobných potravinám s řadou nega-
tivních vlivů na zdraví.

10. Daně jako nástroj změny 
struktury ekonomiky

Ekonomika nepotřebuje jen nižší daně. Potře-
buje i novou strukturu. Zde mohou daně po-
moci.

Například Izrael velmi efektivně láká inves-
tice do technologicky náročných firem. Pro
technologické firmy má poloviční korporátní
daň. Pokud obrat firmy přesáhne 2,5 miliardy
dolarů, má daň dokonce jen čtvrtinovou.
Není se potom čemu divit, že technologie
představuje polovinu izraelského vývozu.
270 nadnárodních firem má už v Izraeli vý-
zkumné centrum. To je rozdíl proti zemi mon-
toven a skladů.

Novou daní, která by podporovala inovace
v ekonomice, by mohla být daň z pomalého
datového přenosu. To znamená, že by se
danil přenos dat v zastaralých sítích, zatímco
bez daně by byl jen přenos v síti 5G. To by
bylo sice nepopulární, ale motivovalo by to
celou ekonomiku rychle přejít na modernější
síť, což by se ekonomice mnohokrát vrátilo.

Pochopitelně novou daní hypoteticky
může být i zdanění robotů. To ovšem není
ideální, protože to není nic jiného než korpo-
rátní daň. Jejím výsledkem bude jen to, že se
roboti přesunou tam, kde nebudou daněni.
Takže lidé budou v Evropě a roboti v Africe
řízení na dálku. Daň z robota může fungovat
jen při nízkých sazbách. Nebude pro veřejné
finance zásadní.

11. Nový trh práce si žádá nové školství

Tlaku na nahrazování lidí stroji se však
i s nižším zdaněním práce nevyhneme. Lidé
nebudou nikdy tak bezchybní a přesní jako
stroje. Navíc stroje nebudou chtít žádné od-
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bory, dovolené, sociální a zdravotní pojištění
atd.

Musíme proto společnost připravit na to,
že budoucnost je o tom, že budeme mít mul-
tikarierní životy. Jen málo lidí bude mít celý
život jednu profesi. Na to musí reagovat škol-
ství. Stroje nebudou lidi nahrazovat jen tam,
kde je nutná kreativita, komunikace s dalšími
lidmi a kritické myšlení. Všude jinde stroje
lidi nahradí.

Nebudou třeba prodavačky, řidiči, hlídači,
piloti, strojvůdci, průvodčí či traktoristi.
Mnoho věcí nebude třeba znát či si je pama-
tovat. Bude naopak nutné vědět, kde je hle-
dat a jak se na ně stroje zeptat. Budoucnost
je o spolupráci se stroji. Tady bude výhodou
technické uvažování a schopnost vžít se do
algoritmu stroje. Diskuse o povinné maturitě
z matematiky je zbytečná. Moderním poža-
davkům lépe než matematika odpovídá pro-
gramování či algoritmizace.

Rakouskouherské školství založené na dis-
ciplíně, řádu a biflování tím končí. Přežilo se,
je nepoužitelné. Ještě dnes je přitom má
dcera nucená ve škole odříkávat po sobě pří -
toky Labe a z nabiflovaného seznamu do-
stává známku. To je ovšem typ vzdělání od-
povídající schopnosti citovat telefonní se-
znam v době, kdy mám všechny čísla ulo-
žená v mobilu. Budoucnost není o pamato-
vání, ale o práci s vyhledávači a databázemi.

12. Imigrace a trh práce 
po průmyslové revoluci

Aktuálně se ukazuje, že má ekonomika
mnoho volných míst. Nezaměstnanost je re-
kordně nízká. Nedokážeme nalézt dost lidí.
Mluví se o tom, že bychom potřebovali do-
vézt zaměstnance. Některé podniky uvažo-
valy o lidech z jižní Evropy, kde je mezi mla-
dými lidmi nezaměstnanost nad 50 %. Je-
nomže naše mzdy jsou tak nízké, že se Jiho -
evropanům nevyplatí jít k nám. To indikuje, že
se všechna výroba náročná na pracovní sílu
bude přesouvat ze západní Evropy k nám. Ja-
kmile naše mzdy vzrostou, i zde se vyplatí po
západoevropském vzoru nahradit lidi stroji.

Je proto neracionální dnes uvažovat o do-
vozu zaměstnanců z Ukrajiny, Mongolska
nebo odjinud. Jednoho dne zde nebude
práce pro nekvalifikované lidi. Jen bychom si
do budoucna vytvořili problémy. 

Naopak na nedostatek lidí je třeba reago-
vat tím, že nabízenou práci už dnes zastanou
technologie. Ekonomika tak vytvoří více se
stávajícími zdroji pracovní síly. A další auto-
matizace, která přijde, pro ni už nebude tako-
vým šokem.

13. Sociální systém 
po průmyslové revoluci

Je jasné, že do budoucna budou stroje brát
lidem práci. Vznikne ale řada nových profesí.
Dlouhodobě se proto není třeba bát neza-
městnanosti. Krátkodobě ale vznikne na trhu
práce nesoulad mezi nabídkou a poptávkou.
Mnoho lidí nedokáže včas zareagovat. Stále
budou hledat zaměstnání ve své původní
profesi řidiče či prodavačky. Těchto míst
bude ale stále méně. Jejich šance na uplat-
nění budou klesat, což jim způsobí ohrom-
nou frustraci. Budou psychicky trpět a budou
potřebovat pomoc.

Řada lidí proto navrhuje změnit sociální
systém a zrušit dávky v nezaměstnanosti.
Chtějí jedinou dávku, kterou budou dostávat
všichni nehledě na příjmy, a která povede
k tomu, že lidé nebudou trpět hlady a udrží si
základní standard i bez práce.

Tento systém skutečně může mít řadu
výhod. Lidé budou méně stresováni ze ztráty
práce. Budou se víc věnovat rodině, nebudou
muset krást atd. Odpadne i administrativa
s vyplácením dávek. To je líbivé. Zároveň ale
nebude nad lidmi motivace. Mnoho lidí bude
volit nižší životní standard bez jakékoliv práce
a žít za cizí peníze. Ekonomika tím bude strá-
dat. Ačkoli je bič nepopulární, ekonomika se
podobně jako povoz tažený koňmi bez něj
nerozjede.

Univerzální dávku pro všechny pracující
i nepracující nahrazující všechny sociální
dávky navrhovali ve Švýcarsku v roce 2016.
Univerzální dávka měla v přepočtu činit
61 000 Kč měsíčně. V referendu ale nakonec
neprošla.

Kdybychom uvažovali o tom, že bychom
v ČR zavedli podobnou dávku ve výši
10 000 Kč pro všechny lidi v aktivním věku,
zvýšily by se výdaje státu o dodatečných
340 iliard ročně. To je neúnosné. Ani za před-
pokladu zlepšení sentimentu ve společnosti
a vyšší produktivity a porodnosti si to stát ne-
může dovolit. A z částky nižší než 10 000 Kč
nikdo dlouhodobě nevyžije.

Nicméně tento koncept je tak líbivý, že ho
hodlají vyzkoušet ve Finsku. Od začátku
roku 2017 zde funguje pokus na vzorku ná-
hodně vybraných 2 000 nezaměstnaných.
Po dobu 2 let budou bez jakýchkoli podmí-
nek dostávat měsíčně 560 eur (přes 15 000
Kč). To je ovšem rozdíl proti Švýcarsku.
Toto je jen nepodmíněná dávka v nezaměst-
nanosti. K té lze přičítat další dávky jako
dávku na děti, bydlení atd. Vize, že se tímto
něco ušetří a zlepší ve společnosti, je naivní
a populistická. Pohádka o pečených holu-
bech lítajících do huby je prostě jen pohád-
kou.

14. Bude se muset více šetřit
a privatizovat

Pokud chce stát ušetřit, musí snižovat počty
státních úředníků, snižovat počty úřadů
a omezovat svou agendu. Řada úřadů, minis-
terstev a institucí není potřeba. Přežila se.

Velmi špatnou mám zkušenost třeba se
stavebním úřadem. Stavební úřad není ve
stávající podobě potřeba. Že úředník musí
schválit stavbu domu či silnice, dává ještě
smysl, že ale se musí zabývat plotem nebo
garáží, už smysl opravdu nedává. Na to stačí
územní regulativy a i ohlášky jsou zbytečné.

I televize se do značné míry přežila. V Bri-
tánii lidé už tráví v průměru u počítače coby
zábavy více času než u televize. Youtube te-
levizi u mladých lidí naprosto vytlačilo. Držet
ze státních peněz veřejnoprávní televizi je
jako držet telegraf. Přitom kupříkladu Česká
televize stojí daňového poplatníka více než
ministerstvo kultury, které ostatně také není
potřeba.

Česká televize nedává smysl ani pro pří-
pad nějakého výjimečného stavu, kdy je
třeba informovat obyvatele. Od toho tu je
státní rozhlas, který v případě blackoutu
může každý poslouchat v autě.

To, že politici považují televizi za nutnost,
je důsledkem faktu, že státní televize má po-
litické pořady, kde mohou politici komuniko-
vat se svými voliči. Soukromé televize takové
pořady již téměř nemají.

Privatizační hodnota České televize bude
každým dnem klesat, protože všem televizím
světa budou ubývat pro inzerenty zajímavé
skupiny diváků. Pro diváky televize bude ty-
pické, že budou starší, s nižšími příjmy a niž-
ším vzděláním. Prodej státní televize soukro-
mému subjektu by proto stát neměl odklá-
dat. Brzo budou mít hlavní hodnotu jen ne-
movitosti společnosti a autorská práva.

Média jsou přitom obecně v moderním
světě komplikovaná. Řada lidí přestává mé-
diím věřit. Vznikají státní instituce na dozor
o pravdivosti zpráv. Po prodeji televize se po-
vede diskuse nad tím, zda jsou potřeba další
média jako státní tisková kancelář apod. Roli
tiskové kanceláře začínají přebírat sociální
sítě. Politici a státní instituce komunikují se
spotřebiteli zpráv přímo bez zprostředkova-
tele v televizi, novinách či rozhlase.

Zbytečné je i to, aby stát vlastnil a provo-
zoval řadu podniků, které se kdysi zdály jako
strategické.

Příkladem je pošta. Elektronický podpis
a datové schránky zrušily potřebu doručo-
vání dopisů ve fyzické podobě. To, že si lidé
ještě posílají faktury poštou, je dáno jen je-
jich nepružností. Doručování menších balíko-
vých zásilek bude dříve či později doménou
dronů. Poštovní úředník bude tedy další pře-
žitá profese. Rozumný hospodář by proto
Čes kou poštu rychle prodal, dokud má ještě
nějakou hodnotu. Časem bude mít tato spo-
lečnost opět jen hodnotu budov.

Stát v roce 2016 vynaložil na neziskové
společnosti 11,5 mld. Kč. Tyto společnosti
sice často poskytují bohulibé aktivity, nic-
méně představují procento všech vládních
výdajů, což je pro stát moc. Jinými slovy,
moderní stát má prostor pro snížení nákladů
o několik procent a pro privatizaci aktiv, která
by snížila státní dluh opět o několik procent,
což by zlevnilo dluhovou službu státu o ně-
kolik miliard korun ročně.

15. Zdroj dat

1) https:/ /www.novinky.cz/ekonomika/
424836-finsko-jako-prvni-na-svete-vy-
zkousi-zaruceny-prijem-pronezame-
stnane.html

2) http://zpravy.e15.cz/intervence-cnb/5-
duvodu-proc-mame-nizke-platy-a-mzdy-
1327016

3) http://ekonomika.idnes.cz/ceska-prum-
erna-mzda-porovnani-evropa-dwn-
/eko_euro.aspx?c=A161215_123446_eko_e
uro_neh

4) http://ekonomika.idnes.cz/svedsko-goteb-
org-nezavede-sestihodinovou-pracovni-
dobu-pk8 - /ekozahran icn i .aspx?c=
A170104_132048_eko-zahranicni_fih

5) http://www.doingbusiness.org/data/exp-
loreeconomies/czech-republic

6) http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-pik-
ora.php?itemid=27493

Vladimír Pikora, 
hlavní ekonom Next Finance
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V minulém roce CzechInvest dojednal in-
vestice za 64 miliardy korun. Jste spoko-
jen s dosaženým výsledkem?

Určitě je to velice dobrý výsledek, dva-
krát vyšší než například před čtyřmi lety
a o 50 procent vyšší než minulý rok. Nic-
méně pořád je co zlepšovat a o jaké pro-
jekty bojovat. Na co jsme asi hrdí nejvíce
je, že se nám povedlo do Česka přivést
mnoho kvalitních investic a zajímavých
projektů. Bojujeme zde o budoucnost naší
země, a jsem tak třeba rád za to, že se po-
vedlo přes 30 procent z vytvořených cca 12
tisíc nových pracovních míst dostat hlavně
do strukturálně zasažených regionů, tedy
regionů s vysokou nezaměstnaností.

Jak jste uvedl na nedávné tiskové konfe-
renci, v 84 případech ze sta se jedná o ex-
panzi firem, které již v Česku působí. Které
hlavní důvody uvádějí pro jejich další roz-
voj v ČR?

Jde o souhru více okolností. Jednou na-
příklad je, že Česká republika je velmi pří-
jemné místo k žití i podnikání. Dlouhodobě
se umisťujeme na předních příčkách v že-
bříčcích oblíbenosti expatů, tedy cizinců ži-
jících v zahraničí. Jsme země politicky
i ekonomicky stabilní, bezpečná, máme
kvalitní vzdělávací systém, zdravotnictví
i volnočasové, kulturní vyžití. Firmám se
u nás daří, mají dobrý přístup na všechny
důležité evropské trhy. Ale hlavně máme
kvalitní lidi – to je náš kapitál.

Která průmyslová odvětví jsou investory
takříkajíc preferována?

V posledních letech se nám daří navyšo-
vat počet investic s přidanou hodnotou.
Česká republika si tak postupně buduje
jméno například v letectví či v Life Scien-
ces. Populární jsou samozřejmě také odvě-
tví, která u nás mají dlouho tradici, jako je
například automobilový průmysl a strojí-
renství. 

Přibližte nám prosím některé zajímavé
projekty.

Mezi nejzajímavější projekty roku 2016
patří bezesporu investice společnosti GE
Aviation, která k nám umístí centrum pro
globální vývoj, testovaní a výrobu turbo -
vrtulových motorů. Celkem zde společnost
plánuje vytvořit více než 500 nových pra-
covních míst. Hlavní zprávou je, že zde ino-
vační firma typu GE rovnou umísťuje glo-
bální vývoj a testování. Co se týče výše in-
vestice, byla v roce 2016 největší CzechIn-
vestem dojednanou investicí expanze spo-
lečnosti Karsit, která do rozšíření výroby
dílů pro automobilový průmysl v Trutnově
investuje 2,7 miliardy korun a plánuje vy-
tvořit 230 nových pracovních míst. Násle-
dovala expanze firmy Benteler, která v prů-
myslové zóně v Klášterci nad Ohří inves-

tuje do výroby ocelových a hliníkových
částí automobilových karoserií 2,5 miliardy
korun, a vytvoří 576 nových pracovních
míst. Třetí nejvyšší investicí pak je centrum
strategických služeb původně českého
start-upu Kiwi.com, která investicí 1,5 mi-
liardy korun vytvoří 700 nových pracov-
ních míst. 

V souvislosti s Průmyslem 4.0 nabývají na
významu high-tech projekty. Daří se je zí-
skat? 

Určitě se nám to daří. V roce 2015 bylo
30 procent všech investic dojednaných
CzechInvestem do České republiky high-
tech, loni bylo těchto investic s vyšší při-
danou hodnotou 25 procent. 

Důležitým prvkem, který bezpochyby
ovlivňuje rozhodnutí investorů, je kvalita
pracovní síly. Přitom její nedostatek je
skloňován ve všech pádech. Není tím
ohroženo úsilí CzechInvestu, získat inves-
tory?

Vliv to samozřejmě má. Investoři v sou-
časné době pociťují nedostatek kvalifiko-
vané pracovní síly, který je důsledkem re-
kordně nízké nezaměstnanosti u nás. Situ-
aci usilovně řešíme, například projekty
podporujícími technické vzdělávání ve ško-
lách. Ale spíše to omezuje projekty s nižší
přidanou hodnotou, protože společnosti
musí počítat s vyššími platy, což je zase
dobře pro naše lidi.

Moravskoslezský a Ústecky kraj jsou regi-
ony, které se potýkají s vysokou neza-
městnaností. Myslíte na ně při sjednávání
investic?

Ano samozřejmě. S klidným svědomím
můžu říci, že nejvíce CzechInvestem dojed-
naných investic mířilo v roce 2016 právě
do těchto krajů. V obou krajích jsme loni
sjednali shodně po 13 investicích. Do
Ústeckého kraje přinesou 24,1 miliardy
korun a vytvoří 1 949 nových pracovních
míst. Do Moravskoslezského kraje pak při-
nesou 4,6 miliardy korun a vytvoří 1 688
nových pracovních míst.

Vše má své pro a proti, což se týká i inves-
tic. Které jsou přednosti České republiky
z pohledu investorů a naopak, co považují
za slabou stránku?

Rozhodnutí investorů o umístění inves-
tičního projektu do Česka negativně ovliv-
ňuje zejména nedostatek připravených lo-
kalit, kde by mohli v krátkém čase zahájit
své aktivity. Zrychluje se totiž samotný in-
vestiční proces, od záměru po realizaci.
I v tomto ohledu nadále zůstávají velkou
nevýhodou českého investičního prostředí
neúměrně dlouhé povolovací procesy.
Pokud by se zrychlily o polovinu, tak určitě
bude i ekonomika rychleji růst! A výhod,
proč v Česku investovat, je spousta, napří-
klad výhodná geografická poloha, infra-
struktura, přístup na trhy, politická pod-
pora, kvalitní lidi aj.

Lze hovořit o tom, že jsme „jen“ montov-
nou, jak uvádějí někteří analytici?

To už dávno neplatí. Jasným důkazem
jsou počty investic s přidanou hodnotou,
které se nám daří do České republiky umis-
ťovat. Symbolickou hodnotu má třeba
právě rozhodnutí GE Aviation o umístění
vývoje a testování leteckých motorů.

Přibližte nám prosím, jak probíhá proces
jednání se zájemci investovat u nás. Stá-
vají se i případy, kdy jsou z nějakého dů-
vodu odmítnuti?

Co se týče jednání s investory, tak je to
složitý a živý proces. V prvé řadě máme za-
hraniční zástupce, kteří působí přímo na
místě, například v USA, Velké Británii,
Číně, Japonsku, Koreji a Německu. Pak
máme řadu sektorových specialistů, kteří
se věnují firmám z daných oborů, oddě-
lení, které se specializuje na investice s při-
danou hodnotou, výzkumná centra a high-
tech, či specialisty na start-upové pro-
středí, kteří řeší rozvoj nových nadějných
firem. Obecně je to práce na několika fron-
tách, spousta času, schůzek a cestování.
Investoři, kteří se nakonec rozhodnou in-
vestici umístit někde jinde než u nás tak
činí proto, že nejsme schopni nabídnout
například odpovídající pozemek nebo ne-
jsou schopni zajistit v daném čase po-
třebná povolení. Investory rozhodně neod-
mítáme, jen někdy bohužel nejsme
schopni vyhovět všem jejich požadavkům.
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V letošním roce startujeme několik nových projektů 
a výzev pro start-upisty,
řekl CzechIndustry Karel Kučera, generální ředitel 
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest 



Co očekáváte od tohoto roku, podaří se
udržet nasazenou laťku, jaké zajímavé in-
vestice jsou v jednání?

Probíhající jednání nemůžu komentovat,
ale samozřejmě děláme všechno pro to,
aby byla naše země i v budoucnu maxi-
málně konkurenceschopná a naši lidé měli
dobré platy a příležitosti pro práci a naše
firmy zajímavé zákazníky pro své výrobky
či služby.

CzechInvest je často spojován se získává-
ním investic, rozsah jeho činnosti je však
podstatně širší. Když byste ho měl chara-
kterizovat, co byste o něm řekl?

Kromě dojednávání investic z různých
odvětví se zaměřujeme zejména na pod-
poru malých a středních podniků v jednot-
livých regionech. Již několik let máme také
specializované oddělení start-upů, které se
zabývá podporou začínajících podnikatelů
včetně těch technologických. 

K prestiži každé firmy přispívá kvalita slu-
žeb, které poskytuje. Je to svým způso-
bem nepřetržitý proces, neboť stále je
možné něco zlepšovat, přicházet s novými
nápady, řešením. Zajímalo by nás, co po-
važujete za hlavní změnu, k níž došlo pod
Vaším vedením?

Za největší změnu považuji právě fakt, že
Česká republika již není mezi zahraničními
investory brána jako levná montovna, na-
opak je vnímána jako zajímavé místo pro
umístění high-tech investic. Ztělesněním
tohoto úspěchu je již zmíněná investice
společnosti GE Aviation. 

Chystáte nějaké novinky pro podnikatele
v tomto roce?

V letošním roce startujeme několik no-
vých projektů a výzev pro start-upisty. Na-
bídneme jim finanční i poradenskou pod-
poru formou „čtyřboje“, kde se zaměřu-
jeme vždy na konkrétní fázi rozvoje start-
upu od „kolébky“ po vstup investora:
CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelera-
tor a CzechMatch. Celkem máme pro české
start-upy připraveno více než 142 miliony
korun.

V první fázi rozvoje pomůže start-upům
projekt CzechStarter. Vybrané start-upy
v něm absolvují několikaměsíční trénin-
kový program v Česku zaměřený na rozvoj
jejich podnikatelské aktivity a komerciona-
lizaci produktu. Poté jim bude umožněno
vycestovat na dvoutýdenní program do Si-
licon Valley, kde načerpají zkušenosti a na-
hlédnou do podnikatelského ekosystému
vyspělého trhu. Projekt CzechDemo podpo-
ruje vstup firem na zahraniční trh účastí na
zahraničních akcích, v tomto roce připravu-
jeme účast českých firem na TechCrunch
Disrupt v New Yorku a v San Francisku.
Projekt CzechAccelerator zase podporuje
rozjezd podnikání v zahraničí. Nabídne
účastníkům kancelářské prostory, mento-
ring a poradenství v zahraničních podnika-
telských inkubátorech – Silicon Valley, New
Yorku, Singapuru a Londýně. Setkávání
start-upů s možnými investory pak podpo-
říme v rámci aktivity CzechMatch. Vyspě-
lejší start-upy zde budou prezentovat své
projekty a sjednávat si schůzky s partnery,
dodavateli či zákazníky. �
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Jako problém vidíte vzdělání v Česku. A in-
vestice do vzdělání. V kontextu strojírenství
jako takového. Co chybí českému průmyslu?

Celému průmyslu a vlastně i službám, a to
není jen otázka průmyslu, chybí kvalifikovaní
pracovníci. Je to jako červená nit, všude.
Kvalifikovaná pracovní síla se nerodí tak, že
se otočí Arabeliným prstenem a maturanti
a vysokoškoláci naskáčou. Musíte provozo-
vat funkční způsob nějakého vzdělávání.
A ten nemáme. Odborníky systém negene-
ruje, generuje to, co se chce lidem studovat.
Patnáctiletý kluk, holka, se prostě rozhodne,
že půjde dělat knihovníka, protože to dělá ko-
legyně. Vystuduje. Máme třeba jedno místo
knihovníka na rok v kraji. Vystuduje jich 300
nebo 500. Vygenerujeme neúspěšné lidi. Na
vysokých školách máme ve velkém politolo-
gii a pak samozřejmě takové obory, jako je
administrativa, marketing, management. To
jsou ti nekvalifikovaní lidé, kterých je přeby-
tek. Kvalifikovaných je nedostatek.

Jak byste to změnil?
Máme dva systémy, které se tady vymy-

slely. Umístěnky, směrná čísla, tedy že škola
může přijmout tolik a tolik. To byl socialistický
systém. Potom je tu jiný systém, každý si
může zvolit, co chce. Musíme zajistit, aby lidé
šli studovat správné obory, kde najdou uplat-
nění. To je v zásadě určitý úkol, že je musíme
poučit, ale hlavně je musíme motivovat. Jsme
v demokratické společnosti, nemůžeme přika-
zovat. Je otázkou, jak využíváme motivační
systémy. Pak se stane, že vystoupí absol-
ventka knihovnického nebo uměleckého
oboru a řekne, že by měla dotaz na premiéra,
jak ji zaměstná. No nezaměstná ji, protože ona
zvolila špatně. Ovlivnění této volby je proble-
matické.

Ve světě je jedna klíčová záležitost, která
tento problém řeší, je to budování science cen-
ter, muzeí, galerií, státních institucí, které jsou
zafinancované a které by se měly pro vzdělá-
vání využít. Pro technické obory a obory služeb
jsou science centra hitem už 40 let, čili to má
historii. Česká republika je tím nepolíbená,
z touhy a totální beznaděje některé privátní
subjekty v Plzni, v Ostravě, v Liberci science
centra udělaly. V zásadě nemáme systém pod-
pory vzdělávání. Považuji to za obrovský prob-
lém, protože pokud to necháme na jedineč-
nostech, že pár dětí z Ostravy, Ostravska, Plzně
nebo Plzeňska má šanci se na to podívat, moc
to nepomůže. Jak to dítě z jiného kraje přijde
k tomu, že se tam nedostane? Měla by to být
systémová záležitost. Komenského škola hrou
by se měla konečně po 300 letech dostat do
systému. Abychom děti motivovali a ony to
dělaly se zájmem. Když to budou dělat bez
zájmu, tak je to samozřejmě špatně. Pak jsou
výsledky mizerné.

Vy máte tři science centra v Ostravě. Jaké
jsou Vaše aktuální zkušenosti?

Jsou šokující. Analýza za loňský rok uká-
zala, že více než 80 procent vzdělávajících se
návštěvníků je z dobrovolného sektoru. Ro-
diče jdou a zaplatí. Necelých 20 procent je
z veřejného sektoru, kdy přijde škola a udělá
si program. Očekával bych, že ta takzvaně
volná návštěvnost bude razantně v minoritě,
a ne v majoritě, a že pravidelné systémové
vzdělávací programy budou v těchto cen-
trech dominantní. Tak to je. Státem jsou sci-
ence centra spíše vnímána jako nějaké Las
Vegas a děti že se učí ve škole. Není to
pravda, učí se ve science centrech. Tam po-
chopí matematiku, fyziku, chemii, přírodo-
vědu, biologii daleko efektivněji, indexem
10:100, než ve školní lavici, kde to děti ne-
baví.

Když to vezmeme v kontextu průmyslu,
strojírenství, energetiky…. Říkal jste, že
v Česku je nyní hodně lidí z oblasti politolo-
gie, marketingu, managementu. Nejsou lidi
do technických oborů. Máme tu Průmysl 4.0.
Víme, že lidí je nedostatek. Co děláme
špatně?

Učíme stejně jako v systému, který kritizo-
val Komenský. Když vezmete lavice, přijde
učitel, něco přednáší… Máme génia školské
metodiky Komenského, který tento systém
kritizoval. Tři sta let říkáme: „Ten Komenský,
to byl myslitel“. Jeho odkaz ale stále ne-

umíme naplnit. Víme, známe, prostředky
jsou. To je ten problém. Nechci zlehčovat. Je
spousta lidí, tisíce, desetitisíce, kteří dělají
výuku ve středních školách dobře. Nemů-
žeme říkat, že to konkrétní učitel dělá špatně.
Česká republika v zásadě totálně selhává
v modelu provázání na nové moderní me-
tody, a selhává už mnoho let.

Ve strojírenství dojde 
k obrovské proluce
Jak vidíte budoucnost průmyslu a energe-
tiky v ČR. Jak byste nyní konkrétně shrnul
situaci v energetickém strojírenství?

Co se týká energetického strojírenství, tak
si nemyslím, že se trh zvedá. Je opravdu
zmražený a půjde dolů. Týká se to jak klasic-
kého, tak jaderného energetického strojíren-
ství. Tady působí několik věcí. Za prvé je za-
stavená výstavba jaderných elektráren. To je
high-tech technologie, na kterých pracují nej-
lepší mozky. Dělá se s výjimečnými materi-
ály, nerezy počínaje, slitiny. Vzhledem
k tomu, že se projekty odkládají, konkrétně
v ČR se zrušil projekt na Temelín, nemá to vý-
sledky.

A to už budou od dubna 2014 pomalu tři
roky.

Ano, ale tendr se chystal a prováděl asi pět
let. Zpracování nabídek a příprava, to stálo
spoustu peněz všechny. Česká republika si

Jan Světlík: Máme špatný systém vzdělávání a průmysl trpí   
Celému českému průmyslu a vlastně i službám chybí kvalifikovaní pracovníci. V zásadě nemáme
systém podpory vzdělávání. Učíme stejně jako v systému, který kritizoval Komenský. V exkluzivním
rozhovoru pro server Roklen24 to řekl hlavní vlastník skupiny Vítkovice Machinery Group (VMG) Jan
Světlík. Další části rozhovoru byly věnovány českému strojírenství, energetice a situaci ve skupině
VMG. Interview otiskujeme se souhlasem redakce v plném znění. 
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pozvala všechny tři velké uchazeče a pak se
tendr zrušil. Slušně diplomaticky řečeno
došlo k výraznému narušení vztahů mezi klí-
čovými dodavateli celosvětových technologií
a Českou republikou. Staví se v Rusku, v Indii,
v Číně. Mělo by se stavět, ale projekty jsou za-
stavené. Posouváním vznikají obrovské pře-
bytečné kapacity, které nemůžou vydržet. Kla-
sická energetika je úplně katastrofální, pro-
tože zásahem OECD se z EU nemohou finan-
covat projekty klasických elektráren do 600
MW. Kvůli doporučení OECD se můžou do-
končovat jen takzvané nadkritické technolo-
gie. Nikdo z Evropy tak není schopen nic udě-
lat, bude pár výjimečných projektů. Vzhledem
k tomu, že nikoho nezajímá, jaký bude výsle-
dek, tak 90 procent klasické energetiky v Ev-
ropě nebude. To považuji za zásadní problém.
Takový blesk z čistého nebe, jak zlikvidovat
energetické strojírenství v Evropě, na to je EU
dobrý expert. To platí od ledna 2017. Je to
nová situace. K tomu zbývá výroba energie
z větrných elektráren, fotovoltaiky se vyrábějí
úplně někde jinde. Ty se v Evropě vyrábějí
v marginálním množství.

Co nám tedy zbývá?
Zbývají nám technologie plynu a vodík. To

jsou vývojové věci, které nikdo nedělá. Ve
strojírenství dojde k obrovské proluce. Bude
otázkou, jak to řešit, protože nikoho nic neza-
jímá. Poraďte si, jak chcete. Je to infrastruk-
turální záležitost, kterou by se asi stát měl za-
bývat, což samozřejmě u nás není.

Když vezmeme tepelné elektrárny, hnědou-
helný sektor. Převládají názory, že těmto
zdrojům „odzvonilo“. Ale zase ještě několik
desítek let to bez uhlí prostě nepůjde? Jak
to vidíte?

Nemyslím si, že hnědouhelným elektrár-
nám odzvonilo. Akorát je bude stavět někdo
jiný, protože Evropa nebude schopna posky-
tovat na výstavbu těchto zdrojů pojištění.
Žádná firma nemůže jít do projektu na čtyři
šest let s přípravou bez pojištění, které je klí-
čové. Na projekty pojištění firmy nedosta-
nou. Uhelné zdroje se budou stavět, ale ne-
budou je dodávat firmy z Evropy.

Není to škoda?
Je to absolutní hloupost. Je to obrovská

škoda, ale žijeme v nějakém systému, kte-
rému se musíme přizpůsobit.

Uhlí je pořád zdrojem levné energie. Tuzem-
ské uhelné elektrárny se modernizují – Le-
dvice, Prunéřov, Chvaletice. Technologie
budou stále lepší. Nebude to pro nás jednou
nevýhoda?

Samozřejmě je dnes velkou výhodou, že
dokážeme daleko efektivněji využívat ener-
getické zdroje. To je jedna část. Každý má ně-
jaké přírodní zdroje a nebudeme si vykládat,
že je budeme bojkotovat. Od Turecka až po
Pákistán se táhne pás hor, kde je obrovské
množství hnědého uhlí. Třeba známé zásoby
Pákistánu jsou na deset tisíc let. Budou Pá-
kistánci uhelné elektrárny stavět? Říkám, že
ano, protože je to stabilní zdroj, který není zá-
vislý na ničem. Tady mám uhlí, vedle ložiska
postavím elektrárnu a dodávám. Postaví si
nadkritiku o 50 nebo 60 procent dražší? Ne-
postaví. V Evropě se buď seshora něco
změní, nebo to bude stavět někdo jiný.

Nyní již existují technologie zachycování
uhlíku. Například v Kanadě projekt Boundary
Dam. Technologicky to jde, byť to stojí
strašné peníze, ale už to umíme udělat.
Jakou to má šanci?

Když si vezmeme, jaký je poměr vlivu na
oteplování působením CO2 versus metan,
tak metan je deset až dvanáctkrát horší než
CO2, který navíc pořád potřebujeme do fo-
tosyntézy. Matku přírodu potřebujeme, po-
třebujeme kyslík. Problém s CO2 nás tedy
zasahuje více než je zdrávo. Efektivně by se
měly spíš řešit volné úniky metanu, protože
výrony metanu jsou zcela běžnou záležitostí
při těžbě ropy. To, co jde metanem do luftu
z těžebních zdrojů, je obrovské množství.
Když si to vezmu vůči CO2  krát dvanáct, tak
vliv je neporovnatelně větší. Potom metan
samozřejmě tvoří každý živočich včetně člo-
věka. To není málo. Někdy si uděláme prob-
lém tam, kde je to marginalita. Jsou daleko
efektivnější způsoby, jak se bránit oteplo-
vání. Dnes je to politikum, špatně se do

toho sahá, ale technicky jsou zajímavější ře-
šení.

Můžete uvést konkrétní příklad?
Třeba elektromobilita. Máte plynovou

elektrárnu, paroplynový cyklus, z metanu vy-
rábíte proud. Když si vezmete účinnost, může
být kolem 60 procent. Potom musíte s něja-
kou účinností přenést, s nějakými 90 pro-
centy. Musíte přenést do baterky, zase nějaká
účinnost. Dostanete se na dvacet, 25 procent
energie. S nějakou účinností auto jede.
Z jedné molekuly dostanete čtvrtinu. Když si
do auta přímo vstříknete metan jako primární
surovinu, která nás obklopuje a která je ve
vnitru země, kterou každý z nás tvoří, tak auto
pojede s 90procentní účinností a spaluje
přímo metan. Otázka je, jestli je ta energie
čistá? Nyní se na věc díváme jen politickýma
očima, protože to někdo měl v programu
a vůbec ho nezajímají další věci. Co nám
udělá kuře, které dovezeme z Brazílie. Co to
stojí? Je to přesně o tom, jaký způsobem po-
užívat zdroje, které máme. Když mám něco
doma, tak mám používat to, co je doma. Tam
všechny typy politiky selžou.

Když vezmeme naši schválenou Státní ener-
getickou koncepci, tak se asi neobejdeme
bez jádra. Tendr na Temelín byl zastaven.
Otázka je, co řekne na stavbu dalších bloků
ministr financí Andrej Babiš, když ve firmě
ČEZ má zhruba 70 procent stát. Vláda nepro-
lomila limity. Byla to podle Vás chyba?

Je to obrovská chyba. Jestli mám něco na
skladě, tak to přeci dobrovolně nevyhodím
do luftu. O přírodní zásoby bychom měli pe-
čovat. Jestli jsou to severní Čechy nebo Os-
trava, zásoby čehokoliv. To, že to nevytěžíme
my, ale třeba necháme budoucím generacím,
je také řešení. Je třeba si to chránit.

Jaký je Váš názor na jadernou energii?
Jsem obrovský příznivec jádra. Politické

hrátky kolem jádra za posledních třicet čtyři-
cet let tuto technologii totálně poškodily.
Ztratili jsme desítky let vývoje. Dnes jsme
mohli mít energetickou koncepci vyřešenou
celou, protože v nukleárních technologiích je
ohromná budoucnost. Nicméně si myslím,
že jdeme spíše dolů než nahoru. Není otázka,
co vymyslí vědec, nějaký inženýr to musí zre-
alizovat. O to přicházíme, vidím to jako ob-
rovskou škodu.

