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Z projevu předsedy vlády 
Petra Nečase 
V prvé řadě bych chtěl poděkovat za po-
zvání na váš sněm, pro mě je to skutečně
nejenom ctí, ale i velmi důležitým podně-
tem a zpětnou vazbou, a proto sem pravi-
delně jezdím už jako ministr práce
a sociálních věcí a později i jako premiér
a považuji to za nesmírně užitečně strá-
vený čas.

Za druhé mi dovolte, abych poděkoval
Svazu průmyslu a dopravy za velmi uži-
tečný dialog, který vedeme celoročně, kdy
velice úzce konzultujeme celou řadu zále-
žitostí a vytváříme společné pracovní sku-
piny. Svaz průmyslu a dopravy má velice
silný a podnětný vliv na ekonomickou
a rozpočtovou politiku této vlády pod mým
vedením a já si této spolupráce nesmírně
vážím.

Za třetí mi dovolte poděkovat vám,
představitelům českých průmyslových
podniků a firem, za vynikající práci, kterou
odvádíte. Děláte České republice vynikající
renomé. Pověst českého průmyslu jde
celým světem jako pověst velice kvalitního
hospodářského odvětví. Nesmírně si
vážím vašeho úsilí prosadit se na export-
ních teritoriích, ale zvlášť si vážím jedné
věci, kterou jsem zaznamenal od posled-
ního kvartálu roku 2008, kdy vlastně přišel
takový první záchvěv ekonomické krize do
naší země. Vážím si vaší péče o vaše za-
městnance. Čeští průmysloví podnikatelé
prokázali jednoznačně, že chtějí stavět na
kvalitních lidech a viděl jsem prakticky ve
sto případech snahu držet lidi, dát jim
práci, na čas snížit své zisky, jít do ztráty,
ale udržet kvalitní a věrné zaměstnance.
Nesmírně si této vaší politiky soudržnosti
vážím a chci říci, že si zaslouží ocenění.
Právě proto jsme ještě v minulém voleb-
ním období rozjeli programy, na které se
teď navazuje v podobě českého kurzar-
beitu, tzn. kombinace podpory zaměstna-
vatelů za účast zaměstnanců v různých
vzdělávacích kurzech ve snaze udržet za-
městnanost, udržet kvalifikované zaměst-
nance. Toto by ale nešlo bez vaší iniciativy.
Stát na to může dát peníze, může něco vy-
myslet, může to podpořit. Základ ale musí
být u vás a já si jako předseda vlády ne-
smírně vážím toho, že u vás je.

Průmysl je tahounem 
české ekonomiky
Chci také zdůraznit velice intenzivní nut-
nost podpory průmyslu v České republice.

Celý sekundární sektor v České republice
se podílí 40 procenty na hrubém domácím
produktu a srovnatelně i v zaměstnanosti.
Podílem sekundárního sektoru, tzn. prů-
myslu a stavebnictví máme vůbec největší
podíl v rámci Evropské unie a já v tom ne-
vidím naši nevýhodu, ba právě naopak.
Vidím v tom naši výhodu z hlediska konku-
renceschopnosti, vidím v tom prostor pro
to, abychom si tento podíl udrželi, aby-
chom nikdy nepodlehli módním tezím
o deindustrializaci, které skutečně považuji
za velmi povrchní a pro naše podmínky ne-
vhodné. Máme průmysl, který je tradičně
tahounem naší ekonomiky a mělo by to tak
zůstat i nadále.

Pokud se podíváme po celé střední Ev-
ropě – ať již je to Německo, Rakousko nebo
naši sousedé v rámci Visegrádské čtyřky –
přece jen toho pesimismu a škarohlídství
je u nás zbytečně mnoho. Za období od
ledna roku 2010 tři klíčové ratingové agen-
tury snížily rating členských zemí Evropské
unie v 78 případech. Jenom v deseti přípa-
dech někomu rating zlepšily a jenom ve
dvou případech některá z nich někomu
zlepšila rating o dva stupně. Mezi těmi
dvěma případy je i Česká republika.

Máme šestou nejnižší nezaměstnanost
i díky vám v celé Evropské unii. To není sa-
mozřejmost. V letech 2005 – 2007 jsme
měli sedmnáctou nejnižší nezaměstnanost
v celé Evropské unii. Strukturální politiky
v oblasti trhu práce a politiky zaměstna-
nosti a reformy provedené v této oblasti

v posledních letech se jednoznačně pozi-
tivně odrazily v nízké míře nezaměstna-
nosti. Máme sedmý nejnižší veřejný dluh
v celé Evropské unii a dokonce pokud se-
čteme soukromé dluhy s vládními dluhy,
tak jsme druhou nejméně zadluženou zemí
v celé Evropské unii a dlouhodobě máme
nejnižší míru ohrožení chudobou.

Dále bych připomenul jen hodnocení
z posledních týdnů, které uvedly agentury
Moody's a Standard and Poor's. Moody's
jednoznačně konstatovala, že představu-
jeme bezpečný přístav pro investory
a Standard and Poor's mluví o nás jako
o prosperující ekonomice s robustním zá-
kladem, s kvalitně fungující národní ban-
kou a také pochvaluje konzervativní
fiskální politiku vlády. Jsem přesvědčen, že
i přes mnohé problémy máme tyto klady
zdůrazňovat více než třeba před rokem
nebo před dvěma. V mnoha ohledech se
totiž ukazuje, že současné problémy s hos-
podářským růstem jsou spíše než objektiv-
ního věcného charakteru, charakteru
psychologického. Z tohoto pohledu ukazo-
vání světélka na konci tunelu je podle
mého názoru naprosto nezbytné.

Máme zájem na stabilizaci eurozóny
Nenacházíme se na izolovaném ostrově.
Vy všichni představitelé průmyslových
firem a podniků jste převážně zaměřeni na
export, takže víte, jak silně je česká ekono-
mika provázána s eurozónou. Náš podíl ex-

Dokončení Temelína 
bude významným impulsem pro český průmysl
Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR), který se již tradičně konal u příležitosti zahájení
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, vyzval vládu Petra Nečase, aby zastavila pokračující
propad konkurenceschopnosti České republiky. Od roku 2009 se v mezinárodním srovnání totiž
republika propadla z 31. místa na 39. příčku. Sněmu se účastnilo 400 zástupců byznysu, desítky hostů
a sedm členů vlády v čele s předsedou vlády.  
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portu do Evropské unie dosahuje téměř 80
procent a jsme malou otevřenou a silně
proexportně orientovanou ekonomikou.
Poměr našeho exportu k celkovému hru-
bému domácímu produktu dosahuje
téměř 80 procent. To je výrazně více než
u podobných malých otevřených ekono-
mik, jako je Finsko, Švédsko, Nizozemsko
apod., ale přitom závislost podílu na trzích
Evropské unie je tady výrazně vyšší než
u ekonomik skandinávských zemí a napří-
klad Nizozemska.

PriceWaterhouseCoopers ve své studii
uvedla, že jedním z omezení přílivu zahra-
ničních investic do České republiky je příliš
vysoká závislost na trzích Evropské unie.
My samozřejmě máme vitální zájem na
tom, aby se situace v eurozóně stabilizo-
vala, je to pro nás klíčové exportní terito-
rium a z tohoto pohledu i to, že jsme
zachovali vlastní národní měnu s flexibil-
ním kurzem, se jednoznačně ukazuje jako
výhoda. V této souvislosti oceňuji, že ještě
před několika lety velmi hlasité volání po
rychlém přijetí eura ze strany Svazu prů-
myslu a dopravy nyní neslyším. Myslím si,
že jsme se všichni přesvědčili o tom, že
momentální situace je pro nás méně ná-
kladná, než kdybychom rychle k euru při-
stupovali.

Je také samozřejmé, že musíme sledo-
vat vývoj v eurozóně i z hlediska jejího
institucionálního vývoje. Tady se jedno-
značně ukazuje, že měnová unie bez fi-
skální unie dlouhodobě existovat nemůže.
Na druhé straně je nezbytné si otevřeně
říci, že tím se celá eurozóna velmi drama-
ticky mění, je jinou eurozónou než tou,
o které jsme rozhodovali v referendu
o vstupu do Evropské unie v roce 2003.

Nyní se také mluví nejen o fiskální unii,
ale dokonce o bankovní unii, což musíme
sledovat velmi pozorně. Bylo by pozitivní,
kdyby došlo k harmonizaci v oblasti pravi-
del, která určují, jak se zachraňují banky.
Primárně se na záchraně má podílet vlast-
ník a věřitelé a až potom mají nastoupit ve-
řejné prostředky. To je věc, o které je
možné diskutovat. My si ale musíme uvě-
domit, že náš bankovní systém je zdravý
i díky velmi kvalitně regulativně pracující
České národní bance a je poskládán tak, že
prakticky 95 procent našeho bankovního
trhu je v rukou dcer zahraničních matek,
z nichž prakticky všechny významné jsou
v členských zemích eurozóny. Míra prová-
zanosti je tady velmi vysoká. Musíme být
velmi pozorní při diskusích o bankovní
unii, o rizicích propojení a vzájemné závi-
slosti v oblasti bankovní regulace, aby-
chom jakýmkoliv rozhodnutím jdoucím
tímto směrem, ke kterým se mimochodem
nekloním, nepoškodili výrazně naši ekono-
miku a tím pádem i průmysl. Náš průmysl
je tradičně spojen s bankovními úvěry
a z tohoto pohledu to má velmi zásadní
dopad.

Důvěryhodná fiskální strategie
pomáhá průmyslu
V evropské problematice navíc musíme
klást velký důraz na to, abychom trvali na
co nejrychlejším dokončení skutečného
vnitřního trhu. Není přeci normální a eko-

nomicky zdravá situace, kdy 75 procent ce-
lého trhu služeb je vyloučeno ze společ-
ného trhu Evropské unie. Zde je obrovský
prostor především pro malé a střední
firmy a my v této věci jsme mezi iniciátory
a hlavními propagátory dokončení vnitř-
ního trhu. Patříme v tomto mezi vůdčí
země evropského hlavního proudu. Pro
Českou republiku i pro její ekonomiku a sa-
mozřejmě pro její segment průmyslový je
nesmírně důležité, abychom dosáhli a udr-
želi rozpočtové stability naší země mimo
jiné proto, že je velmi závislý na psycholo-
gických faktorech, na finančních trzích,
které se velmi výrazně mohou změnit. Z to-
hoto pohledu držet důvěryhodnou a věro-
hodnou fiskální strategii naší země je
klíčovým parametrem, který má dopad
i do situace konkrétních hospodářských
subjektů včetně průmyslových podniků.

Mluvit o věcech jako je klasické vytlačo-
vání veřejného dluhu, kdy pak nezbývají

úvěrové zdroje pro soukromý sektor, nemá
příliš význam. Ve chvíli, kdy země začne
ztrácet svoji věrohodnost ve své fiskální
politice, téměř okamžitě se to odrazí v ná-
kladech dluhové služby. Zde musím připo-
menout, že po nákladech na důchodový
systém a po výdajích na platy zaměst-
nanců placených ze státního rozpočtu ve
veřejném sektoru je dluhová služba třetí
největší položkou ve státním rozpočtu.
Takže to, zda platíme o deset, dvanáct
nebo patnáct miliard méně na dluhové
službě nebo více je velmi důležitá věc a je
to v rozpočtu cítit.

Vláda bude pokračovat ve své strategii
konsolidace. V naší zemi nedochází k umě-
lému navýšení hospodářského růstu za
cenu vyššího schodku veřejných rozpočtů.
Pokud provedeme jednoduchý propočet
a od růstu nebo poklesu hrubého domá-
cího produktu odečteme výši vládního de-
ficitu, tak Česká republika patří mezi osm
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až devět zemí s nejnižším tímto údajem,
tedy skutečně s rozumnou fiskální politi-
kou.

Do roku 2020 je možné pozastavit
rozvoj obnovitelných zdrojů energie
Další potřebnou oblastí je energetická sta-
bilita. Máme vysoký podíl sekundárního
sektoru, ten je z hlediska své konkurence-
schopnosti závislý na cenách vstupů. Ceny
energie z tohoto pohledu jsou nesmírně
důležité. Musíme si udržet nezávislý ener-
getický mix, ve kterém bude nadále samo-
zřejmě velmi významný podíl jaderné
energetiky, ale i například energetiky zalo-
žené na uhlí, především v oblasti tepláren-
ství. Musíme zkrotit obnovitelné zdroje
energie. Je skutečností, že se stávají brz-
dou naší ekonomiky. To byla jedna z věcí,
kterou jsme začali řešit po vzniku vlády
pod mým vedením v létě roku 2010 a pro

mě je nepochopitelné, proč předchozí
vláda v této věci postupovala způsobem,
kterému ne zcela rozumím.

Kdybychom nezatáhli prudce za zá-
chrannou brzdu, tak by nastala ještě tvrdší
situace než situace, která nastala. Pokud
připomenu, že jenom výkon instalovaných
fotovoltaických elektráren dosáhl v naší
zemi do konce roku 2010 větší výkonnosti,
než je výkon celé dukovanské jaderné
elektrárny, já to v našich zeměpisných pod-
mínkách považuji za věc, která není pozi-
tivní. Nyní musíme zabránit, aby se
podobné věci nestaly v oblasti větrné ener-
gie, ale i v oblasti bioplynu. To je jedna
z klíčových součástí naší energetické kon-
cepce. Máme Evropskou unií dojednaný
závazek dosáhnout zhruba 13,5 procenta
obnovitelných zdrojů energie v celém
energetickém mixu, což je jeden z nejniž-
ších v rámci Evropské unie. V současnosti
jsme se dostali na úroveň deseti procent.

Nevidím jeden jediný důvod, proč do roku
2020 nepozastavit rozvoj tohoto typu ener-
getiky, který nás stojí dohromady ve zvý-
šených cenách energie a v příslušných
dotacích ze státního rozpočtu 40 miliard
korun ročně, tzn. více než jedno procento
hrubého domácího produktu, platíme ze
svých kapes na obnovitelné zdroje energie
a tady musíme jednoznačně vystavit
stopku tomuto nepříznivému vývoji.

Ceny energie nesmí být limitující 
pro český průmysl
V oblasti dalších energetických surovin
jako je ropa a plyn je důležité, abychom
pokračovali ve strategii diverzifikace zdrojů
a přepravních tras. Musíme si udržet zá-
kladní strategickou energetickou bezpeč-
nost, tzn. nemůžeme připustit situaci, kdy
by byl například výrazně oslaben český pe-
trochemický průmysl. Nadále potřebu-
jeme, aby byl součástí našeho průmyslu
a abychom nebyli závislí na dovozu někte-
rých petrochemických produktů.

Důležité také je pokračovat ve strategii
propojování energovodů, ať v oblasti
plynu, ropy, produktovodů, elektrické ener-
gie se svými sousedy, protože to mimo
jiné vytváří schopnost uplatnit tržní me-
chanismy a možnost ekonomické soutěže
v nákupech dodávek těchto klíčových ener-
getických surovin. Z tohoto pohledu stát
a Energetický regulační úřad musí dělat
všechno, co je v jejich silách a možnos-
tech, aby se ceny energie nestaly limitují-
cím faktorem konkurenceschopnosti
českého průmyslu. Vedle toho je nutné za-
bránit sociálním dopadům na české do-
mácnosti.

S problematikou energetiky velmi silně
souvisí i problematiky environmentální le-
gislativy, která v 99 procentech případů je
implementací evropských norem. Česká
republika musí nadále pokračovat ve své
strategii, patřit mezi země používající
zdravý rozum při jednání na úrovni Evrop-
ské unie, které nepodléhají módním vli-
vům a různým moderním náboženstvím
typu globálního oteplování způsobeného
člověkem, což dnes nemá charakter vě-
decky podložené teorie, ale spíš to nabývá
prvků náboženského smýšlení. Musíme
mít odvahu s těmito věcmi polemizovat.

Důležité je zabránit 
módním politickým projevům
Jak už jsem řekl, česká ekonomika je
malou otevřenou a velmi silně pro -
exportně orientovanou. Platí to zvláště pro
náš průmysl, a proto také musíme praco-
vat s tím, že chceme podporovat náš ex-
port, ale že ho musíme více diverzifikovat,
tzn. především do zemí mimo Evropskou
unii a je to jeden z klíčových strategických
úkolů státu, vlády a všech jejich institucí.
Musíme také zabránit některým módním
politickým projevům, které objektivně ře-
čeno mají dopad do našeho exportu.

Zmínil bych dvě. První je umělé a fa-
lešné adorování takových záležitostí jako je
ruská skupina Pussy Riot. Něco, co je
vrcholem nevkusu, v žádném případě to
není symbolem svobody a demokracie.
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Přesto se část politiků nechá unést touto
módní vlnou povzbuzenou především no-
vináři a má to praktický dopad v konkrét-
ních exportních teritoriích.

Druhým konkrétním případem je mo-
derní politická móda dalajlámismu, tzn.
vzývání Dalajlámy. To v žádném případě
není úvaha o tom, že máme vyměnit naši
exportní politiku za politiku podpory lid-
ských práv. Podpora lidských práv musí
nadále zůstat klíčovou komponentou naší
zahraniční politiky, ale není žádný důvod
podívat se tváří tvář skutečnosti, která je.
Tedy že vzývání tohoto politického směru
není podporou svobody a demokracie při
všech sympatiích ke kulturní autonomii Ti-
beťanů. Ale je to vzývání režimu vlády,
který by pravděpodobně neměl demokra-
tický charakter, který by měl polofeudální
teokratický charakter se silnými autoritativ-
ními prvky.

Pokud se naprosto nevhodně toto pod-
poruje, tak samozřejmě potom může být
teoreticky zpochybněna česká politika,
která razí politiku jedné Číny, a jsem pře-
svědčen, že těmito umělými problémy si
nemáme házet klacky pod nohy. Ale není
to žádný kšeft, na základě kterého obětu-
jeme svou politiku podpory lidských práv,
protože v těchto případech o žádná lidská
práva nejde. Jde pouze o módní teorie, na
které nemáme takhle hloupě naskakovat.

Na podporu hospodářského růstu
nesmíme zapomenout 
Dále bych chtěl zdůraznit to, že samo-
zřejmě musíme podporovat i export. Vedle
exportní strategie vláda schválila i pří-
slušný akční plán, je připraveno dvanáct
konkrétních projektů s příslušnými projek-
tovými týmy a příslušný řídicí výbor, který
bude implementovat tři základní pilíře to-
hoto akčního plánu – což je oblast zpravo-
dajství pro export, rozvoj exportu
a podpora exportních příležitostí. Dochází
také k transformaci klíčových institucí,
které mají tento segment na starosti jako
je CzechTrade, který na domácím území
bude určen k podpoře malých a středních
firem. Dále došlo také ke sloučení zahra-
niční sítě CzechTrade a CzechInvestu
a budou vytvořeny příslušné obchodní
mise – dnešních 38 kanceláří do konce
příštího roku se přemění na 70 pracovišť
rozmístěných v 56 zemích světa a jen do
konce letošního roku chceme, aby byly
kanceláře otevřeny ve všech dvanácti pri-
oritních a 25 zájmových zemích.

Vedle fiskální konsolidace a stabilizace
veřejných rozpočtů je si vláda vědoma, že
klíčovým problémem je hospodářský růst,
jakkoliv má snižování deficitů momentální
prioritu. Nesmíme na hospodářský růst za-
pomínat. K dlouhodobě udržitelným veřej-
ným financím není možné dojít bez
podpory ekonomického růstu. Na druhé
straně však podpora růstu nemá být dě-
lána fiskálními stimuly. Vláda České repu-
bliky to dělat pod mým vedením nebude.

Nicméně je tu několik klíčových oblastí,
které si z hlediska přírůstové agendy pod-
poru zaslouží. V prvé řadě bych zmínil pod-
poru exportu primárně do mimounijních
teritorií. Druhou klíčovou oblastí je pod-

pora inovací nejen z veřejných zdrojů, ale
také větším propojením mezi průmyslo-
vými podniky a vědeckými a výzkumnými
institucemi i z hlediska možnosti jisté da-
ňové stimulace. Z tohoto pohledu musíme
použít i celou řadu dalších nástrojů, jako je
spuštění seed fondu, implementace evrop-
ské směrnice o alternativních fondech,
které umožní větší podíl například fondu ri-
zikového kapitálu v České republice.

Musíme dále více zapojit daňové ná-
stroje do podpory konkrétních firem tak,
aby měly zájem na průmyslových inova-
cích a na spojení se a překlenutí té jisté
mrtvé zóny, která je velmi často mezi vý-
sledky výzkumu a vývoje a potom průmys-
lovou praxí. Třetí oblastí je čerpání
evropských fondů, kde musíme zvládnout
současnou programovací periodu a pro tu
další připravit efektivnější, jednodušší
a transparentnější a lépe řiditelný systém
založený na minimalizaci operačních pro-
gramů.

V oblasti kohezní politiky musíme jako
klíčový imperativ povzbuzovat konkuren-
ceschopnost české ekonomiky. To musí být
alfa omega naší práce s evropskými fondy.
Nehodlám rezignovat na implementaci
naší strategie konkurenceschopnosti.
Jsem přesvědčen, že tento cíl musíme mít
před sebou a musíme pro něj hodně udě-
lat. Čtvrtou oblastí přírůstové agendy je
oblast snížení regulatorní administrativní
zátěže pro naše podniky. Zde pořád stát
má obrovské rezervy a přináší to pořád
velké náklady českým firmám.

Pátou oblastí je mobilizace aktiv státu při
ekonomickém vývoji. Zapojujeme některé
finanční prostředky, které dosud ležely na
účtech v bankách, patří různým státním
podnikům, státním firmám, zbytečně zahá-
lejí. Součástí tohoto bodu je i důraz na do-
končení dvou bloků temelínské jaderné
elektrárny, což bude velmi významný im-
puls pro český průmysl. Chceme, abychom
měli čtyři bloky Temelína, aby na dostavbě
spolupracovaly české firmy a podniky.
Jsou zde ještě další prvky, jako je moder-
nizace přenosové soustavy, do které v ná-

sledujících letech chce ČEPS investovat
přes dvě miliardy euro. Chceme skutečně
pomoci českým průmyslovým firmám
i z hlediska státních aktiv tam, kde je to
možné.

Ještě jednou mi dovolte poděkovat za
možnost vás oslovit, těším se na další spo-
lupráci a chci poděkovat představitelům
českých průmyslových firem za jejich vy-
soce kvalitní práci, vážím si toho.

Z projevu Jaroslava Hanáka,
prezidenta Svazu průmyslu 
a dopravy ČR 
V hodnocení Konfederace evropského
podnikání - BUSINESSEUROPE pouze eko-
nomiky čtyř zemí překonaly dobře krizi,
a to Dánsko, Německo, Rakousko a Česká
republika. Za to patří poděkování vám,
špičkám českého byznysu. 

Stejně zvládáte situaci v letošním roce,
byť tři čtvrtletí po sobě nepřicházejí dobré
zprávy. Vaše firmy prokazují však odolnost.
Vás politiky, úředníky a akademiky žádám,
projděte si jednotlivé pavilony letošního
54. mezinárodního strojírenského veletrhu,
nahlédněte do stánků a zjistíte, že český
průmysl žije a nehledě na veškeré prob-
lémy je úspěšný a světově konkurence-
schopný. 

Český průmysl tvoří přes třicet procent
HDP, zaměstnává více jak 1,4 milionů pra-
covníků a je rozhodujícím exportérem. Je
tedy rozhodujícím faktorem stability české
ekonomiky a jejího růstu. 

Dříve než vystoupí moji vzdělaní
a úspěšní kolegové, chci zmínit některé bo-
lesti našeho průmyslu. Na většinu z nich
jsme poukazovali vloni, předloni, před de-
seti, patnácti lety. V řadě věcí se nic nezmě-
nilo. Příliš se nezlepšilo podnikatelské
prostředí, máme složitou neprovázanou
a bohužel, a říkám to nahlas, korupcí pro-
lezlou byrokracii. Stále postrádáme dobře
fungující a levnou státní a veřejnou

6
3-4I2012

CI_0304_03_08_CI_SABLONA  1/26/13  10:47 PM  Stránka 6



správu, která by měla sloužit nám obča-
nům. Nešťastnou je záležitost systému
vzdělanosti, především technické.