Podle schválené Státní energetické kon-
cepce bude po roce 2040 jaderná energie ge-
nerovat 46 – 58 procent vyrobené energie.
Obnovitelné zdroje 15 – 25 procent. Uhlí 11
– 21 procent. Zemní plyn kolem 15 procent.
Schválila to vláda správně?

Vždy můžeme diskutovat o nějakých pro-
centech. Myslím si, že dominantní jádro je
správná koncepce. Když vidím, jak se bude
naplňovat, tak jsem spíše skeptický. V Česku
ani okolních zemích nevidíme reálný projekt
v nejbližších deseti letech. V jaderné energe-
tické vidíme klíčové projekty jako demontáž.
Naše generace bude rozebírat. Nevěřím
tomu, že do mých 70 let postavíme elek -
trárnu. Nemyslím jadernou. Dnes je to tak za-
betonované. Nevím, co by se muselo stát,
aby politická reprezentace řekla: „Tady ten
blok bude stát. Dáme to tam a tam“. Vláda,
která o tom rozhodne, bude jen kritizovaná.
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Bude jiná za čtyři roky, a jiná za další čtyři
další. Doba výstavby kolem 12 let tomu ne-
nahrává. Dnes jsou úspěšné jen krátkodobé
projekty.

A v energetice se přitom dříve plánovalo na
50 let. Jsou tyto doby pryč?

V této době už nejsme. Energetika byla
v těchto plánech neporazitelná. Byl to dlou-
hodobý byznys. V zásadě se na energetice
nedalo prodělat. Dnes je to jinak. Energe-
tiku ale hlavně destabilizovaly obrovské do-
tace, které šly do OZE. Vyrábíme technolo-
gii do větráků, bioplynové stanice, to jsou
naše technologie. Náš energetický byznys,
neděláme jen ty uhelné. Trh totálně nabou-
raly dotace. Kdyby se technologie vyvíjely
normálně, tržně, tak by tato destabilizace
nikdy nenastala. Je mi až trapné kupovat
1 MWh za 28 eur, když vím, že za tuto cenu
to prostě nejde. Problém nastává jinde. Na-
stává éra poplatková. Já za elektřinu platím
stále více, poplatky jsou dnes 70 procent
z ceny. Dochází k totální nerovnováze, co se
týká ceny. Pokles ceny doprovázel obrovský
růst poplatků. Šílená politika českého státu
nás dostává do situace, že máme levnou
energii, ale celková cena je obrovsky vy-
soká.

Je podle Vás správné rozhodnutí Němců,
kteří v rámci jejich Energiewende chtějí
v roce 2020 odstavit všechny jaderné elek -
trárny? Věříte tomu, že to zvládnou?

Zvládnou, ale myslím, že je to chybné roz-
hodnutí. Německo to určitě zvládne, je to
technologicky nejvyspělejší země. Proč by
ne? Zvládli bychom to i my. Ale v zásadě je
to špatné rozhodnutí. Jsem o tom absolutně
přesvědčen. Zákaz jádra v Německu je poli-
tická záležitost. To nemá se zdravým rozu-
mem nic společného.

Nedávno byl inaugurován 45. prezident Spo-
jených států Donald Trump. Akcentoval, že
chce lidem dávat práci a podporoval při
kampani těžaře. Barack Obama byl více-
méně zelený prezident. Za jeho éry kracho-
valy velké těžební firmy. Může zažít tento
sektor v USA renesanci?

Politika ovlivňuje ekonomiku a ekonomika
ovlivňuje politiku. Německo je zářným přípa-
dem a Amerika úplně nejzářnějším. Vnímám
Trumpa velice pozitivně, bude se snažit věci
rozhýbat. Bude méně náchylný k určitým
doktrínám, které jsou v zásadě proti lidem,
protože si nemyslím, že dnes ty zákony, které
máme, jsou moudré. Normální rada starších
by to nikdy nedopustila. Parlament ale není
rada starších.

Náš průmysl? 
Chytrost a inteligence, ne hrubá síla
Můžete zhodnotit loňský rok skupiny Vítko-
vice Machinery Group?

Loňský rok byl naprosto atypický. Po
mnoha letech nejhorší, jaký jsme zažili. Za-
čalo to rokem 2015, kdy neproběhly zkoušky
v elektrárně ČEZ v Prunéřově, protože nefun-
govala turbína, což představovalo značné po-
tíže. Druhý problém bylo provozování elek -
trárny v Turecku. Investor se zapletl do prezi-
dentského puče, což vedlo ke znárodnění
elektrárny. Byl na nesprávné straně. Investor

je dnes znárodněn. Dluží nám spoustu peněz,
celkově přes 60 milionů eur. Třetí problém,
asi klíčový, byl útok insolvenční mafie. Už od
února 2015 se pokoušela zcela neoprávněně
na nás podat insolvenci. Naše soudy se touto
skutečností zabývaly velmi dlouho, což vedlo
k destabilizaci. Bez dostatku finančních pro-
středků je těžké realizovat projekty. Přede-
vším studené procesy se dostaly do prob-
lémů. Do konkurzu spadlo také ČKD, jeden
z našich klíčových dodavatelů. Objevily se
i daňové problémy. To vše se sečetlo a do
toho obrovská mediální kampaň proti nám,
která vyvrcholila loni 29. dubna. Proto jsme
celý rok řešili bankovní sektor. To vše bylo
velmi nepříjemné. Společnosti si prožily ob-
tížné období, ale dnes jsou schválené reor-
ganizace. Dvě z dcer se z problémů dostanou
velmi rychle. To druhé pololetí bylo opravdu
velmi těžké.

Můžeme dnes tedy říct, že Vítkovice už ne-
jsou firmou jednoho muže?

Ale to nikdy nebyly, stočlenný manage-
ment není jeden muž. Dvakrát ročně se
schází těchto 80 až 110 manažerů k jednání.

A Váš přechod na post šéfa předsedy dozorčí
rady?

To byla dlouhodobě plánovaná záležitost,
která nemá souvislost s událostmi, o kterých
jsem hovořil. Naopak, chtěl jsem do dozorčí
rady vstoupit podstatně dřív, ale museli jsme
vše pozdržet právě kvůli všem turbulencím.
Rozhodně nešlo o jakýsi útěk. Jedná se o na-
prosto obvyklý model, přešli jsme na ně-
mecký model. Nemohl jsem zůstat v předsta-
venstvu. Akcionáři šli do dozorčích rad.
Místní folklór je takové věci patřičně zneužít.

Jedná se o spory s „nájezdníky“, s majite-
lem KKCG Karlem Komárkem. Jak situace
vypadá nyní?

Víte, my s Karlem Komárkem nemáme
žádný spor. Od roku 2007, kdy jsme kupovali
Hutní montáže, s ním mám dohodu, že je
vše vyrovnané, že se nebudeme soudit.
Soudy, které nyní probíhají, jsou s Davidem
Beranem. Ale vše je v zásadě řízeno z cen-

trály KKCG. Je to takový paradox. My s nimi
nic nemáme, ale oni tu válku vedou a ani se
tím netají. Vesměs se jedná o firmy, které
jsou na ně propojené. Oficiálně říkají, že je
neznají. Ale jsou to struktury, které pro ně
pracují, fungují na základě jejich pokynů.
Ačkoliv máme uzavřený mír, fakticky zuří
válka.

Chtěl bych se zeptat na firmu, které se daří,
na lahvárenskou skupinu Cylinders Hol-
dings. Můžete odkrýt proč?

Víte, nebudeme si představovat, že ty by-
znysy jdou pořád nahoru, že se stále daří.
Teď všichni kupují „automotive“. Nemyslím,
že je to dobře. Automotive je na vrcholu, ale
dál nahoru už nepůjde. Jenom dolů, potom
zase nahoru. Jedná se o normální cyklus.
Cylinders má zase své cykly. My tam máme
i něco jiného než ve Vítkovicích. Vyvíjeli jsme
řadu věcí, máme ve Vítkovicích řadu neuvě-
řitelných technologií, jak převážet vodík, to
máme vyřešeno. On to ale ještě nikdo ne-
chce, a my už to umíme. Možná naše věci
jdou dřív, než jsou potřeba. Cylinders se
musí dostat nahoru tím, že bude aplikovat
nové vývojové věci. Ve Vítkovicích se to daří
pomaleji. Před třemi lety nebyl Cylinders
v dobré kondici. Vždy jde o různé vazby,
fáze.

Jaké problémy nyní tíží Vítkovice?
Vítkovice mají problém ve svých stude-

ných procesech. Nebýt problémů s bankami,
tak dnes máme z Vítkovic Heavy Machinery
– čili dcery se zaměřením na těžké strojíren-
ství a technologické celky – totální hvězdu.
Ještě před rokem bylo Heavy jedničkou v Ev-
ropě. Vítkovice jsou dobrou firmou, je zain-
vestovaná, umí dělat spoustu věcí. Jsou to
moje děcka, my jsme do nich investovali. Do-
kážou se podporovat. Vítkovice mají spoustu
nádherných věcí. Problémem je dnes jejich
destabilizace. Není problém, že bychom ne-
měli zakázky, nebo to neuměli, nebo neměli
technologie. Protože Vítkovice jsou dnes
technologicky špičkovou firmou. Aktuálně
mají problém s bankovním sektorem a s „ná-
jezdníky“ samozřejmě.
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Pojďme se ještě více zaměřit na Cylinders
Holding. Jakou má historii?

Cylinders byl celá léta postaven na inves-
tičním zboží. Klíčová záležitost byla, že se do-
dávalo pro velké plynárenské koncerny, celo-
světové, jako je třeba Linde, plus pro lokální
distributory. A samozřejmě, když byl pokles
průmyslu, tak ty firmy přestaly nakupovat in-
vestiční zboží. Přes dvacet let jsem pracoval
na tom, aby tyto situace, kdy vám rvou zboží,
kdy vás přeplácejí, a pak jste naopak v abso-
lutní depresi, kdy to nejde, firmu neohrožo-
valy. My jsme ale investovali, postavili Cylin-
ders na další dvě nohy. Ta klíčová je, že část
kapacity na plyny zaměřujeme na CNG.
Automotive a ty hlavní věci jdou v úplně ji-
ných cyklech. Další věcí jsou velké a pravi-
delné objemy. Musíte dodávat just in time, to
je trochu jiná záležitost. To je ta druhá noha,
kterou ten Cylinders vystabilizujeme a do bu-
doucna dostaneme do jiného levelu. Třetí
level, který tam teď budujeme – věda a vý-
zkum – vyvinul neuvěřitelné věci, které nemá
nikdo na světě.

Co to bylo?
Šlo o jednu součástku, kterou jsme nabídli

automobilkám. Ve Wolfsburgu na to koukali,
zavolali konkurenci, oni spolupracují a říkali,
to není možné, to se nedá vyrobit. Co nám to
tady vykládáte, nějací Češi z východu, tak
jsme jim poslali součástku přímo na stůl. Ne-
chceme jít do „automotive“ z páté úrovně,
ale z první. Budeme dělat ty špičkové věci.
A to je pozice té třetí nohy. Navíc jsme dnes
jeden ze tří výrobců, možná dokonce jediný,

který umí skladovat vodík, zvládá mobilitu
vodíku. To bude velmi významná věc. Pro-
tože EU řekla, že budou tři zdroje energie. Vo-
díkové technologie už narůstají v Americe.
Tam je to lehce pragmatičtější, tak jsem zvě-
davý, jak se to teď usadí s novým preziden-
tem. Ale opravdu si myslím, ten vodík, to je
primární energie, H2 CH4 jsou ty molekuly,
které jsou primární a to není žádná speku-
lace. V budoucnu bude hrát roli.

Může to být šance pro Cylinders?
My musíme být prostě u toho, musíme být

tvůrci koncepcí. To se nám v některých vě-
cech daří. Provozovat průmyslovou výrobu
v takové velikosti jako my, a nemít vývoj
a podobné věci, je hodně komplikované. Nic-
méně nebezpečí vývoje existuje také. Podle
mě existuje jediná kreativita, ne umělecká,
technická apod. Nedávno jsem byl na nějaké
výstavě v Německu, kde někdo říkal, že ti
umělci, novátoři, jsou geniální, že jim jejich
výtvor vždy někdo zcizí, že Nobelovy ceny
dostávají jiní. Vývoj se musí správně načaso-
vat. Nebo čekat, až se ta technologie prosadí.
To jsme si zažívali v posledních deseti letech
v CNG. Byli jsme tvůrci koncepcí a v zásadě,
když jsme to chtěli ukázat, tak jsme si to mu-
seli postavit sami. Asi nebudeme těmi, kdo
na tom nejvíce vydělají. Vývojové věci jsou
drahé. Já nejsem hrdý na první stanice CNG,
které jsme postavili. Byl to nějaký první krok,
který jsme museli udělat.

Dnes máme super špičkové technologie.
V komplexnosti jsme první na světě. Ne-
máme se za co stydět. Navíc Vítkovice dnes

ve vodíku mají vyvinuté technologie, které
jsou neuvěřitelné, mohly by se stát hitem.
Ale co neovlivníme, je to, kdy se vodíkové
technologie rozjedou. Jestli to bude do roku
2020, do roku 2050 nebo do 22. století. Vyvi-
nuté to máme. To je jako jaderka, unikátní
technologie jsou citlivé na politická rozhod-
nutí. Těch se naseká plno a to je problém.

Do budoucna jste tedy optimistou?
Dívám se dopředu optimisticky. Jsme

v nějakém období. Cylinders je privatizované
v roce 1999. Firma má trošku jinou kulturu
než Vítkovice, které jsou na tom jinak. Mys-
lím, že to postupně musí dojet do jiné pozice.
Obě skupiny jsou zainvestované. Obě ví, kam
jít, kde jsou nové věci. Češi nikdy nebudou
chodit hlavními byznysovými dveřmi. Na to
jsme prostě ve špatné zemi. Češi budou mít
vždy tu možnost umět něco unikátního. Jsou
schopni být špičky, a to spousta českých
firem dnes dokazuje. Myslím, že jsme chytří.
Máme technický background. Umíme ve
spoustě věcí zaujmout, ať je to v IT, ať je to
ve všem. To je třeba budovat, a proto je dů-
ležité vzdělávání. Hrubá síla a masa nebude
pro Česko východiskem. Chytrost, inteli-
gence je východiskem českého průmyslu
jako komplexu, služeb a Česka vůbec. To je
moje úvaha, jaká by budoucnost měla být.
Pokud to budeme dělat špatně, tak se sta-
neme hrubou silou a klesneme ve své důle-
žitosti někde mezi 100. až 180. zemi na světě.

�

Jaroslav Průcha

Poznamenejte si!

www.dnytepen.cz, www.tscr.cz, www.exponex.cz
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Odpojování od CZT je stále větším problé-
mem pro řadu tepláren. Jaká je situace
u vás, v Teplárně Otrokovice? 

Samozřejmě, že se s odpojováním také
setkáváme, protože část našich zákazníků
je zásobována prostřednictvím dalšího
článku (distributora), kde nemáme mož-
nost přímo pracovat s konečným zákazní-
kem. Nicméně u nás jsou to případy spíše
výjimečné a spíše se nám daří nové odbě-
ratele připojovat.

Co mohou tedy teplárny dělat, aby k od-
pojování nedocházelo?

Především je potřeba aby teplárny vní-
maly, že zájmy zákazníka - mít kvalitní a ce-
nově uspokojivé zabezpečení tepelné ener-
gie - je i zájmem tepláren. Zákazníkům ne-
můžeme mít za zlé, že hledají optimální va-
riantu uspokojování jejich tepelných po-
třeb. Teplárny by měly v tomto snažení být
aktivní a nabízet zákazníkům řadu doplňko-
vých služeb s cílem snižovat jejich spo-
třebu tepla.

Jaké to například jsou?
Odborná a případně i finanční pomoc při

návrhu a realizaci úsporných opatření (za-
teplování, výměna oken, výměna termo-
ventilů, osvětlení atd.), snímkování domů
termokamerou před rekonstrukcí a po re-
konstrukci, převzetí vyúčtování tepla u jed-
notlivých SVJ a družstev, včetně dodávky
a zafinancování osazení poměrových mě-
řidel, převzetí starosti o vnitřní domovní
teplovodní systém, pomoc při získávání
dotací v rámci realizace úsporných opa-
tření. Jedná se o komplexní systém péče
o zákazníka a jeho energetickou potřebu.

Stejně jako u řady jiných oborů i tepláren-
ství prodělalo za poslední dobu řadu zá-
sadních, zejména technologických změn
a vylepšení – jaké jsou dnes trendy v roz-
voji? 

Je to především kombinovaná výroba
tepla a elektřiny, která má nejenom pozi-
tivní vliv na ekologii, ale také na ekono-
miku výroby a tím i na cenu tepla. Další zá-
sadní otázka je snižování ztrát a to jak při
vlastní výrobě, tak především při distri-
buci. A také diverzifikace zdrojů na více pa-
livový mix a také výkonová diverzifikace.
Důležitým aspektem je rovněž snaha
o větší využití zdrojů formou dalších služeb
(podpůrné služby, dodávky chladu atd.)

Teplárny v posledních letech investovaly
velké částky do investic na opravy, údržbu
a rozvoj sítí a snížení emisí. V jakém stavu
je distribuční síť v Otrokovicích a jak pro-
bíhá modernizace?

Naše distribuční tepelné sítě jsou neje-
nom v Otrokovicích, ale také ve Zlíně Ma-
lenovicích a Napajedlech. V minulosti jsme

věnovali rekonstrukci tepelných sítí  velkou
pozornost a nemalé finanční prostředky,
takže distribuční sítě ve všech třech měs-
tech máme rekonstruované na horkou
vodu, pomocí předizolovaného potrubí,
v jednotlivých odběrných místech jsou
osazen DPS (domovní předávací stanice),
které umožňují nejenom efektivní výrobu
TUV, ale především individuální nastavení
každého domu v závislosti na jeho energe-
tické potřebě. Další výhodou naší horko-
vodní sítě je, že v době odstávky velkého
zdroje v Otrokovicích je teplo do celé sítě
dodáváno z náhradního plynového zdroje.
Tím je zajištěna nepřerušená dodávka
tepla odběratelů po celý rok bez přeru-
šení.  

Jakou věštíte budoucnost CZT a teplár-
nám? 

Budoucnost CZT  bude taková, jakou
jsme schopni si zajistit. Tam, kde teplárny
budou aktivně spolupracovat s odběrateli,
kde budou hledat další využití (i mimo
hlavní topnou sezónu) kapacit, snižování
ztrát při přenosu tepla a jeho užití, tak tam
vidím poměrně velkou šanci na udržení
i na případný další rozvoj CZT. Samo-
zřejmě musí se k tomu vytvářet i příhodné
legislativní prostředí  (např. obdobná do-
stupnost dotačních titulů jako mají alterna-
tivní řešení atd.). Jde o to, aby CZT přešlo
od obranné politiky k aktivnímu řešení
energetických potřeb odběratele a hledalo
cesty jak doplnit portfolio výrobků a služeb
a tím mohlo výhodněji rozložit své stálé
náklady, což ve svém důsledku umožní na-
stavit i akceptovatelnou cenu tepla. Více
na: www.dnytepen.cz �

Zatímco většina obyvatel by mohla vní-
mat vysoké kouřící komíny tepláren
jako jednu z příčin nedávné smogové

situace, opak je pravdou. Většina z nich totiž
spaliny vypouští do nadinverzních vrstev,
tedy nad pomyslnou pokličku inverze. Navíc
tyto zdroje nahrazují tisíce lokálních topenišť,
jejichž komíny by chrlily tuny prachu přímo
do ulic a ještě více by zhoršovaly již tak ne-
příznivou situaci s kvalitou ovzduší na vět-
šině území České republiky.

Vedoucí observatoře ČHMÚ Tušimice Josef
Keder ve zpravodajském pořadu České tele-
vize Hyde Park na téma Česko dusí smog po-
znamenal k možnostem dalšího zlepšení
a ochrany před smogem, že rezervy snižování

emisí u průmyslu a energetiky už narážejí na
své ekonomické limity. Potenciál dalšího sni-
žování emisí vidí hlavně v ekologizaci provozu
domácích lokálních topenišť, která byla
dlouho opomíjena. A také v omezení dopravy,
která bývá významným viníkem smogu ve
městech. To potvrzuje i ředitel Teplárenského
sdružení ČR Martin Hájek: „Díky masivním in-
vesticím se v posledních 4 letech podařilo zá-
sadně snížit podíl velkých energetických
a průmyslových zdrojů znečišťování na celko-
vých emisích, rozhodujícími znečišťovateli
jsou dnes v České republice především do-
prava a lokální topeniště. Na severu Moravy
se k nim přidává také přeshraniční transport
emisí z Polska.“  Teplárny, které dodávají teplo

do městských soustav zásobování teplem, jsou
lokalizovány zpravidla mimo obytná centra
a jejich spaliny díky vysokým komínům mají
rozptylové parametry takové, aby nezasaho-
valy centra měst ani jejich obytné čtvrti. Jsou
proto optimálním a ekologickým dodavatelem
tepla bez příspěvku do smogu ve městech. 

Probíhající měsíční mrazivé období navíc
prokázalo i jejich spolehlivost. Teplárny do-
dávají tepelnou energii a zajišťují pro více než
1,5 milionu domácností i další odběratele vy-
sokou tepelnou pohodu i při současných
dlouhotrvajících mrazech. Existence sítí dál-
kového vytápění jednoznačně přispívá ke
snížení škodlivých dopadů smogu na obyva-
telstvo. �

Příspěvek ke snížení škodlivých dopadů smogu 

Teplárenské společnosti musí přejít od obranné politiky
k aktivnímu řešení energetických potřeb odběratele
Komplexní komfort dodávky tepla až do bytu, bezpečnost či cenová výhodnost. To jsou jen některé z výhod
centrálního zásobování teplem (CZT). „Teplárny by ale měly vnímat také zájmy zákazníka,“ říká
místopředseda představenstva Teplárny Otrokovice František Foltýn. Právě odpojování od CZT a péče
o zákazníka budou jedním z aktuálních témat, která se budou diskutovat na Dnech teplárenství a energetiky. 



Velké teplárenské společnosti dokončily
v loňském roce většinu projektů zamě-
řených na ochranu ovzduší. Zásad-

ního snížení emisí a zkvalitnění ovzduší se
tak již dočkali obyvatelé ve většině krajských
měst s uhelnými teplárnami, ale i v Bruntále,
Chomutově, Karviné, Lovosicích, Mělníce,
Ostrově nad Ohří, Otrokovicích, Plané nad
Lužnicí, Sokolově, Strakonicích, Třinci či
Žatci.

„Většina zásadních modernizačních pro-
jektů v teplárenství je dokončena. Celkové in-
vestice teplárenských společností do ochrany
ovzduší od roku 2013 již dosáhly 19 miliard
korun,“ řekl předseda výkonné rady Tepláren-
ského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal:
„V příštích letech ještě proběhne několik vý-
znamných investic ve velkých teplárnách
a bude nabíhat vlna modernizace středních
a menších zdrojů. Do roku 2022 bude potřeba
v teplárenství investovat dalších nejméně 5
miliard korun.“

V porovnání s rokem 1990 dnes při výrobě
1 GJ tepla vypustí komíny tepláren do ovzduší
méně než desetinu původního množství emisí
síry, dusíku, oxidu uhličitého a prachu. Za
uplynulé čtvrtstoletí tak klesla ekologická
emisní zátěž dálkového zásobování teplem při
vytápění domácností z tepláren i díky výraz -
ným úsporám tepla při vytápění a ohřevu
vody v domácnostech dokonce skoro dvacet-
krát.

Jeden rodinný domek se starým kotlem na
pevná paliva vypustí do ovzduší stejně prachu
jako modernizovaná teplárna při výrobě tepla
pro tři sta bytů.

Požadavky na emise pro menší a střední
teplárny s příkonem od 1 do 50 MW výrazně
zpřísňuje Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2015/2193 o omezení emisí ně-
kterých znečišťujících látek do ovzduší ze
středních spalovacích zařízení, která byla vy-
dána na konci roku 2015 a zdroje se jí mají
přizpůsobit do prosince roku 2018. Směr-
nice byla již v základu zahrnuta do novely
zákona o ochraně ovzduší, která nabyla
účinnosti 1. ledna letošního roku. Minister-
stvo životního prostředí však zatím nevy-
dalo novelu příslušné prováděcí vyhlášky.
Subjekty, které nejsou členy Teplárenského
sdružení České republiky, navíc o zpřísnění
emisních limitů často ani neví. Směrnice se
v České republice týká několika tisíc men-
ších zdrojů.

„Bohužel, Ministerstvo životního prostředí
stále otálí s novelizací příslušné prováděcí vy-
hlášky, která by měla nastavit konkrétní
emisní limity a další podmínky pro střední
zdroje znečištění. Provozovatelé těchto zdrojů
se tak zbytečně dostávají do časového presu,
aby stihli modernizace včas provést,“ postě-
žoval si Martin Hájek.

Porovnání emisí tuhých látek při
spalování uhlí
Rodinný domek s prohořívacím kotlem na
pevná paliva a spotřebou 80 GJ tepla vypustí
ročně do ovzduší 65 kg prachu. Komín moder-
nizované uhelné teplárny vypustí při stejné
dodávce tepla domácnostem po ekologizaci
průměrně jen 0,2 kg prachu. 

Rozdíl emisí v případě výroby tepla v tep-
lárnách a lokálních kotlích na pevná paliva je
obrovský. S ekologickým přínosem tepláren
tak ostře kontrastuje jejich stále se prohlubu-
jící ekonomická diskriminace v rámci nejrůz-
nějších „ekologických“ daní a poplatků, od
nichž jsou lokální topeniště většinou para-
doxně osvobozeny, zatímco „čistší“ teplárny,
tedy jejich odběratelé, je platit musí.

Zatímco na začátku 90. let 20. století bylo
u nás vypuštěno při výrobě 1 GJ tepla v uhel-
ných teplárnách kolem 2,6 kg emisí prachu,
SO2, NOx a CO2, po první vlně ekologizace
v roce 1999 to již bylo jen 0,75 kg emisí. Po
ukončení současné vlny modernizací to už
bude jen 0,25 kg emisí, tedy pokles o více než
90 %. Největší pokles v letech 1990 až 2018 za-
znamenají emise prachu – poklesnout zhruba
o 95 %, emise SO2 se sníží o 90 % a emise
NOx o 66 %.

Statistiky a porovnání:
V roce 2007 vypustily velké a střední zdroje
znečištění (REZZO 1 + 2) do ovzduší celkem

17 997 tun prachu – tedy skoro jen polovinu
toho, co malé zdroje a lokální topeniště
(REZZO 3) s 33 087 tunami. Do roku 2015 se
emise prachu u elektráren, tepláren a kote-
len snížily podle předběžných údajů Če-
ského hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ) o polovinu (49,4 %) na 9100 tun, za-
tímco emise malých zdrojů, převážně do-
movních kotlů, klesly pouze o 14,5 % (na
28 300 tun). 

V meziročním porovnání let 2014 a 2015
podle předběžných dat ČHMÚ klesly emise
prachu u sledovaných zdrojů REZZO 1 + 2
o 4,21 %, tedy o 400 tun, zatímco u lokálních
topenišť (REZZO 3) stouply o 4,18 % (nárůst
1135 tun). Podobné je to i s emisemi oxidů
síry a dusíku, jejichž vypouštění do ovzduší
zdroje REZZO 1 + 2 snížily o 6,7 %, respektive
5,5 %, zatímco z lokálních topenišť (REZZO 3)
se emise síry a dusíky meziročně zvýšily
o 23,5 %, respektive 9 %. S dokončením řady
ekologizačních projektů došlo v roce 2016
k dalšímu výraznému snížení emisí zdrojů
REZZO 1 + 2.

Poznámka:

REZZO 1 + 2 – velké a střední stacionární
zdroje znečišťování o tepelném příkonu vyš-
ším než 0,3 MW. Jedná se hlavně o elektrárny,
teplárny, závodní energetiky, spalovny a další
bodové zdroje, zařízení závažných technolo-
gických procesů, uhelné lomy a plochy s mož-
ností hoření. Sledují se jednotlivě. 
REZZO 3 – malé/lokální stacionární zdroje zne-
čišťování, zařízení ke spalování paliv o tepel-
ném příkonu nižším než 0,3 MW. Jedná se
hlavně o plošné zdroje, sledují se hromadně.
Emise z domácích topenišť jsou odhadovány
díky informacím poskytnutým regionálními
energetickými závody. �

1 rodinný domek = 325 bytů
se starým připojených na 

kotlem modernizovanou 
teplárnu
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Teplárny loni investovaly do snížení emisí téměř 3 miliardy Kč 
V minulém roce investovaly teplárenské společnosti do lepšího čištění spalin ve svých provozech
nebo změny paliva 2,8 miliardy korun. Od roku 2013 spolkly modernizační investice v teplárenství již
19 miliard korun a budou pokračovat i v dalších letech. Směrnice EU z roku 2015 nově nařizuje do
prosince roku 2018 významně snížit emise i menším teplárnám. Jejich provozovatelé však netrpělivě
čekají na prováděcí vyhlášku MŽP.



Co bude nového 
v roce 2017?
Každý máme své priority.  Jednou ze společných priorit
je nová Strategie zahraniční rozvojové spolupráce
(ZRS) České republiky s rozvojovými zeměmi do roku
2023. Platforma se proto snaží přispět do diskuse ke
každému z programů spolupráce s vybranými zeměmi.
Pro členskou základnu PPZRS je to příležitost vyjádřit
se k navrhovaným aktivitám, upozornit na lokální rizika
proveditelnosti, ale také upozornit na potenciál čes -
kého podnikatelského sektoru relevantního rozvojové
agendě. 

Pomáháme tedy připravovat programy spolupráce
s Bosnou a Hercegovinou, Etiopií, Moldavskem, Gruzií
a Zambií, ale diskutujeme také základní text Strategie.
Děje se tak na půdě Ministerstva zahraničních věcí, ko-
ordinační instituce pro politiku ZRS. Pracují zde spo-
lečně zástupci všech zainteresovaných stran, od sou-
kromého a neziskového sektoru až po veřejné instituce
a ministerstva.

Jsou to podnětné diskuse. A přiznejme si, je tu i na-
děje, že tím můžeme přispět k tvorbě politiky zahraniční
rozvojové spolupráce. Strategie bude letos v polovině
roku předložena vládě ke schválení. Zpravodaj PPZRS
bude o její konečné přijaté podobě podrobně informo-
vat z pohledu podnikatelského sektoru. 

Zároveň probíhá celosvětová diskuse o změnách
v rozvojové agendě a zapojení soukromého sektoru na-
bývá zřetelnějších obrysů. Pořád však nemáme jasná
pravidla ani záruky řádného zacházení s prostředky,
které by měly do rozvojových zemí proudit nejen z ve-
řejných rozpočtů. Tyto otázky jsou probírány i na růz-
ných fórech pořádaných pro přijíždějící hodnostáře
z rozvojových zemí.  Většina závěrů pak jednoznačně
vyznívá na podporu horizontálního programu B2B
České rozvojové agentury. Dotační program je určen
podnikům na studie proveditelnosti v rozvojové zemi,
nebo jako podpora vzniku rozvojového podnikatel-
ského partnerství. Může být předehrou k zajímavým in-
vestičním projektům v libovolné rozvojové zemi. V mi-
nulém čísle jsme informovali o nových směrech zapo-
jení soukromého kapitálu, které mohou být rozhodující
pro další financování výstupů B2B programu.

Kvalitní studie proveditelnosti a podnikatelský plán
je důvěryhodným základem pro vlastníky investičního
kapitálu obecně. Proč by pro změnu nemohla rozvojová
banka poskytnout takový kapitál přímo místnímu inves-
torovi v rozvojové zemi? Nic na světě přece není jenom
černé nebo bílé. Nemůžeme vyloučit přímé zahraniční
investice, ale není dobré jim v rozvojové zemi podřídit
všechny podmínky, někdy i proti vlastnímu soukro-
mému sektoru. Místní investoři by se měli od těch vel-
kých zahraničních poučit, pokud je jejich působení
v zemi pozitivní a zkušenosti dále využít pro svůj rozvoj. 

Pak ovšem nastane konec závislosti! Jak na subdo-
dávkách zahraničnímu investorovi, tak na rozvojové po-
moci, včetně celních preferencí, o kterých píše ve
svém článku Lenka Siekliková z MPO. 

Pro vyrovnání ekonomických poměrů a zlepšování
podnikatelského prostředí v rozvíjející se společnosti je
potřebné, aby se investiční kapitál dostal k místním se-
riózním investorům, nezávislým na státu i na subdo-
dávkách. 

A tady už máme rozšíření příležitostí pro českého
zkušeného exportéra. Získá další a různorodé zákazníky
a také vstup na nové trhy a hlavně, bez vlastní rizikové
investice. Tu obstarají rozvojové banky, které pracují se
soukromým kapitálem, ale hlídají kromě řádného fi-
nančního řízení projektů, také jejich rozvojový rozměr.  

Je to ještě dlouhá cesta? Ano, určitě, ale vzdát se to
nemůže. Je téměř tou jedinou férově správnou. Tak
tedy hodně podnikatelského štěstí v roce 2017!

Věra Venclíková

Zpravodaj PPZRS 1/2017

Posláním PPZRS je pomáhat českým podnikům orientovat se
v zahraniční rozvojové politice a odpovědně se zapojovat do
rozvojové agendy. V projektu Platformy pro tento rok nazva-

ném Využití sociálních medií pro akceschopnost  PPZRS  je proto ře-
šena změna interního systému monitoringu a sdílení relevantních
informací o/z prioritních zemích české ZRS za využití prostředků so-
ciálních sítí. Kombinace několika různých typů médií přispěje k roz-
šíření vzájemné komunikace a to jak mezi členy Platformy, tak i smě-
rem k odborné veřejnosti a k dalším zájemcům o ZRS ze soukro-
mého sektoru. 

Sdílení informací o prioritních zemích, ale i o aktivitách PPZRS a re-
alizátorů projektů ZRS může zvýšit zájem dalších relevantních firem
o účast v programech ZRS.  Cílovou skupinu tvoří členské subjekty
PPZRS včetně zaměstnavatelských asociací; odborná rozvojová kon-
stituence a podnikatelské subjekty. Dalšími zainteresovanými stra-
nami jsou: České fórum rozvojové spolupráce; Svaz měst a obcí ČR
a vysoké školy ekonomického zaměření se studijním programem Me-
zinárodní vztahy.

Projekt má za cíl zvýšit zájem soukromého sektoru o účast v pro-
gramech ZRS ČR za pomoci nových mediálně-informačních nástrojů.
Předpokládaným dopadem pro akceschopnost členů PPZRS bude
zlepšení komunikace a rychlejší sdílení relevantních informací s roz-
vojovou tématikou.  To posílí konzultační roli organizace pro odbor-
nou veřejnost včetně jejího informačního zázemí. Mezi jeho speci-
fické cíle patří zviditelnění podnikatelských možností v ZRS pro čs.
rozvojovou konstituenci; podpora akceptace investičních projektů
v rozvojových zemích čs. rozvojovou konstituencí; rozšíření funkcí sy-
stému informačního zázemí PPZRS o prioritních zemích ZRS ČR smě-
rem k veřejnosti; korekce nadměrného očekávání podnikatelů od ob-
lasti rozvojové pomoci a zapojení cílové skupiny do aktivního sdílení
informací o rozvojové problematice a o PPZRS.

Aby byly dosaženy zvolené cíle, jsou potřebné následující výstupy:
analýza relevantních účtů obdobných organizací aktivních v ZRS; ma-
nuál k používání účtů pro výběr, indexaci a sdílení informací; infor-
mační kampaň k interaktivní práci s novými nástroji a veřejně pří-
stupné referenční úložiště.

V zaměření informačního zázemí se do obsahu běžně dostávají
průřezová témata dle Koncepce ZRS ČR a plynule budou přecházet
do těch, které přinese nová Strategie ZRS pro další období. Předpo-
kladem zůstává, že v projektu to budou prioritně tato: řádná demo-
kratická správa věcí veřejných – informace z monitorovaných zemí
o této problematice a případné komentáře při sdílení odkazů; šetrnost
k životnímu prostředí a klimatu – informace z monitorovaných zemí
o této problematice jsou nejvíce žádány a komentovány členskou zá-
kladnou PPZRS.