Na druhé straně, pane předsedo vlády,
Svaz průmyslu a dopravy ČR nezpochyb-
ňuje situaci v České republice. Není to
žádná spálená země. Naopak, v ratingu se
zlepšujeme a jsme hodnoceni pozitivně.
Podporujeme stabilizaci veřejných financí
a v zadluženosti jsme na tom lépe, než
řada evropských zemí. Nehledě na půl mi-
lionu lidí bez práce tu nemáme extrémní
míru nezaměstnaností, jsme trvale na
pátém, šestém místě v Evropě. Zástupci le-
vice, socialistů, komunistů, ale také odbo-
rářů, neradi slyší, že v parametrech
chudoby jsme v Evropě na tom nejlépe již
několik let po sobě. Zas tak špatně se nám
v této zemi nežije. Hodnoťme čísla prav-
divě a říkejme je pravdivě. 

Propad konkurenceschopnosti
V některých oblastech jsme na tom však
přece jen špatně. Dovolte mi uvést něko-
lik čísel a srovnání, která by měla probudit
všechny politiky i občany. Zpracovali jsme
strategii konkurenceschopnosti jako zá-
kladní strategické dokument, který nám
měl pomoci dostat zemi na dvacáté místo
v konkurenceschopnosti ve světě. Dámy
a pánové, hodně dlouho nebudeme dva-
cátí, protože za posledních pět jsme ve
světě z 31. místa spadli na 39. místo. A je
tu riziko, že za další roky můžeme být až
v páté desítce. A nyní prosím některá
čísla. Světovým obchodním fórem bylo
hodnoceno 144 zemí a některé údaje jsou
zdrcující. Důvěra v politiku v České repub-
lice poklesla za uplynulých pět let ze 117.
na 139. místo, efektivita soudnictví z 86.
na 115. příčku, zpronevěra veřejných
peněz z 98. na 127. místo a rozsah a efek-
tivita daní z 61. na 105. místo. To není,
pane předsedo vlády, dobrá zpráva. Sa-
mozřejmě je to historický vývoj pěti let,
ale radost z toho nemůžete mít ani Vy, ani
my. 

Pak jsou zde tři čísla týkající se českého
systému vzdělání. Jsem rád, že je pří -
tomen nový pan ministr školství a věřím,
že na řadě věcí budeme spolupracovat
a rychle všichni zabereme. Kvalita vzdělá-
vacího systému doznala poklesu ve světo-
vém srovnání z 26. na 59. místo. Dámy
a pánové, výuka matematiky a přírodních
věd se v kvalitě propadla z 8. na 78. místo.
Národ Komenského se měl stydět. A to ka-
pitáni průmyslu jako je Zbyněk Frolík
a další dávají osobní peníze do projektu
probuzení matematické vzdělanosti.

Kvalita výuky managementu se snížila
z 34. na 95. místo. To jsou ty některé sou-
kromé školy, to studování pro studování,
abych měl diplom, abych byl bakalář, ma-
gistr a vidíte pak výsledek. To jsou nera-
dostná čísla. Je potřeba se nad nimi
zamyslet a začít dělat změnu. 

Tato děsivá čísla znervózňují český by-
znys a každý hledá nějaké řešení. Za po-
slední dobu už máme 12 350 firem, které
odešli do daňových rájů z těch našich cel-
kových 366 tisíc. Proč odešly do daňových
rájů, je dáno uvedenými příklady. Druhá
věc jsou nižší daně.

Co s tím? Pane předsedo vlády, je ne-
zbytné zásadně oprášit strategii konkuren-
ceschopnosti této země. Věřím, že Vám leží
na stole, ale ministři jí mají hluboko v šup-
latech. Zvedněme ji, stačí ve čtyřech polož-
kách. Zaberme a opravdu jí implementujme.
První jsou tři „i“, to znamená instituce, ino-
vace a infrastruktura. To čtvrté, pane mi-
nistře školství, je vzdělanost, celý komplex
vzdělanosti. 

Nekvalitní instituce
Instituce, což vyplývá z porovnání a našich
zkušeností, věřte mi, jsou největším balva-
nem ekonomiky České republiky. Je to
koule na noze zlepšení naší konkurence-
schopnosti. Nutné jsou proto systémové
změny, potřeba jsou razantní opatření jak
donutit úředníky, aby sloužili občanům
a podnikatelům této země, nikoliv aby jen
chodili do práce. Věda, výzkum, inovace.
Je tam málo nebo hodně peněz? Vidím,
pana profesora Jiřího Drahoše a možná
oproti němu si myslím, že zas tak málo
peněz není. Jen s nimi musíme umět hos-
podařit. 

Nezpochybňuji ani vteřiny základní vý-
zkum a jeho důležitost a génie tohoto ná-
roda jako byl profesor Miroslav Holík, který

už bohužel mezi námi není. Ani vteřinu ne-
zpochybňuji to, co se udělalo v oblasti me-
dicíny, kybernetiky, nanotechnologií
a dalších oborech. Skvělé! Ale nezlobte se
páni akademici, také věda se musí systé-
mově řídit. Musíme umět spočítat a vyhod-
notit její efektivnost. Nedivte se nám, že
budeme bojovat za to, aby se změnilo finan-
cování výzkumu ve prospěch aplikovaného
výzkumu, tak jak je to v nejúspěšnějších ze-
mích konkurenceschopnosti, na 3. místě je
Finsko, na 4. Švédsko, na 5. Holandsko, na
6. Německo a na 8. Británie. V těchto zemích
to funguje. Proč by to nemohlo fungovat
v České republice? 

Problém infrastruktury
Infrastruktura. Bez ní nemůže fungovat
dobře průmysl. Dobrá, provázaná a prosí-
ťovaná infrastruktura, doprava a logistika,
je základem růstu průmyslu. My bohužel
nemáme prosíťované skoro nic. Máme ke
změně dostatek zdrojů? Nemáme. Tragické
bylo působení ministra Víta Bárty na mi-
nisterstvu dopravy, které přišlo o 36 mili-
ard korun z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury. Věřte mi, ne-
správná je personální politika na minister-
stvu dopravy, kdy za 36 měsíců bylo
vyměněno 6 ministrů, téměř 20 náměstků
a výkonní ředitelé či vrchní ředitelé, s nimiž
jsem řadu let spolupracoval, tam už není
skoro žádný. 

K infrastruktuře samozřejmě patří i síť
energetická, ICT, digitalizace Česka.

Podpora exportu
Další oblastí, kterou chci zmínit, je podpora
exportu a Exportní strategie. Musím říct,
a teď doufám, že to není polibek smrti, po-
děkovat panu ministrovi průmyslu a ob-
chodu Martinu Kubovi, že se nám podařilo
zpracovat strategii za účasti českého by-
znysu. V řídicím výboru má pět zástupců,
kteří budou rozhodovat o tom, kdo kam
půjde a které země budeme preferovat.
Dobře jsme trefili dvanáct prioritních zemí
a i pětadvacet zájmových. Za půl roku na-
rostl export právě v prioritních zemích
o více jak 136 procent a v zájmových o 112
procent. 

Veřejně chci poděkovat prezidentu repu-
bliky Václavu Klausovi i ministru Martinu
Kubovi za to, kolik misí jsme dokázali za
posledních šest, sedm měsíců zvládnout.
Na druhé straně, jsem si vědom, že prezi-
dent republiky končí svůj mandát a čeká
ho poslední mise možná do Asie. Proto vy-
zývám pana předsedu vlády, aby jeho roli
převzal. Pro příští rok potřebujeme ještě
navštívit Čínu, Vietnam, Mexiko, africké
země, kde jsou všichni a my ne. Věřím,
pane předsedo vlády, že návštěvy máte za-
pracovány do harmonogramu a že je
zvládneme.

V souvislosti s exportní strategií je nutno
stabilizovat a rozšířit zahraniční síť. Jsme
připraveni do ní poctivě, nepoliticky a od-
borně vybírat lidi. Za druhé, vyzývám pana
mistra průmyslu a obchodu k tomu, aby
neprodleně byl stabilizován nový orgán,
který vznikl spojením agentury CzechIn-
vest a CzechTrade. Žádám pana ministra,
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Ministr průmyslu a obchodu ČR Mar-
tin Kuba, ministr životního prostředí
ČR Tomáš Chalupa, prezidente Svazu
průmyslu a dopravy ČR Jaroslav
Hanák a prezident Hospodářské ko-
mory České republiky Petr Kužel pode-
psali 10. září společně Memorandum
o vzájemné spolupráci. Stalo se tak při
příležitosti probíhajícího 54. ročníku
Mezinárodního strojírenského vele-
trhu v Brně. Podpisu memoranda byl
přítomen i předseda vlády ČR Petr
Nečas.

Memorandum o vzájemné spolupráci
je vyústěním dlouhodobé snahy dvou
největších podnikatelských organizací
v zemi se zásadními ministerstvy defi-
novat podobu a pravidla spolupráce.
Dohoda o vzájemné spolupráce si
klade za cíl zlepšit komunikaci mezi
zástupci zaměstnavatelů a podnika-
telů a urychlení přípravy nových práv-
ních předpisů společně s umožněním
revize stávajících zákonů.

„Dnešním podpisem memoranda
o vzájemné spolupráci se naplňuje
dlouhodobý záměr všech zúčastně-
ných, aby byly koordinovány společné
postupy v oblasti životního prostředí
pro průmysl a průmyslu pro životní
prostředí. Jsem velmi rád, že dvě nej-
větší organizace zastupující podnika-
telskou veřejnost v zemi, a to
Hospodářská komora České republiky
a Svaz průmyslu a dopravy, s oběma
ministerstvy toto memorandum za-
střešují,“ řekl při podpisu Petr Kužel,
prezident Hospodářské komory České
republiky.
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abychom byli u výběru super top mana-
žera, který bude rozhodovat o českém ex-
portu navenek i dovnitř. Neměla by to být
odložená politická figurka, měl by to být
odborník. 

Za třetí, a to je pro mne velmi složité, chci
věřit tomu, že konečně po mnoha letech při-
pravovaná schůzka ministra zahraničních
věcí a ministra průmyslu a obchodu po-
vede k dohodě a že budeme mít jednotnou
stabilizovanou diplomatickou síť, že bude
nastavena slušná a odborná spolupráce
velvyslanců, obchodních radů a dalších vy-
slanců. Chci věřit, že tomu tak nebude. 

Vás pane premiére, žádám, jste chlap,
jako hora, nebudou-li schopni se páni mi-
nistři dohodnout, zařvěte raději několikrát
a srovnejte je. U mě firmě pokud by někdo
nechtěl spolupracovat, už by tam nebyl.
Bouchněte tedy do stolu a srovnejme to. 

Podpora technického školství
Skutečně velmi vážná věc, slyšeli jste pa-
rametry, je strategická podpora technic-
kého školství. Během deseti, patnácti let
odejde poslední početně velká generace
s kvalitním technickým vzděláním. Nejsou
to jen řemeslníci a středoškoláci, kteří jsou
na postech mistrů i ve vedení firem, ale
také vysokoškoláci. 

Přitom za posledních několik let jsme
v této zemi vyplodili 110 tisíc vysokoško-
láků, z toho pouze necelých 10 tisíc tech-
nicky vzdělaných. To je hodně špatné pro
jednu z nejvíce průmyslově orientovaných
zemí světa.

Jsem proto vděčný tomu, že se nám po-
dařilo vytvořit rozsáhlý tým, strategickou
skupinu ministerstva průmyslu a ob-
chodu, Svazu průmyslu a dopravy ČR,
Hospodářské komory ČR, profesorů tech-
nických vysokých škol, v čele s panem
profesorem Karlem Raisem. Myslím si, že
je velmi důležité, co jsme zpracovali za tři
prázdninové měsíce, tedy koncepci změny
postoje k technickému školství od mateř-
ských škol až po školy vysoké, to co jsme
vymysleli v zákonech o dani z příjmu, čili
zvýhodnění firem, napřímení vztahů žák –
škola a to co chceme dostat i z operačního
programu vzdělávání a konkurenceschop-
nost ve prospěch matematiky a přírodních
věd. 

Určitě v našich snahách nejsme v roz-
poru s panem ministrem školství Petrem
Fialou. A na zasedání NERVu ve skupině
pro prorůstová opatření i zástupce minis-
terstva financí prohlásil, že by s tím ne-
mělo mít problémy. 

Včera v televizi jsem dobře slyšel opo-
zičního mistra školství, který řekl, že tech-
nické vzdělávání podpoří: Dnes mi
i předseda hejtmanů pan Michal Hašek ga-
rantoval, že s tím nebudou mít problém.

Žádám vás, abyste podporu technického
školství rychle projednali ve vládě, rychle
dejme poslanecké návrhy, co je potřeba
v legislativě a řešme to.

Poslední výzva, kdyby pan ministr fi-
nancí nechtěl přidat těch pár stovek mili-
onů korun na technické vzdělávání,
protože on je spíše na plošné škrty, žádám
lidi z NERVu, aby mu poradili, že za to bude
mít brzy zpátky desítky miliard korun ve

prospěch konkurenceschopnosti České re-
publiky. 

Záležitosti trhu práce
Zase nevím, jestli to je polibek smrti, ale
musím poděkovat panu ministru Jaromíru
Drábkovi za to, jak díky iniciativě, nekom-
promisní a tvrdé práce pana viceprezi-
denta Svazu Pavla Juříčka zvládnul českou
variantu kurzarbeitu. Když se firmy dosta-
nou do problémů, budou lidi chodit do
práce a my je budeme platit z evropských
peněz. Není to pro úředníky, ale pro ře-
meslníky, mistry a technicky vzdělané lidi,
aby si své další vzdělání vylepšili. Je
dobře, že se tento model povedl, protože
ministr financí a někteří další členové
vlády ho nechtěli. 

Abych však jen nechválil. Chceme a to
velmi rychle zjednodušení zaměstnávání
cizinců z třetích zemí, potřebujeme zjedno-
dušení vízových povinností, především do
prioritních a zájmových zemí. Je to prob-
lém, je to velká brzda, řešme to. 

Nelíbí se nám řetězení pracovních po-
měrů, i když to běží asi jen šest měsíců, ale
řešme to také. Co se nepovedlo a je to na-
prosto nesprávné systémově jsou ne-
smyslné povinné zdravotní prohlídky,
například brigádníků i jiných kategorií pra-
covníků, kteří je nepotřebují. Rychle to
zrušme. 

Oblast energetiky
Další oblastí našeho zájmu je surovinová
a energetická politika. Je to klíčové strate-
gické téma, jsou to rozhodující vstupní ná-
klady pro český průmysl. 

Do vlády půjde surovinová a energetická
koncepce. Pro nás pane předsedo vlády, to
bylo mnohem složitější ji promyslet a zpra-
covat, než vláda nebo poslanecká sně-
movna, protože tady sedí všichni zástupci
dotčených stran, kterých se týká plyn, uhlí,
teplárny, jaderná energetika a další oblasti. 

Obrovský problém byl najít konsenzus,
nám se to povedlo. Věřím proto, že podle
toho se budete chovat také Vy a rychle
koncepci zvážíte a schválíte. 

Musím ale připomenout, že největší
zátěž pro český průmysl pociťuje kvůli ob-
novitelným zdrojům energie. Nemám nic
proti ekologii, ale nevím, pane předsedo
vlády, jestli vám předložili rozbor, že skoro
třetinu ceny platíme za špatná politická
rozhodnutí. Tragické bylo rozhodnutí soci-
álních demokratů, komunistů, lidovců a ze-
lených, když schválili podporu fotovoltaiky.
Jsou to desítky a desítky miliard korun,
které poškozují státní rozpočet a nám zá-
sadně zhoršují konkurenceschopnost.

Takže, je hezké, když opozice křičí ve
vztahu ke státnímu rozpočtu, ale na druhé
straně by si měla i ona spočítat svůj díl
viny, který udělala proti konkurenceschop-
nosti České republiky. 

Co se týče poplatků z obnovitelných
zdrojů energie, nechal jsem si připravit ta-
bulky a jsem z nich zděšený, podobně jako
z výše uvedených příkladů slabin naší kon-
kurenceschopnosti. Česká republika na ob-
novitelné zdroje energie na jeden
megawatt platí 16,8 eura, Německo 7,6,

Belgie 6,5, Francie 3,7 eura a ostatní v Ev-
ropě už nikdo nic. Je to správně? Čili, moje
výzva k Vám, pane předsedo vlády, je:
Řešme zodpovědně regulační úlohu státu
a řešme postavení energetického regulač-
ního úřadu. Řešme otázku povolenek,
které chcete zadarmo dát panu ministrovi
financí Miroslavu Kalouskovi, a tedy pod-
poru průmyslu.

Téma strukturálních fondů
Strukturální fondy jsou obrovskou ostudou
země. Já nevím, jestli všichni jsou v Ev-
ropě tak špatní, jako my se nemáme čím
chlubit. 

Vyzývám vás, abyste zbytek peněz na
rok 2012 a 2013 kompletně vyčerpali, tam
kde to neumíme čerpat, je nealokujme. Pro
roky 2014 až 2020 bychom měli mít
opravdu jen pět operačních programů
a jeden regionální. V tomto zde vládne vše-
obecný konsensus. 

Pokud nechceme, aby se nám peníze
ztratily, nelikvidujme zkušené lidi. Ať už bu-
deme dělat jakoukoliv restrukturalizaci
státní správy, udržme skupinu odborníků
pod jednou hlavičkou. Jestliže tihle lidé
odejdou, ještě hůř vše budeme zvládat.
Pane předsedo vlády, nedopusťte, aby
fond a evropské peníze ovládali ti, kteří si
ještě nestačili něco urvat a chtěli by fond
řídit, třeba i pod úřadem vlády. To bych byl
hrozně nerad a pro byznys by to nebylo
dobré.

Závěr
Na závěr bych vás, pane premiére, a členy
vlády rád pozval 25. dubna příštího roku na
Žofín, kde budeme slavit dvacet let soutěže
Manažer roku. Zde sedí řada oceněných
manažerů a úspěšných podnikatelů. Je to
nejvýznamnější soutěž českého byznysu,
takže věřím, že přijdete a budete debatovat
se těmi nejlepšími.

Dovolte mi ještě zamyšlení na závěr.
Svět kolem nás je opravdu rychlý, dyna-
mický, nekompromisní. My žijeme ve
staré, dobré, krásné Evropě, která je poma-
lejší a bohužel někdy přijímá nesmyslná
ekonomická a sociální opatření. Co s tím?
Jsme členy evropské rodiny, ale nedo-
pouštějme, pane předsedo vlády, aby, tak
jak to bylo třeba za působení zelených na
ministerstvu životního prostředí, aby se
zpřísňovaly extrémní normy, které jsou
ještě nad rámce požadavků Bruselu. Byla
to jejich ješitnost a politická ideologie. 

Víte, dívejte se na život někdy jinak. Já
jsem v loňském roce měl velké štěstí, přežil
jsem svou smrt. Porazil jsem těžkou,
zhoubnou rakovinu. Jsem tu v plné síle,
plný odhodlání, zase pracovat a dokázat
něco v zájmu podnikání. Vás žádám, vy jste
zdraví, služte tedy občanům. Přidejte ne-
zbytnou skromnost, pokoru, selský rozum
a v této zemi bude lépe.

�
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Vlastní historie firmy a značky VEBA
začala 3. 10. 1949 v Broumově-Olivě-
tíně a její přesah na Policko se ode-

hrál v březnu 1958 sloučením s další
textilkou Meta.

Moderní historie firmy a značky VEBA za-
čala právě před dvaceti lety 1. května 1992
transformací ze státního podniku na akci-
ovou společnost, tedy formálním odstátně-
ním v procesu přípravy firmy na
kuponovou privatizaci. Tímto okamžikem
začala VEBA získávat stále více samostat-
nosti v rozhodování o zásadních otázkách
svého podnikatelského rozvoje, o organi-
zaci výroby i obchodu, o užití zdrojů na in-
vestice, vývoj technologie a produktu, na
mzdy, zlepšování pracovních podmínek,
ekologická opatření a jiné účely. VEBA však
musela současně převzít i plnou zodpověd-
nost za svoje úspěchy i neúspěchy, za svá
rozhodnutí, za svoji budoucnost, za svůj
podnikatelský osud. Letos si firemní týmy
opakovaně připomínaly 20. výročí tohoto
historického milníku a uvědomily si jeho
mimořádný význam mnohem zřetelněji
než v době, kdy jsme mnozí byli přímými
účastníky a organizátory převratných udá-
lostí začátku 90. let.

Je nepochybné, že období let 1992 – 2011
bylo zcela zřetelně doposud nejúspěšnějším
obdobím ve více než šedesátileté historii
firmy VEBA. V době, kdy se český textilní
průmysl jako celek rychle zmenšoval
a chřadnul v důsledku atomizace velkých
firem na neživotné segmenty v procesu res-
titucí, v důsledku rozpadu východních trhů,
v důsledku nástupu asijské konkurence
a státem trpěné praxe „nekorektních do-
vozů“, v důsledku podkapitalizace výrobních
firem a jejich vnitřního zadlužení, v důsledku
dlouhodobého posilování koruny a růstu ná-
kladů na ekologická opatření, energie, mzdy
i privatizační pokusy, v důsledku asymetrické
liberalizace mezinárodního obchodu texti-
lem a přemísťování textilních výrob do zemí
s dumpingově nízkými cenami i v důsledku
finanční a následně hospodářské krize, jejíž
negativní důsledky trvají doposud; po celou
tuto dobu VEBA postupně stabilizovala svoji
pozici, dokázala realizovat rozsáhlé moder-
nizační a rozvojové investice a zvyšovat svoji
výkonnost.

VEBA dokázala vytvořit a podněcovat ši-
roký tým manažerů vrcholové i střední ří-

dicí úrovně k mimořádným výkonům. Po-
stupně se stala výrazně inovativní firmou
v oblasti vývoje technologií, procesů a uni-
kátních výrobků i v oblasti využívání pro-
gramů investičním pobídek a dotací
k akceleraci svého vývoje a k posilování své
konkurenceschopnosti. Krok za krokem
zkracovala náskok nejvyspělejších rakou-
ských a německých výrobců a v součas-
nosti je v řadě originálních a exkluzivních
výrobků – především bavlněných brokátů
určených pro země západní Afriky – lídrem
na cílových trzích, kde získala věrnost a lo-
ajalitu prestižních zákazníků i respekt asij-
ských i evropských konkurentů. VEBA se
tak výrazně pozitivně odlišila od všeobecně
spíše strádajícího pozadí českého textilu
a stala se prosperující firmou zaměřenou
na nejnáročnější textilní technologie a na
odlehlé, civilizačně odlišné trhy západní
Afriky. Získala nejvyšší rating stability AAA
a patří dlouhodobě mezi exportně nejvý-
konnější čtyřicítku českých firem s dynami-
kou, která silně akceleruje v posledních pěti
letech. Spektakulární rozvoj a. s. VEBA ilu-
strují tyto hodnoty.

Rozvoj firmy byl a je založen na intenzifi-
kaci zhodnocovacích procesů a rychlém

růstu jejich efektivnosti, která je podmí-
něna dlouhodobě vysokou mírou investic.
Za dvacet let od r. 1992 VEBA vložila do své
produkční základny investice v hodnotě 2,3
miliardy Kč, z toho 970 mil. v posledních
pěti letech. V letošním roce se investice vy-
šplhají na rekordní úroveň přes 300 mil. Kč
a stejnou hodnotu, která je trojnásobkem
odpisů, budou mít i v r. 2013. Inovace a růst
produktivity opřený o masivní investice
jsou základními kameny podnikatelského
úspěchu a prosperity firmy.

V průběhu posledních dvaceti let vyká-
zala VEBA ztrátu pouze v letech 1993
a 1999 a pokaždé byla spojena buď se změ-
nami metodiky organizace a účtování vý-
vozních operací nebo s osamostatněním
vývozu od krachujícího Centrotexu. Za celé
dvacetileté období VEBA vytvořila kumu-
lativní čistý zisk 615 mil. Kč, z toho 470
mil. Kč v posledních pěti letech. Letos zisk
překročí hodnotu 250 mil. Kč a bude tak
o více než 50 % vyšší oproti loňsku.