Realizace projektu je rozvržena do čtyř etap v průběhu tohoto
roku. �

Cílem je zvýšit zájem
soukromého sektoru o účast
v programech ZRS ČR



Získáním českých zkušeností v oblasti
agro-podnikání se otevřely možnosti
nových vztahů se zahraničními ob-

chodními partery. Projektový tým zorgani-
zoval dvě týdenní zahraniční cesty: jednu
odborníků z ČR do Kambodže a druhou
hostů z Kambodže do ČR.  

Cesty do Kambodže se zúčastnili tři zá-
stupci soukromých firem se zájmem
o podnikání s Kambodžou a expert na
zpracovatelské technologie z Technické fa-
kulty ČZU. Účastníci navštívili podniky na
zpracování manga, palmy olejné, pepře,
rýže a kaučuku. Závěr patřil kulatému
stolu, kterého se zúčastnilo 56 osob,
včetně představitelů kambodžských vlád-
ních úřadů - Ministerstva zemědělství, ry-
bářství a lesnictví, Ministerstva obchodu,
Ministerstva financí, soukromého sektoru,
UNIDO Kambodža, zástupců Asijské rozvo-
jové banky a ZÚ ČR v Phnom Penhu.
Účastníci diskutovali převážně využití po-
tenciálu kambodžského agro-podnikání
k jeho komerční úspěšnosti a přínosům.

Do ČR z Kambodže následně přicesto-
vali tři zástupci z místního  Ministerstva
průmyslu a řemesel, Ministerstva země-
dělství, rybářství a lesnictví a Ministerstva
obchodu doprovázeni dvěma podnikateli.
Organizátoři pro ně připravili návštěvy
v podnicích zaměřených na výrobu pneu-

matik, zpracování zeleniny, zemědělské
mechanizace a technologií na zpracování
olejnin, úpravny a čistírny vody pro malou
obec i výrobní podnik. Návštěva z Kam-
bodže absolvovala školení „Rules for im-
port of food and agricultural products to
the EU and Czech Republic“ na Státní ze-
mědělské a potravinářské inspekci. Také
v Praze byl projektovým týmem zorganizo-
ván kulatý stůl, kterého se v prostorách
ČZU zúčastnili zástupci MZV, MZe, ČRA,
PPZRS, českých firem a několik kambodž-
ských studentů. Diskutovalo se o možnos-
tech obchodování s kambodžskými produ-
centy, o problematice certifikace jejich pro-
duktů pro vývoz, o kambodžských investič-
ních příležitostech pro české firmy v agro-
podnikání včetně pokračování přenosu
know-how. 

Projekt rozproudil diskuzi nad budou-
cími možnostmi spolupráce mezi českou
a kambodžskou stranou v oblasti agro-
podnikání a již v průběhu tohoto projektu
došlo k několika předjednaným dohodám,
na které jednotliví aktéři hodlají navázat.
V lednu 2017 bylo též podáno několik pro-
jektů v rámci programu B2B financovaném
Českou rozvojovou agenturou.

Kambodža je dle zástupců jejího vlád-
ního sektoru velmi otevřená investorům;
nabízí pobídky a daňové úlevy. Nicméně

Program Aid for Trade: 
„Podpora rozvoje agro-podnikatelských aktivit v Kambodži“ 
Projekt v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR realizovala Česká zemědělská univerzita v Praze
(ČZU) v roce 2016 spolu s Ministerstvem průmyslu a řemesel (Ministry of Industry and Handicrafts)
a kanceláří UNIDO v Kambodži. ČZU zaměřila projektový záměr na posílení obchodních struktur
a vazeb mezi kambodžským privátním sektorem a místní vládou.

Cílem Platformy podnikatelů pro ZRS je:
� zvyšovat úspěšnou účast českých firem

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

� podporovat dlouhodobé investice v roz-
vojových zemích s výhodnou pozicí pro
české dodavatele technologií a služeb

� prosadit partnerství veřejného a soukro-
mého sektoru v programech zahraniční
rozvojové spolupráce

� Platforma hledá aktivní firmy se zájmem
o účast v rozvojových projektech 
i práci v expertních týmech Platformy
a pracovních skupinách Rady pro ZRS ČR

� PPZRS je prostorem pro sdílení infor-
mací, nápadů, zkušeností a kontaktů.

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

Telefon: +420 225 279 403
+420 603 826 261

Fax: +420 284 686 464
e-mail: platforma@spcr.cz

Zpravodaj je určen ke zvyšování povědomí
podnikatelského sektoru o politice zahra-
niční rozvojové spolupráce v souvis losti
s politikou proexportní za účelem rozšíření
všech forem podpory podnikání a investič-
ních projektů v rozvojových zemích. Je
spolufinancován z prostředků MZV ČR.

pro začátek partnerských podnikatelských
vztahů je nutné nastavení aktivní spolu-
práce včetně spolufinancování ze strany
kambodžských firem. Jako velmi vhodné
pro další rozšíření spolupráce českých
a kambodžských firem se nabízí propagace
a účast na Trade Industrial Fair, který se
v Kambodži pořádá každoročně většinou
v létě. České firmy by mohly obchodovat
se zemědělskými produkty a do Kambodže
dodávat technologie na jejich zpracování.
Můžeme také nabídnout naše know-how
v podobě odborných školení a tréninků. �

Kristina Rušarová, rusarova@ftz.czu.cz



Systém všeobecných celních preferencí
(GSP) je jedním z nástrojů obchodní po-
litiky Evropské unie, kterým pomáháme

rozvojovým zemím při pronikání jejich zboží na
evropský trh. Tyto preference jsou jedno-
stranné, EU tedy nepožaduje stejné zacházení
ze strany rozvojových států. Primárně GSP zvý-
hodňuje rozvojové země, ale z preferencí
mohou těžit i evropské firmy, jimž se díky sní-
ženému nebo nulovému clu výrazně zlevňuje
dovoz surovin či produktů, které se v EU nevy-
rábějí.

V rámci GSP existují tři režimy. Obecný
režim, který se vztahuje na všechny země,
které mají nárok na preference na základě výše
svého příjmu, a na nedostatečně konkurence-
schopné produkty. Po reformě GSP v roce
2012 se výrazně snížil počet států, ze kterých
mohou české firmy dovážet výhodněji. Cílem
bylo zajistit, aby preference čerpaly pouze
země, jejichž ekonomika není v dobrém stavu.
Na druhou stranu došlo k navýšení počtu pro-
duktů, na něž se GSP vztahuje. Zvláštní vari-
anta preferencí - GSP+ podporuje dobré vlád-
nutí a řádnou správu věcí veřejných tím, že po-
skytuje větší celní úlevy než obecný režim; jde
o dovoz s nulovým clem, je však podmíněn
dodržováním mezinárodních konvencí týkají-
cích se lidských, pracovních práv či práv na
ochranu životního prostředí. Obecný režim
a GSP+ zahrnují cca 66 % produktů celního sa-
zebníku EU. Mnohem štědřejší je třetí režim –
Vše kromě zbraní (EBA) – který je určen pro
dovoz z nejméně rozvinutých zemí a vztahuje
se na 99 % produktů kromě zbraní a střeliva.

Co potřebuje český dovozce produktů
a surovin z rozvojových zemí vědět?
Základní informace o geografickém a produk-
tovém pokrytí lze vyčíst přímo v přílohách Na-
řízení o GSP z roku 20121 nebo na interneto-
vých stránkách Evropské komise věnovaných
GSP. Seznam příjemců preferencí i produktů se
mění v souvislosti s růstem ekonomiky dané
země či vlivem fungování partnerské dohody
o volném obchodu dané země s EU. Pak platí
zvýhodnění přístupu na trh oboustranně. A za-
hrnutí do systému GSP přestává mít smysl.
MPO pravidelně vyhodnocuje dopady ztráty
GSP preferencí na české dovozce, ale většinou
nejsou negativní, protože GSP preference bý-
vají nahrazeny výhodnějším režimem v rámci
dohod o volném obchodu nebo existuje široká
dovozní základna pro daný produkt. MPO však
uvítá podněty v souvislosti s GSP a bude také
dále informovat o připravovaném hodnocení
systému GSP v polovině jeho fungování2. Při-
pravuje se např. veřejná konzultace, do které

se budou moci zapojit zainteresované subjekty
a vyjádřit, co na současném systému GSP oce-
ňují nebo by naopak chtěly zlepšit. Všechny in-
formace o GSP a případných změnách prefe-
rencí ministerstvo se značným předstihem zve-
řejňuje3, aby se mohly ekonomické subjekty na
novou situaci řádně adaptovat. Nejaktuálnější
informace o výši cla a další požadavky na
dovoz příslušného produktu lze zjistit rovněž
v rámci Market Access Database4. Informace

o praktické stránce využívání GSP preferencí
ze strany dovozců, např. jak prokázat původ
zboží (tj. že výrobek skutečně pochází ze země,
na niž se vztahují výhody GSP), je pak možné
čerpat na stránkách Celní správy ČR. �

Lenka Siekliková, 
Odbor společné obchodní politiky 

a mezinárodních ekonomických 
organizací, MPO

Bezcelní dovoz z rozvojových zemí
Věděli jste, že dovoz surovin či produktů, které se v EU nevyrábějí a mají původ v rozvojové zemi,
podléhá výhodám? Cílem je usnadnit rozvojovým zemím obchod s EU a díky zvýšení jejich zapojení do
mezinárodního obchodu jim pomoci v boji proti chudobě.

1/ http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=celex:32012R0978 nebo:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/development/generalised-scheme-of-preferen-
ces/
2/ Více zde: http://www.gspevaluation.com/
3 http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-ob-
chodni-politika-eu/system-vseobecnych-celnich-prefe-
renci/
4 http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm



Na jednou z největších světových vele-
trhů obranných technologií a techniky
IDEX 2017 v Abu Dhabí ve Spojených

arabských emirátech se v únoru poprvé
představil nejnovější český multifunkční bez-
pilotní letoun CANTAS E se schopností verti-
kálního startu a přistání (kategorie VTOL).
CANTAS od společnosti EXCALIBUR INTER-
NATIONAL může nést variabilní vybavení
a je určen například pro průzkumné, hlídkové
či záchranné operace, je schopen fungovat
jako retranslační, monitorovací nebo rušicí
prostředek, ale i jako nosič detekčních sy-
stémů a senzorů atd. Letoun je vybaven od-
dělitelným příďovým kontejnerem, do kte-
rého se instalují různé systémy a snímače,
včetně optoelektronických hlavic, senzoro-
vých sestav a jiného speciálního vybavení
nebo odpovídající náklad.

Stroj je vybaven dvojící elektrických po-
honných jednotek a jedním spalovacím mo-
torem. Tato kombinace umožňuje nepřetržitý
let po dobu až 18 hodin a zároveň umožňuje
velmi tichý chod důležitý při pozorovacích
a průzkumných letech. Díky koncepci po-
honné soustavy je CANTAS E schopen verti-
kálního startu a přistání, a nevyžaduje tedy
žádné další logistické pozemní vybavení.
CANTAS E je možné ovládat dálkově, dokáže
však operovat i v autonomním režimu. Stroj
je čistě českou konstrukcí, také pohonné jed-
notky, datalinkový systém komunikace a sy-
stém autopilota mají český původ. CANTAS
E patří do širší rodiny univerzálních bezpilot-
ních letounů a vedle něj byla na IDEXu 2017
vystavena i verze CANTAS A, která měla pre-
miéru na veletrhu obranné techniky Indode-
fence 2016. �

Světová premiéra bezpilotního letounu CANTAS E

Celkem 200 certifikovaných typů plošin

 

se širokou škálou modifikací 

 

 

od šesti evropských dodavatelů.
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Čechy
ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Mezi Úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Tel.:  281 090 590
Prodej:  602 204 306
GSM brána: 606 737 837
E-mail:  info@rothlehner.cz
Servis:  602 216 399

Morava
783 55 Velký Újezd 373
Tel./fax:  553 716 457
Prodej:  602 208 790 
E-Mail:  kazimirsky@rothlehner.cz
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Kdo je kdo

ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného vý-
zkumu Řež a.s.), člen Skupiny ČEZ, píše svou
historii přes 60 let. Jeho zakládací listina je
datována 10. června 1955. V současnosti po-
skytuje služby aplikovaného výzkumu na poli
energetiky a průmyslu a provozuje špičko-
vou, mnohdy jedinečnou technologickou in-
frastrukturu.

Ve své činnosti se ÚJV Řež soustřeďuje ze-
jména na projektování a inženýrské činnosti,
podporu bezpečného a efektivního provozu
jaderných i klasických elektráren, chemii pa-
livového cyklu a komplexní služby při naklá-
dání s radioaktivními a jinými specifickými
odpady. V oblasti zdravotnictví se zabývá vý-
zkumem, vývojem, distribucí a výrobou radio -
farmak pro pozitronovou emisní tomografii
(PET). Provozuje tři PET centra: v Praze, Brně
a Řeži. Společnost ÚJV Řež tvoří aktuálně pět
divizí, zaměstnává na 700 lidí, z nich 68 pro-
cent má vysokoškolské vzdělání. Pracoviště
společnosti jsou v Řeži, Praze a v jaderných
elektrárnách Dukovany a Temelín.

Výzkum, který přesahuje hranice 
jedné země
S Řeží je pro odbornou i laickou veřejnost ne-
oddělitelně spojena výstavba a od roků 1957
a 1982 také provoz obou výzkumných reak-
torů v bývalém Československu. Dnes je pro-
vozovatelem reaktorů výzkumná organizace
Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ), dceřiná
společnost ÚJV Řež.

CVŘ bylo založeno v roce 2002 a jeho hlav-
ním posláním je, jak ostatně napovídá název,
výzkum, vývoj a inovace v energetice, ze-
jména jaderné. K tomu disponuje význam-
nou infrastrukturou, včetně zmíněných vý-
zkumných reaktorů nesoucích v současnosti
označení LVR-15 a LR-0, dále technologic-
kými smyčkami, sondami, laboratořemi
a technologickým zázemím. 

Díky nim se může účastnit náročných vě-
decko-výzkumných projektů a podílet se na
vývoji nových technologií pro jaderné reak-
tory IV. generace a na mezinárodním pro-
jektu vývoje fúzního reaktoru. CVŘ rovněž,
jako provozovatel obou reaktorů, umožňuje
jiným výzkumným organizacím a školám
provádět na těchto zařízeních jejich vlastní
výzkum.

Podstatné rozšíření výzkumné infrastruk-
tury národního i evropského významu při-
nese v roce 2017 dokončení velkého investič-
ního projektu Udržitelná energetika SUSEN
(SUStainable ENergy), řešená v rámci Ope-
račního programu Výzkum a vývoj pro ino-
vace Evropského fondu pro regionální roz-
voj.

Seznamte se: Skupina ÚJV... 
... reprezentuje unikátní spojení pěti společností, půldruhého tisíce zaměstnanců a ročních provozních
výnosů přesahujících 2 miliardy korun. Společností, které se komplexně zabývají oblastmi energetiky,
průmyslu i zdravotnictví, projekčními a inženýrskými službami, technickým inženýringem, výrobou
speciálních produktů i zařízení, výzkumem a vývojem. Jako celek působí od roku 2011 a 100%
vlastníkem společností tvořících Skupinu ÚJV, je mateřská ÚJV Řež, a. s.
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Nezanedbatelné jsou i další mezinárodní
aktivity CVŘ, mezi které patří například ak-
tivní zapojení do projektu nového vysoce vý-
konného jaderného reaktoru pro výzkum
v oblasti materiálů a jaderného paliva o vý-
konu 100 MW Jules Horowitz Reaktor (JHR)
ve francouzském Cadarache. Dodávka tech-
nologie tzv. horkých komor pro manipulaci
s ozářenými materiály zajistila ČR přístup
k výzkumné měřící kapacitě 3 % JHR.

Služby, které trvají již 110 let

Nepřerušenou historií, kterou se může poch-
lubit jen málo výzkumných ústavů, má
dnešní Výzkumný a zkušební ústav Plzeň
s.r.o. (VZÚ Plzeň). Jeho základy byly polo-
ženy v roce 1907, kdy vznikem výzkumného
ústavu ŠKODA byly vybudovány na tehdejší
dobu převratné moderní chemické, metalo-
grafické a mechanické laboratoře. VZÚ Plzeň
si tak letos připomíná už 110 let od svého za-
ložení.

Mezi současné nejdůležitější činnosti spo-
lečnosti patří výzkum a zkoušky zaměřené na
zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti
energetických zařízení nebo komplexní ře-
šení problémů spojených s testováním silnič-
ních a kolejových vozidel. Například zakázku
pro San Francisko získal VZÚ Plzeň díky
úspěšné realizaci projektů pro další americká
města, např. Detroit či Dayton. Důraz na nej-
různější homologace kolejových vozidel však
kladou především předpisy Evropské unie.
Zakázky z členských zemí EU tvoří cca 60 %.
Testování podvozků si u VZÚ Plzeň objednali

výrobci dopravních systémů pro Helsinky,
Rigu, Paříž, Graz, Linec, Veronu, Cagliari, Pe-
trohrad, Poprad, Bratislavu či Vratislav. Sa-
mozřejmostí je testování pro města i výrobce
z České republiky.

Z dalších činností nabízí VZÚ Plzeň vý-
počty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavo-
vého poškození, aerodynamiky a termome-
chaniky, výzkum a vývoj žárových nástřiků
pro prvovýrobu i renovace včetně jejich prů-
myslových aplikací a v neposlední řadě také
kalibrace měřidel.

Od vysokých pecí po jaderku

Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. (EGPI) ve
své činnosti navázala na zakladatelský pod-
nik Vítkovické stavby projektové středisko
Uherský Brod (zal. 1960). Privatizací nástup-
nického podniku Energoprojekt závod Os-
trava v roce 1991 vzniká společnost EGP IN-
VEST s pracovišti v jaderných elektrárnách
Dukovany, Jaslovské Bohunice, Temelín
a Mochovce. Za téměř šedesát let existence
byly zpracovány tisíce dokumentů v předpro-
jektové a projektové přípravě staveb pro
těžký průmysl v Ostravě a v Třinci, průmys-
lové stavby jako Pivovar Nošovice nebo ob-
čanské stavby – Zimní stadion v Uherském
Brodě. Významně se EGPI zapsalo do jaderné
energetiky v Československu v elektrárnách
Jaslovské Bohunice, Mochovce, Dukovany
a Temelín.

Ale nejen doma je společnost EGPI
úspěšná. V rámci konsorcia zvítězila v kon-
traktu na vytvoření projektu strojovny nej-

výkonnějšího jaderného výzkumného reak-
toru na světě (MBIR) ve městě Dimitrovgrad
(Uljanovská oblast Ruské federace). Účast
na realizaci tohoto prestižního mezinárod-
ního projektu je pro firmu významná refe-
rence.

V současnosti EGP INVEST zajišťuje pro-
jektové práce a služby v oboru investiční vý-
stavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací
staveb. Specializuje se především na oblast
jaderné a klasické energetiky a na energe-
tická díla z obnovitelných zdrojů. Své služby
nabízí i v dalších oblastech jako je tepláren-
ství, petrochemie, průmyslové a vodohospo-
dářské stavby a energetická díla z obnovitel-
ných zdrojů.

Teorie ruku v ruce s praxí

Na vznik Ústavu aplikované mechaniky
Brno, s.r.o (ÚAM Brno) měla zásadní vliv ros-
toucí spolupráce státního podniku VÍTKO-
VICE s katedrou Pružnosti, pevnosti a mecha-
niky Vojenské akademie Brno. Od svého po-
čátku v roce 1959 byla činnost Ústavu zamě-
řena na řešení praktických problémů, přesa-
hujících běžné znalosti a možnosti projek-
tantů a konstruktérů té doby. Tradicí se stala
aplikace vědeckých poznatků do praxe v ob-
lasti pevnostních výpočtů, hodnocení mez-
ních stavů pevnosti, životnosti a spolehlivosti
konstrukcí a zařízení. Vznik samotné společ-
nosti Ústav aplikované mechaniky Brno se
datuje rokem 1994, tehdy ještě pod křídly
VÍTKOVICE, a. s. O deset let později přechází
pod ÚJV Řež a následně se stává členem
Skupiny ÚJV.

V současné době v jaderné energetice po-
skytuje široké spektrum služeb od expertních
posudků pro české a zahraniční elektrárny,
přes konzultační činnost pro provozovatele
jaderných elektráren v oblasti pevnostních
výpočtů až po úzkou spolupráci s provozova-
teli při řešení provozních problémů systémů,
konstrukcí a komponent. Pro klasické elek -
trárny mimo jiného nabízí stanovování koře-
nových příčin poškozování systémů, kon-
strukcí a komponent během provozu, pravi-
delné roční hodnocení aktuálního stavu ži-
votnosti komponent elektrárny a hodnocení
životnosti/stárnutí pomocí vlastního systému
DIALIFE. Zajímavá je i spolupráce s ÚAM
Brno pro petrochemický průmysl: posuzo-
vání kolon, výměníků, potrubních větví, tla-
kových zásobníků na LPG, atmosférických
nádrží na ropné produkty nebo ocelových ko-
mínů a stožárů.

Partnery pro budoucnost

Těmi bezesporu společnosti Skupiny ÚJV
jsou. Aktivně se podílejí na řadě domácích
a mezinárodních aktivit zaměřených zejména
na zvyšování bezpečnosti a efektivity pro-
vozu energetických celků, expertizy pro  prů-
mysl a dodávky služeb v oblasti nukleární
medicíny. Zapojením do technologických
platforem v rámci struktur EU a účastí ve vý-
znamných mezinárodních projektech Sku-
pina ÚJV zvyšuje průmyslovou prestiž celé
ČR. Odborníky ze společností Skupiny ÚJV
potkáte všude tam, kde se píše technologická
budoucnost. �

věr
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Výstavba podzemního výzkumného
pracoviště (PVP) Bukov je téměř
u konce. Ředitel SÚRAO Jiří Slovák

podepsal smlouvu s ředitelem státního
podniku DIAMO Tomášem Rychtaříkem
o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov.
Vše je tak připraveno na zahájení experi-
mentálního provozu podzemní laboratoře.

„Podpis smlouvy je významným krokem
vpřed. Výzkumy a experimenty v PVP
Bukov velkou měrou přispějí k pochopení
procesů v horninovém masívu, což je zá-
sadní pro zajištění dlouhodobé bezpeč-
nosti hlubinného úložiště. V následujících
letech budou realizovány další etapy vý-
zkumných prací vyžadující přípravu vý-
zkumných prostor a zajištění provozu ne-

zbytné části důlního provozu,“ uvedl ředi-
tel SÚRAO s tím, že právě nezbytnou
úpravu prostor a další drobné provozní zá-
ležitosti PVP zajistí státní podnik DIAMO.

SÚRAO připravuje řadu experimentů
a měření, z nichž bude získávat data o cho-
vání hornin a dalších procesech probíhají-
cích ve velkých hloubkách, a to právě
s ohledem na technickou proveditelnost
budoucího hlubinného úložiště. PVP
Bukov tak přinese neocenitelné informace
například o geologii či hydrogeologických
podmínkách a umožní rovněž otestovat
řadu technologických řešení. Již v průběhu
stavby byla například použita při ražbě tu-
nelů metoda takzvaného hladkého vý-
lomu, při níž dochází k minimálnímu naru-

šení okolní horniny. PVP Bukov sice bude
sloužit především potřebám SÚRAO, pro-
story laboratoře budou moci využívat i me-
zinárodní vědecké týmy, vysoké školy
a další instituce. Zároveň investice vytvoří
zhruba 50 pracovních míst především pro
zaměstnance uzavíraného uranového
dolu.

Laboratoř se nachází v hloubce přibližně
550 metrů, ve 12. patře dolu Rožná (cca
50 km západně od Brna). Z přístupové
štoly vede spojovací překop dlouhý 300
metrů ražený klasickou trhací prací. Vlastní
výzkumné pracoviště tvoří systémem cho-
deb, rozrážek a vrtných komor v různých
profilech o celkové délce 130 metrů raže-
ných metodou hladkého výlomu. �

PVP Bukov zahájí experimentální provoz

V areálu úložiště Richard v Litoměři-
cích se nachází zkušebna obalových
souborů a radioaktivních látek

zvláštní formy (RLZF). Zkušebna má dlou-
holetou tradici a jako jediná v republice je
pověřena Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost (SÚJB) k provádění zkoušek
obalových souborů (OS) dle vyhlášky
SÚJB č. 317/2002.

Zkušebna byla v roce 2006 celá zrekon-
struována a vybavena moderním technic-
kým zařízením pro pádové zkoušky a to
především dálkově ovládaným sloupovým
jeřábem s dopadovou plochou včetně vy-
pouštěcího zařízení, pro tepelnou zkoušku
speciálním venkovním pálícím pracoviš-
těm na tekutý propan, tlakovou nádobou
ke zkouškám těsnosti a další technikou
a přípravky potřebnými k realizaci zkoušek.
Maximální hmotnost OS je 3200 kg a roz-
měru přibližně do 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

Zkušebna provádí zkoušky výrobků,
vzorků a prototypů OS sloužících pro pře-
pravu, skladování a ukládání jaderných
materiálů a radioaktivních látek. Jedná se
OS typu IP-2, IP-3, A a B a radioaktivní látky
zvláštní formy. Druh, počet, pořadí a pro-
vedení zkoušek je předepsáno dle typu
a určení OS vyhláškou SÚJB č. 317/2002
včetně přílohy č. 1 část I a II. Po skončení

všech zkoušek zkušebna vyhotoví protokol
o provedených zkouškách, který vedle dal-
ších dokladů je nutný k žádosti o typové
schválení OS vydávané SÚJB. �
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Zkušebna obalových souborů

Tepelná zkouška obalových souborů probíhá za teploty několika set stupňů

Zařízení na tlakovou zkoušku

Sloupový jeřáb s upevněným obalovým souborem

Po dopadu se testuje, zda obalový soubor stále
těsní a nemohou z něj uniknout radionuklidy



Úložiště Richard

Ročně je do tohoto úložiště přivezeno a ná-
sledně uloženo několik set obalových sou-
borů s odpadem. Jedná se o institucionální
odpady, které jsou tvořeny vyřazenými ra-
dioaktivními zářiči (požární hlásiče, hladino-
měry apod.), kontaminovanou sutí, plasty,
papírem apod.

Několik komor je vyčleněno pro sklado-
vání odpadů, které mají vyšší aktivitu, než
povolují limity a podmínky pro ukládání do
úložiště Richard. Jsou to např. vyřazené
ozařovací hlavice z nemocnic. Tyto odpady
jsou zde skladovány do doby, než vyhoví
podmínkám pro uložení nebo než budou
převezeny do budoucího hlubinného úlo-
žiště. Ani pro skladování nelze přijmout ja-
kýkoliv radioaktivní odpad, ale pouze ta-
kový, který je zpracován do předepsané
formy a neobsahuje vyšší než povolené
množství radionuklidů. Kritéria, která musí
odpad přijatý ke skladování splnit, stanoví
limity a podmínky ke skladování v úložišti
Richard, které jsou schvalovány Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
Od roku 2017 je jedna ukládací komora vy-
členěna pro skladování odpadů obsahují-
cích přírodní radionuklidy.

Kontrolu nad dodržováním limitů a pod-
mínek bezpečného provozu jaderného zaří-
zení ÚRAO Richard, dodržování jaderné bez-
pečnosti, báňské bezpečnosti, radiační
ochrany a dalších kritérií stanovených jader-
nou legislativou vykonávají inspektoři SÚJB
a Státní báňské správy České republiky. Děje
se tak několikrát ročně při inspekcích. Na úlo-
žišti se pravidelně konají havarijní cvičení
a úložiště je monitorováno v souladu s pro-
gramem monitorování.

V letech 2005−2007 se na úložišti Richard
uskutečnil projekt EC Phare za účasti mezi-
národního řešitelského týmu. Cílem projektu
bylo ověření navrženého způsobu koneč-
ného uzavření ukládacích komor s radioak-
tivními odpady. Několik ukládacích komor
bylo zrekonstruováno a zaplněno odpady,
které pocházely z prvních desetiletí provozu
úložiště. Jednotlivé obalové soubory byly
vyjmuty ze svých původních míst, zkontro-
lovány, podle potřeby přebaleny do nových

obalů a přemístěny do nové komory. Jed-
notlivé komory byly zality navrženou beto-
novou výplní.

Pro účely dlouhodobého sledování kva-
lity použitého betonu byly z každé dodávky
betonu odebrány vzorky, které jsou nyní
uloženy poblíž uzavřených komor. V pravi-
delných intervalech, naplánovaných na dal-
ších 40 let, jsou betonové vzorky v akredi-
tované laboratoři podrobeny zkouškám
pevnosti v tlaku. Výsledky dosud provede-
ných zkoušek prokazují vysokou kvalitu
a odolnost použité betonové směsi. Pro sle-
dování případného průsaku vody do úlo-
žiště byl kolem uzavřených komor vybudo-
ván drenážní systém, který je vyveden do
kontrolní jímky. Dosud nebyla v kontrolních
lahvích zaznamenána žádná přítomnost
vody.

Celkový objem využívaných prostor dolu
Richard II přesahuje 19 000 m3. Kapacita
ukládacích komor je 10 250 m3, v současné
době je naplněna zhruba ze 70 %. 

Úložiště Bratrství

Většina radioaktivního materiálu s obsahem
přírodních radionuklidů (především uran
a radium), který byl v českých zemích využí-
ván v nejrůznějších institucích, je zde již ulo-
žena. V posledních letech bylo do úložiště
Bratrství ukládáno několik desítek obalových
souborů ročně. Kapacita úložných prostor je
zhruba 1200 m3 a nyní je již prakticky vyčer-
pána. Proto Správa úložišť radioaktivních od-
padů rozhodla, že od roku 2017 bude tento
typ odpadů skladován v úložišti Richard.
Koncem roku 2016 získala SÚRAO pro tuto
činnost povolení Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost. Definitivní způsob uzavření
úložiště je nyní předmětem právě probíhají-
cích studií, jejichž součástí jsou i bezpeč-
nostní rozbory.

Kontrolu nad dodržováním limitů a pod-
mínek bezpečného provozu pracoviště IV.
kategorie ÚRAO Bratrství, dodržování ja-
derné bezpečnosti, báňské bezpečnosti, ra-
diační ochrany a dalších kritérií stanovených
jadernou legislativou vykonávají inspektoři
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
a Státní báňské správy České republiky. Děje

se tak několikrát ročně při inspekcích. Na úlo-
žišti pravidelně probíhá cvičení havarijní při-
pravenosti a úložiště je monitorováno v sou-
ladu s programem monitorování.

Úložiště Dukovany

Ročně je do tohoto úložiště přivezeno a ná-
sledně uloženo něco kolem dvou tisíc oba-
lových souborů s odpady. Ty jsou tvořeny
především kontaminovanými ochrannými
pomůckami, textiliemi, papírem, elektroin-
stalačním materiálem, stavební sutí apod.

Druhá část odpadů pochází z vodního
hospodářství elektrárenských provozů.
Jedná se o odpadní vody, kaly nebo ionexy.
Jelikož ukládání kapalných odpadů je zaká-
záno, je nutné tento typ odpadů zpracovat
speciálními technologiemi. V případě od-
padních vod je odpad zahuštěn na odparce
a vzniklý koncentrát zpevněn ztužidlem. Jde
většinou o tzv. bitumenaci (odpaření zbylé
vody na asfaltovém filmu). Dalším způso-
bem zpevnění tohoto typu odpadů může být
zalití do aluminosilikátové nebo skelné ma-
trice (vitrifikace).

Obalový soubor, většinou 200 litrový sud,
je pomocí portálového jeřábu umístěn na
přesně zaznamenanou pozici do ukládací
jímky. Když je jímka zcela zaplněna, zalijí se
volné prostory mezi sudy betonovou směsí
a vše se překryje silnostěnným polyetyle-
nem. Ten uložené odpady izoluje od dešťové
vody. Jímka je poté překryta betonovými pa-
nely.

Kontrolu nad dodržováním limitů a pod-
mínek bezpečného provozu jaderného zaří-
zení ÚRAO Dukovany, dodržování jaderné
bezpečnosti, radiační ochrany a dalších kri-
térií stanovených jadernou legislativou vy-
konávají inspektoři Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost (SÚJB). Děje se tak několi-
krát ročně při inspekcích. Na úložišti pravi-
delně probíhá cvičení havarijní připravenosti
a úložiště je monitorováno v souladu s pro-
gramem monitorování.

Celkový objem úložných prostor úložiště
Dukovany činí 55 000 m3. V současné době
je ukládací kapacita zaplněná zhruba z 20 %.
V srpnu 2016 byla uzavřena jímka D5, nyní
se ukládá do jímky D8. �
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Provozovaná úložiště radioaktivních odpadů

Úložiště Richard



V šedesátých letech minulého století
se důl začal využívat jako zkušební
prototyp úložiště, ve kterém se

měly ověřovat postupy později použitelné
pro standardní úložiště, kupříkladu v sol-
ném dole v Gorlebenu asi 70 km jižně od
Schwerinu. Původně se v Asse II měl uklá-
dat radioaktivní odpad pouze z jaderných
výzkumných zařízení např. v Jülichu. V le-
tech 1967 až 1978 se ale postupně stal úlo-
žištěm radioaktivního odpadu pro většinu
tehdy provozovaných západoněmeckých
jaderných elektráren.

Bezpečnost úložiště ASSE II 
byla přeceňována
Na začátku projektu byli provozovatelé
přesvědčeni, že se jedná o velmi spolehli-
vou metodu ukládání radioaktivního od-
padu.  Zárukou toho měly být geologická
stabilita a prakticky nulový výskyt spodní
vody. Mezitím se ukázalo, že ani jeden
z těchto předpokladů není jistý.  Spodní
voda protéká do úložiště ve stále větších
množstvích a geologické struktury hrozí
zhroucením. Tím by byl přístup k nádo-
bám s radioaktivním odpadem definitivně

odříznut. Hrozbou je také skutečnost, že
radioaktivita ve spodních vodách v dolní
části dolu se postupně zvyšuje. Místní
obyvatelstvo je proto silně zneklidněno
a žádalo již začátkem našeho století rázné
kroky spolkové vlády.  Ta skutečně v roce
2008 reagovala a provedla například
změnu statutu úložistě. Dříve bylo ASSE II
provozováno podle horního zákona a spa-
dalo do kompetence Spolkového minister-
stva školství a výzkumu. Od začátku roku
2009 je zahrnuto do platnosti tzv. atomo-
vého zákona AtG – tedy zákona o mírovém
využití jaderné enegie, který vstoupil
v platnost v Německu již v roce 1960.
Tímto aktem také přešlo do kompetence
Spolkového ministerstva životního pro-
středí, ochrany přírody a jaderné bezpeč-
nosti. 

Spolková vláda přebírá závazky

Následně v roce 2013 formulovala spol-
ková vláda vlastní závazek na „co nejrych-
lejší a bezpečné vyzvednutí odpadu“
z ASSE II ve formě spolkového zákona.

Přitom už počátkem roku 2010 předložil
nový provozovatel – Spolkový úřad na

ochranu před zářením BfS – tři alternativy
pro urychlené řešení situace: 
1) přemístění radioaktivního odpadu do

větších hloubek – nyní je uložen 500-800
metrů pod povrchem, 

2) důkladné „zaplombování“ celého dolu
se zamezením úniku radiace,  

3) „přebalení“ odpadu do řádných dvou-
plášťových nádob, vylitých betonem
a jejich vyzdvižení na povrch s násled-
ným uložením v jiném úložišti.  
S ohledem na čas a technické možnosti

se ukázala třetí metoda jako jediná sku-
tečně důsledná a snad stihnutelná před
možným přirozeným zatopením dolu. Sa-
mozřejmě za předpokladu, že bude dosta-
tek času na její provedení – jinak se bude
muset improvizovat a možná použít kom-
binaci výše uvedených metod. Propočty
ukazují, že pro více než 125 tisíc sudů s od-
padem, které se nalézají v dole, například
při desetileté lhůtě nepřetržité práce 24
hodin denně a sedmidenním pracovním
týdnu, vychází na zpracování jednoho
sudu cca 40 minut, což je nerealisticky
nízké číslo. Bude se tedy jednat o proces,
trvající spíše několik desetiletí. A geolo-
gové sdělují, že vážné problémy s mož-

Jaderné elektrárny v Německu skončí v roce 2022, 
ovšem jaderná problematika zdaleka ne
Celá desetiletí a možná i století se bude muset Německo dále zabývat jadernou technologií,
přinejmenším při likvidaci jaderných elektráren a vyhledávání a budování úložišť radioaktivního
odpadu. Ani stávající úložiště nízkoaktivního a středně aktivního radioaktivního odpadu - například
bývalý solný důl Asse II asi 25 km jižně od Wolfsburgu - nenechává obyvatelstvo, odborníky a politiky
v klidu a zůstává noční můrou německého jaderného průmyslu.
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Vtipné využití opuštěného areálu bývalé jaderné elektrárny Kalkar u Rýna poblíž hranice s Nizozemskem jako lunaparku Wunderland Kalkar - Zázračná
země Kalkar. "Zázračnou zemí" se chce stát i průmyslové Německo - do roku 2050 hodlá snížit spotřebu energie na polovinu při současném zvýšení podílu
energie z obnovitelných zdrojů nejméně na 80 %. Zdroj: National Geographic 



ností zřícení struktur dolu jsou možné už
před rokem 2020. 