Podnikatelský život firmy byl však
v řadě okamžiků mnohem prozaičtější, než
by se dalo soudit z uvedených dech berou-
cích čísel. Hned první roky samostatné
a. s. VEBA byly v období 1992 – 1994 po-
znamenány ekonomickou krizí v západní
Africe, která vyústila i v 50% devalvaci re-
gionální měny CFA franku. Tato krize prak-
ticky zastavila dovozy evropského zboží,
nadlouho nás zbrzdila v aktivním zpraco-
vání afrických trhů a rozostřila strategické
zaměření na bavlněné brokáty, ke kterým
se VEBA jako k prioritě vrátila až po pře-
lomu milénia.

Dvě desetiletí podnikatelské samostatnosti textilky VEBA
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V historii každé společnosti – a tedy i broumovské firmy VEBA – je řada milníků, klíčových okamžiků
pro její vývoj a rozvoj. Takovými milníky byla přirozeně rozhodnutí „otců zakladatelů“ vybudovat ve 
2. polovině 19. století textilní továrny na Broumovsku a Policku, v jejichž areálech VEBA dodnes
vyrábí. Důležitými okamžiky bylo znárodnění, resp. konfiskace těchto „sudetských“ továren po válce
v r. 1945 a jejich sloučení do Východočeských bavlnářských závodů v r. 1946.

1992 2011 Změna v procentech
Počet pracovníků 2432 1000 -59 %
Přidaná hodnota pracovníka 138tis. Kč 663tis. Kč +380 %
Průměrná mzda 4373 Kč 23 676 Kč +441 %
Tržby 875 mil. Kč 1 816mil. Kč +107 %
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Celá dekáda 1997 – 2006 znamenala de
facto stagnaci celkových tržeb a. s. VEBA
kolem hodnoty 1,1 miliardy Kč. V tomto
období se však odehrála enormní změna
vnitřní struktury tržeb od tuzemského trhu
k exportu, od froté programů k damaškům
včetně „superšíře“ 280 cm, od domácen-
ského textilu k africkým brokátům a od
jednodušších výrobků k náročným sofisti-
kovaným programům. Teprve po završení
tohoto strukturálního manévru a po vytě-
žení synergií z dlouhodobě realizovaných
investic začaly tržby rokem 2007 dyna-
micky růst – meziročně o desítky procent
– a s nimi rostla jak přidaná hodnota, tak
hospodářský výsledek.

Za dvacet let svých moderních dějin VEBA
překonala mnohé nástrahy a překážky od
povodní, které prošly výrobními areály, přes
tvrdé konkurenční střety na zahraničních tr-
zích a konjunkturní výkyvy, až po privatizační
otřesy v roce 2000 a následnou dekádu vá-
žných rizik spojených s nestabilní vlastnic-
kou strukturou. Z každého vybojovaného
zápasu, z každého střetu vyšla VEBA posí-
lena ve své konkurenceschopnosti i v sebe-
vědomí. Dvacet let existence firmy coby
akciové společnosti je současně i dvaceti lety
služby stávajícího manažerského týmu
v jejím vedení. Za tuto dobu byly provozy
i štábní útvary naplněny skutečnými odbor-
níky, kteří jsou své profesi, práci či firmě od-
dáni, kteří spoluvytvářejí výjimečně úspěšný
a perspektivní podnikatelský projekt, a kteří
mohou být a jsou na svou práci hrdí.

VEBA si jejich práce váží a vytváří tlak
i podmínky pro růst odborností, kvalifikace

a kompetencí týmů i jednotlivců. Společ-
nost usiluje o vytvoření motivačních ná-
strojů výrazně přesahujících úroveň
obvyklou v českém textilním průmyslu či
v měřítku Královehradeckého kraje.

Jen za posledních pět let vyplatila VEBA
svým zaměstnancům mzdy v hodnotě 1,5
miliardy Kč. Tato skutečnost je mimořádně
důležitá nejen pro pracovníky a. s. VEBA,
ale i pro regiony Broumovska a Policka,
kde jsou tyto prostředky utráceny, přede-
vším a zásadně se podílejí na udržení hos-
podářské mikrostruktury tohoto odlehlého
regionu.

VEBA podniká a operuje globálně,
svými kořeny, tradicí a výrobními aktivi-

tami je však historicky vrostlá do domá-
cího prostředí a neuvažuje s žádným stě-
hováním výrob do zemí s nižšími
produkčními náklady. Veškeré naše plány
dalšího rozvoje se týkají míst, kde existuje
staletá nepřerušená tradice textilní prů-
myslové výroby. Na Broumovsku je VEBA
dominantním zaměstnavatelem s tisícem
pracovníků. Vytváří tedy každé 6 – 7 pra-
covní místo. Svým rozvojem investicemi
i běžným provozním fungováním předsta-
vuje i významnou poptávku po dodávkách
a službách mnoha místních firem.

A nejen to. Bavlněné brokáty z a. s. VEBA
procházejí v Africe procesem dalšího zpra-
cování – batikováním, barvením, „vytlouká-
ním“ do vysokého lesku a pergamenového
omaku a nakonec šitím náročných dám-
ských i pánských oděvů s bohatými výšiv-
kami a zdobením. Naše průmyslová
produkce v Africe pokračuje rukodělným,
artisanálním zpracováním, které je důleži-
tým a vítaným zdrojem obživy pro stovky
a stovky místních lidí. I proto jsou bavlněné
brokáty v Africe tak populární a ceněné,
protože je domácí považují za součást své
kultury, své řemeslné tradice i své africké
identity. Tato okolnost je jednou z důležitých
příčin stability naší výrobní a obchodní
linie, zdrojem jejího rozvoje a růstu. VEBA
bude proto rostoucí africké trhy následovat
i v příštích obdobích.

Ohlédnutí za 20. výročím akciové společ-
nosti VEBA je radostné i proto, že při něm
již aktivně vytváříme podnikatelskou per-
spektivu příštích pěti a deseti let a formu-
jeme ji novými projekty a plány do

konkrétní podoby. Je přitom povzbuzující,
že první rok třetí dekády moderní historie
a. s. VEBA, tedy rok letošní, je opět rokem
úspěšným, v mnoha ohledech rokem vý-
konnostně rekordním, který posunuje naše
měřítka i naše ambice – pomyslnou laťku –
zase o kus výše. Aby ne, vždyť 20 let je pro
růst výkonnosti ten nejlepší věk.

Josef Novák
generální ředitel
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To je samozřejmě výzva pro nás
v technickém rozvoji koncernu ZKL.
Ložiska této značky byla dříve použí-

vána na většině kolejových vozidel vyrobe-
ných ještě v bývalém Československu.
Současná nabídka ložisek této značky pro
kolejová vozidla je ale limitovaná právě
tím historicky podmíněným výrobním za-
měřením, které se cíleně rozvíjelo do
konce 80. let minulého století. Prakticky
celé desetiletí po společenských změnách
v roce 1989 se u nás rozvoj ložisek pro
tento obor zastavil a byl nastartován opět
až po dokončení privatizace českých ložis -
kových závodů a po vzniku koncernu ZKL
v roce 1999. Mezi tím nám ale doslova
ujelo několik vlaků.

Výrobní program ložisek pro kolejová
vozidla tvoří sice jen část výrobkového
portfolia koncernu, svým významem ale
patří tento sortiment mezi technickou
špičku ložisek ZKL. Každoročně je rozšiřo-
ván o nové typy ložisek, abychom se udr-
želi v konkurenci velkých ložiskových firem
s celosvětovou působností, které mají
tento sortiment dlouhodobě mnohem
širší.

Proto se spolu se zahájením intenzivní
inovace a rozšiřování sortimentu ložisek
ZKL začalo úzce spolupracovat i s výrobci
a dopravci v oboru kolejové dopravy. S tím
souvisí i členství ZKL v ACRI - Asociaci
sdružující podniky českého železničního
průmyslu, která je národním členem ev-
ropské asociace UNIFE. Tato spolupráce
otevírá prostor pro vzájemné sdílení infor-
mací a jednání o nových projektech. Pro
vývoj nových produktů v železniční branži
je stejně tak důležitá platforma spolupráce
při tvorbě a zavádění technických norem
v rámci mezinárodních a evropských nor-
malizačních organizací. K tomu je ještě
nutno podotknout, že tato spolupráce se
daří především díky zájmu tuzemských do-
pravců a výrobců o spolupráci s místními
dodavateli. Za tímto zájem není jen hra na
„českou strunu“ podporováním všeho če-
ského, nebo přihrávání zakázek svým zná-
mým. Výhodou domácích dodavatelů
s vlastním vývojem je právě možnost bližší
spolupráce a možnost dodávek a servisu
šitých na míru konkrétnímu zákazníkovi.

Přesto se stále setkáváme s různými pře-
kážkami. Především nám chybí dostatek
referencí z provozu ložisek ZKL na nových
vozidlech, které brzdí dotažení nových pro-
jektů do realizace. Tyto reference ale mů-
žeme nahradit úzkou spoluprací

s potenciálními zákazníky a jejich zapoje-
ním do procesu vývoje a zkoušení. Právě
jedním z posledních významných dosaže-
ných výsledků je schválení ložisek zcela
nové koncepce, která v ZKL neměla před-
chůdce, do elektrických jednotek řady 471.
Bez úzké spolupráce s Českými drahami,
Výzkumným ústavem železničním v Praze
(VUZ) a výrobcem těchto jednotek zná-
mých jako CityElefant, kterým je Škoda Va-
gonka, by se to tak rychle nepodařilo. Tato
spolupráce nám výrazně pomohla k na-
startování řady dalších nových projektů.
Například zavedení plastových klecí do vá-
lečkových nápravových ložisek. I tento pro-
jekt byl od samého počátku řešen ve
spolupráci s Českými drahami a Výzkum-
ným ústavem železničním v Praze.

Nová ložiska ZKL 
a několik zkušeností z provozu
V této části předkládáme informace o no-
vinkách v sortimentu železničních ložisek
ZKL a některých zkušenost z provozu.

Soudečková ložiska 
pro kolejová vozidla

Tato ložiska tvořila ještě před deseti lety zá-
klad sortimentu ložisek ZKL pro kolejová
vozidla. Dříve byla používána i v uložení
náprav kolejových vozidel. Dnes jsou mon-
tována především do převodovek hnacích
vozidel.

Zkušenosti z provozu:
Jedná se o velice spolehlivá ložiska. V pro-
vozu je vidět ještě ložiska vyrobená v ČSSR.
Problém ale může nastat, když je použito ne-
vhodné provedení ložiska, nebo ložisko
s nesprávnou vůlí. To může totiž vést
k rychlé destrukci ložiska. Ukazuje se, že ne-
správná provozní vůle, především u ložisek
s kuželovou dírou, může být způsobena
i špatnou montáží. Nevhodné provedení lo-
žiska se může dostat k zákazníkovi nákupem
přes neověřenou distribuční síť, kterou se na
náš trh někdy dostávají různá neoriginální
ložiska.

Ložiska ZKL na kolejích 
O tom, že se vozový park na našich kolejích mění, není třeba nikoho přesvědčovat. Stačí chvilku
postát někde u závor nebo na některém nádraží a můžete sledovat projíždějící nové nebo alespoň
modernizované lokomotivy a vagóny, které jsou často dimenzované na provoz po evropských tratích
s maximální rychlostí i přes 200 km/h. Modernizace vozového parku kolejových vozidel se týká
i městských a příměstských dopravních prostředků. Zvyšování rychlosti a komfortu pro cestující
v konkurenčním prostředí vede dopravce k hledání stále nových špičkových, ale také cenově
zajímavých dodavatelů, kteří jsou schopni plnit stále náročnější požadavky zákazníků. A nové vlaky či
tramvaje používají opět nová a stále výkonnější ložiska. 
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Ing. Leoš Šilhan, ředitel Ing. Vladimír Zikmund, 
hlavní projektový manažer
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V souladu s inovační strategií ZKL jsou
v tomto sortimentu zaváděna ložiska s hře-
benovou mosaznou klecí EMH a v novém
kvalitativním standardu ZKL NEW FORCE.
Nová konstrukce ložisek je před uváděním
do běžného provozu testována v rámci
zkušebního provozu.

Válečková ložiska 
pro kolejová vozidla
Jedná se u nás o nejrozšířenější sortiment
nápravových ložisek. ZKL v tomto sorti-
mentu nabízí ložiska s mosaznou beznýto-
vou klecí a od roku 2008 i ložiska
s plastovou klecí. Jako příklad uvádím lo-
žiska PLC 410-33/34-2, která jsou určená
pro osobní vozy s rychlostí do 200 km/h
nebo pro nákladní vozy s nápravovým za-
tížením až 25 tun. Tato ložiska byla v roce
2009 oceněna výroční cenou ACRI, která
byla udělována v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně.