Plán manipulace s radioaktivním
odpadem v ASSE II
Manipulace s radioaktivním odpadem má
probíhat tak, že každý vyproštěný sud musí
být dopraven do podzemní úpravny přímo
v dole – tam bude pod vysokým tlakem sli-
sován do kompaktního balíku, který se poté
umístí v moderní dvouplášťové nádobě,
jejíž stěny jsou vyplněny speciálním beto-
nem, výrazně tlumícím šíření radioaktivity.
Teprvé pak má být bezpečně zabalený ra-
dioaktivní odpad dopraven na povrch.  

Znepokojující je zejména skutečnost, že
některé sudy, v době ukládání do ASSE II
ještě jednoplášťové, mohou být poškozeny
a radioaktivita tak může ve zvýšené míře
unikat například do spodních vod. Při uklá-
dání se totiž také experimentovalo. Sudy
s radioaktivním odpadem byly zpočátku
ukládány nastojato až do čtyř vrstev nebo
naležato až do třinácti vrstev. Ukázalo se ale,
že obojí je z pohledu provozovatelů úložistě
zdlouhavé, personál byl příliš ohrožován ra-
dioaktivitou a celkově byl postup velmi ná-
kladný. Proto se přešlo u nízkoaktivního ra-
dioaktivního odpadu od roku 1974 na me-

todu prostého vyklápění v jednotlivých pod-
zemních komorách. Poškození sudů není při
takovém postupu vyloučeno. Ještě proble-
matičtější postup ukládání byl zvolen
u středně aktivního odpadu. Sudy byly vha-
zovány stropem – zvlášť k tomu účelu vy-
hloubenými otvory – z manipulátorů rovnou
do jinak uzavřených menších komor úlo-
žiště. K vyrovnání tlaků, které by mohly poz-
ději způsobit únik radioaktivity, byla na
závěr na sudy nasypána solná drť  – byly ta-
kříkajíc „nasoleny“. Poté byly komory se
středně aktivním odpadem hermeticky uza-
vřeny.  U nich je současný problém největší,
protože nikdo přesně neví, v jakém stavu
jsou stovky sudů dnes. Rostoucí výskyt ra-
dioaktivního louhu ve spodní části úložiště
Asse II a stále nové pronikání vody do dolu
ale nevěstí nic dobrého. V oblasti úložiště
Asse II byl už od roku 2000 zjištěn zvýšený
výskyt leukémie a rakoviny štítné žlázy. Sou-
sední bývalé doly Asse I a Asse III, vzdálené
jen asi tři kilometry od Asse II, jsou mezitím
již z velké části zaplaveny spodní vodou.

Náklady na záchrannou akci 
budou obrovské
Přechodem úložiště Asse II pod atomový
zákon zároveň převzal německý stát zod-

povědnost za finanční zátěž celé zá-
chranné akce, i když část je placena ze
speciálního účtu, na který jsou provozova-
telé jaderných elektráren povinni odvádět
poplatky za vyrobenou MWh na následné
sanace. Jestliže kolem roku 2010 odhado-
valy spolkové úřady celkové náklady akce
v Asse II na 2,5 miliardy eur a expertní od-
hady hovořily až o 6 miliardách eur, nyní
se v oficiálních odhadech Komise pro ko-
nečná úložiště (jaderného odpadu) z února
2017 uvádí až 10 miliard euro, tedy zhruba
270 miliard korun. Ani tato částka ale
velmi pravděpodobně nebude definitivní.
Připomíná to vývoj u východoněmeckého
úložiště radioaktivního odpadu Morsle-
ben, kde bylo uloženo za časů NDR celkem
14,4 tisíc kubíků atomového odpadu, poz-
ději v letech 1994-98 doplněného 22,3 ti-
síci kubíky převážně ze západních spolko-
vých zemí. Cena pouze řádného uzavření
odpadu do tohoto bývalého dolu se vy-
šplhala až na 2,57 miliardy eur – cca 70 mi-
liard korun. V obou případech jsou pla-
ceny náklady ze státního rozpočtu – tedy
z kapes daňových poplatníků. 

Odborná komise doporučuje
radioaktivní odpad ponechat v podzemí
Zajímavý je i nejnovější vývoj. Koncem
minulého roku bylo oznámeno, že Ko-
mise na ochranu proti záření SSK jako
odborný poradce spolkového minister-
stva životního prostředí, doporučilo ja-
derný odpad z ASSE II vůbec nevyzvedá-
vat, neboť neohrožuje místní obyvatel-
stvo, a to dokonce ani pokud by došlo ke
kompletnímu zatopení celého bývalého
dolu. Dlohodobé a nákladné vyzvedávání
odpadu představuje z pohledu expertů
komise vyšší riziko pro obyvatelstvo, než
ponechání odpadu na místě úložiště.
Denně proniká do jeho prostor okolo
12 000 litrů vody. Mluvčí spolkové mini-
stryně životního prostředí Barbary Hen-
driksové (SPD) však vzápětí prohlásil, že
„ministerstvo nevidí žádný důvod k roz-
loučení ze zákonnou povinností vyzved-
nutí odpadů z Asse. Pouze pokud by ne-
bylo provedení obhajitelné pro obyvatel-
stvo a zaměstnance z radiologických
nebo jiných bezpečnostních důvodů, mu-
selo by být vyzvedávání jaderného od-
padu přerušeno...“ 

Zahájení nejdříve v roce 2033...

Už v roce 2014 zchladila ministryně Hen-
driksová očekávání obyvatelstva svým
prohlášením, že s řádným vyzvedáváním
radioaktivního odpadu by se nemohlo
stejně začít dříve než v roce 2033 (!). 

Celá kauza ukazuje, že i tak vyspělý stát
jako Německo se může potýkat se znač-
nými problémy při zacházení s radioaktiv-
ním odpadem a zajišťování co nejdokona-
lejší bezpečnosti úložiště radioaktivního od-
padu. Možné následné škody na zdraví oby-
vatel a dodatečné náklady pro daňové po-
platníky navíc zůstávají i nadále velkou ne-
známou při využívání jaderné energie. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
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Dělníci rozebírají východoněmeckou jadernou elektrárnu ze socialistické éry v Greifswaldu už od
roku 1995. Otryskávají například radioaktivní povrchy plechů, aby umožnili jejich recyklaci.
Elektrárna byla v provozu v letech 1974-1990.  Zdroj: National Geographic 

Nakladač „ukládá“ sudy s radioaktivním odpadem v podzemí (1975). Zdroj: httpwww.asse.bund.de



Státní fond životního prostředí ČR je, zjed-
nodušeně řečeno, finančním zdrojem pro
ochranu a zlepšování životního prostředí.
Řekněte nám prosím, čemu všemu se vě-
nuje? 

Státní fond životního prostředí České re-
publiky je specificky zaměřenou institucí,
která už 25 let sbírá prostředky na zlepšo-
vání životního prostředí, to znamená, že zí-
skává finanční zdroje z poplatkových zá-
konů, které následně investuje přes doto-
vané projekty zpět do životního prostředí,
na základě priorit Ministerstva životního
prostředí a od loňského roku v rámci Ná-
rodního programu Životní prostředí. Pro-
středky jsou přiděleny projektům na zá-
kladě rozhodnutí ministra životního pro-
středí a poskytovány příjemcům dle podmí-
nek uzavřené smlouvy s Fondem. Státní
fond je vůbec jedním ze základních ekono-
mických nástrojů České republiky pro pl-
nění jejích závazků vyplývajících z meziná-
rodních úmluv o ochraně životního pro-
středí, ze členství v Evropské unii a také
Státní politiky životního prostředí. Příjmy
Fondu tvoří hlavně platby za znečišťování
nebo poškozování jednotlivých složek život-
ního prostředí. To jsou poplatky za vypouš-
tění odpadních vod, odvody za odnětí půdy,
poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za
ukládání odpadů. Avšak Státní fond život-
ního prostředí ČR je zároveň i tzv. zprostřed-
kujícím subjektem pro evropský Operační
program Životní prostředí, kde odpovídá
zejména za příjem a hodnocení žádostí
a administraci schválených projektů. Řídi-
cím orgánem je Ministerstvo životního pro-
středí. Přijímá rovněž žádosti o dotace, vy-
hodnocuje projekty i proplácí podporu
v programu Nová zelená úsporám, pro-
gramu zaměřenému na úspory energie
v domech pro bydlení, který je finančně kryt
z prodeje emisních povolenek.  

Které programy považujete za prioritní?
Nedá se asi určit jeden program, který by

měl největší prioritu, každý program má své
cíle. Z pohledu objemu finančních pro-
středků je největší Operační program Ži-
votní prostředí s alokací přes 70 mld. Kč. Fi-

nancují se z něho projekty naplňující zá-
vazky České republiky, např. v oblasti čištění
odpadních vod. Díky objemu finančních
prostředků dokáže i velmi výrazně přispět
ke skokovému zlepšení životního prostředí,

mám na mysli zejména známé kotlíkové do-
tace, kde intervence ve výši 9 mld. Kč bude
zcela prokazatelně znát v kvalitě ovzduší.
V rámci tohoto programu se samozřejmě
realizují i projekty, jejichž efekt nebude oka-
mžitý, ale postupný, např. projekty na za-
chování biodiverzity. A celá řada projektů se
bude krom plnění globálních a specifických
cílů v ochraně životního prostředí pozitivně
projevovat i v ekonomické oblasti obcí
a měst. Například díky zateplení veřejných
budov mohou obce a města výrazně šetřit
své rozpočty. S tím souvisí i druhý, v ob-
jemu financí oproti OPŽP cca třetinový pro-
gram, kterým je Nová zelená úsporám.
Jeho hlavní přínos spočívá ve snížení emisí
skleníkových plynů v globálním pohledu,
velmi pozitivní vliv má ale také na rozpočty
domácností, které se rozhodnou zateplit
svůj dům. Kromě zlepšení kvality bydlení
budou domácnosti spořit na nákladech za
energii. No a program nový, financovaný
čistě z příjmů SFŽP ČR, je Národní program
Životní prostředí, který vytváří doplněk
k předchozím dvěma programům. Jeho vý-
hodou je, že dokáže řešit pilotní výzvy, být
inovativní v administrativních postupech
a zvládne flexibilně reagovat na aktuální
problémy. A v neposlední řadě dokáže do
projektů investovat nikoliv jen formou do-
tace, ale i formou půjčky.          

Fond jako banka

V této souvislosti by čtenáře zajímalo, jak
jsou využívány půjčky, které poskytujete na
ekologické projekty?

V době před nástupem evropských fondů
byla standardní podpora z Fondu kombi-
nace dotace a půjčky. Jen do roku 2012
v národních programech Fond na půjčkách
poskytl téměř 15 mld. Kč. Vstupem do EU
a počínaje rozpočtovým obdobím 2007 –
2013 začaly vládnout spíše čisté dotace
a i v rámci nich Fond nabízel spolufinanco-
vání projektů formou půjčky. Touto formou
investoval do projektů téměř 1,4 mld. Kč.
Stejnou formu spolufinancování nabízíme
i ve stávajícím Operačním programu Ži-
votní prostředí, a díky tomu jsme si mohli

Petr Valdman: Přínos Státního fondu 
v oblasti životního prostředí je klíčový
„Státní fond životního prostředí ČR je stabilizovaný moderní úřad,“ říká ředitel Fondu Petr Valdman
v rozhovoru o tom, na co všechno lze čerpat dotace v oblasti životního prostředí. A nejenom dotace,
ale i zvýhodněné půjčky, u kterých úrok začíná na 0,45 procenta. 
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Ing. Petr Valdman byl do funkce ředi-
tele Státního fondu životního prostředí
ČR jmenován s účinností od března
roku 2014. Ve Fondu ale působil už
v letech 2003 až 2010 nejdříve jako pro-
jektový manažer, později vedoucí od-
dělení, vedoucí odboru a od roku 2006
jako náměstek ředitele pro úsek řízení
projektů. V letech 2011 až 2013 praco-
val na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy jako ředitel odboru im-
plementace Operačního programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace. Rok působil
jako projektový a koordinační manažer
pro fondy EU v Technologické agen-
tuře ČR. 



v řadě oblastí dovolit snížit dotaci na co
možná nejnižší hranici podle ekonomické
návratnosti projektů. A počítáme s tím, že
v letošním roce tuto nabídku půjček ještě
rozšíříme, a to v rámci inovativních finanč-
ních nástrojů.  

Kolik si u Fondu žadatelé mohou půjčit?
Výše půjčky může dosáhnout rozdílu

mezi způsobilými výdaji projektu a výší do-
tace. Příjemci dotací z Operačního pro-
gramu Životní prostředí tak mohou díky
půjčce pokrýt až sto procent celkových způ-
sobilých výdajů na jimi realizovaný projekt.
Zvýhodněné půjčky, jako doplňkový způsob
podpory, jsou obrovskou pomocí zejména
pro obce a města, protože díky nim mohou
bez vlastních zdrojů okamžitě uhradit cel-
kové způsobilé náklady na dotovaný pro-
jekt. Vlastní peníze pak mohou investovat
do dalších investičních akcí. O půjčky, které
mají oproti běžným, komerčně nabízeným
půjčkám řadu výhod, je možné u Státního
fondu životního prostředí ČR žádat až do
konce roku 2018. Z prostředků Fondu je na
ně vyhrazeno celkem 1,25 miliardy korun.
Úroky začínají na 0,45 %.

Na které projekty lze půjčku čerpat? 
Aktuálně jsou vyhlášeny tři výzvy k podá-

vání žádostí o půjčku. První z výzev je ur-
čena pro projekty z oblasti odpadového
hospodářství řešící výstavbu a modernizaci
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
nebo výstavbu a modernizaci zařízení pro
materiálové využití odpadů. Druhá z výzev
nabízí zvýhodněné půjčky na dotované pro-
jekty OPŽP zaměřené na projekty vodního
hospodářství, především se jedná o vý-
stavbu kanalizací, výstavbu či modernizaci
čistíren odpadních vod, úpraven vod a roz-
vodných sítí pitné vody. Poslední z trojice
aktuálně otevřených výzev poskytuje půjčky
projektům na snižování energetické nároč-
nosti veřejných budov. Ale jak jsem již řekl,
nabídku zvýhodněných finančních nástrojů
u dotovaných projektů ještě rozšíříme. 

Přínosy Fondu

Lze kvantifikovat přínosy, kterých bylo
s podporou Fondu dosaženo?

Přínosy se snažíme každoročně kvantifi-
kovat a prezentovat ve výroční zprávě, která
je k dispozici na našich webových strán-
kách. Zajímavé pak jsou přínosy nasčítané
za delší časové období ve vybrané oblasti.
Například do sektoru vodohospodářské in-
frastruktury bylo od roku 1992 investováno
čistě z prostředků Fondu 32 mld. Kč, za
které bylo realizováno v obcích a městech
350 čistíren odpadních vod a postaveno
více než 3 000 km nových stokových sy-
stémů.  Další desítky miliard šly z evrop-
ských fondů, prostřednictvím Státního
fondu byla v programovém období 2007-
2013 dotací podpořena výstavba 382 čistí-
ren odpadních vod, více než 4 300 kilometrů
stokových systémů, zrekonstruovalo se
skoro 600 kilometrů rozvodů pitné vody
a tak bych mohl pokračovat přes sběrné
dvory nebo zateplení škol a školek. Přínos
Státního fondu v oblasti životního prostředí
je klíčový nejen investicemi ze svých pří-
jmů, ale i tím, že jeho prostřednictvím

proudí do životního prostředí v ČR nejvíce
peněz. Jsme, jak říkáme, fabrika na pro-
jekty, nástrojem ministerstva životního pro-
středí jak proměnit peníze na efekty, na zá-
kladě ministerstvem vypisovaných pro-
gramů a výzev. Jenom v tomto programo-
vém období se jedná o více než 70 miliard
korun, které přerozdělíme mezi příjemce
dotací na projekty, které jednoznačně pro-
spějí jak životnímu prostředí, tak lidem, kteří
v něm žijí, protože i oni jsou jeho součástí.
A o dotaci na energeticky úsporné renovace
či výstavbu rodinných a bytových domů si
od roku 2014, kdy tento program odstarto-
val, řeklo na Fondu přes 22 000 lidí. 

Když byste měl představit projekty vzniklé
díky podpoře Fondu, jenž považujete za
příkladné, které by to byly?

Mezi nejvýznamnější projekty, které byly
loni financovány z prostředků OPŽP 2014–
2020 patří bezpochyby kotlíkové dotace,
v nichž v rámci první vlny lidé podali téměř
24 tisíc žádostí o dotaci. Celý projekt kotlí-
kových dotací se podařilo s Evropskou ko-
misí vyjednat Ministerstvu životního pro-
středí jako opravdu výjimečnou záležitost.
Dotace z Operačního programu Životní pro-
středí byla ale v loňském roce schválena
i dalším významným projektům. Jde napří-
klad o sanaci ropných lagun v místech bý-
valé rafinerie OSTRAMO v Ostravě s do-

tační podporou téměř 125 milionů korun,
dostavbu kanalizace ve městě Staňkov
a odvedení splaškových vod do čistírny od-
padních vod za 84 milionů korun. Dotace ve
výši 129 milionů korun byla schválena na
rekonstrukci úpravny vody Bílý potok v Li-
bereckém kraji, dotace ve výši téměř 400
milionů korun putovala na snížení emisí
v elektrárně Mělník I. A takových projektů
jsou stovky. Jsou to i projekty, které brání
dopadům extrémního sucha nebo naopak
povodním. Projekty na zadržování vody
v krajině, na které lze čerpat dotaci jak z ná-
rodního, tak operačního programu spravo-
vaným Fondem. 

Životní prostředí v ČR se zlepšuje, o tom
není pochyb, nicméně nedávná smogová
situace ukázala, že máme nemalé rezervy,
kde především?

Tak třeba i v oblasti dopravy. Například
Operační program Doprava běží teprve
v posledních několika letech, jak má, na
čemž má svůj velký podíl Ministerstvo ži-
votního prostředí, které vyjednalo EIA pro
významné stavby po mnoha a mnoha le-
tech nečinnosti. Řada obcí a měst se stále
potýká s nevyhovujícími dopravními řeše-
ními. Mnohde chybějí objezdy a podobně.
Se smogem se pak pojí oblasti, které ře-
šíme i dotacemi, mám na mysli zejména
nevyhovující lokální topeniště. A to už se
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týká konkrétně Fondu, který intenzivně na-
bízí obyvatelům ČR dotace na to, aby neje-
nom zlepšili energetické vlastnosti svých
nemovitostí, ale i vyměnili zastaralé kotle
na tuhá paliva za lepší, nové a ekologičtější.   

Někdy mám pocit, jako bychom si neuvědo-
movali vážnost situace, což souvisí i s před-
cházející otázkou. V čem je podle Vás hlavní
příčina laxního přístupu k životnímu prostředí
od mnoha občanů, firem a společností?

Z části to jsou finance, zvyky a někdy se
jedná i o bezohlednost. Při nastavování kot-
líkových dotací i související podpory z Nová
zelená úsporám vidíme v praxi, že mnoho
lidí zejména v regionech s vyšší mírou ne-
zaměstnanosti řeší otázky spojené s energe-
tickou chudobou. I kdybychom jim dali sto-
procentní dotaci na nový kotel, jeho pořízení
a instalaci, čerpání dotace pro ně bude i tak
až příliš náročné. V tom musí hrát roli kraje,
města i obce, býti nápomocni, aby se naše
dotace dostala i k těm, kteří z různých dů-
vodů nežádají, ač mohou.  Na druhou
stranu, abychom to neviděli jen černě, při-
bývá stále více domácností, které vědí, že je
důležité čím a jak v zimě topit tak, aby sebe
ani své sousedy neobtěžovali nepříjemným
dýmem z komína. A nejen to, stále více ma-
jitelů rodinných domů řeší, jak udělat jejich
domy energeticky úspornější a soběstač-
nější, čímž je zároveň zhodnocují.  Přesvěd-
čují nás o tom desetitisíce žádostí o dotace
jak v kotlíkových dotacích, tak v programu
Nová zelená úsporám. Další oblastí, kde je
viditelné zlepšení, je oblast odpadového
hospodářství. Třídění odpadů, komposto-
vání, to vše je vidět v obcích a městech,
a pomáhají tomu výrazně nejen evropské
dotace. Ale týká se to i průmyslového sek-
toru, i tam zaznamenáváme ze strany žada-
telů o dotace zájem o projekty vedoucí ke
zlepšení kvality ovzduší v ČR. Fond nabízí
kupříkladu i takové dotace, jejichž pomocí
lze docílit omezení zápachu z průmyslových
podniků v blízkosti lidských sídel. Tedy řeč
je o nových technologiích pro podniky poří-
zených za pomocí dotace od Fondu.  

Příkladná spolupráce

Do životního prostředí zasahuje mnoho mi-
nisterstev, což je podle mne jeden z dů-
vodů, proč některé věci nejdou tak, jak by
měly. Jako příklad může posloužit země-
dělská půda, která „chátrá“ a přitom slouží
jako zdroj potravin, biomasy pro energe-
tiku, měla by zadržovat vodu v krajině atd.
Dokáží, podle Vás, táhnout ministerstva ta-
kříkajíc za jeden provaz? 

Otázka meziresortní spolupráce je vždy
záležitost složitá, a je to do značné míry po-

litika. Nicméně mohu-li hodnotit z pohledu
resortní organizace Ministerstva životního
prostředí, tak rozhodně krokem vpřed
téměř historickým je spolupráce s resortem
zemědělství v oblasti řešení sucha, tam se
rozhodně podařilo udělat velký kus práce
pro systémová opatření do budoucna.     

Jaké konkrétní úkoly vyplývají pro Fond
z Národního akčního plánu adaptace na
změnu klimatu, který schválila vláda?

Národní akční plán adaptace na změnu kli-
matu rozpracovává Strategii přizpůsobení se
změně klimatu v podmínkách ČR. Tu vláda
schválila již v říjnu 2015. Tento strategický do-
kument má pomoci Česku vypořádat se na-
příklad se suchem, povodněmi, ochránit lesy
a vodní zdroje. Zvláštní opatření se týkají
i budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým
změnám. Pro Fond to znamená poskytovat
zájemcům o dotace v této oblasti uspokoji-
vou nabídku, přijímat jejich žádosti o dotace,
vyhodnocovat je a proplácet dotace podpo-
řeným projektům. V případě akčního plánu
se jedná o projekty zaměřené například na
krajinná opatření, sdílené odpovědnosti za
fungování a udržitelné řízení vodních ekosys-
témů, uplatnění šetrného hospodaření na ze-
mědělské a lesní půdě a podobně. 

Sto milionů korun je určeno na ekologické
inovativní projekty na boj se suchem
a smogem. Můžete to konkretizovat?

Tato naše nová výzva cílí na rozvoj kon-
ceptu chytrých obcí a měst, s nímž jsme za-
čali v loňském roce a jehož cílem bylo po -
vzbudit obce k přípravě chytrých a inovativ-
ních projektů v oblasti nakládání se srážko-
vými a odpadními vodami. Chceme, aby pi-
lotní projekty, které ve výzvě uspějí a jejichž
přínos bude ověřen, byly následně přená-
šeny do běžné praxe. Dotací podpoříme
chytré projektové náměty, které pomohou
nejen lépe čelit suchu, povodním, ale
i smogu či neefektivnímu využívání odpadů.
Hledáme inovativní, průkopnické projekty,
které využívají jiné než tradiční technologie,
důležitým kritériem je možná přenositelnost
výsledků tohoto projektu, tzn. nikoliv jen
projekty pro dotace, ale pro budoucnost. Žá-
dosti o dotace přijímáme do konce června
letošního roku. O dotace se mohou hlásit
obce, kraje, ale také vysoké školy či veřejné
výzkumné instituce, ale i další. Úspěšní ža-
datelé mohou na své chytré projekty získat
dotaci až 75 procent z celkových způsobilých
výdajů, maximálně až 50 milionů korun. 

Stav přírody a krajiny

Co považujete za hlavní úspěch, kterého
SFŽP ČR dosáhl pod Vaším vedením?

Podařilo se zcela dočerpat předchozí
Operační program Životní prostředí, což
bylo po ztrátě 7,5 mld. Kč za rok 2013 prak-
ticky nemyslitelné, ale zvládli jsme to. Za
roky 2014 a 2015 jsme profinancovali do
projektů více než 70 mld. Kč, což je neuvě-
řitelné číslo. Dále pak plynule běžící nový
Operační program Životní prostředí, na-
stavili jsme kontinuální výzvu a tedy sta-
bilní podmínky pro žadatele v programu
Nová zelená úsporám, včetně zásad na
délku administrace a výplaty peněz. A to
je důkazem toho, že fungujeme jako mo-
derní úřad a instituce, která se nebojí žád-
ných výzev. 

Co prozatím bylo pro Vás ve funkci ředitele
nejtěžší?

V únoru 2014 jsem nastoupil znovu do
Státního fondu životního prostředí ČR, který
byl, mírně řečeno, po třech letech všech
možných personálních turbulencí, ne
zrovna v ideální kondici. Na některých mís-
tech vedoucích pracovníků seděli lidé, je-
jichž jedinou kvalifikací bylo hlavně politické
krytí, ale o své práci nevěděli takřka nic
a hrozila ztráta dvou desítek miliard pro Če-
skou republiku. Sehnat schopné lidi, rozlou-
čit se s neschopnými, nastavit jinak pro-
cesy, to nebylo to nejtěžší. Nejtěžší bylo pře-
svědčit všechny ostatní, že má smysl se do
toho pustit, a že to zvládneme. Hledat způ-
sob, aby to šlo, nikoliv důvod, proč to nejde.   

Jak byste argumentoval těm, kteří tvrdí, že
se u nás věnuje minimální péče o životní
prostředí?

Že se plete.  Že se stav přírody a krajiny
postupně zlepšuje, což prokazatelně do-
kládá například větší množství vyhláše-
ných zvláště chráněných území, na jejichž
péči Fond spolu s AOPK ČR taktéž posky-
tuje dotace. Dalším indikátorem o zlepšení
stavu naší přírody a krajiny je návrat vel-
kých šelem, který můžeme sledovat právě
v posledních několika letech. A dále díky
Operačnímu programu Životní prostředí
vznikly na území ČR tisíce nových vodních
útvarů, které nejen zadržují vodu v krajině,
ale jsou zároveň stanovištěm pro mnoho
vzácných živočichů a mají dávno proká-
zaný pozitivní efekt na stav přírody. Do-
tace přitom směřují i do péče o konkrétní
druhy rostlin a živočichů, likvidace invaz-
ních druhů rostlin nebo živočichů. Podpo-
rujeme i vznik návštěvnických středisek,
takzvaných domů přírody nebo výstavbu
a obnovu naučných stezek, přičemž náv-
štěvnická infrastruktura taktéž kultivuje
vztah společnosti k ochraně přírody. �

Obrázky představují podpořené projekty.
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Současný přelom roku ukázal, že nebude
možné pomocí na počasí závislých větr-
ných a fotovoltaických zdrojů nahradit

fosilní a jaderné zdroje nejen v SRN. Německo
i Dánsko tak zaostávají za svými proklamova-
nými cíli ve snižování emisí a nahrazování
uhelných elektráren. Úplný přechod od uhlí
k plynu je ekonomicky náročný a zároveň sníží
emise oxidu uhličitého pouze na polovinu.
Alespoň papírově přechod na spalování bio-
masy stáhne produkci oxidu uhličitého na
nulu. Ve skutečnosti je situace jiná. Emise
škodlivin i oxidu uhličitého při spalování bio-
masy existují. Předpokládá se však, že bio-
masa znovu naroste a stejné množství oxidu
uhličitého, které se při spálení vyprodukovalo,
se pohltí. Formálně tak získáme bezemisní
zdroj. Jistým problémem je, že růst stromů, ze
kterých se produkují peletky může trvat řadu
desítek let a to je i délka uzavření cyklu oxidu
uhličitého v tomto případě.

Velká Británie si uzákonila zákon na velmi
rychlé snížení emisí oxidu uhličitého. Jeho po-
žadavky nelze splnit bez úplného zastavení
produkce elektřiny v uhelných blocích. Velká
Británie předpokládá další využívání jaderné
energie a výstavbu nových jaderných bloků.
Ovšem obnova energetických kapacit, a to
nejen jaderných, je zde velice silně zpožděná,
takže se přistoupilo k přebudování uhelných
elektráren na spalování biomasy. Velká uhelná
elektrárna společnosti Drax tak začala po roce
2012 postupně přecházet na spalování dřeva
a společnost se stala z jednoho z největších
emitentů oxidu uhličitého jedním z největších
výrobců obnovitelné elektřiny. Celkový výkon
elektrárny Drax je 4000 MWe. Velká Británie
však nemá potřebné dřevo na výrobu pelet
pro tuto produkci elektřiny. Většina lesů zde
zmizela už během první fáze průmyslové revo-
luce.

A potřeby nejsou malé, zhruba rozsah lesa
o rozloze přesahující území středních Čech
a Prahy ročně. Pro produkci půl milionu tun
pelet je totiž potřeba milion tun dřeva, k čemuž
je potřeba zhruba 800 km2. Drax bude potře-

bovat ročně zhruba 7,5 milionu tun biomasy
v podobě pelet, což znamená spotřebu dřeva
z území o rozloze zhruba 12 000 km2.

Vybudovaly se tak obří zásobníky pelet
a dováží se milióny tun dřeva z celého světa.
Z počátku byla biomasa pouze k uhlí přidá-
vána, takže v roce 2015 byl podíl využití bio-
masy 35 %, v roce 2016 se pak přechází na
70 % výroby z pelet a dostává se postupně až
na 100 % využití dřeva. Většina dřeva se dováží
loděmi z Ameriky.

Stejným směrem se vydala i dánská firma
Dong Energy, ta také přechází postupně ve
svých elektrárnách od uhlí k dřevní hmotě. Od
roku 2003 používá pelety a dřevní štěpku
v elektrárnách Herning a Avedøre. Postupně
se na dřevo převádí například i její elektrárna
Asnæs se třemi bloky o výkonu 147 MW, 270
MW a 640 MW. Firma tak postupně nahrazuje
uhlí dřevem a od roku 2003 snížila spotřebu
uhlí z 6,2 milionů tun ročně na pouhých 1,7 mi-
lionů tun v loňském roce ve zbývajících dvou
elektrárnách na uhlí. Do roku 2023 chce již spa-
lovat pouze biomasu. Pokud bude spotřebo-
vávat okolo 7 milionů tun dřevní hmoty, bude
potřeba ročně vytěžit přes 10 000 km2 lesa.
Dánsko má sice jistý podíl biomasy ze země-
dělského odpadu a produkce potravin. Ovšem
ta už se nyní plně spotřebuje hlavně pro účel
vytápění. I Dánsko tak dováží potřebnou
dřevní hmotu ze zahraničí. Většinou to zatím
bylo z Estonska, Litvy, Lotyšska a Ruska. Po-
stupně se však také stále více obrací na Ame-
riku.

Přechod uhelných bloků na spalování dře-
věných pelet i štěpky realizuje i německá spo-
lečnost RWE. Ta začala spalovat pelety z USA
ve své elektrárně v nizozemském Ameru. Po
možnosti využití přeměny uhelných elektrá-
ren na spalování biomasy pro splnění svých
cílů ve snižování emisí oxidu uhličitého poku-
kuje i Německo. Vidí v ní možnost pokrýt ně-
meckou potřebu stabilních energetických
zdrojů a dosažení snížení emisí za přijatelnou
cenu. Zatímco ve Velké Británii a Dánsku je
počet uhelných bloků přece jen omezený, Ně-

mecko má v současné době 50 GWe uhel-
ných zdrojů. Pokud tyto začnou masivně pře-
cházet na biomasu, bude to znamenat radi-
kální zvýšení dovozu dřevní hmoty do Ev-
ropy.

Němečtí politici začínají nyní jasně vidět, že
Energiewende není schopna splnit své prokla-
mace v oblasti snížení emisí a těžby i dovozu
uhlí. Existuje tak velké riziko, že budou i v ob-
lasti přechodu od uhlí k biomase následovat
svůj energetický vzor Dánsko. Už z toho dů-
vodu, že i většina zelených organizací prokla-
muje ve svých programech a plánech velký
potenciál biomasy. Ostatně i energetické kon-
cepce nejen českých Greenpeace a Hnutí Duha
předpokládají velmi velký podíl produkce elek-
třiny z biomasy. Dosažené snížení emisí bude
sice jen formální a na papíře a reálné ekolo-
gické dopady budou naopak extrémně nega-
tivní. Ovšem nejen zelení proponenti Energie -
wende v Německu, Dánsku i jinde budou moci
vyhlásit její plný úspěch.

Mám velké obavy, že to skončí ještě mno-
hem dramatičtější katastrofou, než jakou po-
zorujeme v souvislosti s dotovanými biopalivy
v Evropě, palmovým olejem a devastací pra-
lesů v Indonésii. Devastace lesů, pokud
opravdu bude Německo a další státy následo-
vat dánskou energetickou koncepci, bude ne-
srovnatelně větší a bude se týkat daleko širších
oblastí ve světě. A je pak možné, že stejně jako
v případě bionafty zelené organizace zase za-
pomenou, že na počátku byla jejich kampaň.
A stejně jako nyní demonstrují proti využití
palmového oleje v potravinách, budou v bu-
doucnu organizovat kampaně proti dovozu
dřeva na nábytek, i když dominantní podíl na
nárůstu spotřeby dřeva bude mít zelená vý-
roba elektřiny v evropských elektrárnách, které
přešly od uhlí k biomase. Doufám, že i mé va-
rování přispěje k tomu, aby se tato chmurná
vize, na rozdíl od té s dotovanou bionaftou
a jejím povinným přidáváním do paliv pro
auta, nenaplnila. �

Vladimír Wagner
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Přechod od uhlí k biomase hrozí obrovskou devastací lesů
Schyluje se k dalšímu zelenému průšvihu?
Dánsko, Velká Británie a řada dalších evropských zemí začíná přestavovat uhelné elektrárny na
spalování biomasy. Má to být důležitý krok na cestě ke snížení emisí a ekologické elektroenergetice.
Zmíněné státy nemají dostatek lesů, takže potřebnou štěpku a pelety dovážejí ze zahraničí. Je tak
velké riziko, že masivní přechod od uhlí k biomase bude mít velice podobné ekologické dopady, jako
využívaní a intenzivní dotace do biopaliv vyrobených z palmového oleje.

Uhelná elektrárna Drax byla předělána na spalování pelet 
(zdroj Drax).

Elektrárna Avedoere v Dánsku přešla také ze spalování uhlí na biomasu
(zdroj Dong Energy).



Zveme Vás k účasti a návštěvě
25. mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace,

komunikace, osvětlení a zabezpečení

www.amper.cz

pořádá

21. - 24. 3. 2017  BRNO

2017
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Nový středoevropský průzkum:
snižovat daně firmám se
nevyplácí 

Korporátní daně patří v našem regionu
k nejnižším v EU. I přesto mnohé velké
společnosti platí na daních mnohem

méně, než kolik by podle sazeb měly. Neplatí
tak předpoklad mnoha expertů, že nízké
sazby zvýší daňové příjmy a omezí daňové
úniky. Plyne to ze zprávy, která mapuje da-
ňové odvody největších korporací v ČR, Ma-
ďarsku, Polsku, Slovinsku, Bulharsku a Lotyš-
sku. Česká republika na tom je s výnosy
z daní nejlépe z uvedených zemí, a to i přes
vyšší daňovou sazbu. 

Sazby daně z příjmu právnických osob
patří ve zmíněném regionu k relativně níz-
kým. Ani to však neodrazuje firmy od agre-
sívní daňové optimalizace - vyhýbání se po-
vinnosti platit daně ve státech, kde působí.

Plyne to ze zprávy investigativního týmu Fi-
nance Uncovered, na níž spolupracovalo ana-
lytické centrum Glopolis a dalších pět nezi-
skových organizací ze střední a východní 
Evropy. 

I přesto, že v České republice 11 zmapova-
ných společnosti odvádí daň, která je v sou-
hrnu dokonce o něco vyšší než sazba ve výši
19 %, lze v této skupině najít případy nestan-
dardních vlastnických struktur, možného pře-
lévání zisků do zahraničí nebo velmi výhod-
ných daňových pobídek. Velké korporace
navíc mohou v Česku zveřejnit své výroční
zprávy se značným časovým odstupem. Čtyři
společnosti z první desítky v době sběru dat
na podzim 2016 dosud nezveřejnily účetní
zprávu za rok 2015.  

Jako daňový ráj střední a východní Evropy
se jeví Maďarsko. Vláda ve snaze posílit kon-
kurenceschopnost státu od ledna 2017 snížila
korporátní daň z 19 % na 9 %. Ze studie při-
tom plyne, že už teď 11 největších  firem s po-
dílem na maďarském HDP přes 25 %, odvádí
na daních jen kolem 1 % zisku.

„Česká republika by se rozhodně neměla
zapojit do závodů, kdo nabídne nejnižší
sazbu. Svoji konkurenceschopnost by měla
zvyšovat kvalitnější veřejnou správou, mo-
derní infrastrukturou, dobrým vzděláním.
Tyto věci ocení investoři - a nejen oni - víc,
než nízké sazby,” říká analytik Glopolis, On-
dřej Kopečný. 

Ze srovnání dat v rámci zkoumaných šesti
zemí vyplynulo, že s výjimkou České repu-
bliky je poměr příjmu z korporátních daní vůči
HDP ve všech zemích nižší, než je průměr
OECD. Ve většině zemí rovněž platí, že podíl
fyzických osob na celkových daňových pří-
jmech je vyšší, než podíl korporací (v Česku
však rozdíl činí méně než 1%). Z dalších dat
se zdá, že většina zemí se snaží nižší příspě-
vek od firem kompenzovat zvýšením podílu
z daní, které zatěžují spotřebu.  

Podle závěrů zprávy má nízké zdanění
firem za následek vyšší daňové břemeno pro
občany a obecně také větší míru daňové ne-
rovnosti. K lepšímu výběru daní by spíše než
snižování daňových sazeb přispělo, kdyby se
státy v regionu více zajímaly o nástroje har-
monizace daňových politik na evropské
úrovni. Celou studii si můžete přečíst na:
http://glopolis.org/_publications/
zprava-uprchle-dane �

Další podrobnosti a aktuální program konference naleznete na 

www.smartcityvpraxi.cz

Prosíme, registrujte se na e-mailu info@proelektrotechniky.cz 
Vstup na konferenci je po závazné registraci a potvrzení registrace zdarma.

Na konferenci budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti fi-
nancování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky,
a také zde budou ukázány příklady konkrétních technologií. Tato konference je zaměřena především
na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních ře-
šení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept
smart city v daném městě realizován. Na konferenci jsou také zváni zástupci průmyslu, učitelé a stu-
denti a redaktoři odborných i všeobecných médií.

Odborným garantem a zároveň moderátorem již druhého ročníku konference je odborník na oblast
smart city, Ing. Jakub Slavík, MBA, který ve své prezentaci vysvětlí pojem smart city a ukáže na prak-
tických příkladech rozdíl mezi živelným a systémovým přístupem k pořizování moderních technologií. 

Součástí konference bude také křest první české knihy o konceptu smart city a jeho
zavádění v každodenní praxi „Smart city v praxi“ autora Jakuba Slavíka, kterou
vydává vydavatelství Profi Press a jejímž partnerem je E.ON.

Konference se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a Sdružení dopravních
podniků ČR. Generálním partnerem konference je ČD-Telematika, hlavními partnery jsou VARS Brno,
ČSOB a TECO, partnery  Iot.water, ČEZ ESCO, Nissan, Neogenia, Enerfis, GORDIC a HDL Automa-
tion. Na konferenci vystoupí také Ing. Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí, který představí Smart re-
gion Vrchlabí, a Mgr. František Kubeš, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Srdečně Vás zveme na konferenci

„Smart city v praxi II“
s podtitulem

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“
doprovodný program veletrhu AMPER 2017

21. března 2017 od 9:00 hodin Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro



Obrovská část skutečného vlivu na
odvětví a především veškeré reálné
držení a správa peněžních toků

z vody přešla v řadě regionů do rukou za-
hraničních koncernů anebo oligarchů.
Prio rita obou těchto skupin je postavena
na prosté logice - urvat co se dá, což má
negativní dopady jak na cenu vody, tak na
stav infrastruktury. 

Je smutným faktem, že stát, samo-
správy i politické strany v řadě regionů
ztratily reálný vliv a schopnost prosadit ve
vodárenském odvětví zájmy státu a ob-
čanů za rozumnou cenu. Pokud se jim to
daří, tak jen za cenu dalších a dalších vý-
dajů z veřejných rozpočtů. Přitom stejné
politické strany často souběžně z mono-
polu vody dělaly velmi lukrativní výnosný
byznys cizincům a mnoho z nich dnes sedí
v orgánech koncernových společností. 

20 let téměř všechny strany u moci pro-
hlašují, že chtějí zajistit samofinancovatel-
nost vodárenského odvětví. Místo toho ale
na naplnění tohoto cíle ihned po volbách
rezignovaly, protože o zásadní, ale voličsky
nepopulární kroky neměly zájem a dnes již
ani sílu realizovat.

Neschopnost a neochota politického ve-
dení státu řešit koncepčně zásadní úkoly
ve vodárenském odvětví a evidentní kola-
borace části místních politiků má zdrcující
dopad na myšlení občanů. Lidé ztrácí dů-
věru ve stát, ztrácí hrdost z existence České
republiky a ztratili důvěru v politické ve-
dení většiny politických stran. Ochota ob-
čanů nést nějaké břemeno v zájmu státu je
proto prakticky nulová protože za 20 let
vidí, že politické elity ze strategického od-
větví a z veřejné služby udělaly kšeft kon-
cernů a někdy i svůj.    

V České republice strategické odvětví
vodárenství funguje jako cedník, do kte-
rého samosprávy a občané nalévají shora
peníze a dole z něj mizí do zahraničí. 

Země bez vody je tělo bez krve a stát
bez vlivu je zbytečný 
Česká republika, resp. stát nemá vliv
a nemá reálnou kontrolu nad vodáren-
ským odvětvím, a tím peníze na obnovu in-
frastruktury a na boj se suchem. Do bu-
doucna jsou proto jen dvě možnosti. Buď
vodu bude držet v rukou stát a pak se na
krizi s nedostatkem vody a rozpadlou infra-
strukturou řádně připravíme, nebo je otáz-
kou času, kdy krize vyvolaná přírodními
změnami udeří v plném rozsahu anebo na
závadnou „pitnou vodu“ začnou umírat
první lidé. Kauza Praha Dejvice a téměř 30
tis. domácností s kontaminovanou vodou

byla prvním zásadním varováním a roz-
hodně ne posledním.1

Je třeba konat, ne mluvit. Ministr život-
ního prostředí Richard Brabec prohlásil, že
se máme inspirovat Izraelem. To je velmi
moudrá myšlenka, protože tam pochopili,
že: „Voda je pro stát to, co krev pro člo-
věka“. V přísně kapitalistické zemi je vodní
hospodářství zcela v rukou státu, kdy voda
patří celému národu a národ si ji váží, pro-
tože vyrostl a žije na poušti. 

Izraelci se v případě hospodaření
s vodou vzdali soukromého vlastnictví
a výhod tržní ekonomiky, aby mohl vznik-
nout systém, který všem zajišťuje přístup
ke kvalitní vodě.  Anti-privatizace, která
proběhla v řadě vodáren ČR, nebyla ku
prospěchu občanů a státu. 

„Pokud jde o vodu, je kolektivní vlast-
nictví jedním z hlavních důvodů, proč Iz-
rael na poušti dokázal vypadat jako letní
vila uprostřed džungle,“ řekl profesor
Arnon Soffer, katedra geografie v Haifě      

Jaké jsou možnosti vrátit vodu 
do rukou veřejného sektoru? 
Náprava je možná i v České republice.
Kontrolu nad vodou a hospodaření s ní lze
získat zpět do okresních vodáren a kon-
cerny lze od vody odsunout, ačkoliv to
ještě před 2-3 lety vypadalo nemožné.

V případě nezákonného postupu
a „tunelování“ vodáren doporučuji se
obrátit na soudy 
Ty zneplatní smlouvy uzavřené na základě,
např. podvodného jednání. Prověřit proces
uzavření smluv s koncerny. Prověřit plnění
slibů a ekonomické profity ze smluv pro
města a pro koncerny. Toto již v určitých
fázích probíhá. Již dnes máte možnost se
seznámit s procesem, který probíhal jako
přes kopírák v řadě regionů České repu-
bliky. Soudy již rozhodují o jeho protipráv-
nosti. Zdokumentoval jsem ho ve Zlíně
a v Praze. V Pardubicích a Zlíně již soud
rozhodl. Proces např. v Kladně soudy řeší.
Soudní cestu zvažuje Praha. 

Neuzavírat žádné další smlouvy
s koncerny 
Tam, kde koncerny neuspěly a voda zů-
stala v rukou měst a obcí, stále hrozí, že ze-
jména noví a nezkušení zastupitelé se ne-
chají nachytat na sliby naháněčů kon-
cernů. Nepřevádět na koncerny hospoda-
ření a obchod s vodou tam, kde je voda
v rukou městských vodáren. Malé obce
a města s infrastrukturou by se měly spojit
a její provoz řídit přes rostoucí okresní vo-
dárny, s vlastním vodárenským manage-
mentem, vlastní provozní technikou. Lze
využít know-how okolních vodáren, které
v regionu působí a jsou v rukou měst
a obcí.

Neprodlužovat smlouvy s koncerny,
které jsou uzavřeny na dobu určitou
a které končí
S blížícím se koncem platnosti provozních
smluv je potřeba předem připravit vlastní
vodárny na převzetí obchodu s vodou zpět
do rukou měst a obcí. To se děje ve velkém
ve Francii. Velký příklad je Paříž. Blíží se
konec smluv v Ostravě, Brně, Sokolově,
v severních Čechách atd.  V době, kdy
končí smlouvy s koncernem, je provozní
hodnota podniku v podstatě jen účetní
hodnota aktiv. Obchodně jde o bezcenný
právní subjekt, protože nemá smlouvy
a tím naplněný ziskový předmět podnikání.

Odkoupit zpět prodané vodárny nebo
pozice prodejce vody od zahraničních
koncernů
Toto je sice nákladný, bolestný a přesto pro
obce a občany ekonomicky výhodný krok.
Jeho oddalování vede k „vybydlování“ in-
frastruktury nebo ke skrytému přenášení

České vodárenství a končící doba temna 
V posledních 20 letech v České republice, ve strategickém odvětví vodárenství, které je pro každý stát
zcela rozhodující, proběhla řada evidentně fatálních kroků, které přinesly vznik byrokraticko-
politického propletence, jehož jednání a fungování zásadním způsobem ovlivňují lobbistická sdružení,
zájmy finančních skupin, politické hrátky a zájmy osob stojících v pozadí financování politických
stran či politiků. Schopnost efektivního řízení vodárenství v zájmu státu a občanů se oslabila a v řadě
případů zcela potlačila. 
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Radek Novotný, 
autor projektu PRAVDA O VODĚ



investičního břemena na veřejné rozpočty
a spotřebitele, tzn. politickou hloupost
a lumpárnu z minulosti, lidé stejně platí.
Stejný proces proběhl v Německu, např.
v Berlíně. 

Proces přes soudy je nejlevnější cesta

Po 15 letech práce, jsem dosáhl zlomových
soudních rozhodnutí, která jsou prece-
dentní, pro celou Českou republiku, pro-
tože dokazují, že soudní cestou lze ukončit
tunelování okresních vodáren a proti-
právně uzavřené smlouvy. Tytéž smlouvy,
jimiž v posledních 20 letech proběhly
v řadě okresů anti-privatizace městských
vodáren se všemi důsledky z toho ply-
noucí.

Pravomocná usnesení Vrchního soudu
v Olomouci přináší jistotu, že důsledným
právním postupem a obranou vodáren,
měst a občanů, lze odinstalovat soukromé
penězovody instalované mezi vodu a ob-
čany v posledních 20 letech. 

Ukázková kauza Zlín 
a zásadní závěry soudců

Proces vytunelování řady okresních vo-
dáren v České republice proběhl v regi-
onech obdobnou cestou, proto závěry
soud ců v kauze Vaku Zlín mají pro občany,
ekonomy, zastupitele měst a obcí a také
členy Parlamentu České republiky nesmír-
nou váhu. Soudci totiž na základě důkazů
popisují proces vedoucí k vytunelování vo-
dárny, i to, kdo se na něm podílel.

To, že soudci pravomocně rozhodli, je
výsledek práce a vytrvalosti 3 akcionářů

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s. (Vak Zlín). Mé společnosti Compas Ca-
pital Consult, s.r.o., a měst Otrokovice
a Fryšták, kdy jsme společně 15 let zajišťo-
vali a doplňovali důkazy, které uváděly
soudcům do souvislostí kauzu tunelované
okresní vodárny. Soudci díky tomu rozkrý-
vali a potvrzovali nemravné a protiprávní
jednání organizované skupiny různých na-
háněčů koncernu, koncernu a především
„anti-politiků“ ze Statutárního města Zlín
(SMZ) a samotného vedení Vaku Zlín. 

Soudce Krajského soudu 
v Brně uzavřel
„Přijetím napadených usnesení vrcholilo
cílené jednání řady osob (právnických i fy-
zických). …Obecně se dá uzavřít, že každý
vztah měl svůj smysl, každý vztah byl pře-
dem načasován, stejně jako jednání každé
právnické nebo fyzické osoby. Žádný
vztah, žádné jednání nelze označit za naho-
dilé. V kostce shrnuto, když zahraniční kon-
cern neuspěl v přímém výběrovém řízení,
rozhodl se dosáhnout sledovaný cíl jiným
způsobem. …Ovládl potřebnou část hlaso-
vacích práv ve společnosti…  Další fází
bylo personální ovládnutí společnosti oso-
bami se zkušenostmi v jiných vodáren-
ských společnostech. …je zřejmé, že tyto
osoby byly připraveny vykonávat potřebné
činnosti pro jakoukoliv zájmovou sku-
pinu.“

„Rozhodnutí valné hromady, jako výsle-
dek tohoto pokoutného procesu, soud po-
važuje za mimořádně nemravné (viz usta-
novení § 31 občanského zákoníku a usta-
novení §1 odst. 2 obchodního zákoníku).

Podobná jednání nahlodávají důvěru v ob-
chodně závazkových vztazích, jako základ
ekonomických vztahů ve společnosti… Ně-
která jednání však dosahují takové inten-
zity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko
dobré mravy.“

Soudci Vrchního soudu 
v Olomouci pravomocně uzavřeli 
„Město Zlín, Jižní vodárenská, a.s. a Česká
spořitelna chtěly svým nedovoleným jed-
náním dosáhnout skryté ovládnutí společ-
nosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s., úča-
stnit se valných hromad společnosti a pro-
sadit provozní model.“ Cílem společnosti
Jižní vodárenská (JV, tedy koncernu Ve-
olia) nebylo získat akcie Vak Zlín do vlast-
nictví, ale tuto vodárenskou společnost
protiprávně ovládnout a ponechat si její
provozní část a to i za cenu obcházení zá-
kona – in fraudem legis. Jednání JV,
města Zlín a České spořitelny je jednáním
nedovoleným a nemůže požívat právní
ochrany. 

Co to znamená pro občany a města? 

Průlomové usnesení ukončuje vyvádění
zisků z vody do ciziny. Platnost usnesení
valné hromady schvalující provozní model
s Veolií, byly zákonnou podmínkou pro
uzavření smluv mezi Vak Zlín a firmou
z francouzského koncernu. Soud je prohlá-
sil za neplatné s tím, že na protiprávním
jednání se podílela i Veolia. Provozní
model tak byl od samého počátku zaveden
protiprávně a majetek Vaku Zlín a požitky
z něj s velkou pravděpodobností léta užívá
koncern neoprávněně. Stamiliónové škody
vzniklé vodárně Zlín, občanům a městům
budou muset viníci uhradit a vráceno bude
i stamilionové bezdůvodné obohacení.

Co to znamená pro okres Zlín a okresní
vodárnu?
Vak Zlín se z protiprávně nastavené vazal-
ské pozice dostává zpět do role správce
přirozeného monopolu v daném regionu,
který disponuje veškerými prostředky pro
řádnou správu vody v okrese. Obdobně
jako sousední vodárny, které rozumní po-
litici před nájezdem koncernových a s nimi
kooperujícími anti-politiky naháněčů ubrá-
nili – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vodo-
vody a kanalizace Přerov, a.s.,  Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s.2

Vak Zlín Veolii k ničemu nepotřebuje,
stejně jako okolní vodárny v rukou měst
a obcí.  Rozvázání protiprávně nastave-
ného vazalského stavu proto bude pro Vak
Zlín vysvobozením. 

V roce 2011 si nechalo nové vedení
města Zlín, (přišlo po volbách 2010), zpra-
covat analýzu Vaku Zlín. Ví, že jednání je-
jich předchůdců mělo na stav Vaku Zlín
a pozici měst při správě monopolu vody
doslova fatální následky. V analýze byl stav
Vaku Zlín popsán takto:   

„Společnost Vak Zlín je v podstatě for-
mální subjekt. …Dva zcela samostatné a ne-
závislé subjekty jsou fakticky spojeny
v jeden. Ekonomická struktura vlastníka
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majetku tj. pronajímatel Vak Zlín je zcela ur-
čována nájemcem Moravskou vodárenskou
(Veolií)... Tímto způsobem je vytvořen pro-
stor pro faktické ovládání společnosti  Vak
Zlín jejím v podstatě jediným odběratelem,
společnosti Moravská vodárenská (Veolia).
...Odprodej provozní části podniku a uza-
vření nájemní smlouvy fatálním způsobem
ovlivňuje další existenci společnosti Vodo-
vody a kanalizace Zlín a to v negativním
smyslu nastolení nejhorších podmínek
v porovnání s obdobnými subjekty – ztráta
nároku na dotace, fixace nájemného na
účetní odpisy z historických cen, neomezení
růstu cen vodného a stočného atd."

Usnesení soudců všechno výše uvedené
ruší. Vak Zlín se vrací zpět do své původní
pozice dominantního správce vodáren-
ského monopolu v regionu, který rozho-
duje o všem, co se týká vody, provozování,
investic, rozdělení zisku i výše cen a čer-
pání dotací. Priority určují města a obce,
nikoliv vlastník koncernu anebo místní oli-
garchové kooperující s koncernem.  

Co to znamená v číslech?  

a) Dotace 600-900 mil. Kč
Vak Zlín se stává zpět provozovatelem
svého majetku a je opět oprávněným ža-
datelem o dotace z EU. V daném regionu
to znamená možnost čerpání dotací až
900 mil. korun na obnovu infrastruktury
a tím jistotu čisté a nezávadné vody.

b) 800 mil. Kč za vrácené neoprávněné
obohacení...
Po zpětném převzetí správy hospoda-
ření s vodou a znovu provozování
vlastní vodárenské infrastruktury
Vakem Zlín, nebudou vznikat další
škody, které do nabití právní moci usne-
sení soudu dosáhly výše téměř 800 mi-
liónů korun. Tyto se musí vymáhat.
Končí obohacování se třetích osob na
úkor občanů. 

c) Každoročně 60-90 mil. Kč zisku z vod-
ného a stočného
Do vodárenské infrastruktury může být
každý rok investováno 60-90 mil. Kč,
které poslední desítky let lidé ve vodném
a stočném zaplatili, ale ony skončily jako
zisk koncernu místo v obnově trubek
v zahraničí.

d) Úspory v řádech desítek milionů korun 
Vedení vodárny Zlín, dosazuje město
Zlín, přestane platit desítky milionů za

právníky, přes které se pokoušelo zatajit
protiprávní jednání vedení města Zlín
a udržet v chodu tok peněz od lidí do za-
hraničí přes protiprávně zavedený pro-
vozní model.   

e) Zreálnění ceny vody a její přiblížení
cenám okolních vodáren 
Cena vody3 může po určité době konso-
lidace Vaku Zlín klesnout na úroveň
okolních vodáren, jako před rokem 2004. 

Někteří na radnicích nebudou chtít
nápravu připustit
Zkušenosti ze zahraničí i z posledních 16
let v České republice ukazují, že pro kon-
cerny pracující anti-politici nebudou s ná-
pravou spěchat. Naopak se budou vše-
možně snažit udržet co nejdéle tok zisků
z vody na účty koncernů. Ukazuje to fran-
couzský dokument: Voda vydělává aneb
jak korporace bohatnou na vodě4. 

Právě toto chování anti-politiků lze oče-
kávat i v České republice a reálný vývoj na
Zlínsku je toho již dnes důkazem. Někteří
lidé z vedení Vaku Zlín a města Zlín začali
s další manipulací s občany a mezi veřej-
nost a zastupitele šíří řadu nepravdivých
informací. Například, že soud nerozhodl
o smlouvě o nájmu a podobně. Dobře ví,
že smlouva o prodeji části podniku
a Smlouva o nájmu a provozování5 byly
v roce 2004 uzavřeny jako smlouvy na
sobě vázané, tudíž neplatnost jedné vede
k neplatnosti druhé. Rozhodnutí soudu
o valné hromadě se týká jak smlouvy
o nájmu, tak smlouvy o prodeji. 

Koncerny také nebudou chtít nápravu
připustit
Zkusí všechno, aby se co nejdéle udržely
v pozici subjektů, které ovládají vodáren-
ský monopol v České republice a to bez
ohledu na to, že se do této pozice dostaly
mnohdy protiprávně.  

Pokusí se „přitlačit“ na politiky a zastra-
šit osoby, které podaly žaloby a o tom co
se děje informují občany, vedení státu
a média. Různé dopisy obsahující zastrašu-
jící obsah, abychom lidi, zastupitele a vládu
neinformovali nám již od Veolie nebo od
vedení vodáren přišly6. Přišly také do České
televize, Radě pro rozhlasové a televizní vy-
sílání, Radě pro českou televizi či do advo-
kátní komory. Mne osobně k tomu advokáti
koncernu vyzvali dokonce za dvě společ-
nosti, za koncern Veolia a Moravskou vodá-
renskou7, které obě z protiprávně zavede-
ného systému, např. ve Zlíně profitují a já
jsem protiprávní proces, kterým se toto
stalo, úspěšně zrušil přes 15 let trvající ob-
ranu vodárny u soudů.8
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Srovnání cen vody vodáren ve Zlínském kraji

Zlínský kraj Kč/m3 prodejce vody
ceny v roce 2017
Zlínsko 86.71 fr. koncern Veolia
Vsetínsko 79.47 vodárna v rukou měst
Slovácko 75.9 vodárna v rukou měst
Kroměřížsko 74.91 vodárna v rukou měst

ceny v roce 2016
Zlínsko 86.46 fr. koncern Veolia
Vsetínsko 79.47 vodárna v rukou měst
Slovácko 74.98 vodárna v rukou měst
Kroměřížsko 73.44 vodárna v rukou měst

ceny v roce 2004
Slovácko 44.10 vodárna v rukou měst
Kroměřížsko 41.21 vodárna v rukou měst
Zlínsko 39.50 vodárna v rukou měst 
Vsetínsko 37.07 vodárna v rukou měst

ceny v roce 2001
Slovácko 37.00 vodárna v rukou měst
Kroměřížsko 31.04 vodárna v rukou měst
Zlínsko 31.00 vodárna v rukou měst 
Vsetínsko 28.80 vodárna v rukou měst

cenu pro rok 2004 schválilo ještě vedení Vaku Zlín v roce 2003 - Vak byl v rukou obcí
www.pravdaovode.cz/zlin

Tabulka ukazuje, jak se promítlo do cen vody předání hospodaření s vodou zahraniční společnosti
a jaké bylo a jaké je pořadí vodáren působících ve Zlínském kraji, tzn. na srovnatelném území.



Je otázka času, kdy se voda vrátí 
do rukou obcí 

Otázkou také je, za jakou cenu, kdy
a v jakém stavu bude infrastruktura. Pod-
statné pro celý náš stát je, aby nešlo
o TUNEL NA KONCI TUNELU, na kterém
se opět obohatí stejné skupiny a subjekty,
které se obohatily při realizaci tunelů
okresních vodáren.   

Příkladem, kde toto hrozí, je velmi rizi-
kové jednání vedení Hlavního města
Prahy, které má doloženo dokonce třemi
právními rozbory, že smlouvy s Veolií jsou
neplatné. Jedinou zisky tvořící hodnotu
soukromé provozní společnosti Pražské
vodovody a kanalizace, a.s. (PVK - koncern
Veolia) totiž tvoří právě provozní kontrakt
s Hl. městem Praha. 

Od platnosti či neplatnosti kontraktu se
proto logicky odvozuje hodnota akcií PVK
o jejichž koupi se v zákulisí již nějakou
dobu vyjednává. Zastupitelé Hl. města
Prahy by proto měli být hodně obezřetní,
protože případná nabídka odkupu nejspíš
minoritního podílu akcií PVK může být ze
strany koncernu celkem kvalitně připra-
vená past. 

Rozhodně by zástupci Hl. města Prahy
měli mít nejprve právní jistotu, že kontrakt
s Veolií platí nebo neplatí (podat žaloby
a znát rozhodnutí soudu) a teprve poté, kdy
budou mít právní jistotu, že kupují něco co
má vůbec nějakou cenu, by případně měli
jednat o odkupu akcií PVK. Není hodnota

akcií PVK v podstatě jen symbolická, někde
na úrovni likvidační hodnoty aktiv PVK?
V opačném případě by se mohli chovat
stejně jako zastupitelé Statutárního města
Zlín v kauze tunelovaného Vaku Zlín.      

Pokud je kontrakt o provozování s měs-
tem Praha neplatný, pak je hodnota akcií
PVK ve vlastnictví Veolie samozřejmě
zcela jinde. Společnost PVK v tom případě
nemá kontraktem zajištěny zisky tvořící
předmět podnikání, z něhož léta inkasuje
cca 500 mil. korun zisku ročně. A zde je
další otázka pro politiky. Nedochází od
roku 2013 k neoprávněnému užívání cizí
věci a obohacování se na úkor občanů
a Hl. města Prahy třetími osobami? I na
tuto otázku by měla celá Česká republika
znát odpověď. 

Co na závěr? 

Prodat cizí firmě podnikání se strategic-
kou surovinou, to se v civilizované zemi
jen tak nevidí. A přesně to u nás udělali po-
litici v 90. letech, kdy vodní hospodářství
přenechali nadnárodním koncernům. Měs-
tům a obcím zůstaly náklady, zisky plynou
do zahraničí. 

„O každé zemi vám hodně řekne způsob,
jakým zachází s vodou,“ Shimon Tal, bý-
valý ředitel izraelské Komise pro vodu.

Lze očekávat, že přijdou další lži a polo-
pravdy a snaha vyhnout se odpovědnosti
za v řadě regionů protiprávně nebo nevý-
hodně nastavený systém, ale to nic ne-

mění na faktu, že soudy již potvrdily a zru-
šily protiprávní tunelování dvou okresních
vodáren a je zde cesta jak vodu postupně
vracet zpět do rukou samospráv a ná-
sledně do rukou státu obdobně jako tomu
je v Izraeli.

Českou republiku buď čeká obdobný
ozdravný proces, jako proběhl v Izraeli, kdy
Izrael posílil státní moc v odvětví a zmo-
dernizovat svou vodárenskou infrastruk-
turu nebo poneseme stejně jako následu-
jící generace následky neschopnosti a po-
litikaření osob jednajících v zájmu zahra-
ničních koncernů. �

Ing. Radek Novotný, 
autor projektu PRAVDA O VODĚ

www.pravdaovode.cz

1/ https://zpravy.aktualne.cz/ regiony/praha/dejvicka-
voda-je-stale-zavadna-pitna-nepotece-ani-ve-
stredu/r~2eb2dcae044411e598af002590604f2e/?redirec-
ted=1488692505
2/ V pořadu NEDEJ SE PLUS, senátor Čunek potvrdil, že
mu byl několikrát nabídnut úplatek v souvislosti s pro-
dejem akcií Vaku Vsetín a je přesvědčen, že toto se dělo
u každé „privatizace“ vodáren v ČR http://www.ceskate-
levize.cz/ porady/10782831463-nedej-se-
plus/217562248410001-konec-tunelu-s-pitnou-vodou/   
3/  http://pravdaovode.cz/cena-vody/ 
4/ https://youtu.be/Fb4Cgu8Pdy8 
5/  Smlouvy mezi vodárnou a společností z koncernu
Veolia 
6/  http://pravdaovode.cz/muj-pribeh/hanopisy/
7/  http://pravdaovode.cz/veolia-jak-jedna-korporace/
8/ http://pravdaovode.cz/o-co-jde-rozsudky/ 
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Regulace vodárenství je stále dost roztříštěná.
Jak by podle Vás měla vypadat?

Je pravdou, že obor vodovodů a kanalizací
je v kompetenci sedmi ministerstev. A protože
voda je jen jedna a začíná být velmi horkým
tématem jak na evropské, tak i na globální
úrovni, jsem přesvědčen, že je možné uvažo-
vat o zařazení problematiky vodního hospo-
dářství výhradně pod jedno ministerstvo, jako
tomu je v některých zemích EU. Toto rozhod-
nutí však ponechávám plně na odpovědnosti
představitelů státu. 

Považujete tedy současný způsob regulace za
dobrý? 

Vzhledem k tomu, že v ČR existuje několik
tisíc vlastníků a provozovatelů vodohospodář-
ského majetku s velmi odlišnou právní for-
mou, způsobem vlastnictví, technickou a tech-
nologickou strukturou vodohospodářského
majetku atd., považuji stávající způsob regu-
lace za vhodný, přiměřený, transparentní a do-
statečně efektivní pro regulaci jednotlivých
subjektů na trhu. Pouhým využitím postupů,
které mají oporu v současně platné legislativě,
je možné velmi efektivně oblast vodohospo-
dářských služeb regulovat a nevzniká tak
důvod pro razantní změnu způsobu regulace
odvětví. Návrh na superregulační úřad, který
se objevuje ve vládní strategii a zahrnoval by
kromě vodního hospodářství například i elek-
třinu, plyn, teplo, telekomunikace či železnice,
je potřeba podrobit velmi důkladné analýze.
Další nárůst administrativních nákladů nelze
připustit.

Českou republiku sužují stále častěji období
sucha. Co pro zmírnění dopadů mohou dělat
vodohospodáři, případně stát? 

Zásadním problémem ČR zůstává současné
hospodaření s dešťovou vodou, která je v na-
prosté většině případů během dešťových srá-
žek odváděna buď přímo oddílnou kanalizací
do vodních útvarů či jednotnou kanalizací do
místní čistírny odpadních vod a následně do
vodotečí. Tento způsob hospodaření s dešťo-
vou vodou je dlouhodobě neudržitelný - při-
spívá k rychlému odvádění srážek mimo
území ČR a v případě menších vodních toků
tak dochází k pravidelným hydraulickým stre-
sům, které poškozují koryta řek a vodní spole-
čenstva. Z těchto důvodů je nutné více využí-
vat retenci a zasakování dešťových vod přímo
v místě jejich dopadu. 

Co s tím? 
Pokud jsou srážkové vody odváděny kana-

lizací pro veřejnou potřebu, podléhají obecně
zpoplatnění, a to ve výši stočného, které je
platné v příslušné lokalitě. Ze subjektů, které
nemají povinnost podle zákona platit za odvá-
dění srážkových vod - to jsou vlastníci dálnic,
silnic, místních a účelových veřejně přístup-
ných komunikací, ploch celostátních a regio -

nálních drah nebo ploch nemovitostí určených
k trvalému bydlení a domácností - ovšem platí
v konečném důsledku poplatky za čištění deš-
ťových vod občané a podnikatelé napojení ka-
nalizací na čistírny odpadních vod v cenách
stočného. Přestože žádné srážkové vody do
kanalizace nevypouštějí nebo dokonce v pří-
padě podnikatelů za srážkové vody platí. Bi-
lančně je objem čištěné odpadní vody v ČR
dvakrát vyšší než objem fakturovaného stoč-
ného a spotřebitelé tak platí za jiné znečišťova-
tele. Odstranění výjimek by tak umožnilo
změnu chování zpoplatněných subjektů. Ti
potom raději přikročí k výstavbě retenčních
nádrží a vsakovacích míst, s budováním od-
dílné kanalizace. Dešťové vody poté neskončí
čistírnách odpadních vod a dojde sekundárně
i k posílení zdrojů vody. 

Existuje v souvislosti s klimatickými změ-
nami dlouhodobá vodohospodářská kon-
cepce, která by řešila například zásobování
obyvatel pitnou vodou či další dopady sucha?

V současné době připravuje ministerstvo
zemědělství novelu vodního zákona, která by
po vzoru problematiky povodní uceleně řešila
i problematiku vyrovnávání se s negativními
projevy sucha. V rámci této novely by měly být
zpracovány plány pro zvládání sucha na státní
i krajské úrovni, které by jednoznačně stano-
vovaly způsob vyhlašování sucha i vyrovná-
vání se s negativními projevy. SOVAK ČR vítá
krok ministerstva zemědělství, které umožnilo
našemu oborovému spolku se zapojit do pří-
pravy pro nás tak klíčové novely vodního zá-
kona. Současně jsme již jednotlivým členům
přípravného výboru zaslali již zpracovaný plán
pro zvládání sucha jako možný vzorový doku-
ment. Ucelená vodohospodářská koncepce za-
hrnující hospodaření na zemědělské půdě, vý-
stavbu, ochranu zdrojů pitných vod atd. však
stále chybí.

I o tom, předpokládám, se bude diskutovat na
blížící se výstavě VODOVODY-KANALIZACE.
Jak hodnotíte její minulý ročník a co očeká-
váte od letošního, jubilejního? Jaká témata
tam budou nejvíce rezonovat? 

Velká pozornost bude jistě věnována prob-
lematice pokročilých procesů čištění k od-
straňování nejrůznějších specifických polu-
tantů, především látek ze skupiny souhrnně
označovaných jako prostředky na ochranu
rostlin. V oboru čistírenství lze očekávat za-
měření na nové technologie zpracování pře-
bytečného kalu, které si stále zpřísňující ná-
rodní i evropská legislativa v blízké budouc-
nosti vyžádá.

Minulého ročníku výstavy se zúčastnilo více
než 9 000 návštěvníků, kteří měli možnost se
seznámit s výrobky a službami 340 firem.
V průběhu výstavy probíhal i bohatý dopro-
vodný program pod záštitou ministerstva ze-
mědělství, životního prostředí a průmyslu
a obchodu. Podle reakcí jak vystavovatelů, tak
i návštěvníků lze minulý ročník hodnotit jako
úspěšný a já doufám, že jubilejní 20. ročník
bude pro obor vodovodů a kanalizací stejně
ne-li více prospěšný a užitečný. �

46
1I2017

Spotřebitelé tak platí za jiné znečišťovatele vody...
Jedním z největších problémů je současné hospodaření s dešťovou vodou. Je dlouhodobě
neudržitelné, říká ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR)
Oldřich Vlasák. Nejen o těchto tématech se bude hovořit na mezinárodní výstavě 
Vodovody-kanalizace, kterou Sdružení pořádá ve dnech 23. – 25. května v Praze. 
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Základní pojmy franchisingu, které
musíte znát

Pod pojmem franchising se dnes rozumí
forma odbytu zboží a služeb subjektem, který
vystupuje na trhu jako tzv. „franchisor“ a po-
skytuje více partnerům – tzv. „franchisan-
tům“ pod svým jménem právo provozovat
obchodní činnost. Partnerský vztah je uko-
tven ve franchisové smlouvě. Franchisor po-
skytuje franchisantům jméno firmy, know-
how, hospodářské a technické metody, pro-
cedurální systém a technickou i obchodní
podporu. Franchisor zaručuje svým franchi-
santům právo a zároveň jim ukládá povin-
nost, provozovat obchodní činnost v souladu
s jeho koncepcí. Franchisant odvádí franchi-
sorovi poplatky za licenci i další služby. Ob-
chodnímu a organizačnímu propojení fran-
chisora a všech jeho franchisantů se říká
franchisová síť. Na počátku spolupráce fran-
chisant získává franchisový balík, který je
souhrnem práv, znalostí a dalších plnění po-
skytovaných franchisorem umožňující provo-
zovat franchisu.