Plastové klece jsou vyráběny z poly -
amidu 66 s obsahem 25 % skelných vlá-
ken. Klece jsou lehčí ve srovnání
s mosaznými, což snižuje nepříznivé dyna-
mické stavy v ložisku. Polyamid má lepší
kluzné vlastnosti a také lépe tlumí hluk a vi-
brace. Rovněž je prokázáno, že v případě
poruchy mazání nedochází k tak náhlému
zablokování ložiska jako u ložisek s mosa-
znou klecí. V rámci schvalovacího procesu
byla všechna ložiska ZKL s plastovou klecí
úspěšně zkoušena podle metodiky stano-
vené normou ČSN EN 12082 ve zkušeně
VUZ Praha.

Materiál plastové klece ale nemá tako-
vou odolnost proti mechanickému poško-
zení, jako má mosaz. Poškození klece
způsobené například neopatrnou manipu-
lací s ložiskem vede většinou k její des-
trukci při provozu. Taková destrukce může
mít nedozírné následky! Pro usnadnění
montáže ložisek a předcházení poškození
ložisek doporučujeme při montáži používat
speciální montážní přípravky.

Světový trend v tomto sortimentu loži-
sek představují ložiska s masivním syme-
trickým provedením klecí, které jsme
zavedli nejdřív u ložisek PLC 410-33/34-2.
Ložiska se starším provedením klecí byla
v průběhu letošního roku inovována na
nové, uživatelsky komfortnější provedení
s touto masivnější klecí. V současnosti
jsou již vyráběna pouze nová ložiska PLC
410-13/14-2 a PLC 410-15/16-2. Rovněž

tento sortiment je doplňován novými loži-
sky. Jedním z nich jsou nápravová ložiska
pro elektrickou jednotku řady 440 eRegio -
Panter, která byla letos vystavována na ve-
letrhu InnoTrans v Berlíně.

Kuželíkové jednotky 
pro kolejová vozidla

Toto moderní konstrukční provedení
utěsněných nápravových ložisek s trvalou
náplní plastického maziva je v ZKL zatím
zastoupeno jedním typem, který již jezdí
po našich kolejích. Jedná se o ložiska PLC
810-13.1, která jsou schválená k provozu
na elektrických jednotkách řady 471 City
Elefant a obdobných jednotkách určených
pro Slovensko. Zkušební provoz byl reali-
zován na přelomu roků 2010 – 2011 na jed-
notce číslo 471.012. Kromě zkušebního
provozu byla tato ložiska také zkoušena ve
zkušebně VUZ Praha. Tam při zkoušce vý-

konnosti ložisko PLC 810-13.1 odjelo spo-
lehlivě vzdálenost přesahující 1 milion ki-
lometrů. 

V letošním roce jsme přišli s novým pro-
vedením tohoto ložiska, které má označení
PLC 810-13.B.1. Ložisko je alternativou za-
hraničních ložisek pro vlaky s rychlostí do
200 km/h a se zatížením nápravy 18,5 tun.
Vlastnosti ložiska byly v letošním roce
úspěšně ověřeny ve zkušební stanici VUZ
Praha. Ke zkouškám také připravujeme
novou kuželíkovou jednotku, která by měla
najít využití především v podvozcích leh-
čích kolejových vozidel městské a příměst-
ské dopravy.

Ing. Leoš Šilhan, ředitel
Ing. Vladimír Zikmund, 

hlavní projektový manažer
ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.
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Co je to blackout? Opravdu něco tako-
vého může postihnout střední Evropu?
Představte si temné město, ve kterém ne-
svítí ani jedna lampa, ani jedna žárovka.
Nefungují počítače, telefony, televize, led-
ničky - zkrátka nic, co ke svému provozu
potřebuje elektrickou energii. 

A nejen to, výpadek elektřiny by ukončil
také dodávky tepla, plynu a vody do do-
mácností. Domy v mrazech vychladnou za
dvě hodiny. Bez proudu nefungují ani čer-
pací stanice. Vyjet do zhasnutého města
autem není zrovna nejlepší nápad. Nefun-
gující semafory způsobí chaos v ulicích
a zkušenosti ze Spojených států dokazují,
že počet dopravních nehod i jejich obětí
jde v takových případech prudce nahoru.

Tak lze ve stručnosti popsat takzvaný
blackout - totální kolaps elektrizační sou-
stavy. Je to jev, který za dobu existence
České republiky nikdy nenastal. Ale napří-
klad ve Spojených státech, v Itálii, Brazílii
nebo nedávno v Indii se tato pohroma
odehrála.

Japonské, jihoněmecké, americké nebo
balkánské přenosové soustavy zažily
v posledních měsících krizové situace.
Další neočekávaná komplikace v sítích by
v takových případech mohla vést i k blac-
koutu.

Česká přenosová soustava se k podob-
nému kolapsu přiblížila na přelomu roku
2011/12.

Hrozí v České republice blackout? Co ta-
kovou situaci způsobuje?

V posledních letech dispečeři ČEPS stále
častěji řeší kritické situace způsobené
nadměrnými toky elektřiny z oblasti se-
verního Německa přes území ČR a dále na
jih Evropy. Takové toky elektřiny nejsou
plánované a přesahují hodnoty, za kterých
přenosová soustava bezpečně funguje.
Přetížení systému by tak při výpadku ně-
kterého zařízení soustavy mohlo vést až
k plošnému výpadku v dodávkách elek-
třiny, blackoutu.

Existují dispečerské nástroje, kterými
lze nečekané problémy v přenosové sou-
stavě okamžitě řešit. Jejich kombinace

zatím vždy zafungovala, a proto k žádným
výpadkům elektřiny nedošlo. Dispečeři
však mnohem častěji řídí přenosovou
soustavu bez tzv. bezpečnostního kritéria
N-1. To garantuje zachování spolehlivého
chodu přenosové soustavy i po výpadku
její libovolné části (např. vedení, transfor-
mátoru, elektrárenského bloku apod.).

Dokud se neodstraní příčiny těchto
problémů, zvláště na mezinárodní úrovni,
bude ČEPS stále častěji čelit kritickým si-
tuacím jako na přelomu roku 2011/2012.

Proč ČEPS straší blackoutem, když se
vlastně nic neděje?
Díky profesionalitě zaměstnanců ČEPS se
zatím podařilo všechny vyhrocené situace
v přenosové soustavě zvládnout. Neře-
šení situace je však v dlouhodobém vý-
hledu neudržitelné.

ČEPS je v celém řetězci spolupracují-
cích energetických společností právě tím
odpovědným subjektem, který garantuje
fungování páteřní sítě a dodávek elektřiny
do distribučních sítí v celé České repub-
lice. Zajištění bezpečného a spolehlivého
provozu české přenosové soustavy je na-
prostou prioritou. Cokoliv, co splnění této
povinnosti ohrožuje, je nutné řešit – o to
více, pokud se jedná o externí faktor, který
ČEPS může ovlivnit jen nepřímo.

Jaká je konkrétní příčina přetoků elek-
třiny přes Českou republiku?
Existuje více důvodů, proč přetoky vzni-
kají. Neplánované tranzitní toky elektřiny
jsou přirozeným fyzikálně-technickým dů-
sledkem propojení přenosových soustav,
který nemá a priori negativní dopad na

Hrozí nám blackout?
Dodávky elektrické energie v každém okamžiku bereme jako samozřejmost. Podle nedávného
průzkumu si více než pět procent mladých lidí v Praze neumí představit, že by byla elektřina vypínána.
Přitom jsme i v České republice byli několikrát takříkajíc na hraně, kdy hrozilo, že se ponoříme do
tmy. Zájemci, kteří toho chtějí vědět více nejen o provozu přenosové soustavy, ale i hrozbě blackoutů
a jejich příčině, naleznou řadu odpovědí na www stránkách společnosti ČEPS. Otiskujeme otázky
a odpovědi vztahující se k hrozbě kolapsu elektrizační soustavy. 
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Výpadek proudu ve městě San
Clemente v americké Kalifornii.

Dopravní zácpa na výpadovce
Dillí – Gurgaon po blackoutu
dne 31. července 2012.
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spolehlivost provozu sítí. Dnes však za-
znamenáváme nekontrolovatelný nárůst
těchto toků, které stupňovitě zatěžují pře-
nosovou síť ČEPS a často v ní způsobují
velmi kritické situace.

Mezi hlavní důvody, proč přetoky začaly
ohrožovat přenosovou soustavu ČR, patří
výrazný nárůst množství elektřiny vyro-
bené z větrných zdrojů, umístěných pře-
vážně na severu Německa, v kombinaci
s nedostatečnou vnitroněmeckou kapaci-
tou pro její přenos. Situaci ještě umocňuje
odstavení první skupiny jaderných elekt-
ráren na severu a jihu Německa (přes
8000 MW).

Svůj podíl na současné situaci má také
způsob obchodování s elektřinou. Sjed-
nané obchody v rámci jedné země, nebo
mezi dvěma zeměmi, vyvolávají fyzikální
toky elektřiny, které zdaleka nenásledují
obchodní cesty takových tržních tran-
sakcí. 

Elektřina teče cestou nejmenšího od-
poru, takže např. export elektřiny z Ně-
mecka do Rakouska prochází z významné
části (až z 50 %) přes Polsko a Česko. Tato
cesta je totiž pro elektřinu snazší než
přímá cesta uvnitř Německa a dále do Ra-
kouska. 

Současné vymezení obchodních zón
v regionu střední a východní Evropy
(zvláště pak existence samostatné ně-
mecko-rakouské zóny) umožňuje takové
obchodní aktivity na trhu s elektřinou,
které výrazným způsobem přispívají ke

vzniku kritických přetoků elektřiny přes ČR
a sousední země. 

Jaké oblasti v ČR jsou rizikové z hlediska
výpadku elektřiny kvůli přetokům z Ně-
mecka? Co zde reálně hrozí?

Na území České republiky by nadměrné
přetoky elektřiny mohly způsobit výpadek
nejpravděpodobněji v oblasti jihozápad-
ních Čech. Společnost ČEPS však dělá
všechno pro to, aby různými technickými
i organizačními opatřeními mohla toky
usměrnit a rozložit je na méně zatížená
vedení.  

Blackout v praxi znamená rozsáhlý vý-
padek zásobování elektřinou. Typicky
k němu dojde kombinací poruch, které se
kaskádově šíří a přetěžují další vedení.
Proto je na místě hovořit o blackoutu
v rámci celého systému, i s přesahem do
sousedních přenosových soustav. 

Případným výpadkem přetížených ve-
dení by se totiž mohl přerušit tranzit
elektřiny přes českou soustavu. Pokud
by takový případ nastal v období vyso-
kých přetoků přes hranice ČR, situace
u našich sousedů by byla rázem ještě
kritičtější. 

Jde nadměrným přetokům zabránit?
Jaká opatření ČEPS přijímá?

ČEPS o řešení problémů nadměrných
přetoků jedná již delší dobu na evropské,
regionální i národní úrovni. V první řadě
prosazuje intenzivnější koordinaci pro-

vozu evropských přenosových soustav
a jejich dispečerského řízení.

Společnost ČEPS pracuje s řadou opa-
tření i novými nástroji, které umožňují
identifikovat a předvídat kritické situace
v soustavě. K dispozici má řadu sousled-
ných opatření, jako například změny v za-
pojení sítě (rekonfigurace), které sníží
riziko přetížení některých vedení. 

Dále může měnit vyráběný výkon kon-
krétních elektrárenských bloků (redispeč),
které v případě změn vyráběného výkonu
odlehčí přetěžované části přenosové sou-
stavy. Snížený výkon v jedné části je kom-
penzován zvýšením výkonu v jiné, méně
zatížené, části přenosové soustavy. 

V rámci bilaterální dohody o operativní
spolupráci lze požádat o snížení výroby
v soustavě sousedního státu (například
německý provozovatel 50Hertz může být
požádán o snížení výroby v oblasti poblíž
našich hranic a ČEPS pak zvýší výkon tu-
zemských elektráren dodávaný do sou-
stavy ČR). 