Dělení franchisingu

Franchisingové systémy můžeme rozdělit do
několika skupin podle druhu činnosti, podle
druhu know-how předávaného franchisan-
tovi nebo podle organizačního systému.

Podle druhu činnosti rozlišujeme distri-
buční franchising, franchising služeb, vý-
robní franchising, případně franchising smí-
šený. Podle druhu know-how předávaného

franchisantovi dělíme na franchising distri-
buce produktu a franchising formulace pod-
niku. Podle organizace systému rozeznáváme
bezprostřední franchising, mnohonásobný
franchising, master franchising a regio nální
zastoupení.

Jak se stát franchisantem

Pro toho, kdo se chce stát franchisantem, je
toto rozhodnutí zásadní změnou. V tomto pří-
padě není dobré se rozhodovat impulzivně,
ale naopak danou věc důkladně promyslet,
probrat ji s rodinou a svými blízkými. Fran-
chisant by měl být do svého podniku zapá-
lený, mít vysoké ambice a odvahu občas za-
riskovat. 

Výběr správné franchisy by rovněž měl být
pečlivě promyšleným procesem. Potenciál-
ním franchisantům se doporučuje důkladná
rešerše dostupných možností a také výběr
oboru jim blízkého. 

Konečné rozhodnutí by mělo proběhnout
po zvážení zásadních vlastností podniku.
V prvé řadě by měl být franchisor schopný
doložit skutečné výsledky franchisantů z mi-
nulosti a dokázat tak, že koncept je úspěšný
a aplikovatelný. Je nutné ověřit, zda trh po-
skytuje pro podnik dostatek odbytových mož-
ností i do budoucna a nejedná se pouze o ak-
tuální trend. Franchisový koncept by neměl
postrádat konkurenční výhody, měl by být
jasně popsán a diferenciován vůči ostatním.

Nedílnou součástí rozhodování by mělo
být zvážení všech nákladů. Franchisant by si
měl podle materiálů, které mu poskytne fran-

chisor, spočítat, kolik jej celé podnikání bude
stát a zohlednit při tom všechny případné ná-
klady. 

Dostatečný kapitál = polovina úspěchu

Začít s nulovým kapitálem bohužel není
u franchisového systému možné, protože je
vždy potřeba mít dostatek prostředků na za-
koupení licence i na provoz. Vlastní kapitál
musí být dostatečný dle typu licence, kterou
chce potenciální franchisant zakoupit. Není
však licence, jako licence. I pro ty, kteří
zrovna neoplývají miliony, existují varianty
s relativně nízkými vstupními poplatky.

Nebývá problémem, když si franchisant do
začátku vypůjčí u bank, ale v tomto případě
by se mělo jednat o maximálně 50 % vstup-
ního kapitálu, zbytek by měly být jeho vlastní
peníze. Jakákoliv půjčka by měla být vyjed-
nána s eticky přijatelnou institucí, například
s uznávanou bankou. Do vyhledávání a vy-
jednávání půjčky se může zapojit také fran-
chisor, který má v tomto ohledu více zkuše-
ností.

Je třeba mít na paměti, že pokud by fran-
chisant nemusel do podniku vkládat žádné
vlastní peníze, nebyl by dostatečné motivo-
ván k práci na společném úspěchu. Stejně je
tomu u příliš bohatých franchisantů, pro
které není potenciální neúspěch franchisy
dostatečnou hrozbou. Finanční investice,
jejíž ztráta by byla pro franchisanta citelná, je
významným motivačním faktorem a je často
považována za základní rys franchisové trans -
akce.

Svět franchisingu a jak se v něm orientovat
Pojem „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají
ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu
směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo
komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.
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Aktuální stav a trendy ve franchisingu
v ČR a ve světě

Vývoj na českém trhu v posledních letech
ukazuje, že se bude franchising jako způsob
podnikání čím dál tím více prosazovat
a uplatňovat. Zvýšený zájem především za-
hraničních poskytovatelů o vstup na český
trh podporuje několik významných faktorů
a změn, které budou rychlejší rozvoj franchi-
singu v České republice ovlivňovat i v bu-
doucnu.

Jedním z faktorů je například příznivé hos-
podářsko-politické prostředí, které podporuje
zájem zahraničních franchisorů o expanzi na
český trh. Rovněž tak změny na světovém
trhu a v mezinárodním obchodu, které nutí
nebo motivují franchisory k expanzi nebo vy-
volávají poptávku po franchisových koncep-
tech, podporují rozvoj franchisingu i na čes -
kém trhu. 

Dnes je v České republice přes 250 franchi-
sových systémů, problémem však zůstává,
že za franchisový systém je považován každý,
který to sám o sobě prohlásí. Jedinou orga-
nizací u nás, která důkladně prověřuje své
členy a tím garantuje principy franchisingu
definované Evropskou franchisovou fede-
rací, je Česká asociace franchisingu. 

Vývoj franchisingu v České republice

Působením změn na světových trzích do-
chází postupně také ke změnám na českém
trhu, a to zejména v těchto oblastech:
•  Narůstající koncentrace kapitálu, vytváření

sítí a strategických aliancí.
•  Internacionalizace obchodu, narůstající ex-

panze na nové trhy, zejména ve střední
a východní Evropě.

•  Růst konkurence na trhu, enormní konku-
renční tlak, postupné snižování pozice indi-
viduálních nebo nezávislých podnikatelů
na trhu.

•  Zvyšování požadavků na kvalifikaci, zna-
losti a zkušenosti samostatných podnika-
telů i managementu.

•  Malí a střední podnikatelé vyhledávají spo-
jení s franchisovými systémy. Je to pro ně
jistá forma ochrany před konkurencí na
trhu a snižuje se tak riziko jejich podnikání.

Vývoj franchisingu ve světě

Ke změnám a vývoji dochází samozřejmě
také na světových trzích, zde jde však ze-
jména o rozvoj vztahů mezi franchisovými
partnery:
•  Rozvíjí se prosazování rovnoprávného po-

stavení mezi franchisory a franchisanty.
Z vertikální spolupráce se postupně stává
horizontální, prosazuje se tak totální koope-
race.

•  Zvyšující se význam vzájemné závislosti
franchisových partnerů, dodržování povin-
ností vyplývajících z dohod, obchodních
vztahů a pravidel vzájemné spolupráce.

•  „Partnership for profit“ – nový trend v ob-
lasti franchisové spolupráce. Znamená to,
že i když jsou franchisor a franchisant
právně a finančně samostatní podnikatelé,
stále více spolupracují a komunikují jako
partneři jednoho systému pod jednou
značkou s cílem být na trhu co nejlepší,
úspěšní, získat co nejvíce zákazníků a vy-

tvářet zisk. Přitom si oba partneři pouze
rozdělují role a každý z nich dělá to, co nej-
lépe umí.

•  Rozvoj franchisových systémů se objevuje
v netypických oblastech. Setkat se můžeme
s péči o děti a seniory, výstavbou domů,
doučováním dětí, kontrolou jakosti potra-
vin, vyhledáváním lidských zdrojů a tak
dále. 

•  Franchisoví poskytovatelé a jejich centrály
se mění na poskytovatele maximálního
množství služeb pro své franchisové pří-
jemce.
Český trh rozhodně není od toho světo-

vého izolován, a to zejména od vstupu do Ev-
ropské unie. Rok od roku zde expandují další
a další franchisové systémy ze zahraničí, což
přispívá ke globalizaci, propojování trhů
a soustavnému rozvoji.

V rámci vstupu do Evropské unie proběhla
i rozsáhlá harmonizace českého práva se
standardy evropského vnitřního trhu, čímž se
například zvýšila ochrana investic, vymaha-
telnost soudních rozhodnutí apod. Postupně
dochází i k harmonizace českého daňového
systému. Obchodně je Česká republika velmi
intenzivně propojena s ostatními zeměmi Ev-
ropské unie.

České franchisy ve světě

Důkazy, že Češi jsou podnikavým národem
s potenciálem se rozvíjet, můžeme najít také
ve franchisingu. I zde totiž existuje několik
příkladů, jak mohou české nápady úspěšně
fungovat také v zahraničí.

Zajímavým franchisovým konceptem jsou
například Konopné lékárny firmy Carun Phar-
macy. Firma byla založena v roce 2010 Jiřím
Stablou, který se stal v podstatě průkopní-
kem ve svém oboru. Se svými produkty z le-
gálního konopí s obsahem THC méně než
0,3 % boduje nejen u nás, ale i v zahraničí,
takže univerzální konopnou mast Carun
a spoustu dalších produktů si dnes můžete
koupit jak v Konopné lékárně v Praze, Brně,
Slaném, Hlučíně a dalších českých městech,
tak třeba na Floridě, v polských Katovicích či
v Londýně. Zakladatel Jiří Stabla se momen-
tálně chystá otevřít také veganskou restau-
raci na Ibize, kde momentálně žije.

Úspěchy zaznamenává také franchisový
koncept restaurací Výtopna založený v roce
2009 v Brně, které se od ostatních stravova-
cích zařízení liší tím, že jídlo hostům rozváží
modelová železnice. V současnosti jsou tyto
restaurace zatím v Praze a Brně, ale do bu-
doucna se připravuje expanze do Číny
a USA.

Z restauračních zařízení vyniká i český kon-
cept The PUB, proslulý fenoménem samo-
obslužného čepování. Orosená piva si takto
kromě České republiky mohou dopřávat zá-
kazníci v Berlíně, Vídni, Košicích či Bukurešti.

Inspirací může být firma Extéria poraden-
ské kanceláře BOZP a PO, která se úspěšně
rozšířila na Slovensko a chystá se expando-
vat také do Rakouska. 

Výhody franchisového podnikáni oproti
budování vlastní firmy

Franchising je dynamicky se rozvíjejícím
způsobem podnikání, který přináší nesporné
výhody jak pro podnikatele, tak pro celou

společnost. Zároveň je zde, jako všude, po-
třeba dát si pozor na různá úskalí a možná ri-
zika. 

Franchisové systémy budují zpravidla vý-
robci, obchodní společnosti, sdružení pro-
dejců, ale také progresivní podnikatelé v ob-
chodu, gastronomii a službách. Franchisor
soustřeďuje své úsilí hlavně na to, aby ze
svého výrobku a ze svých služeb vyvinul
úspěšný produkt: úspěšnou obchodní kon-
cepci. S touto koncepcí, kterou dál prodává,
dosáhne rychleji a efektivněji svého cíle a při-
nese mu to další výhody. Přínosy má však
franchising také pro samotné franchisanty,
jedná se především o ulehčení startu podni-
kání. Jaké jsou tedy hlavní výhody?
•  Vyvážená cesta k ekonomickému úspěchu

Franchisant může rychleji a s větší jistotou
dosáhnout ekonomického úspěchu, a to
díky užitku ze zkušeností, které získal od
franchisora. 

•  Připojení se k úspěšnému systému a ově-
řené koncepci
Díky odzkoušené koncepci a využíváním
společné značky franchisové systémy vy-
stupují s určitou, předem danou tržní silou.
Franchisant se tak vyhýbá velkému množ-
ství překážek a omylů. Také se stává rychle
známým.

•  Každý si může najít obor podnikání
Ve většině případů si zájemci mohou najít
obor, ve kterém mají třeba jen minimální
nebo žádnou praxi. Na začátku bývají fran-
chisanti vždy důkladně proškolováni, takže
dosahují schopnosti samostatně řídit pod-
nik. Pro všechny zájemce o franchisové
podnikání se nabízí mnoho obchodních
a podnikatelských možností.

•  Franchisanti i jejich zaměstnanci si zvyšují
kvalifikaci sofistikovanými školicími pro-
gramy
Neustálá podpora a pomoc franchisora je
ve franchisových systémech standardem
a naprostou samozřejmostí. K zvláštním
službám ze strany franchisora patří silná
podpora franchisové centrály. Franchisant
může téměř ve všech oblastech počítat
s širokou podporou centrály. Jako od-
měnu za tyto služby platí franchisant prů-
běžné franchisové poplatky, někdy taky na-
zývané licenční poplatky nebo royalties.

•  Příslušnost k franchisovému konceptu se
vyplatí
Franchising umožňuje výměnu myšlenek
a zkušeností. Na rozdíl od podnikatele,
který podniká samostatně a ostatní
z oboru se na něj dívají jako na konku-
renta, franchisanté mají užitek z toho, že
jsou všichni na „stejné lodi“ a je pro ně vý-
hodné si pomáhat. Jednou ze zásad fran-
chisingu stanovuje pro určitý region sta-
novený počet poboček, aby nedocházelo
ke konkurenci ve vlastní síti.

Společný reklamní 
a marketingový fond
Společný reklamní a marketingový fond
umožňuje vytvářet centrální reklamu s vel-
kou účinností. Franchisové systémy jsou po-
staveny na růstu a fungují nadregionálně.
Rozsáhlé reklamní kampaně jsou tedy
účelné. Protože všichni franchisoví partneři
jsou zavázáni k příspěvku na náklady propa-
gace, mohou být s úspěchem financovány
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i dražší a velkorysejší propagační akce. To
přináší zpravidla i vyšší účinnost reklamy.

Základním principem franchisingu je spo-
lečná síla. Když mají všichni stejný zájem, od-
padají myšlenky na vzájemnou konkurenci,
což podporuje rozvoj celého systému. 

Nevýhody?

Jako u všech typů podnikání je i zde potřeba
počítat s určitými slabšími stránkami. Zde se
jedná zejména o to, že franchisant vždy bude
alespoň částečně omezen franchisorem, což
mu brání v prosazování vlastní podnikatelské
kreativity a samostatnosti. Musí se řídit pra-
vidly z provozní příručky a musí dodržovat
všechna ustanovení Franchisové smlouvy.
Franchisor si také vyhrazuje právo na kon-
trolu provozovny. Franchisant je povinen pla-
tit franchisové poplatky (licenční, průběžný,
marketingový…a další). Návratnost jeho vlo-
ženého kapitálu bude nejspíše pomalejší, ale
zato jistější. Hrozí také poškození dobrého
jména franchisorem nebo jiným franchisan-
tem. Jakýkoliv problém v rámci sítě může ne-
gativně ovlivnit i všechny nevinné franchi-
santy.

Česká asociace franchisingu 
a soutěž Franchisa roku
Česká asociace franchisingu (zkráceně ČAF)
je nezisková profesní organizace, která sdru-
žuje na národní úrovni poskytovatele franchi-
singu a odborníky z oblasti práva a poraden-
ství. Asociace vznikla v roce 1993 a jejími
členy jsou menší tuzemské franchisové sy-
stémy, ale také velké a známé mezinárodní
značky.

Česká asociace franchisingu je členem Ev-
ropské franchisové federace, kterou společně
v roce 1972 založily vyspělé evropské fran-
chisové svazy a asociace mimo jiné z Francie,
Velké Británie a Německa. Orgány ČAF jsou
vedle prezidenta i správní rada a dozorčí
rada.

V roce 2017 vyhlašuje Česká asociace fran-
chisingu druhý ročník soutěže Franchisa
roku. Jejím záměrem je zviditelnění franchi-
singu jako jedné z množných a prosperují-
cích forem podnikání a představení kvalitních
franchisových konceptů, které fungují na bázi
čistého franchisingu a dodržují Etický kodex
franchisingu.

Ceny jsou v soutěži Franchisa roku udělo-
vány ve třech kategoriích, a to: Franchisor
roku, Skokan roku, partnerem ceny je spo-
lečnost Broker Consulting a Cena ČAF za
podporu a rozvoj franchisingu. Franchisový
systém se do soutěže může nominovat sám,
nebo tak může učinit kdokoliv jiný. Pro
platné přihlášení je však potřeba poté řádně
vyplnit a odeslat přihlášku. Nominování
i přihlašování do soutěže probíhá od 15.
října 2016 do 15. března 2017. Poté vybere
odborná porota v každé kategorii vítěze,
kteří obdrží čestný certifikát a roční členský
příspěvek v České asociaci franchisingu. Ví-
tězové budou vyhlášeni na slavnostním ve-
čeru Mezinárodní výstavy pro podnikání
a franchising v Praze 31. 5. �

Jiří Krajča, 
odborník ze soutěže Franchisa roku 2017,

www.franchisa-roku.cz
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Vítěz kategorie Cena ČAF 2016

Vítěz kategorie Franchisor roku 2016 CrossCafe

Vítěz kategorie Skokan roku 2016



Pořadatelé chtějí navázat na velmi
úspěšný poslední ročník, který si pro-
hlédlo více než 84 tisíc návštěvníků. Pa-

vilony výstaviště byly vyprodány už několik
měsíců předem a MSV 2016 se stal naší nej-
větší průmyslovou přehlídkou od vypuknutí
ekonomické krize. Vysoký zájem o účast se
očekává také letos, kdy pokračuje ekono-
mický růst a český průmysl nadále běží na
plné obrátky. MSV 2017 navíc akcentuje
atraktivní témata jako automatizaci, robotizaci
a digitalizaci průmyslové výroby, zavádění
technologií pro ochranu životního prostředí
nebo moderní řešení pro dopravu a logistiku.

„Řada vystavovatelů si už v předstihu ob-
jednala výstavní plochu a opět se očekává
větší účast firem z Asie. Jako partnerskou
zemí jsme tentokrát pozvali Indii a na velmi
úspěšnou rozsáhlou prezentaci Číny v loň-
ském roce naváže účast několika desítek čín-
ských firem, které chtějí dále rozvíjet busi-
ness na středoevropském trhu,” říká ředitel
MSV Jiří Rousek.

Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost
na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl
4.0 s sebou přináší inteligentní komunikaci
průmyslových zařízení napříč dodavatel-
skými a výrobními řetězci, což úzce souvisí
také se zefektivněním dopravy a logistiky.
Bie nální veletrh Transport a Logistika se letos
uskuteční již poosmé a ukáže novinky v obo-
rech, které na MSV přímo navazují. Do dru-
hého ročníku zároveň vstoupí mezinárodní

veletrh technologií pro ochranu životního
prostředí ENVITECH. Jeho vystavovatelé
představí technologie pro čištění vody
i vzduchu, moderní metody zpracování od-
padů, technologie pro snižování ekologické
zátěže v průmyslových provozech aj. 

Struktura samotného MSV zůstává zacho-
vána a veletrh se opět člení do osmi oborů

zastupujících všechny klíčové oblasti strojí-
renského a elektrotechnického průmyslu.
Hlavním tématem bude průřezový projekt
Automatizace – prezentace měřicí, řídicí,
automatizační a regulační techniky napříč
všemi obory. Chystají se také specializované
výstavní akce zviditelňující 3D tisk, robotizaci
nebo spolupráci průmyslu a vysokých škol
(Transfer technologií a inovací). Součástí ve-
letrhu opět bude soutěž Zlatá medaile MSV
o nejlepší inovativní exponáty a rozsáhlý od-
borný doprovodný program.

Posledního ročníku MSV v říjnu 2016 se
zúčastnilo 1704 vystavujících firem ze 34
zemí a 84 210 návštěvníků z 52 zemí. Zvýšil
se zájem zahraničí, odkud přijela plná polo-
vina vystavovatelů a bezmála desetina náv-
štěvníků. Důležitá je také rostoucí spokoje-
nost účastníků, kterou v průběhu veletrhu
pravidelně zjišťuje výzkum agentury Ipsos.
V roce 2016 podíl spokojených vystavovatelů
vzrostl na 84 % a podíl spokojených návštěv-
níků dosáhl dokonce 86 %. Účastníci MSV tak
vyjádřili jednoznačně nejvyšší spokojenost
s veletrhem za posledních pět let. Jan Hum-
hej, Account Manager z agentury Ipsos
k tomu říká: „Loňský výsledek potvrzuje
dlouhodobě rostoucí spokojenost návštěv-
níků i vystavovatelů Strojírenského veletrhu.
Účastníci velmi oceňují vysokou odbornou
úroveň veletrhu a také přítomnost význam-
ných firem v oboru, obzvláště samozřejmě
těší růst spokojenosti vystavovatelů.“ �
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MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci,
environmentální technologie, dopravu a logistiku 
Na brněnském výstavišti začaly přípravy na vrcholnou událost roku. Již 59. mezinárodní strojírenský
veletrh letos proběhne od 9. do 13. října společně s veletrhy ENVITECH a Transport a Logistika.
Hlavním tématem opět bude Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce.

Uzávěrka spojená s cenovým zvýhod-
něním je 31. března. Přihlášku a po-
drobné informace o letošním ročníku
naleznete na www.bvv.cz/msv.



Nespornou předností vodíkových vozi-
del je rychlé tankování vodíku a velký
jízdní dosah, obojí srovnatelné s „fosil-

ními“ vozidly. Při vší technice, která nás obklo-
puje, by mělo lidské zdraví a život zůstat nej-
vyšší hodnotou. A jedovaté látky spolu s jem-
nými prachovými částicemi, obsažené ve vý-
fukových plynech dnešních vozidel, nás zabí-
její už před narozením. Na auta se spalovacími
motory proto bude jednou lidstvo vzpomínat
s podobnou nostalgií jako na parní lokomo-
tivy. Čím dřív se tak stane, tím lépe.

FCEV nebo BEV?

Stavět technologie vozidel s vodíkovým pali-
vovým článkem (FCEV) a čistě bateriové elek-
tromobily (BEV) proti sobě a vyvolávat mezi
nimi konkurenci nebo dokonce zášť by nebylo
rozumné. Jedná se totiž v podstatě o sesterské
technologie. Každá z nich má svoje specifické
výhody, ale také nevýhody, a pouze ve vzájem-
ném souladu mohou zatím z velké části a po-
stupně, možná i zcela, pokrýt požadavky uži-
vatelů, hýčkaných po více než století auty se
spalovacími motory. Asi je nejvhodnější použí-
vat názvy „elektromobily“ (BEV) a „vodíkové
elektromobily“ (FCEV), které vystihují hlavní
charakteristiky i příbuznost obou technologií. 

Objevují se i názory, že elektromobilita vy-
užívá skandálů z poslední doby kolem spalo-
vacích vozidel ve svůj prospěch. To nemá za-
potřebí. Je pouze otázkou času než nesporné
výhody elektromobility zřetelně převáží její
vlastní nevýhody. Zvláště nulové emise
a velmi nízká hladina hluku v provozu jsou esy,
která žádná auta s fosilním pohonem nepře-

bijí. V České republice, která se potýká s ma-
sovým problémem nelegálních manipulací či
dokonce odstraňování filtru pevných částic
z dieselových aut, je bezemisní alternativa
ještě auktuálnější než jinde. Elektrická Opel
Ampera, představená na letošním autosalonu
v Paříži s dojezdem 380 km a cenou okolo 40
tisíc euro, nové modely Tesly v nižších ceno-
vých kategoriích a epochální vodíková Toyota
Mirai jsou těmi správnými impulzy, které mění
historii a usnadňují cestu k udržitelné mobilitě.   

KPMG - Manažéři autoprůmyslu vidí
budoucnost ve vodíku
Výsledkem posledního každoročního prů-
zkumu společnosti KPMG pod názvem Global
Automotive Executive Survey mezi manažery
hlavních automobilek ve 42 zemích světa jsou
mimo jiné závěry, že dieselům odzvonilo, elek-
tromobily představují vývojový mezistupeň
a budoucnost bude vodíková. Jsou o tom pře-
svědčeny čtyři pětiny dotázaných manažerů.
To ale bude určitě ještě nějakou dobu trvat
a čisté elektromobily (BEV) přitom nepo-
chybně budou hrát zejména u osobních vozů
významnou roli. O tom, že se automobilky na
tento vývoj připravují, svědčí skutečnost, že až
80 % všech nových patentů v oboru pohonu
vozidel, přihlášených světovými automobil-
kami v poslední době, se týká elektromobility
a vodíkové elektromobility.

Založení „Vodíkové rady“ v Davosu

Manažeři největších světových energetických
a automobilových firem a výrobců technických

plynů jako Shell, Total, Hyundai, Toyota, Daim-
ler, Linde a Air Liquide  v lednu v Davosu v rámci
World Economic Forum 2017 vdechli nový život
vodíkové technologii a založili společně „Hydro-
gen Council“.  Vodíková rada má prezentovat
po světě vodíkové technologie a její výhody,
podporovat zavádění vozidel s palivovými
články a také dialog mezi vládami, průmyslem
a veřejností. „Mimoto je známo, že kromě do-
pravy by vodík mohl přispět k přechodu na níz-
kouhlíkovou společnost v řadě dalších průmys-
lových odvětví v celém hodnotovém řetězci,“
dodal k tomu Takeshi Uchiyamada - předseda
představenstva koncernu Toyota.  

Toyota vsadila na vodík

Představitelé Toyoty již několikrát potvrdili, že
ve vodíku spatřují dokonce větší budoucnost,
než v čisté elektromobilitě. Toyota přitom již
několikrát dokázala, že má správný odhad no-
vých trendů a také díky tomu byla donedávna
řadu let největší automobilkou světa. Když po-
prvé představila veřejnosti v roce 1997 svůj
model hybridního vozu Prius, vysloužila si po-
většinou podiv veřejnosti a posměch konku-
rence, která modelu předpovídala jepičí život.
Z Priuse se mezitím stal jeden z komerčně nej-
úspěšnějších modelů značky a změnil tvář ce-
lého světového automobilového průmyslu po-
pularizací hybridní koncepce pohonu. Dodnes
se Priusů celkem od jejich zmíněného uvedení
na trh prodalo na světě téměř 4 miliony kusů.
Dohromady Toyota prodala za posledních
dvacet let více než 10 milionů hybridních
a plug-in hybridních vozidel. Když se tedy
Toyota rozhodne upřednostnit vodíkové tech-

Vodíkové auto a elektromobil jsou dvě strany stejné mince 
Vodíkové technologie v posledním době procházejí nebývalou renesancí, která by je opět mohla
posunout do ohniska pozornosti veřejnosti stejně jako sesterskou elektromobilitu. 
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nologie, má to svou váhu. Model Toyota Mirai
je prvním sériovým vozidlem na světě, které
bylo od samého začátku koncipováno pouze
jako vodíkové auto. 

Mnichovský projekt Bee Zero 
– 50 vodíkových elektromobilů v akci 
I ze světového hlediska ojedinělý projekt Bee
Zero koncernu Linde AG, o kterém jsme po-
drobněji informovali v CzechIndustry 4/2016, je
od poloviny roku 2016 důkazem, že je možno
účinně provozovat celou flotilu – v tomto pří-
padě padesáti vodíkových elektromobilů - při
existenci jediného veřejného vodíkového čer-
padla - nedaleko centra Mnichova. Jedná se
o koncepci tzv. „back-to-base“ (návratu k zá-
kladně), kdy všechna provozovaná vozidla jsou
zpravidla tankována jen v jediné tankovací sta-
nici. Vhodným prostředkem provozování této
koncepce je „car sharing.“ U projektu Bee Zero
se v nabídce sazeb za zapůjčení vozidla přihlíží
k očekávanému dojezdu. Mimo používání ve
městě s nulovými emisemi tak na míru připra-
vené tarify umožňují i celodenní výlety z Mni-
chova do Alp a dalších přilehlých oblastí. Po-

užívány jsou vozy Hyundai i35 FCEV, které jsou
koncepčně vodíkovou modifikací běžného
vozu Hyundai i35.

Infrastruktura se bude zdokonalovat

Spolková vláda schválila koncem roku 2016
na příští léta částku 955 milionů eur – více než
25 miliard korun k vybudování sítě 15 000 elek-
trických nabíjecích stanic do roku 2020 a 400
vodíkových čerpacích do roku 2023. Z uvedené
částky budou podporovány také čerpací sta-
nice na zkapalněný zemní plyn LNG. Podle
čes kého Národního akčního plánu čisté mobi-
lity by mělo na území naší republiky být vybu-
dováno do roku 2025 nejméně 3-5 vodíkových
čerpadel. Podle posledních zpráv by se tento
záměr mohl ještě urychlit.  

Světová vodíková konference 
WHTC 2017 v Praze
Na Světovou vodíkovou technologickou kon-
ferenci ve dnech 9. - 12. července 2017 přije-
dou řečníci z Japonska, Jižní Koreje, USA/Ka-
lifornie, Německa a dalších zemí EU, které jsou

v rozvoji vodíkových technologií nejaktivnější.
Zvláště zajímavým bude příspěvek Japonska,
které představí svou národní strategii rozvoje
vodíkových technologií a bude mu věnována
zvláštní sekce na konferenci. Zásadní projev
přednese profesor Mikihiro Nomura z japon-
ského Shibaura Institute of Technology. Dal-
šími řečníky jsou kupříkladu Bart Biebyuck –
ředitel FCHJU – hlavní „vodíkové organizace“
v EU, dále Thomas Kattenstein – ředitel Fuel
Cell and Hydrogen Network NRW (Severní Po-
rýní-Vestfálsko) a další. Zástupci významných
firem jako jsou Siemens, Linde, Daimler,
BMW, Proton Motor a Indian Oil Corporation
seznámí účastníky konference s aktuálními vý-
sledky technologického rozvoje. 

Výhody vodíku

Výhodou vodíku vůči čisté elektromobilitě je
menší náročnost na kapacitu trakčních baterií
a tím menší následná produkce odpadu ve
formě starých baterií k recyklaci. Dříve užívané
protiargumenty jako jsou vysoká cena vodíko-
vých technologií, nutnost používání drahé pla-
tiny a neexistence infrastruktury vodíkových
čerpacích stanic se postupně řeší a jejich vý-
znam se snižuje. Například platiny se díky
technickému rozvoji nyní používá při výrobě
palivového článku méně než polovina množ-
ství, běžného ještě před 5-10 lety a navíc je re-
cyklovatelná. Aktuálně nemáme zatím jinou
technicky zralou alternativu než bezemisní ba-
terie a vodík, pokud si chceme skutečně pora-
dit s problémem smogu ve městech. Ani ar-
gument o nutnosti vyrobit elektřinu resp.
vodík minimálně částečně s použitím fosilních
energií neuspěje, pokud si uvědomíme argu-
ment o nejvyšší prioritě zdraví obyvatel, které
čistota vzduchu ovlivňuje zdaleka nejvíce.
Elektrárny ani produkce vodíku totiž většinou
nejsou umístěny v centrech měst. �

Zdeněk Fajkus, 
zástupce Spolkového svazu 

elektromobility (BEM e.V.) pro ČR, Mnichov                                                                                            
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Podstatné zvýšení komfortu čeká již brzy na
zákazníky projektu Elektromobilita ČEZ vy-
užívající veřejné stanice tzv. normálního do-
bíjení (DSND). Od poloviny ledna probíhá
v celé síti těchto stanic postupná výměna
230 V zásuvek za zásuvky typu Mennekes.
V konečné podobě budou všechny stanice
disponovat dvojicí zásuvek s dobíjecím vý-
konem 22 kW, a více zákazníků vybavených
potřebnými dobíjecími kabely tak získá mož-
nost rychlejšího dobíjení. Výměna ve všech
45 lokalitách, v nichž jsou DSND v provozu,
bude dokončena cca do konce března.

„Spolu se zvyšováním počtu elektromo-
bilů v České republice logicky vykazuje ros-
toucí tendenci také poptávka po službách
veřejných dobíjecích stanic. Zejména statis-
tiky využívání tzv. stanic normálního dobí-
jení a ohlasy zákazníků nám z některých lo-
kalit signalizovaly časové prostoje při čekání
na volnou zásuvku. Zareagovali jsme proto
právě zvýšením dobíjecího výkonu druhé
zásuvky,“ uvedl manažer útvaru čisté tech-
nologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Projekt Elektromobilita ČEZ v současnosti
provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobí-
jecích stanic pro elektromobily v České re-
publice. Z celkových 70 stanic je 25 rychlo-
dobíjecích; zbytek sítě tvoří tzv. stanice nor-
málního dobíjení, kterých se uvedené zkva-
litňování týká. Více na http://www.elektro-
mobilita.cz /cs/mapa-dobijecich-stanic.html.
Při využívání celé sítě dobíjecích stanic se
uživatel před dobíjením identifikuje jedineč-
nou RFID kartou.

Další veřejné rychlodobíjecí stanice vybu-
duje Elektromobilita ČEZ v letech 2017–18 na

hlavních tazích napříč Českou republikou.
Celkem 42 stanic umožňujících dobití většiny
běžné kapacity baterií za 20 až 30 minut
vznikne díky grantu z evropského programu
CEF. Nad rámec těchto stanic bude vybudo-
vána také jedna lokalita kombinující integraci
dobíjecích stanic, systému pro ukládání ener-
gie a výroby z obnovitelného zdroje.

V ČR je v současnosti registrováno už
více než tisíc elektromobilů. Třicítka
z nich patří do vozového parku projektu
Elektromobilita ČEZ. Podobně jako v dal-
ších vyspělých zemích Evropy, i v České
republice se elektrická auta stávají běž-
nou součástí zejména městského pro-
vozu. To se promítá do všech oblastí tý-
kajících se prodeje a servisu elektromo-
bilů. Nedávná studie společnosti Roland
Berger předpokládá v roce 2020 v ČR
roční prodej až 7 tisíc vozidel s elektric-
kým pohonem. To představuje asi 3 %
trhu a jen malé zaostání za zeměmi zá-
padní Evropy, kde se tento podíl očekává
mezi 5 a 10 %. �

Elektromobilita ČEZ zrychlí dobíjení ve 45 stanicích



Čím se Vaše organizace zabývá?
Společnost Global Innovation Technolo-

gies, z. s., (GIT) je nezávislá, nezisková or-
ganizace, která se věnuje řešením požární
bezpečnosti. Zabýváme se především vý-
zkumem, vzdělávání, výcvikem a řešením
nestandardní problematiky v dané oblasti.
Poskytujeme odborné posudky, poraden-
ství domácím i zahraničním organizacím,
které chtějí vstoupit na český nebo zahra-
niční trh nebo na něm již působí a chtějí si
zvýšit standard bezpečnosti. 

Pomáháme také v oblasti vyhodnocení
aktuálního stavu bezpečnosti v organiza-
cích a poskytujeme poradenství vedoucí ke
zvýšení úrovně tohoto stavu. Spolupracu-
jeme s řadou významných zahraničních
výzkumných center (ze zemí jako je Švéd-
sko, Velká Británie, USA, aj.), se kterými
jsme mimo jiné organizovali největší ev-
ropský požární experiment v Tisové, neda-
leko Karlových Varů. Díky tomu jsme
schopni nabídnout klientům testování no-
vých materiálů, technologií, pomoci jim
s vývojem a inovacemi nových technologií
v oblasti bezpečnosti. 

V roce 2016 jsme se stali výhradním
čes kým zástupcem v evropské konfederaci
organizací CFPA-E (The Confederation of
Fire Pro tection Associations Europe,
www.cfpa-e.eu). V rámci tohoto sdružení
se podílíme na tvorbě nových evropských
metodik a certifikovaných vzdělávacích
kurzů. 

Co konkrétně CFPA-E dělá?
Tato konfederace sdružuje zástupce jed-

notlivých evropských zemí s cílem zvýšení
a sjednocení úrovně bezpečnosti, a to díky
společné tvorbě, vývoji a implementaci

bezpečnostních standardů a souvisejícího
vzdělávání v Evropě. Členy tohoto usku-
pení jsou nezávislé neziskové organizace,
jako je německé VdS, anglické FPA, španěl-
ský Cepreven a další významné subjekty
v daných státech, které díky svému posta-
vení mají významný vliv na řešení bezpeč-
nostních otázek ve svých zemích.

Kromě tvorby standardů a metodik se
podílejí také na tvorbě certifikovaných
vzdělávacích a tréninkových kurzů, na jed-
notné, neustále se zvyšující, evropské
úrovni. To umožňuje zvýšení mobility pra-
covní síly v této oblasti napříč Evropou,
možnost zvýšení mezinárodní spolupráce
a uplatnění se v cizích zemích. 

V této konfederaci jsme členem komise
pro tvorbu CFPA-E standardů, komise pro
vzdělávání a komise pro živelní pohromy.
Kurzy a metodiky jsou navrhovány tak, aby
zahrnovaly poznatky z dobré a špatné
praxe a posílily praktické dovednosti účast-
níků. Většina kurzů musí zahrnovat prak-
tická cvičení a ukázky. 