Protože do budoucna hrozí opakování
kritických situací, je nutné urychlené po-
silování přenosových soustav v regionu
střední a východní Evropy. ČEPS hodlá
do roku 2025 investovat více než 60 mili-
ard korun do posílení a modernizace do-
mácí přenosové soustavy. Investice
budou směřovat například do rekon-
strukcí a rozšiřování rozvoden, moderni-
zací a zdvojování vedení přenosové
soustavy ČR. 
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České přenosové soustavě by ovšem
nejvíce odlehčila nová zahraniční vedení
spojující sever a jih Německa.

Postaví ČEPS transformátor s regulací
fáze? Jak takové zařízení funguje?

Společnost ČEPS plánuje postavit na
přeshraničním propojení s Německem
tzv. phase shifting transformer (PST).
Jedná se o opatření, které nenahrazuje
rozvoj infrastruktury přenosové soustavy.
Pouze pomáhá překlenout kritickou dobu,
než budou postaveny dostatečné kapacity
na přenos elektřiny mezi severem a jihem
Německa.

Stavba PST (phase shifting transfor-
mer) je zahrnuta do Plánu rozvoje přeno-
sové soustavy ČR 2013 – 2022. Je
navržena do seznamu projektů PCI candi-
dates (Projektů společného zájmu Evrop-
ské komise) a TYNDP (Desetiletého plánu
rozvoje sítí asociace evropských provozo-
vatelů přenosových soustav).

Transformátor s regulací fáze je zaří-
zení, které prostřednictvím změny fázo-
vého úhlu umožňuje regulovat toky
elektřiny vedení (větve), ve které je insta-
lován. Omezení toku na jedné větvi
oproti ostatním paralelním větvím sítě
způsobí přerozdělení toků (elektřina
proudí cestou nejmenšího odporu),
a přesouvá tak část toků na okolní méně
zatížená vedení.

ČEPS v současné době realizuje projekt
přípravy stavby PST, který je značně tech-
nicky, finančně i časově náročný. Nejbliž-
ším možným termínem pro zprovoznění
PST je rok 2017.

V současné chvíli se stavba PST jeví
jako jediné spolehlivé řešení, které

umožní ochránit elektroenergetickou pře-
nosovou soustavu ČR. ČEPS však věří, že
PST nakonec nebude muset stavět a sou-
časná situace se vyřeší posílením kapacity
přenosových soustav v Německu, rozdě-
lením německo-rakouské obchodní zóny
a dohodou s německým provozovatelem
sítí (50Hertz) o omezení přetoků z Ně-
mecka do ČR. 

Nebylo možné přetoky elektřiny předví-
dat a připravit se na ně?

Evropské propojené přenosové sou-
stavy jsou ovlivněny řadou faktorů,
z nichž některé nejde předvídat. Proto se
na ně nelze dopředu připravit (např. ně-
mecké rozhodnutí o odklonu od jádra).

O potížích souvisejících s výrazným ná-
růstem produkce elektřiny ze zdrojů
s přerušovaným charakterem výroby (zá-
vislých na aktuálním počasí), zejména vě-
trných elektráren, se díky modelovým
výpočtům v Evropě vědělo s dostateč-
ným předstihem. 

Evropská studie EWIS, zveřejněná
v dubnu 2010, poukázala na závažné po-
tíže s provozem soustav v zemích souse-
dících s Německem, včetně ČR. Ty měly
nastat po roce 2015. Události posledních
měsíců však ukázaly, že se problémy pro-
jevily dříve a ve větší míře, než se předpo-
kládalo. 

Liberalizace trhu s elektřinou a masivní
rozvoj obnovitelných zdrojů nebyly v Ně-
mecku s dostatečným předstihem dopro-
vázeny adekvátním posilováním lokálních
přenosových soustav. 

Výstavba přenosové infrastruktury je
přitom velmi zdlouhavá. Kvůli mnohale-
tým schvalovacím procesům na místních

i celostátních úřadech trvá výstavba ve-
dení průměrně 10 let. A to jak v České re-
publice, tak i v ostatních evropských
státech.

Co konkrétně přetoky elektřiny v české
přenosové soustavě způsobují?
•  ohrožují spolehlivost provozu elektri-

zační soustavy:
-  překračují únosné limity pro pře-

shraniční přenos elektřiny (přes hra-
nice ČR obvykle proudí elektřina
v objemu do 1 000 MW, v kritickém
období však dosahovala hodnoty
3 500 MW);
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-  zatěžují některé části přenosové sou-
stavy až na hranici technického ma-
xima;

•  omezují přeshraniční obchod a vytvářejí
diskriminační prostředí pro účastníky
trhu;
-  respektují pouze fyzikální zákonitosti

(elektřina proudí cestou nemenšího
odporu) a nesoutěží tak o přeshra-
niční přenosové kapacity s dalšími
obchodními transakcemi v rámci re-
gionu;

•  vynucují si aktivaci mimořádných opa-
tření, zvláště redispečink (změnou vyrá-
běného výkonu elektráren se v případě
potřeby snižuje riziko přetížení vedení
a kolapsu celého systému);

•  přináší vysoké náklady spojené s akti-
vací mimořádných opatření;

Mají s přetoky elektřiny problémy i jiné
země v Evropě?

Ano. Přetoky jsou problémem celé kon-
tinentální Evropy. V rámci regionu střední
a východní Evropy jsou kromě Česka za-
těžovány také elektrizační soustavy Pol-
ska, Slovenska a Maďarska, ale
i Holandska a Belgie (ty ovšem pro
ochranu vlastních sítí používají na svých
hranicích transformátory s regulací fáze).

K nadměrným přetokům dochází napří-
klad, když si energie vyrobená v oblasti
severního Německa najde odbyt až na
Balkáně (typicky při nedostatku vody pro
tamní vodní elektrárny). Elektřina pak
proudí z Německa okruhem přes soustavy
České republiky, Polska, Slovenska a Ma-
ďarska. 

Je ČEPS v současné době nějak finančně
kompenzována za způsobené problémy?

Při mezinárodním obchodu s elektřinou
vznikají toky elektřiny, které v souladu
s platným nařízením č. 714/2009 ES ne-
smějí být v tranzitních zemích zpoplat-
něny. Náklady vyvolané danými toky
elektřiny jsou kompenzovány mezi jed-
notlivými TSO. To v konečném důsledku
znamená, že se náklady prostřednictvím
národních tarifů rozpočítávají k tíži spotře-

bitelů exportujícího, resp. importujícího
státu.  

ČEPS měla zásadní výhrady k podobě
tohoto kompenzačního mechanismu,
nicméně platnou legislativu respektuje.
V poslední době se na půdě ENTSO-E di-
skutuje o tom, že by mělo dojít k revizi
mechanismu. ČEPS se bude zasazovat
o to, aby revize (nařízení č. 838/2010 ES)
nebyla pro ČR nevýhodná a nevedla
k navýšení plateb, které společnost ČEPS
za stávajících podmínek do systému od-
vádí. 

Kompenzace mezi ČR a Německem
(nad rámec mechanismu ITC) by měly být
součástí připravované smlouvy mezi
ČEPS a 50Hertz. Německý provozovatel
přenosové soustavy by na základě
smlouvy měl hradit náklady české strany,
způsobené přetoky z Německa. 

Proč ČEPS kritizuje německo-rakouskou
obchodní zónu?

Současné tržní nastavení německo-ra-
kouského regionu pro obchodování
s elektřinou umožňuje obchodní výměny,
které převyšují fyzické možnosti propoje-
ných soustav Německa a Rakouska.  Zob-
chodované toky elektřiny jsou pak
„vytlačené“ do přenosových soustav Pol-

ska a ČR na jedné straně a Holandska
a Belgie na straně druhé. Přes ně se elek-
třina vrací okruhem zpět do Německa
a Rakouska. 

Kromě toho, že dané toky elektřiny pře-
těžují českou přenosovou soustavu, vynu-
cují si i snižování přeshraničních kapacit
na českých hranicích, a tím omezují ob-
chodní aktivity v České republice. Dochází
tak k situacím, kdy jsou obchodníci diskri-
minováni samotnou existencí obchodní
zóny Německa a Rakouska. 

ČEPS proto usiluje o přenastavení sy-
stému tak, aby obchodní transakce nepře-
vyšovaly fyzické možnosti propojených
soustav.

Situaci by vyřešilo rozdělení jednotné
německo-rakouské obchodní zóny na
menší oblasti a respektování přenoso-
vých možností okolních soustav při uzaví-
rání vzájemných obchodů mezi těmito
zónami.

K potřebě takového rozdělení dospěli
i další provozovatelé přenosových sou-
stav z Polska, Slovenska a Maďarska. 

Co je třeba udělat, aby již přetoky nevzni-
kaly a nehrozil blackout?

Z pohledu společnosti ČEPS je třeba
nejprve odstranit příčiny vzniku přetoků.
Jedná se především o nepoměr mezi ma-
sivními investicemi do obnovitelných
zdrojů energie a nedostatečným rozvojem
přenosových kapacit sítě. 

Cílové řešení problému spočívá na Ně-
mecku (nedostatečné propojení severu
a jihu). Renovace a posilování sítě s ohle-
dem na přetoky proudící z Německa čekají
v následujících letech také ČR. Společnost
ČEPS plánuje investovat do české přeno-
sové sítě v následujících letech desítky
miliard korun. 

Výstavba elektroenergetické infrastruk-
tury je značně časově náročná. ČEPS se
proto přednostně soustředí na realizaci
krátkodobých a střednědobých opatření,
která by měla riziko přetoků výrazně sní-
žit. Jedná se především o aktivity týkající
se:
•  rozdělení německo-rakouské obchodní

zóny a zavedení tržního řízení přetížení
na německo-rakouské hranici,

•  zpracování nezávislé celoevropské stu-
die o způsobech řešení problému pře-
toků, včetně přenastavení obchodních
zón a objektivní analýzy současného na-
stavení tržního regionu,

•  technických opatření v rámci přenosové
sítě ČR. 
Součástí strategie ČEPS, a.s., pro řešení

přetoků je rovněž příprava instalace trans-
formátorů s regulací fáze na přenosovém
přeshraničním profilu s 50Hertz (německý
provozovatel přenosové soustavy) a do-
sažení smluvního ujednání se společností
50Hertz o udržování přetoků elektřiny
z Německa v bezpečných mezích.

�
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Pane generální řediteli, Pražská energetika
si v letošním roce připomíná 115 let od za-
ložení právního předchůdce dnešní akci-
ové společnosti. Které významné milníky
v její historii byste v této souvislosti zdů-
raznil?

Když pomineme zajímavou historii na-
šich předchůdců, tak určitě stojí za zmínku
datum první leden 1994. To vznikla Pražská
energetika jako akciová společnost. 

Dále bychom mohli hovořit o roce 2002,
a to hned ze dvou důvodů. Jednak to byl
rok poznamenaný povodněmi, jaké nikdo
nepamatuje. Rozlitá voda zapříčinila
v Praze odpojení 8 658 domů a 71 817 od-
běratelů od elektřiny. Velkoodběratelů bylo
bez elektřiny celkem 317. Kvůli zatopení,
nebo z preventivních důvodů, jsme museli
odpojit celkem 526 distribučních trafosta-
nic. Přesně po jednom měsíci po vpádu
velké vody do hlavního města jsme však
mohli ohlásit, že jsme připraveni dodávat
elektřinu do každého domu a objektu, který
byl postižený povodní. Bezprostřední ná-
klady na tuto obnovu vyšly na 270 milionů
korun a další zhruba stejnou částku jsme
proinvestovali do konce roku 2004, aby-
chom uvedli pražskou energetickou síť do
stavu, v jakém byla před povodní. Povodně
roku 2002 byly skutečnou krizí, kterou však
Pražská energetika prošla se ctí díky úsilí
a nasazení všech svých zaměstnanců. 

Rok 2002 znamenal i zahájení uvolňo-
vání trhu s elektřinou, kdy si největší odbě-
ratelé mohli zvolit svého dodavatele
elektřiny. Postupná liberalizace trhu trvala
až do roku 2006, kdy se oprávněnými záka-
zníky stali i ti nejmenší odběratelé – tedy
domácnosti. Od té doby panuje na trhu
s elektřinou plně konkurenční prostředí, ve
kterém si Pražská energetika vede docela
dobře. 