Podpora implementace těchto stan-
dardů a kurzů do národních podmínek je
zajištěna komunikací asociace dané země
se stakeholdery (veřejná správa, pojiš-
ťovny, vzdělávací organizace a univerzity).  

Jak je na tom Česká republika ve srovnání
s dalšími evropskými zeměmi rámci po-
žární a průmyslové bezpečnosti?

V řadě oblastí požární bezpečnosti jsme
na velmi vysoké úrovni. Je zde však otázka
prevence vs. represe, kdy lidé si zvykli spo-
léhat se na příjezd hasičů a likvidaci po-
žáru. Často se však podceňuje nebo opo-
míná prevence vzniku požáru, a jeho před-
cházení. Málokdo si uvědomuje, že prvotní

zásah nebo dodržení základních postupů
může minimalizovat následky takto vzniklé
mimořádné události. Příjezd hasičů z nej-
bližší stanice může trvat deset, nebo i de-
sítky minut. Během této doby se mnohdy
rozhoduje, jestli dojde k dalšímu rozvoji
požáru nebo budou tyto ztráty minimalizo-
vány včasným a adekvátním zásahem per-
sonálu, použitím hasicího přístroje, evaku-
ace osob, evakuace nebezpečného materi-
álu, odstavení provozu a mnoho jiného. 

Často se také opomíjí možnost adekvát-
ního pojištění odpovědnosti a majetku
a dodržování pojistných podmínek.    

Takže, jakou roli v této oblasti má pojiš-
tění? 

Bohužel, lidé a organizace ztrácejí dů-
věru v pojištění. Důvodem často bývají ne-
gativní zkušenosti při likvidaci pojistné
události a výše pojistného. Na druhou
stranu je nutno dodat, že v případě mimo-
řádné události může vyplacení pojistného
organizaci zachránit před její likvidací. Zá-
roveň však klienti často opomíjejí plnění
pojistných podmínek a neuvědomují si, že
plnění legislativních požadavků není sa-
mozřejmým důvodem k vyplácení pojistné
události. 

Kde vnímáte největší nedostatky v Česku?
Jedním z velkých nedostatků je zabývání

se problémem až po jeho vzniku, místo
jeho předcházení. Málokdo si uvědomuje,
že preventivní opatření bývají mnohem
levnější řešení než následná likvidace ná-
sledků mimořádné události, které mohou
být nejen v podobě újmy na zdraví a ma-
jetku, ale může se také jednat o ztrátu kli-
entů, dodavatelů, důvěryhodnosti, aj. A to

Lidé si zvykli spoléhat se na příjezd hasičů a likvidaci
požáru, často však opomíjejí prevenci a jeho předcházení, 
řekl CzechIndustry Jan Smolka, místopředseda představenstva společnosti Global Innovation Technologies 
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může být likvidační pro nejednu společ-
nost. 

Současně je potřeba si uvědomit jednu
velmi důležitou věc. To, že splňujete zá-
konné požadavky, ještě neznamená, že spl-
ňujete současně i podmínky pojistných
smluv pojištění na ochranu majetku a od-
povědnosti! Na to klient většinou přijde až
ve chvíli, kdy má dojít na pojistné plnění.

Uvedu příklad, který se může týkat koho-
koliv z nás. Máme různé typy ubytovacích
služeb, jako jsou hotely, penziony, ale
i domy s pečovatelskou službou. Když se
jdete někam ubytovat, tak zcela automa-
ticky očekáváte, že jste v bezpečí, že je
o Vás postaráno. Představte si, že v noci
začne hořet a nacházíte se v místě, kde jste
poprvé, v pro Vás ne zcela známém pro-
středí, a potřebujete se rychle dostat do
bezpečí. Takže jste odkázán do jisté míry na
správné označení evakuačních cest a pro-
školený personál, který by měl přesně
vědět, jak v takových situacích postupovat.
Právě v této oblasti chybí osvěta personálu
pro řešení těchto událostí, evakuační cesty
jsou nedostatečné označeny nebo nejsou
průchodné, požární dveře neplní svou
funkci atd. Je to způsobeno mimo jiné ne-
dostatečnou odbornou přípravou perso-
nálu, ale i odborně způsobilých osob
a techniků v požární ochraně. Právě na tyto
případy reagují standardy CFPA-E a jejich
vzdělávací kurzy, které zaplňují tuto me-
zeru a podporují vzdělávání obou těchto
skupin. 

Proč mají české firmy takový odmítavý po-
stoj?

Těch důvodů je více. Je to oblast, která
firmu spíše stojí finanční prostředky a zisk

to nepřináší. Firmy si ani nepřipouštějí toto
riziko a předmětem pozornosti se daná
problematika stává ve většině případů až
ve chvíli, když se nějaká nešťastná událost
stala. Pak se teprve začne řešit, jak zabránit
tomu, aby se něco podobného neopako-
valo.

Současně ani stát neulehčuje podnikání
v Česku, spíše naopak. A pak menším
a středním firmám nezbývá prostor se tě-
mito otázkami zabývat. Rovněž složitost
a zastaralost legislativních předpisů tomu
nepomáhá. Lidé se spíše spoléhají na sa-
motné hasiče, než na vlastní odpovědnost
a předcházení rizikům. Plnění legislativních
předpisů neznamená, že jste ochráněni
před vznikem požáru.

Jaké výhody firmám přinese využití stan-
dardů CFPA-E a vzdělávací kurzy?

Jednoduše se to dá shrnout do konsta-
tování, že ochrana a preventivní opatření
vedou k vyšší úrovni ochrany majetku,
osob a odběratelsko-dodavatelských
vztahů. Firmy občas opomíjejí, jaké dů-
sledky může mít mimořádná událost v po-
době požáru, povodní, krupobití, aj. Ta-
ková událost nesouvisí pouze s přímými
škodami v podobě újmy na zdraví a ma-
jetku, ale také zde hrají velkou roli ne-
přímé škody v podobě ztráty klientů, ob-
nova provozu a technologií, ztráta know-
how, postavení na trhu, konkurence-
schopnosti, a mnoho dalšího. 

Existuje systém Business Resilience
v rámci CFPA-E, který zahrnuje mimo jiné
Business Continuity Management. Tento
systém významně pomáhá firmám re-
agovat na případné vzniklé mimořádné
události, které mohou nastat. Svým zave-
dením pomáhá minimalizovat následky
těchto událostí adekvátní reakcí perso-
nálu, materiální a technickou připrave-
ností, plánováním a řešením typizova-
ných událostí. Je to velmi dobrá vizitka
pro obchodní partnery, že jste na vše při-
praveni a v případě, že by nastala jakáko-
liv situace, dokáže na ni firma pružně re-
agovat a tak mít minimální návazné

ztráty v odběratelsko-dodavatelských
vztazích.  

Dalším důvodem je ochrana reputace
firmy, zvláště ve službách, kdy zodpoví-
dáte za své klienty.

Jakou roli v bezpečnosti hrají nové tech-
nologie?

Nové technologie a nové materiály hrají
ve vývoji bezpečnostních opatření velkou
roli. Rychlost vývoje a jejich implementace
do praxe má za následek, že legislativa
a předpisy nestíhají pružně reagovat na
nové trendy, aby dokázaly stanovit
ochranné mantinely.

Jedním z příkladů jsou nové stavební
materiály. Jedná se o produkty na bázi
dřeva a přírodní bázi. Do roku 2020 se
předpokládá změna normativních před-
pisů v Evropě pro požární bezpečnost dře-
vostaveb, které umožní výstavbu budov
z těchto materiálů o více podlažích. V tuto
chvíli jsme součástí evropského projektu
COST Action FP 1404, kde se řeší, jak se
tento materiál bude chovat v případě
vzniku požáru, jaká rizika hrozí a jakým
způsobem tyto objekty hasit. 

Nové technologie a materiály vyžadují
mnohdy nový způsob ochrany nebo po-
užití v případě vzniku mimořádné události.
Pro tyto situace jsou také vyvíjeny nové
hasicí technologie, hasiva, postupy i ško-
lení. 

Mimo jiné se podílíme také na testování
různých hasicích směsí pro likvidaci po-
žáru v objektech, kde jsou umístěny foto-
voltaické kolektory, nebo pneumatiky. Tyto
experimenty provádíme ve spolupráci se
zahraničními výrobci a výzkumnými
centry. 

Co je Vašim cílem v České republice?
Naším cílem je pomoci lidem přemýšlet

více nad bezpečností, uvědomovat si rizika
a umět je proaktivně vyhledávat. Snížit tak
počet úmrtí, zranění a škod na majetku.
Chceme také zvýšit úroveň požární pre-
vence ve firmách i domácnostech. �

Více na: www.git-eu.org
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Představte nám v krátkosti RAMS Assets.
Jsme poradenská a konzultační společ-

nost působící na evropském trhu v něko-
lika specifických oblastech. Obecně je lze
nazvat jako služby firmám (B2B). Zejména
jde o oblast financí a managementu
zdrojů, ať již těch lidských nebo finančních.
Jsme hrdí na to, že kumulativně máme,
skrz naše pracovníky, již přes sto let zkuše-
ností, přestože jsme v celku mladý kolektiv.
Na trhu jsme necelých sedm let, ale někteří
naši odborníci pracují ve svých oborech
více jak dvojnásobek této doby. Když tak
nad tím uvažuji, tak mne nevyjímaje… 

Za tuto dobu jsme se stali uznávanými
a ceněnými spolupracovníky mnoha čes -
kých i zahraničních firem, kterým jsme
pomohli například čerpat dotace z Evrop-
ské unie, nastavili efektivněji jejich vnitro-
podnikové procesy, vyjednali pro ně řadu
obchodních spoluprací a v neposlední
řadě jsme jim pomohli k udržitelnému
růstu v rámci jejich podnikatelských akti-
vit.

A konkrétní nabídka vašich služeb?
Jak jsem právě zmínil, pomáháme na-

příklad získávat a čerpat dotace z fondů Ev-
ropské unie. Vytváříme studie proveditel-
nosti, díky kterým je patrné, zda může být
zamýšlený projekt úspěšný či spíše nikoliv.
Velký zájem v posledních letech je zejména
o dotace na výrobní haly, technologie
uvnitř těchto hal a rozvoj výrobních pro-
cesů jako takových. 

Před pár měsíci se podruhé v tomto ob-
dobí (2014 – 2020 pozn. redakce) otevřel
program na úsporu energie v rámci podni-
katelských nemovitostí ať již prostřednic-
tvím zateplování objektů, výměnou otvo-
rových výplní nebo například dovybave-
ním nemovitostí tepelnými čerpadly, foto-
voltaickými články nebo dalšími obnovitel-
nými zdroji energie. Evropa zde sleduje ze-
jména snížení spotřeby energie a emisí vy-

pouštěných do ovzduší. V neposlední řadě
se často čerpají dotace na mzdy IT pracov-
níků nebo výzkumně vývojových pracov-
níků a na nákup potřených technologic-
kých celků s tím spojených. 

Zde se tedy jedná o dotační poradenství
pro již etablované subjekty, je to tak? 

Ano, máte pravdu, většina těchto pro-
gramů s výjimkou startupových projektů je
pro podnikatelské subjekty, které jsou na
trhu alespoň 2 až 3 roky. S těmi, kteří na
trhu nejsou tak dlouho se dá ale také velmi
efektivně spolupracovat. Mají často dobrý
produkt či službu, která navazuje na probí-
hající či předešlé podnikání „otců zaklada-
telů.“  Tím se mnohdy vymyká oněm start -
upovským neduhům v podobě velmi čas-
tého řekněme „defaultu“ způsobeného ne-
znalostí trhu, na který vstupují nebo prací
s chybnými premisami obecně.

Mohou Vašimi klienty být i společnosti,
které dotace již čerpají nebo naopak čer-
pat nemohou či nechtějí?

Samozřejmě mohou. Jednotlivé oblasti,
ve kterých poradenství poskytujeme, spolu
velmi úzce souvisí. Ať se jedná o čerpání
unijních prostředků na strategické inves-
tice nebo třeba poradenství v oblasti pro-
cesního řízení. Tím mám na mysli napří-
klad analýzu obchodního modelu, interim
management v oblastech pro daný podnik
klíčových (pozn. redakce: představuje do-
časné obsazení určité role nebo projektu

Často je produkt či služba prodávána, 
aby došlo k okamžité realizaci co nejzajímavějšího zisku,
řekl CzechIndustry Jan Slanina, senior manažer investičních projektů společnosti RAMS Assets
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například ve chvíli, kdy firma potřebuje re-
alizovat novou činnost, založit novou sekci
firmy nebo firmu restrukturalizovat) nebo
klasické finanční řízení podniku. Ve všech
těchto oblastech je společným jmenovate-
lem vize podniku. Tedy kam chce směřovat
v nejbližších 3 až 5 letech. Proto jsou naši
specialisté obchodu orientováni na,
chcete-li „pohled za 2 kopce“ nebo „po-
hled z vrchu“ pro nedostatek lepších vý-
razů. Vnímám toto jako jeden z odlišujících
prvků v rámci našeho odvětví. Měl jsem tu
možnost za svoji kariéru spolupracovat
s několika odlišnými subjekty napříč tímto
trhem a tento přístup není samozřejmostí.
Často je produkt či služba prodávána, aby
došlo k okamžité realizaci co nejzajímavěj-
šího zisku. U nás jsem se podílel na řešení
mnoha obchodních případů, které se pro
nás finančně smysluplné vyvinuly až v prů-
běhu několika let. Nesmí jich samozřejmě
být majoritní většina… (smích)

Spolupracujete i se subjekty, kterým takří-
kajíc dochází dech?

Samostatnou skupinou klientů jsou
firmy, které mají za sebou několik let, ne-li
přímo dekád prosperity a nyní se ocitají
v situaci, kdy je třeba změnit úhel pohledu
na jejich odvětví. Ekonomické cykly se
s nástupem moderních technologií a ne-
ustále se zrychlujícími toky informací dle
mého názoru zkracují. A je třeba tomu být
otevřený. Ono klasické „Kdo chvíli stál, už
stojí opodál…“ se ukazuje býti stále častěji
se opakujícím jevem malého i středního
podnikání v regionu nejen střední a vý-
chodní Evropy. Jak se říká, velké firmy ri-
skovat mohou, malé musí…

Můžeme se krátce zastavit u oblasti tran-
sakčního poradenství? Nejsem si jist, že si
pod tím představuji to, co skutečně dě-
láte…

Takzvané transakční poradenství, nebo
oblast „Corporate finance“ či M&A (Mer-
gers & Aquisitions / Fúze a Akvizice) zna-
mená poradenství při prodeji i nákupu po-
dílů nebo celků v rámci firemních struktur.
A to jak na straně prodávajících, tak na
straně kupujících subjektů. 

Za více jak čtvrt století svobodného pod-
nikání se postupně tvoří skupina podnika-
telů, kteří pomalu přemýšlí o předání žezla
dál nebo o částečném či úplném prodeji
své firmy. Na druhé straně stojí subjekty
takzvaně investičně/akvizičně při chuti,
které sledují rozvoj svého podnikání touto
formou. Od malých a středních podnika-
telů, kteří mají ve svých oborech zajímavé
tržby potažmo zisky a vidí další možnosti
rozvoje svého podnikání bez nutnosti bu-
dovat tzv. „od nuly,“ přes lokání private-
equity fondy až po velké zahraniční inves-
tiční skupiny. Zde všude mohou být naši
lidé z divize fúzí a akvizic nápomocni a to
včetně výpomoci v oblasti mezzaninového
financování či akvizičních úvěrů. V loň-
ském roce jsme navíc zahájili spolupráci
s několika zahraničními investičními skupi-
nami, pro které je region střední a vý-
chodní Evropy stále více zajímavý.

Naše služby využívají vlastníci firem,
kteří se z určitých důvodů rozhodnou svou
firmu prodat, a na straně druhé zastupu-

jeme investory či majitele společností,
kteří uvažují o vstupu na nové trhy. V obou
případech provázíme naše klienty celým
transakčním procesem, od analýzy trhů či
vyhledání vhodných investorů, přes oce-
nění společnosti a provedení due dili-
gence, až po cenová jednání a samotné
uzavření transakce. Díky interní spolupráci
s ostatními útvary firmy jsme schopni po-
rozumět nejen hospodaření podniku, ale
i nastavení interních procesů a strategic-
kému plánování. 

Můžete uvést některé klienty či obchodní
partnery, se kterými spolupracujete?

To bohužel nemohu. Máme u naprosté
většiny klientů i velké části obchodních
partnerů podepsána NDAčka (Non-Disclo-
sure Agreement, smlouva o mlčenlivosti;
pozn. redakce), která nám neumožňují
adresně/taxativně jmenovat ani jména
subjektů ani konkrétní transakce či projekty
na nichž jsme se podíleli, či na nichž se ak-
tuálně podílíme.  

To může působit značně netransparentně,
nemyslíte?

To máte asi pravdu, já sám se v ob-
chodní oblasti firmy nepohybuji, takže ne-
umím přesně říci, jak moc se s tímto spe-
cialisté obchodu potýkají. Na druhou
stranu ve službách jde přeci o kvalitu, ni-
koliv kvantitu. A to jak směrem dovnitř
firmy, tak směrem ven. Za roky u RAMS
jsem vysledoval, že nový klient je takřka
vždy v nějaké více či méně osobní vazbě
k některému ze současných klientů nebo
někomu z nás.

Aktuálním tématem jsou klimatické
změny a dopady, které z nich vyplývají.
Konkrétně se jedná o snižování emisí
v atmosféře a chlazení v letních vedrech.
Zabýváte se i touto problematikou?

Samozřejmě, ovšem v rozsahu naší čin-
nosti. Když budu konkrétní, tak jsme fir-
mám a společnostem připraveni pomoci
se zpracováním žádosti o dotace na pro-
jekty zaměřené na snižování emisí z vý-
roby a dalších činností, při řešení energe-
tické efektivity všech procesů a zajištění
efektivního průmyslového vytápění a chla-
zení. Vše pak stojí na výběru vhodného do-
datele, který nejen splňuje všechna poža-
dovaná kritéria, ale současně je i garantem
vysoké kvality dodávky takříkajíc od A až
do Z, tedy od projektového řešení, přes do-
dání potřebné technologie, její montáž, až
po záruční a pozáruční servis. 

Tím jsme se nepřímo dostali k balíčku
předpisů Evropské komise o udržitelné
bezpečnosti dodávek energie z minulého
roku. Jeho součástí je Strategie pro vy-
tápění a chlazení; tento sektor předsta-
vuje polovinu konečné spotřeby energie
v EU, ale doposud byl spíše na okraji
zájmu. Chtěl bych se zeptat, zda při po-
skytování poradenství v tomto oboru vše
řešíte takříkajíc vlastními silami nebo
spolupracujete s dalšími subjekty z da-
ného oboru?

Bez spolupráce se špičkovými odborníky
bychom nemohli poskytovat poradenství
ve vysoké kvalitě. Při přípravě projektů se
obracíme na odborníky z řad projektantů,
energetických auditorů a dalších technic-
kých profesí. Pokud jde o vytápění a chla-
zení, tak se nám velmi osvědčila spolu-
práce se společností Veskom. Jedná se
o firmu, která je na českém trhu již čtvrt
století a za tuto dobu se stala extraligovým
hráčem v oblasti průmyslového chlazení,
využívání stlačeného vzduchu a vytápění
tepelnými čerpadly. Je zároveň i naším kli-
entem tuším od roku 2012. Já osobně jsem
byl vedoucím dotačního projektu na zefek-
tivnění interního informačního systému
firmy a následně pak 2 nebo 3 dalším do-
tačních projektů z jiné oblasti. Je to záro-
veň jeden z klientů, kteří nelpí na NDA
klauzulích a rádi pochválí někoho, s kým
jsou spokojeni. Rovněž zde platí rčení, že
dobré zboží se prodává samo.

Co byste poradil firmám, které se rozho-
dují, zda požádat o dotace z evropských
fondů či nikoli?

Doba pro to je příznivá, tak proč jich ne-
využít? Žijeme v čase, který představuje
pro český průmysl a další odvětví obrov-
skou výzvu v podobě internetu věcí, tedy
digitalizaci většiny oblastí našeho života.
Ať se nám to líbí či nikoli, vývoj nelze za-
stavit a firmy mají tři možnosti, jak na to
reagovat. Tou první nedělat nic a v krátkém
čase se ocitnout na periferii vývoje. Druhá
znamená „udržovat“ tempo a pohybovat
se ve středu pelotonu. Tou třetí je přijmout
výzvu, kterou představuje čtvrtá průmys-
lová (r)evoluce a patřit mezi úspěšné spo-
lečnosti s potenciálem dalšího rozvoje. 

My jsme firmám připraveni pomoci při
zpracování projektu, ale i jeho realizaci.
O získané znalosti a dovednosti se rádi po-
dělíme s dalšími. Čím více bude v ČR špič-
kových firem nejen z národního, ale i me-
zinárodního pohledu, tím úspěšnější bude
naše ekonomika jako taková.   �
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FOR INDUSTRY, FOR WELD, FOR SUR-
FACE, FOR ENERGO Smart, FOR INFO-
SYS a FOR LOGISTIC – tak zní základní

výčet lákadel a současně názvy květnových ve-
letrhů v Praze. Komplexní přehled novinek
z tuzemského průmyslu se tak v různých seg-
mentech opět potkává na jednom místě, aby
vytvořil zcela jedinečnou platformu pro sdílení
novinek. Právě takové místo může pozitivně
přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti
tuzemského průmyslu. V neposlední řadě pak
představuje stejnou obchodní příležitost pro
potenciální vystavovatele. Neměli by však
váhat dlouho, protože již nyní veletrhy regis-
trují třicetiprocentní nárůst zájmu a každým
dnem se zabírají další kousky výstavní plochy
areálu. Význam akce potvrzuje i skutečnost, že
generálním partnerem PRŮMYSLOVÝCH VE-
LETRHŮ PRAHA se stala Skupina ČEZ.

Strojaři českých zemí, stavte se 

Průmysl v České republice vždy byl silně ori-
entován na strojírenství. Není proto divu, že
největší procentuální zastoupení na PRŮMYS-
LOVÝCH VELETRZÍCH PRAHA představuje
část pod hlavičkou FOR INDUSTRY. V dů-
sledku aktuálně probíhající transformace prů-
myslové výroby a silného vlivu digitalizace
jsou na tuzemské firmy kladeny vyšší nároky
směrem k investičním aktivitám. Veletrh se tak
stává skvělou možností pro hledání těchto pří-
ležitostí, stejně jako prostorem pro aktivní na-
bídku nových technologií. 

Moderní výrobní technika a progresivní ře-
šení v oblasti strojírenských technologií i na-
vazujících oborů budou na veletrhu zastou-
peny praktickými ukázkami, které budou navíc
podpořeny bohatým doprovodným progra-
mem. Mezi vystavovatele 16. ročníku veletrhu
FOR INDUSTRY 2017 se opět zařadila napří-
klad firma TAJMAC–ZPS, a.s., která představí
více svých exponátů na ploše 238 m2. Firma
BOUKAL s.r.o., zase plánuje představit model
z řady frézek SERVO od rakouské firmy Ber-
nardo a obráběcí stroje přivezou také společ-
nosti STYLE CNC Machines či PROFIKA.  Do
Prahy se opět vrátí STROJÍRNY KUKLENY, ŘÍ-
ZENÉ STROJE či TAIMA. Chybět nebudou ani
firmy z oborů robotizace, manipulace, měření,
průmyslového značení či mazání. 

Skvělá výstava potřebuje ještě lepší
doprovodný program
Po všechny čtyři veletržní dny bude integrova-
nou součástí veletrhu také doprovodný pro-

gram, který bude probíhat nejen v novém mul-
tifunkčním kongresovém sále pro 650 osob,
ale také v zrekonstruovaných menších sálech. 

Jedním z hlavních lákadel bude opět již třetí
ročník mezinárodního ENERGO SUMMITu,
který se bude týkat především chytrého využití
energie a vzestupu elektromobility. Tato
vrcholná událost na mezinárodní úrovni vy-
tváří prostor pro diskuzi významných předsta-
vitelů státu, firem a oborových organizací
o současném směřování energetiky. Vážení
hosté zde budou reflektovat aktuální témata
jako začlenění elektromobility do konceptu
Smart City, začlenění budovy jakožto aktivního
prvku energetické soustavy či prosazování
bezdrátové komunikační technologie v ener-
getice. Vše navíc s garancí bezplatného vstupu
pro zástupce průmyslových firem při včasné
registraci. 

Technologickému pokroku v tuzemské vý-
robě vévodí trendy digitalizace, automatizace,
robotizace i bezpečnosti. Právě to budou
hlavní okruhy fóra s názvem Výroba nové ge-
nerace, které neopomene zejména témata
spojená s fenoménem zvaným Průmysl 4.0 či
novým trendem v kooperaci lidí s roboty.
Fórum bude zaměřeno zejména na praktické
ukázky reálných aplikací z tuzemské i zahra-
niční praxe. Vrací se také konference a největší
výstava trendů v oboru 3D tisku v ČR –
3Dexpo. Pořadatelé v programu neopomíjejí
také častý stesk výrobních podniků po nedo-
statku zkušených pracovníků. Propojení po -
ptávky s nabídkou reflektuje nový veletrh pra-
covních příležitostí pod názvem FOR JOBS. 

Novinkami pro veletrh je pak příchod tra-
diční akce LÍDŘI ČESKÉHO EXPORTU, která za

účasti vysokých představitelů vlády proběhne
poprvé právě v rámci PRŮMYSLOVÝCH VELE-
TRHŮ PRAHA. Svoji účast potvrdili již ministr
zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek, mini-
str financí Andrej Babiš a místopředseda vlády
ČR Pavel Bělobrádek. 

Vůbec poprvé se na akci objeví také unikátní
formát Dynamického autosalonu. Zástupci ši-
roké veřejnosti, kteří navštíví veletrh a sou-
časně přemýšlejí o nákupu vozu, budou mít
možnost prohlédnout si, porovnat a vyzkoušet
na jednom místě mimořádně širokou paletu
značek a modelů. Ještě větší provázanost
s průmyslovými veletrhy, konkrétně s FOR
ENERGO Smart, pak představuje míra účasti
elektromobilů a hybridů v nabídce autosalonu. 

Průmyslová revoluce v Letňanech

Individuální přístup aktuálně přináší na výsta-
viště nejen stálé, ale zejména nové účastníky
z řad dodavatelů pro průmyslový trh. Za
zmínku jistě stojí, že organizátoři již nyní evi-
dují třetinový nárůst zájmu vystavovatelů.
K dispozici jim je největší veletržní areál v hlav-
ním městě, který prošel za poslední roky roz-
sáhlou modernizací výstavních hal i zázemí
pro návštěvníky či vystavovatele. V PVA EXPO
PRAHA se tak rodí něco, čemu se dá s trochou
nadsázky říkat INDUSTRY 5.0 – tedy malá re-
voluce na poli tuzemských odborných výstav.
Ať patříte mezi potenciální vystavovatele či
možné návštěvníky dychtící po novinkách
z průmyslového trhu, naše dveře jsou vám
otevřené. Přijďte zažít průmyslovou revoluci
na vlastní kůži na letošní PRŮMYSLOVÉ VELE-
TRHY PRAHA. �

FOR INDUSTRY | FOR ENERGO Smart | FOR LOGISTIC | FOR SURFACE| FOR WELD | FOR INFOSYS
9. – 12. května 2017 | PVA EXPO PRAHA | www.PrumysloveVeletrhyPraha.cz

Karlův most netáhne, v kurzu jsou Letňany
Průmyslová veřejnost míří do Prahy
Zatímco turisté míří do Prahy stále zejména za památkami v centru, průmyslová veřejnost na začátku
května raději vyrazí do Letňan. Ve dnech 9. až 12. května zde totiž areál PVA EXPO PRAHA hostí
jedinečný souběh průmyslových veletrhů. Hustota inovačního potenciálu pro tuzemský průmysl tak
jinde nemůže být ani vyšší. PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA je jednoduše dobré nezmeškat!





Dlouhodobé plánování vede společ-
nosti k přijmutí odpovědnosti za do-
pady svých podnikatelských aktivit.

Začínají tyto dopady efektivně monitorovat
a vyvíjet snahu na jejich předcházení. Vý-
sledkem je odpovědné nebo také udržitelné
podnikání, které své zájmy ladí v souladu
s vizí trvale udržitelného rozvoje a buduje si
tím dlouhodobou odolnost, prosperitu a lo-
ajalitu svých zákazníků.

Udržitelný byznys 
není jen recyklace či charita
Udržitelný byznys je takový, který se věnuje
tématům jako je například ekonomická efek-
tivnost (inovace, produktivita), společenská
odpovědnost (lidská práva, komunitní roz-
voj nebo zdraví a spokojenost) či míra envi-
ronmentálních dopadů (klimatická změna,
biodiverzita, vodní zdroje atd.). 

Otázkou již není, zda přijmout vizi trvale
udržitelného rozvoje, ale to, jakým způso-

bem ji přijmout. Firmy vyjadřující svůj záva-
zek k trvale udržitelnému rozvoji nejen mo-
nitorují míru dopadů svého podnikání, ale
snaží se také maximalizovat pozitivní vliv na
své okolí a všechny, se kterými přichází do
kontaktu (tzv. zainteresované strany). 

Udržitelný byznys 
vede k zásadním výhodám...
Tisíce firem na světě ukazují, že závazky
k udržitelnosti firmám nejsou jen nutným
byrokratickým zlem, ale že ve skutečnosti
dokáží proměnit firemní kulturu, pomáhají
k dlouhodobému růstu, minimalizaci dlou-
hodobých rizik, zákaznické spokojenosti,
rostoucímu zisku, zvýšení atraktivity pro fi-
nanční investory a dalším výhodám. Kon-
krétní výhody se projevují zejména díky ak-
tivitám jako je snížení spotřeby energie, vět-
šímu zaměření na inovace, zlepšení moti-
vace zaměstnanců nebo snížení počtu
nehod a zranění na pracovištích. 

...a vyžaduje ho nová národní i evropská
legislativa

Zejména v posledních pěti letech u nás vi-
díme nárůst firem, které měří a sledují indi-
kátory spojené s udržitelným rozvojem.
Trend zadávají velké nadnárodní společ-
nosti, podle KPMG vydávalo v roce 2015
zprávy o nefinančních informacích 92 %
z 250 největších světových společností.
Cílem je nejen sbírat data o udržitelnosti,
hodnotit je a vydávat o nich zprávy, ale
především také umožnění přístupu všem za-
interesovaným stranám k těmto informa-
cím. Firmy se tak snaží zobrazovat ucelené
a transparentní údaje, které jsou vhodné pro
kohokoli, kdo se s firmou potřebuje sezná-
mit – zákazníci, dodavatelé, investoři, komu-
nity žijící v jejím okolí apod. 

V mnoha zemích drží krok i samotná le-
gislativa. Vydávání zpráv o dopadech aktivit
společností v oblasti sociální, ekonomické
a environmentální již vyžaduje mnoho států

Podnikatelská sféra 
jako klíčový hybatel trvale udržitelného rozvoje
Podnikání zaznamenává v posledních letech podstatné změny. Svět se mění ze dne na den a firmy
musí držet krok s rychlým vývojem technologií, rostoucí informovaností zákazníků, požadavky
mezinárodních trhů a výzvami, jako jsou například dostupnost a ceny přírodních zdrojů. Společnosti,
které si chtějí zajistit dlouhodobou prosperitu, musí vnímat rizika, která s sebou dnešní doba nese,
a vyvinout úsilí na přesun plánování z krátkodobých cílů směrem k strategickému dlouhodobému
plánování. 
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v Evropě i ve světě, jako například ve Fran-
cii, Velké Británii, Dánsku, Indii nebo Malaj-
sii. 

Regionálně uvedla nefinanční reporting
do povinnosti Evropská komise novou
směrnicí, která je platná od letošního roku.
Určité velké firmy musí vydávat zprávy
o pozitivních i negativních dopadech svých
aktivit včetně prohlášení o tom, jak tyto do-
pady monitorují a jak je řeší. Tato směrnice
je významná také v tom, že se nevztahuje
pouze na firmy, pro které je nefinanční re-
porting povinností, ale také na všechny je-
jich dodavatele. Významně se tak rozšiřuje
rozsah nových požadavků i na menší firmy,
s kterými velké firmy obchodují.

Mezinárodní burzy 
považují udržitelnost za nezbytnou
Na světové úrovni hrají významnou roli
také mezinárodní burzy. V únoru letošního
roku vydala London Stock Exchange Group
(LSEG) nové směrnice upravující poža-
davky na uveřejňování těchto informací
pro firmy kótované na jejich burze. Ty re-
flektují vzrůstající požadavky finančních in-
vestorů na informace pokrývající společen-
ské a environmentální dopady firem a také
způsoby firemního řízení (problematika
ESG). Investoři stále častěji vyhodnocují fi-
remní aktivity v oblastech jako například
lidská práva, zdraví a bezpečnost, korupce
nebo transparentnost, které jim pomáhají
odhalit kvalitu firemního managementu,
identifikovat možná obchodní rizika nebo
jejich schopnost využít obchodních příleži-
tostí. Vyšší zájem investorů je momentálně
velkým tématem v oblasti udržitelnosti
firem a podle průzkumu společnosti Mor-
gan Stanley z roku 2015 se 71 % investorů
zajímá o nefinanční informace a zprávy
o udržitelnosti při svých investičních roz-
hodnutích. 

Globální trendy 
jdou udržitelnosti naproti
Rostoucí podpora v národních legislativách
a mezinárodních směrnicích je výsledkem
aktuálních globálních trendů, které odrážejí
postupný vývoj v oblasti udržitelnosti.
V roce 2015 byly Organizací spojených ná-
rodů (OSN) představeny globální Cíle udrži-
telného rozvoje (Sustainable Development
Goals), které navázaly na předchozí Rozvo-
jové cíle tisíciletí (Millenium Development
Goals). 17 cílů udržitelného rozvoje stano-
vuje program rozvoje na příštích 15 let, jež
je společný pro všech 193 členských států
OSN, které budou pracovat na snížení ne-
rovností a zlepšení životního prostředí. 

V roce 2015 se uskutečnila také Pařížská
klimatická dohoda, která se považuje za pře-
lomovou pro celosvětový stav životního
prostředí. Potvrdila se jako zatím nejúspěš-
nější klimatická dohoda, která vešla v plat-
nost v rekordně rychlém období, do jed-
noho roku od jejího vyhlášení. Stalo se tak
poté, co ji ratifikovalo více než 55 smluvních
států představujících více než 55 % globál-
ních emisí skleníkových plynů. Všichni sig-
natáři (jak vyspělé, tak rozvojové země) mají
povinnost stanovit si národní redukční cíle
a zajistit jejich plnění. 

Mezi hlavní cíle Pařížské klimatické do-
hody patří udržení nárůstu průměrné glo-
bální teploty pod hranicí alespoň 2 °C v po-
rovnání s předindustriálním obdobím a usi-
lovat o oteplení pouze do 1,5 °C a zabránit
tak nejhorším dopadům klimatické změny.
Dohoda cílí také na zvýšení schopnosti
adaptace na negativní dopady, která změna
klimatu přináší a podporu nízko-emisního
rozvoje.

V návaznosti na tlak národních legislativ,
mezinárodních směrnic, požadavků meziná-
rodních burz a zvýšené informovanosti zá-
kazníků reagujících na aktuální globální
trendy jsou firmy nuceny přizpůsobit hod-
noty svého podnikání. 

Jak ve firmě uchopit udržitelnost
a nefinanční reporting?
Aby firmy dosáhly vytyčených výhod, je dů-
ležité své závazky správně uchopit. Existují
mezinárodní standardy a směrnice pomáha-
jící firmám najít správný směr v jejich cestě
k udržitelnosti. Nejpoužívanější a nejrozsá-
hlejší rámec pro udržitelné chování firem na-
bízí mezinárodní iniciativa Global Reporting
Initiative (GRI), která na podzim roku 2016
vydala první globální standardy pro vykazo-
vání zpráv o udržitelnosti GRI Standards. 

GRI Standards navazují na předešlé
směrnice G4, ale jsou srozumitelnější
a disponují novou modulární strukturou,
která pomůže ke snadnějšímu zapojení
i menším firmám na trhu. První tři stan-
dardy poskytují informace o firmě, způso-
bech jejího reportování a o tom, jak spo-
lečnost přistupuje ke svým vybraným CSR
tématům. Druhá část, tedy zbylých 33 stan-
dardů, jsou tematicky konkrétní otázky za-
bývající se ekonomickou oblastí, společen-
skými praktikami a životním prostředím.
Společnosti musí vyhodnotit, která témata
jsou pro jejich podnikání významná, a re-
portují pak ty části, které se jich nejvíce do-
týkají. V České republice rámec GRI ve
svých zprávách o udržitelnosti využívají
společnosti jako například ČSOB, Škoda
nebo KPMG.

Důležitým milníkem pro společnosti,
které se rozhodnou promítnout své hodnoty
do jejich strategie udržitelného rozvoje, je
zejména uvědomění, že firemní odpověd-
nost nejde pouze zevnitř ven, ale především
zvenku dovnitř. Nejsou to tedy aktivity zre-
alizované na popud firmy samotné, ale
hlavně na popud úzkého i širokého okolí, ve
kterém své aktivity realizují.

Budoucnost udržitelného podnikání

Potřeba uvědomit si vývoj dnešní doby
a nalézt vhodné způsoby, jak na ně může
firma odpovídat je nutné především u nej-
vyššího vedení společností. Aby mohla být
udržitelnost ve firmě správně aplikována na
všech úrovních a ve všech odděleních, sa-
motní ředitelé společností ji musí aktivně
podporovat a všichni zaměstnanci musí
cítit, že jsou součástí těchto firemních hod-
not. 

Závazky k udržitelnosti firmám také
umožní nalézat nové partnerství. Firmy by
se neměly bát vyhledávat partnerství v ob-
lasti udržitelnosti s dalšími firmami, nezisko-
vými organizace nebo vládním sektorem,
nejen, že zvýší kredibilitu své značky, ale
mohou také lépe odhalit možnosti pro ino-
vace a další vývoj. �

61
1I2017

Profil autorky – Sandra Feltham
Zakladatelka Flagship CSR Consul-
tancy, první agentury v ČR, která se
specializuje na firemní strategii udrži-
telného rozvoje, korporátní odpověd-
nost a nefinanční reporting.

Flagship patří k pionýrům odpověd-
ného podnikání v České republice a je
jednou z prvních agentur v oblasti udr-
žitelného rozvoje ve střední a východní
Evropě.

Kontakt: www.flagship.cz, 
info@flagship.cz, 222 317 685
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Nejsilněji zastoupenou oblastí veletrhu
je již několik let obor automatizace,
který zaznamenal nárůst i v roce letoš-

ním. Prezentovat se bude mimo jiné společ-
nost B+R automatizace, která představí nový
systém pro mobilní automatizaci, jejíž součástí
je výkonný kontrolér X90 s kartou  obsahující
48 multifunkčních vstupů/výstupů, Pilz Czech
pak aplikaci kolaborativního robota, s jejíž po-
mocí demonstrují, jak mohou člověk a stroj
spolupracovat bezpečně, bez oddělení bezpeč-
nostním plotem, Turck nový koncept řízení vý-
robních linek, jehož součástí je i nedávno vy-
vinutý hybridní bezpečnostní sběrnicový
modul, Beckhoff Česká republika modul Ether-
CAT P, ve kterém je použita kombinace komu-
nikace a napájení v jednom standardním 4drá-
tovém ethernetovém kabelu či vysoce kom-
paktní průmyslové PC C6015 představující uni-
verzální řešení pro účely automatizace, vizuali-
zace a komunikace, Murrelektronik CZ bude
prezentovat nový inovativní systém pro maxi-
mální modulární kontrolu proudu. 

Tradičně silným odvětvím veletrhu AMPER
je obor elektroinstalace, systémy řízení a za-
bezpečení budov. Těšit se můžete na novinky
lídrů trhu, jakými jsou např. ABB, která před-
staví nový odpínač v krytu ONE20, určený
především ke spínání technologií a osvětlení

v technickém zázemí obytných a komerčních
budov, kde jmenovitý proud do 20 A je napro-
sto dostačující. Po delší pauze se na veletrhu
AMPER pochlubí svými novinkami společnost
Rittal Czech. WAGO-Elektro přichází s unikát-
ním řešením pro řízení osvětlení velkých pro-
stor – např. výrobních hal nebo skladů. Nej-
větší inovace produktu spočívá v tom, že zá-
kazník dostává vedle kompletní sestavy všech
potřebných hardwarových modulů i kom-
pletní softwarové řešení pro řízení osvětlovací
soustavy.

A právě v osvětlovací technice bude náv-
štěvníkům předvedena řada novinek. Green-
lux se pochlubí LED svítidlem pro provozy
s náročnějšími podmínkami či modulovým
svítidlem VIRGO PROFI, které je plnohodnot-
nou náhradou za klasické osvětlení s T5 zářiv-
kami, LEDVANCE LED trubicí pro elektromag-
netické předřadníky, díky které proměníte
staré svítidlo s tlumivkou v nové LED svítidlo
s bezdrátovým řízením a skokovým stmívá-
ním. Chybět nebude ani systém bezdrátového
řízení veřejného osvětlení od společnosti T-In-
dustry. Designovou perličkou pak jistě budou
retro domovní vypínače firmy OBZOR, vý-
robní družstvo Zlín.

Historicky největší počet vystavujících hlásí
odvětví měřicí techniky, kde METRA BLAN-

SKO ukáže multifunkční panelový měřící pří -
stroj MPG 96, který měří 1-fázové nebo 3-fá-
zové napětí, proud, výkon a další parametry
střídavé sítě. Přichystány jsou také hned dvě
horké novinky v oblasti termokamer. Termo-
kamera testo 872 od stejnojmenné společ-
nosti přesvědčí rozlišením 320 x 240 pixelů,
velmi dobrou teplotní citlivostí, mnoha ino-
vačními funkcemi, připojením k chytrému te-
lefonu a nejlepším poměrem výkonu a ceny
ve své třídě, mladá dynamická společnost
WORKSWELL následně představí prvního zá-
stupce tzv. inteligentních termokamer.

I v oboru elektrotepelné techniky se budou
prezentovat zajímavé produkty, jakými jsou
např. tepelné čerpadlo pro průmyslové speci-
alizované aplikace od společnosti Master
Therm tepelná čerpadla nebo systém SALUS
iT600 pro ovládání Vašeho vytápění, který do-
dává firma Thermo-control CZ.

Leonardo technology se pochlubí jedinou
průmyslovou inkjet vysokorychlostní tiskár-
nou na světovém trhu pracující na hranici fy-
zikálních možností. Rychlost značení je až
1000 m/min. (60 km/h). To je jako byste jeli
v obci autem a tiskli na obrubník souvislý text.
Bezpečnost v případě údržby, autonomní roz-
poznání poruchy fotovoltaického panelu
a jeho bezpečného odpojení Vám zajistí SO-
LARCHECK-RSD od společnosti PHOENIX
CONTACT.

Pozadu nezůstane ani akademická sféra,
kdy Vás Vysoké učení technické v Brně se-
známí s autonomně teleprezenčním robotic-
kým systémem ATEROS, Slovenská technická
univerzita v Bratislavě s ultralehkým LIDAR
skenovacím systémem pro UAV a Západočes -
ká univerzita v Plzni přiveze chytrý zásahový
ochranný oblek pro hasiče, který je určený
především pro likvidaci interiérových požárů
i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Veletrh AMPER 2017 doprovází také pestrý
doprovodný program, jehož součástí je kromě
desítek odborných přednášek a seminářů
i návštěvnicky oblíbená přehlídka elektromo-
bilů a nejmodernějších infrastrukturních zaří-
zení pro elektromobily AMPER Motion,
FÓRUM AUTOMATIZACE - živý program
přednášek s podtitulem Automatizace mění
průmysl, celostátní setkání elektrotechniků,
AMPER Start Up podporující nové a začínající
podnikatele nebo již tradiční soutěž o nejpří-
nosnější exponát veletrhu – ZLATÝ AMPER
2017. �

Kompletní program a další informace
o veletrhu AMPER naleznete na webo-
vých stránkách www.amper.cz

AMPER 2017 – světové trendy a novinky na jednom místě
Jubilejní 25. ročník největší středoevropské veletržní akce v oborech elektrotechniky, elektroniky,
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení – AMPER 2017 se uskuteční na brněnském
výstavišti ve dnech 21. – 24. 3. 2017. Tato prestižní akce je nejen vynikající příležitostí pro navazování
nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých
společenských setkání. Pro odborníky, studenty i laickou veřejnost je AMPER jedinečným místem
k seznámení se s technologickými novinkami a trendy. 



Svět není ideální, a proto demokratická
společnost pro zajištění bezpečnosti
svých občanů a jejich majetku využívá

bezpečnostní složky. Jednou z nich je i obecní,
respektive městská policie, mezi jejíž kompe-
tence patří služba veřejnosti a ochrana a do-
držování pořádku. Velmi úzce při naplňování
tohoto úkolu spolupracuje s dalšími orgány
veřejné správy a velkou část svých povinností
vykonává přímo v terénu. Městská policie
Brno se rozhodla činnost v terénu výrazně ze-
fektivnit a podpořit ji pomocí mobilních infor-
mačních technologií s využitím odolných ta-
bletů Panasonic Toughpad FZ-M1. 

Městská policie Brno

Městská policie Brno je orgánem Statutárního
města Brna a plní úkoly při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku a další
úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní
policii. Mimo jiné přispívá k ochraně a bezpeč-
nosti osob a majetku, dohlíží na dodržování
pravidel občanského soužití a na dodržování
obecně závazných vyhlášek i nařízení obce,
podílí se na prevenci kriminality, odhaluje pře-
stupky a jiné správní delikty, jejichž projedná-
vání je v působnosti obce. Provádí dohled nad
dodržováním čistoty na veřejných prostran-
stvích v obci a v zákonném rozsahu pomáhá
se zajištěním bezpečnosti i plynulosti provozu
na pozemních komunikacích. 

Pryč s čekáním

Běžnou součástí práce strážníků je, že při zjiš-
tění přestupku či řešení jiné události v terénu
kontaktují vysílačkou dispečera. Dispečerovi
strážníci nadiktují vše potřebné, případně za-
žádají o zjištění dodatečných informací – na-
příklad pro ověření totožnosti osoby. Vzhle-
dem k nepoměru mezi počtem dispečerů a hlí-
dek v terénu zcela běžně docházelo k čekání na
komunikaci a k časovým prostojům, někdy
i delším než 15 minut. Časově náročná byla
i následná činnost strážníků po návratu do slu-
žebny, kdy musí do informačního systému za-
dávat další údaje včetně fotodokumentace.

Čas, který by mohli strážníci věnovat práci v te-
rénu tak spotřebovávala administrativa. 

Mobilní řešení tento zažitý postup výrazně
mění. Díky možnosti okamžitého zadávání
údajů v terénu, které nevyžaduje čekání na ko-
munikaci s dispečerem, je činnost strážníků
efektivnější. Základem systému jsou tablety
Panasonic Toughpad FZ-M1 s operačním sy-
stémem Windows 8.1. Tato zařízení se vedle
vysoké odolnosti vůči okolním vlivům a skvělé
ergonomii mohou pochlubit mobilní konekti-
vitou, GPS modulem, fotoaparátem i kapacit-
ním 7“ displejem s WXGA rozlišením a pod-
porou 10 dotykových bodů. Jádrem velmi vý-
konného tabletu je moderní procesor Intel®
Core™ i5-4302Y vPro. 

I v terénu jednoduše on-line

Softwarovým základem uceleného mobilního
řešení je klientská aplikace vyvinutá progra-
mátory Městské policie Brno. Aplikace zohled-
ňuje specifikace práce v terénu a maximálně
využívá možností dotykového ovládání včetně
podpory gest. Zcela zásadní výhodou je on-
line způsob komunikace, kdy nutnost synchro-
nizace s dispečerem klesá na minimum
a strážníci i centrální pracoviště mají vždy
všechny potřebné údaje okamžitě k dispozici.
Tento přístup například umožňuje, aby dispe-
čer zaslal konkrétní hlídce informace o objektu,
ke kterému strážníky vyslal na základě hlášení
z pultu centralizované ochrany. On-line konek-
tivita nicméně není kritickým požadavkem, při
její nedostupnosti mohou strážníci i nadále vy-
užít klasických vysílaček. 

Mezi další možnosti nového řešení patří
skenování identifikačního kódu informačního
lístku o přestupku, například za účelem on-line
zjištění, zda ke spáchání došlo v aktuální loka-
litě. Strážníci tak velmi snadno odhalí i snahy
některých řidičů o odlákání pozornosti pomocí
staršího informačního lístku. Součástí sy-
stému je i automatické doplňování místopis-
ných názvů na základě GPS souřadnic, díky
kterému již strážníci nemusí do protokolů z pa-
měti či pomocí map dohledávat přesnou
místopisnou identifikaci. 

Výběr i na základě doporučení

V roce 2014 padlo rozhodnutí o pořízení odo -
lných tabletů vhodných pro použití v terénu.
Prvotní zájem se týkal tabletu pro digitální ko-
munikační systém TETRA, nicméně výrobce
produkci tohoto zařízení bez náhrady ukončil.
Městská policie Brno proto rozhodla o poří-
zení 80 kusů tabletů Panasonic Toughpad FZ-
M1 s podporou GSM komunikace, a to i na
základě kladných referencí od Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje.
Součástí plnění je vedle tabletů a servisních
služeb i pojistka, která kryje případná poško-
zení nad rámec definované odolnosti. 

Mobilní řešení bylo strážníky přijato velmi
kladně, zejména pak díky eliminaci prostojů
způsobených čekáním na komunikaci s dispe-
čerem. Vůbec přitom neplatí, že by si novinku
pochvalovali jen progresivní strážníci se zku-
šenostmi s mobilními technologiemi. A to
i přes skutečnost, že pro strážníky může být
někdy jednodušší zprávu dispečerovi nadik-
tovat. Na kladném přijetí nového řešení se
podílela i podrobná proškolení a zjišťování
zpětné vazby již v průběhu návrhu a vývoje
aplikace. 

„V případě mobilních řešení používaných
strážníky je pro nás velmi důležitá nejen odol -
nost zařízení, ale také jejich spolehlivost
a možnost přizpůsobení konkrétním aplikač-
ním požadavkům městské policie. Dosavadní
zkušenosti jednoznačně prokazují, že rozhod-
nutí pro tablety Panasonic bylo správné,“ říká
Libor Diviš, vedoucí oddělení systémové pod-
pory z Městské policie Brno. 

Nyní a v budoucnu

Aktuální rozsah mobilního řešení zahrnuje
i moduly pro automatické rozpoznávání re-
gistračních značek nebo informování o „čer-
ných“ skládkách, a další očekávání jsou
velká. Budoucí vize vedení Městské policie
Brno je integrace s centrálními registry ři-
dičů, které by měly umožnit efektivní projed-
návání dopravních přestupků přímo na místě
a automatické hlášení na Brněnské komuni-
kace.

Zásadním posunem bude i možnost řešení
pořádkových přestupků přímo na místě, za-
dávat a ověřovat fyzické i právnické osoby,
i možnost přístupu do registru přestupků pro
případ jejich častého opakování.

Velký přínosem bude také zasílání pravidel-
ných a opakovaných činností, jako jsou kon-
troly různých lokalit a zjišťování jejich stavu.
Součástí rozšíření opět bude i podrobné pro-
školení, a to přesně podle role jednotlivých
strážníků – ne všichni při své práci využijí
celou škálu modulů. 

Ačkoliv mobilní řešení používané brněn-
skou městskou policií je úzce svázané s jejich
informačním systémem, který je interně vy-
víjen pro konkrétní potřeby srážníků, zákla-
dem jeho úspěšného nasazení vždy budou
špičková odolná zařízení Panasonic.  �
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Větší efektivita úkolů, a tedy i bezpečnost!
Strážníci brněnské Městské policie využívají tablety 
pro efektivní zajištění služby a veřejného pořádku



Reparace

V právu mezinárodním dnes rozumíme
tímto pojmem peněžní částky, které mají
platit státy, které byly ve světové válce po-
raženy, státům zvítězivším. Z toho vznikl
celý reparační problém, který se řeší od
konce světové války až dodnes, a teprve
budoucnost ukáže, jakým způsobem bude
upraven s konečnou platností. Na mírové
konferenci ve Versailles v r. 1919 a v koneč-
ných mírových smlouvách bylo určeno,
podle jakých zásad se mají reparační po-
vinnosti poražených států stanovit. Byla
zvolena zvláštní reparační komise zástupců
států zvítězivších, jež v květnu r. 1921 určila
r. částkou 132 miliard zlatých marek. 

Na Rakousku však nebyly žádné r. žá-
dány, poněvadž prošlo těžkou hospodář-
skou krizí a byla mu naopak v r. 1922 pos -
kytnuta mezinárodní finanční pomoc. Ma-
ďarsku bylo sice finančně pomoženo po
bolševické revoluci a po hospodářsko-fi-
nanční katastrofě, avšak v r. 1924 bylo při
finanční sanaci určeno, že bude až do
r. 1943 platit roční anuitu 10 milionů zlat.
korun, a po r. 1943 že budou jeho platební
povinnosti nově upraveny. I Bulharsko ob-
drželo zahraniční půjčku a jeho reparační
povinnosti byly definitivně stanoveny část-
kou 33 milionů zlat. franků ročně po dobu
37 let. Pokud jde o státy nástupnické, které
vznikly na území bývalé rak.-uher. monar-
chie (ČSR, Polsko, Rumunsko, Jugoslávie
a Itálie), bylo stanoveno, že sice mají také
nárok na r., ale že musí jednak zaplatit to,
co z býv. Rak.-Uherska obdržely, jednak že
musí nahradit spojencům ztráty na živo-
tech, a na majetku, jež jim vznikly při osvo-
bozování nástup. států, tzv. liberační dluh.
ČSR převzala nejhodnotnější stát. statky
z býv. monarchie a evaluační komise oce-
nila je částkou 24 278 mil. Kč. Liberační
dluh ČSR činil 750 mil. zl. franků, tj. asi 4 ½
miliardy Kč, právo na reparace bylo ČSR
přiznáno ode dne 28. 10. 1918. 

První procentuální rozdělení reparačních
povinností bylo provedeno již dne 16. 7.
1920 na konferenci ve Spaa, kde byly
v prvé řadě rozděleny německé r. takto:
Francie 52 %, Anglie 22 %, Itálie 10 %, Bel-
gie 8 %, Japonsko 0,75 %, Portugalsko
0,75 % a Rumunsko s Jugoslávií a Řeckem
dohromady 6,5 %. Z tohoto přídělu bylo
pak přiznáno Jugoslávii 5 %, Rumunsku 1,1
% a Řecku 0,4 %. Československo se této
konference nezúčastnilo, poněvadž nebylo
ještě rozhodnuto vůbec o jeho účasti na re-
paracích (stalo se tak teprve dne 14. 4.
1921). Ve Spaa byly rozděleny též platy, jež
plynuly z mírových smluv a platy z liberač-
ního dluhu následnických států. 

Německo se placení r. velmi důrazně brá-
nilo a první splátku splatnou v r. 1921, od-
mítlo odvésti. Anglie byla nakloněna myš-
lence revize r., avšak Francie žádala mocen-
ské zakročení proti Německu a donucení
k placení. Spolu s Belgií provedla Francie
v r. 1922 vojenské obsazení Porúří. Anglie
se k tomuto kroku připojila a Itálie dala sou-
hlas. Německo prožívalo úžasnou vnitropo-

litickou krizi. Bezpříkladná inflace zruino-
vala německé hospodářství a na obou stra-
nách se poznalo, že jest nutno znovu upra-
vit reparační problém. Předseda komitétu
mezinárodních znalců pro úpravu něm.
platů Charles Gates Dawes podal spojen-
cům dne 9. 4. 1924 zprávu o stavu němec-
kého hospodářství a jeho financí. Tato
zpráva byla podkladem londýnské úmluvy
z 16. 8. 1924 o reparačních platech Ně-
mecka spojencům. Jest to tzv. Dawesův re-
parační plán, jejž přijal německý parlament
dne 30. 8. 1924. Plán bral zřetel na německé
hospodářství a situaci, upravil německou
měnu a ponechal v Německu mezinárodní
kontrolu v cedulové bance. Německu byla
poskytnuta mezinárodní půjčka 800 mil. zl.
marek a bylo mu dáno částečné morato-
rium do r. 1928-29. Splátky od r. 1924 šly od
1000 mil. zl. marek do 1750 mil. zl. marek
v r. 1927-28. Od roku 1928-29 měly činit
2500 mil. zl. marek. Dawesův plán byl uve-
den v život a zdánlivě se osvědčil. Spojenci
přišli k názoru, že potřebují dostat od Ně-
mecka alespoň tolik, kolik sami musí odvá-
děti Spoj. státům americkým. Dne 10. 12.
1927 předložil reparační agent Parker Gil-
bert, který podle Dawesova plánu byl v Ně-
mecku, zprávu, ve které upozorňoval, že
musí být reparační problém německý defi-
nitivně upraven a platební povinnosti musí
býti přesně určeny. Při 9. zasedání Shro-
máždění Společnosti národů v Ženevě bylo
dne 16. 9. 1928 vydáno společné prohlá-
šení, že se mocnosti rozhodly provést
úplné a konečné řešení reparací. Byl zřízen
komitét finančních znalců, který zasedal
v Paříži od 11. 2. 1929 do 7. 6. 1929 za před-
sednictví Američana Owena Younga. 

Z těchto prací vyšla konečná zpráva,
která reviduje plán Dawesův a která se na-

zývá plán Youngův. Podle tohoto plánu
bude Německo platit r. v 59 ročních splát-
kách. Kapitálová hodnota splátek, pohybu-
jících se kol 2 miliard zl. marek po dobu
prvních 37 let, činila 38 miliard zl. marek,
takže Německu byla původní platební po-
vinnost snížena na třetinu. Kdyby došlo
k nové úpravě dluhů spojeneckých států
s USA, budou Youngovy annuity poměrně
sníženy, a sice v prvních 37 letech připad-
nou z každého snížení mezispojeneckých
dluhů k dobru Německa 2/3, v druhém ob-
dobí 100 % ze snížení, poskytnutého Ame-
rikou. Zahraniční kontrola Německa pře-
stává, zřizuje se Banka pro mezinárodní
platy, jež přejímá cedulovou kontrolu. Plán
měl být přijat na Mezinárodní konferenci
v Haagu, která zasedala od 6. do 31. 8.
1929. Poněvadž však snížením r. Německu
byly téměř všechny státy poškozeny na
výši očekávaných příjmů, bylo na této kon-
ferenci rozhodnuto, že musí se vyřešit celá
likvidace světové války po stránce hospo-
dářské a finanční, a byly zvoleny dvě ko-
mise (jedna pro východní r., pro státní
statky a liberační dluh, a druhá pro pří-
pravu textů dohod mezi mocnostmi, které
vedly válku), za tím účelem, že projednají
tyto nové otázky, aby mohly být řešeny
společně s hlavním problémem reparač-
ním. 

Druhá konference v Haagu trvala od 3.
do 21. ledna 1930. Na ní byl uveden v život
Youngův plán se zpětnou platností od 1. 9.
1929. Rakousku byly r. definitivně škrtnuty,
Bulharsku byly stanoveny částkou 11 mil.
zl. franků po dobu 37 let, a Maďarsku po-
nechány dosavadní anuity 10 mil. zl.
franků do r. 1943 a od r. 1944 do r. 1967
13 ½ mil. zl. franků ročně. Čsl. liberační
dluh byl určen částkou 1190 mil. Kč po
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dobu 37 let. Hospodářská krize, postih-
nuvší téměř celý svět v letech 1930-31, při-
náší i řešení reparací fin. obtíže.

Smlouvy mírové vzhledem k ČSR

Světová válka způsobila pro českosloven-
ský národ vyvrcholení jeho tužeb a přání,
jež projevilo se v dosažení samostatnosti;
dík velkým činům zbraní čsl. na třech mo-
hutných frontách evropských přinesla svě-
tová válka mnohé změny a názory, jež
uplatňovaly se postupně a dosud uplatňují
nebo doplňují. To platí zejména o míro-
vých smlouvách vzhledem k ČSR s růz-
nými státy sousedními i ostatními. 

Mírové smlouvy mezi jednotlivými ná-
rody uzavřené jsou velké důležitosti a účin-
nosti. Ve všech hlav. mír. smlouvách jsou
zmínky i o státě našem, jenž jakožto zúčast-
něný člen Dohody podepisoval svými zá-
stupci mírové protokoly.

1. Versailleský mír sjednán byl 28.
června 1919 s Německem a vyhotoven
v pův. textech v řeči franc. a angl. a pode-
psán byl 28 signatárními státy včetně Ně-
mecka. Pro stát náš důležity jsou články 81.
a 82., jichž rčení uvádíme: Článek 81. zní:
Německo uznává, jak to již byly učinily
mocnosti spojené a přidružené úplnou ne-
odvislost státu čsl., v nějž bude pojato
i autonomní území jihokarpatských Ru-
sínů. Prohlašuje, že béře na vědomí
a uznává hranice tohoto státu tak, jak
budou určeny čelnými mocnostmi spoje-
nými a přidruženými a ostatními státy in-
teresovanými. Článek 82. zní: Hranice mezi
Německem a státem čsl. bude určena sta-
rou hranicí Rak.-Uh. a Německem tak, jak
byla dne 3. srpna 1914 atd.

2. Saintgermainský mír byl sjednán dne
10. září 1919 s Rakouskem a protokoly
o něm vyhotoveny v jaz. franc., angl. a ital.
Pro ČSR má důležitost stať článku 53., již
tuto podáváme: Článek 53. zní: Rak.

uznává, jak to již byly učinily mocnosti spo-
jené a přidružené, úplnou neodvislost čsl.
státu, v nějž bude pojato i autonomní
území jihokarpatských Rusínů.

3. Trianonský mír sjednán byl 4. června
1920 s Maďarskem a protokoly sepsány
v textu franc., angl. a ital. Pro stát náš dů-
ležity jsou články 48. a 73., jež upraveny
v textu českém praví toto: Článek 48. zní:
Maď. uznává, jak to již byly učinily moc-
nosti spojené a sdružené, úplnou neodvi-
slost čsl. státu, v nějž bude pojato i území
jihokarpatských Rusínů. Článek 73. zní: Ne-
závislost Maď. jest nezcizitelná, leda se
svolením Rady Společnosti národů. Maď.
se tudíž zavazuje, že se zdrží, pokud nesvolí
jmenovaná Rada, každého jednání, které
by bylo způsobilé dotknouti se jeho nezá-
vislosti, přímo či nepřímo a jakýmkoliv
způsobem, zejména pak tím, že by se
Maď., do té doby, pokud nebude přijato za
člena Společnosti národů, účastnilo na zá-
ležitostech některé jiné mocnosti.

4. Smlouva hraniční sjednána byla v Se-
vres dne 10. srpna 1920 mezi čelnými moc-
nostmi, spojenými a sdruženými a Pol-
skem, Rumunskem, a Jugoslávií. Hranice
s Polskem jsou ve smlouvě upraveny na
základě rozhodnutí konference velvyslanců
o Těšínsku, Oravě a Spiši, konané dne 28.
července 1920 v Paříži. Serverská smlouva
uzavřena byla mezi signatárními a ostat-
ními státy za tím účelem, aby zajištěna
byla svrchovanost Polska, Rumunska, Ju-
goslávie a státu čsl. na územích, jež byla
přiznána jednomu každému z nich.

5. Smlouva o právech menšin v našem
státě a o státoprávním poměru Podk. Rusi
mezi čelnými mocnostmi, spojenými
a sdruženými a ČSR sjednána a pode-
psána byla v St. Germain en Laye 10. září
1919. Úvodní prohlášení smlouvy jest zají-
mavo svojí cenou polit. a hist.; v ní uve-
deny jsou názvy hist. zemí Čech, Moravy
a Slezska, mluví se o národu slovenském,

též o bývalém král. čes. markrabství mor.
a vévodství slez. Čelné mocnosti (Spoj.
Státy severoamerické, říše Britská, Francie,
Itálie a Japonsko) potvrzují ve smlouvě
uznání státu čsl. v hranicích určených či ve
hranicích, jež jest určiti ve shodě s dnešní
mírovou smlouvou s Rakouskem za člena
rodiny národů, svrchovaného a samostat-
ného.

6. Dohoda o příspěvku na výlohy spo-
jené s osvobozením území bývalého moc-
nářství rak.-uh. sjednána mezi čelnými,
spojenými a přidruženými státy v Saint
Germain en Laye dne 10. září 1919. Pro čsl.
stát má důležitost článek 1. a 2. Článek 1.
zní: Polsko, Rumunsko, SHS a ČSR jakožto
státy, kterým připadlo území býv. mocnář-
ství rak.-uh. a které vznikly rozkousková-
ním zmíněného mocnářství, svolují každý,
pokud oň jde, že zapraví jakožto příspěvek
na břemena a náklady, způsobené osvobo-
zením zmíněných území, částky, jejichž
výše nepřekročí 1500 mil. fr. ve zlatě. Frank
ve zlatě bude počítán ve váze ryzího zlata,
zákonem předepsané 1. ledna 1914. Článek
2. zní: Částka, placená státem čsl., nesmí
v žádném případě překročiti 750 mil. fr.
Kdyby příspěvek, uložený čsl. státu měl
převyšovati tuto částku, pak rozdíl mezi
zvýšeným příspěvkem a 750 mil. fr. se ode-
čte od celkové sumy 1500 mil. fr. a nebude
moci býti přidělen ostatním státům.

7. Smlouva o zvláštních otázkách po-
vahy hospodářské a právní sjednána v Se-
vres dne 10. srpna 1920 a nazvána též
„Smlouva mezi cesionářskými státy rak.-
uh. monarchie“. Týče se Itálie, Polska, Ru-
munska, Jugoslávie a ČSR a upravuje
otázky národohospodářské důležitosti po
stránce právní a povšechné.

Uvedli jsme jen důležité výňatky, pokud
mají přímý vztah k naší vlasti. �

Zdroj: Nový velký ilustrovaný 
slovník naučný
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Celá polovina respondentů (50 %) je pře-
svědčena, že by sofistikovaný kyberne-
tický útok byla schopna odhalit, což

představuje nejvýraznější podíl od roku 2013.
Tento pozitivní trend odráží zejména investice
firem do analýzy důvěryhodnosti a závažnosti
údajů o hrozbách (tzv. threat intelligence), ne-
přetržitého monitoringu, centra pro řízení bez-
pečnosti provozu (SOC) a v neposlední řadě
i na aktivní obranu.

Bez ohledu na uvedené investice se ale 86 %
respondentů domnívá, že nástroje pro boj s ky-
bernetickými hrozbami uplatňované jejich or-
ganizací současným nárokům nedostačují.

Téměř dvě třetiny společností (64 %) nedis-
ponují žádným uceleným programem na ana-
lýzu relevantních hrozeb (threat intelligence),
případně uplatňují pouze dílčí opatření. Pokud
jde o identifikaci zranitelností, více než polo-
vina (55 %) organizací nevyužívá žádné speci-
fické metody, jejichž prostřednictvím by pří-
padné zranitelnosti mohly odhalit, přičemž
centrum pro řízení bezpečnosti provozu (SOC)
zcela chybí ve 44 % organizací.

Na přímý dotaz ohledně výskytu závažného
incidentu v organizaci v nedávné době odpo-
vědělo kladně 57 % respondentů; zastaralé
kontroly nebo bezpečnostní architekturu
označuje v dané souvislosti za nejzávažnější
slabinu téměř polovina účastníků (48 %), tedy
více než v minulém roce (34 %).

Respondenti se shodují, že největší hrozby
– ať již malware, phishing, útoky prováděné
s cílem obohatit se nebo pokusy o krádež du-
ševního vlastnictví či údajů – jsou nadále na
vzestupu:

Petr Plecháček, senior manažer oddělení IT
poradenství společnosti EY v ČR, říká: „V ob-
lasti prevence prolomení bezpečnostních
opatření dělají sice organizace značné po-
kroky, ať se však snaží sebevíc, útočníci při-
jdou vždy s novými a rafinovanějšími triky. Je
proto zapotřebí, aby organizace uplatňovaná
bezpečnostní opatření dále zesilovaly. Musí se
také snažit uvažovat nad rámec pouhé
ochrany či zabezpečení a zavádět komplexní
bezpečnostní politiky, které jim umožní lépe
se na kybernetické incidenty připravit a účin-
něji na ně reagovat. To, že přijdou, nemá
smysl rozporovat. Ve chvíli, kdy se tak stane,
musí mít společnost připravený plán a být

schopna urychleně zajistit nápravu a obnovit
provoz. Pokud to nedokáže, ohrozí nejen své
zákazníky, zaměstnance a dodavatele, ale
především svou vlastní budoucnost.“

Pro organizaci je z hlediska schopnosti re-
akce na napadení zcela zásadní prioritou za-
jištění kontinuity podnikání a program ob-
novy po havárii (57 %), stejně tak jako pre-
vence úniku a ztráty dat (57 %). Zatímco na
prevenci úniků a ztráty dat hodlá v roce 2016
vynaložit více prostředků 42 % respondentů,
na zajištění kontinuity podnikání a program
obnovy po havárii pouze 39 %.

Slabá místa ani překážky 
se téměř nemění
Pořadí nejobávanějších hrozeb zůstává v po-
rovnání s předchozím rokem de facto ne-
měnné. Respondentům tak největší obavy
v souvislosti s kybernetickou bezpečností pů-
sobí nedostatečné bezpečnostní povědomí či
nedbalý přístup zaměstnanců (55 % oproti
44 % v roce 2015) a neoprávněný přístup
k datům (54 % oproti 32 %). Také překážky im-
plementace a rozvoje dedikované pracovní
pozice pro zajišťování kybernetické bezpeč-
nosti jsou stále tytéž:
► rozpočtová omezení (61 %, resp. 62 %

v roce 2015);
► nedostatek kvalifikovaných odborníků

(56 %, resp. 57 % v roce 2015); a
► nízké povědomí a podpora ze strany ma-

nagementu (v obou letech shodně 32 %).

Úskalí inherentních rizik digitálního
ekosystému a propojených zařízení

Bez ohledu na provázanost současného digi-
tálního světa nepokládá 62 % respondentů za
pravděpodobné, že by navýšili výdaje na ky-
bernetickou bezpečnost v případě narušení,
které by z hlediska provozu nezpůsobilo
zjevné škody. Stejné přesvědčení vyslovilo
58 % respondentů v souvislosti s případným
útokem na konkurenční podnik a 68 %
zúčastněných organizací by pravděpodobně
částku na zabezpečení nezvýšilo ani v pří-
padě kybernetického útoku na svého doda-
vatele. Pokud by útočníci uspěli při krádeži
dat, dotčené klienty by o prokazatelném zci-
zení údajů do týdne od takového incidentu
neinformovala téměř polovina účastníků
průzkumu (48 %). Celkem 42 % respondentů
nemá schválenou komunikační strategií,
resp. připravený plán pro případ význam-
ného útoku.

V souvislosti s přenosnými zařízeními se
pak organizace dle vlastních slov potýkají
především se stále rostoucím počtem zaří-
zení, které do jejich infrastruktury pronikají.
Téměř tři čtvrtiny (73 %) podniků znepokojuje
nedostatečné povědomí a chování uživatelů
týkající se zacházení s mobilními zařízeními
jako jsou notebooky, tablety a smartphony.
Ztrátu chytrého zařízení vnímá v tomto
ohledu jako nejvyšší riziko celá polovina do-
tázaných (50 %), jelikož většinou představuje
jak ztrátu údajů, tak identity. �

Firmy dokáží kybernetické útoky stále lépe předvídat, 
hůře se z nich však zotavují
Navzdory stále vyššímu počtu kybernetických hrozeb si nadnárodní společnosti víc než kdy jindy věří,
že dokáží předvídat důmyslné kybernetické útoky a zároveň jim úspěšně čelit. Naopak mezery vidí
v nedostatečných investicích a plánech na obnovení provozu, pokud již k narušení bezpečnosti dojde.
Vyplývá to z pravidelného mezinárodního průzkumu o kybernetické bezpečnosti ve firmách (Global
Information Security Survey – Path to cyber resilience: Sense, resist, react), který každoročně provádí
poradenská společnost EY a kterého se v roce 2016 zúčastnilo celkem 1735 organizací.
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59. mezinárodní 
strojírenský 
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8. mezinárodní 
veletrh dopravy 
a logistiky

Mezinárodní veletrh
technologií 
pro ochranu
životního prostředí

MSV 2017

ENVITECHMěřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika

9.–13. 10. 2017
Brno  – Výstaviště 
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