Rok 2006 je z našeho pohledu zajíma-
vým i tím, že v rámci oddělení regulova-
ných činností od ostatních činností (tzv.
„unbundling“) vznikla dceřiná společnost
PREdistribuce, a. s. Společně s dalšími
dceřinými společnostmi – PREměřeni,
a. s., (dříve ODEM) a PREleas, a. s., tak od
roku 2006 existuje Skupina PRE zahrnující
Pražskou energetiku, a. s., a jmenované
dceřiné společnosti.

Za významný milník především s výhle-
dem do budoucna lze považovat i leden

roku 2011, kdy se PRE stala držitelem li-
cence na obchodování s plynem a nabídku
této komodity postupně realizuje.

Jak byste charakterizoval soudobou po-
dobu Pražské energetiky?

Naše firma je třetí největší obchodník
s elektřinou na energetickém trhu v ČR
uplatňující nejmodernější prvky obsluhy
zákazníků a poskytující širokou škálu slu-
žeb všem - od nejmenších odběratelů až
po velkoodběratele. Je spolehlivým distri-
butorem elektřiny na území hlavního
města ČR a města Roztoky prostřednictvím
své dceřiné společnosti PREdistribuce,
a. s. Skupina PRE je významným partne-
rem regionu, ve kterém působí v oblasti
veřejného života a sociální sféry. V nepo-
slední řadě je i atraktivním zaměstnavate-
lem.

V průběhu uplynulých osmnácti let spo-
lečnost doznala řadu změn, investice do
jejího rozvoje byly v řádu desítek miliard
korun. Můžete uvést významné investiční
akce z tohoto období?

V rámci obnovy a výstavby energetické
sítě sledujeme dva zásadní cíle. Především
zvyšování spolehlivosti dodávky elektřiny
a také rozvoj našeho hlavního města. Za
zmíněných osmnáct let vyrostla v Praze
řada obchodně administrativních celků
a obytných částí, které by nebylo možné
realizovat, kdybychom pro ně nezajistili
dostatek elektřiny. Postavili jsme a spustili
do provozu, nebo zcela rekonstruovali
řadu rozvoden vysokého napětí. Stačí jme-
novat například zapouzdřenou rozvodnu
na Červeném Vrchu, další vnitřní rozvodny
na Smíchově, na Pankráci, venkovní na
Černém Mostě, kompletní rekonstrukcí
prošly zásadní energetické uzly jako roz-
vodna Střed, Holešovice, Pražačka či Bě-
chovice.

Zrekonstruovali jsme a posílili venkovní
vedení velmi vysokého a vysokého napětí
v okrajových částech Prahy, které je zá-
sadní pro zvýšení spolehlivosti dodávky
elektřiny pro město. Připomenout musím
i propojení obou břehů Vltavy tunelem
pod korytem řeky, kudy vedou kabely mezi
rozvodnami Karlov a Smíchov. Tím došlo
k zásadnímu zlepšení situace na smíchov-
ské straně Vltavy a to umožňuje poměrně

významný rozvoj této části hlavního
města. 

Co Vy osobně považujete za největší
úspěch a naopak, co se nepovedlo, jak
byste si přál?

Každá z vyjmenovaných akcí má svůj
velký význam a vyzdvihovat jednu na úkor
druhé by nebylo správné. Za úspěch lze

Pozitivní je, že stále je udržována soběstačnost 
naší republiky v oblasti elektřiny
Elektřinu dnes bereme jako něco, co je vždy takříkajíc po ruce. Podle nedávného průzkumu si více než
pět procent mladých lidí v Praze neumí představit, že by mohlo dojít k přerušení její dodávky. Je to pro
ně samozřejmost, stoprocentní služba, a nepřemýšlí o tom, jaké úsilí energetiků je třeba, aby tomu tak
bylo. Pražská energetika, a. s., která tuto službu spolehlivě zabezpečuje v hlavním městě, je stabilní
a prosperující společnost s tradicí od roku 1897. Patří i mezi významné obchodníky s elektřinou na
energetickém trhu České republiky. Využíváním nejmodernějších technologií a postupů uspokojuje
požadavky a očekávání zákazníků; zároveň je pro své zaměstnance silným sociálním partnerem, který
pečuje o jejich profesionální rozvoj. Ing. Pavla Elise, MBA, předsedy představenstva a generálního
ředitele Pražské energetiky, a. s., jsme se proto zeptali:
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rozhodně považovat to, že se nám pláno-
vané akce daří plnit, že pracujeme v sou-
ladu se zájmy na rozvoj města a plníme tak
roli jednoho ze zásadních partnerů, bez
kterých by Praha jen velmi těžko držela
krok s ostatními evropskými metropolemi.

Které důležité investiční akce připravujete
do budoucna?

Nyní pracujeme na energetickém posí-
lení Karlína, především Rohanského os-
trova, kde se počítá s velmi rozsáhlou
výstavbou. Zkoumáme možnosti vybudo-
vat v Praze startovací či špičkové zdroje
o poměrně malém výkonu, ale zásadní
svým významem.  Snažíme se být aktivní
v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů.

S tím úzce souvisí energetická bezpečnost
a takříkajíc prevence před blackoutem.
Může nastat v Praze, co by to znamenalo?
Dají se charakterizovat následky a škody,
které by způsobil? 

Praha není nějakým samostatným
„energetickým“ světem sám pro sebe.
Jsme napojeni na celou energetickou síť
v ČR a Evropě. Nastanou-li kdekoli prob-
lémy rozsahu blackoutu, nebude jich
zřejmě uchráněna ani Praha. Na území

hlavního města není žádný zásadní ener-
getický zdroj, který by byl schopen zásobo-
vat elektřinou rozhodující zařízení
(zásobování pitnou vodou, kanalizaci, dů-
ležité objekty – nemocnice atd.) Museli by-
chom čekat na pomoc „zvenčí“, protože
elektřinu bychom potřebovali i pro zpro-
voznění rozvoden a energetické sítě vůbec.
Také majitelé menších zdrojů na území
Prahy potřebují většinou pro start těchto
zdrojů elektřinu. O škodách a následcích
nechci hovořit, protože to je závislé na roz-
sahu výpadku, na čase obnovení dodávky
elektřiny do předávacích bodů na okraji
Prahy a na dalších faktorech. 

Dnes je slovo smart grids skloňováno
v řadě souvislostí. Od inteligentních sítí se
podle jedněch očekávají doslova zázraky,
jiní jsou naopak skeptičtí s tím, že náklady
výrazně převýší dosažené efekty. Jak Vy
osobně vnímáte tuto problematiku, co od
nich očekáváte a jaké kroky v tomto
směru podniká PRE?

To je určitě trend budoucnosti, který
bedlivě nejen sledujeme, ale také realizu-
jeme první kroky. Máme v běžném pro-
vozu nasazených prvních několik tisíc tak
zvaných chytrých elektroměrů. Ověřujeme
na nich možnosti komunikace dat po ener-

getické síti, jejich možnosti a schopnosti.
Uvidíme, jakým směrem se v této oblasti
bude ubírat vývoj, každopádně chceme být
jeho aktivní a praktickou součástí.

Podílíte se na projektu k využití elektřiny
v dopravě v České republice – e-mobilita.
Na jaké oblasti se především zaměřujete?

Elektřinu pro pohon vozidel vnímáme
jako součást zmíněných chytrých sítí. Praž-
ská energetika se profiluje jako infrastruk-
turální partner hlavního města v této
oblasti. To znamená, že jsme deklarovali,
že se postaráme o výstavbu nabíjecích sta-
nic pro elektrovozidla. Od spuštění našich
prvních nabíjecích stanic již uběhlo více
než jeden a půl roku. Dnes jich máme na
území města 12, další se staví, což na sou-
časný počet elektrovozidel v pražské do-
pravě bohatě stačí. Testujeme v běžném
provozu i několik elektroaut, abychom si
ověřili nejen jejich možnosti, zejména do-
jezdy, ale i chování našich nabíjecích stanic
v reálných situacích. Současný stav e-mo-
bility však stále vnímáme jako image zále-
žitost než skutečný byznys. Také proto
podporujeme různé osvětové akce, konfe-
rence, výstavy, veletrhy apod.

Jak jste uvedl, v srpnu uplynulo deset let
od povodní. Jaké poučení z nich pro PRE
vyplynulo, v čem by dnes byla situace jiná,
pokud by k nim došlo ve stejném rozsahu?

V této oblasti udělalo velký kus práce
především město Praha – mimochodem
náš významný akcionář – výstavbou růz-
ných protipovodňových zábran a zařízení.
Věřím, že voda by dnes už nezaplavila tak
rozsáhlé území, jako v roce 2002. Na dru-
hou stranu je jasné, že energetická síť
v Praze převážně uložená v podzemí
včetně mnoha zařízení jako jsou distri-
buční trafostanice, by musela čelit nejen
záplavám, ale i hladině spodní vody. Roz-
hodovala by konkrétní situace, rozsah zá-
plav a mnoho dalších faktorů. Věřím, že
s našimi zkušenostmi bychom takové situ-
aci čelili opět velmi úspěšně, ale raději ji
nepřivolávejme. 

Většinovým akcionářem PRE je společně
s Hlavním městem Prahou německá spo-
lečnost EnBW. Můžete nám o ní říci více,
v čem jsou její přínosy z pohledu činnosti
Pražské energetiky?

Energie Baden Württenberg je třetí nej-
významnější energetická společnost v Ně-
mecku, kde mají mnohem bohatší
zkušenosti například z konkurenčního pro-
středí na trhu. V nedávné minulosti jsme
realizovali hned několik projektů, jejich vý-
sledkem je nejen výměna zkušeností, ale
především uplatnění nejnovějších po-
znatků v praxi. Synergické efekty se promí-
tají do snižování nákladů, dosahování
úspor. Našim zákazníkům se otevírají mož-
nosti nových služeb a jednodušších po-
stupů. Spojení obou subjektů bylo
šťastným krokem přinášející výhody nejen
oběma partnerům, ale především našim
zákazníkům. 

PRE je držitelem ocenění Bezpečný pod-
nik. Dnes se problematika bezpečnosti
práce v některých firmách dostává takří-
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kajíc do pozadí. V případě energetiky,
a konkrétně společnosti, v jejímž čele sto-
jíte, můžeme hovořit o opaku. Které hlavní
důvody vás k tomu vedou. Jistě to není
jen fakt, že elektřina je sama o sobě „ne-
bezpečná“?

Musíme si uvědomit, že bezpečnost
práce je především otázkou prevence. Je
také pravda, že prevence něco stojí – je
nutné investovat do vybavení zaměst-
nanců, nových, efektivnějších technologií
a také do odborného a profesního vzdělá-
vání. Ukázalo se však, že se to vždy vy-
plácí, neboť částka vynaložená do
následného odstraňování škod bývá vždy
mnohonásobně vyšší. Jsme přesvědčení,
že je dlouhodobě výhodné připravit našim
zaměstnancům co nejlepší podmínky pro
práci, což samozřejmě nespočívá pouze

v tom splnit pouze podmínky zákonných
předpisů a norem.

Bezpečnost práce je dnes často spojována
se životním prostředím. I v této oblasti
jste držitelem řady ocenění. Na co vše se
zaměřuje politika péče o životní prostředí
Pražské energetiky?

V rámci skupiny PRE máme zaveden En-
vironmentální systém řízení (EMS) podle
normy ISO 14001. Politika ochrany život-
ního prostředí je pojata komplexně a za-
měřuje se nejen na „technické“ záležitosti,
jako je provoz zařízení, nakládání s odpady,
nové technologie, ale také na vzdělávání
zaměstnanců v této oblasti a ochranu je-
jich zdraví (zde návaznost na bezpečnost
práce). 

Zaměstnanci musí vědět, jak provozovat
zařízení, aby dopad na životní prostředí byl
co nejmenší. Jak musí nakládat s odpady,
aby nedocházelo k jejich únikům. Zde spo-
lupracujeme se specializovanými firmami.
Ukázalo se jako výhodné nahrazovat staré
technologie novými, protože prostě škod-
livých látek je tam méně, jsou také spoleh-
livější a nepotřebují tak častou údržbu.
Kladně se také projevila osvěta zaměst-

nanců. Systém vzdělávání a předávání in-
formací zvýšil jejich povědomí nutnosti
ochrany životního prostředí a snahu o jeho
zlepšování.

Další cílovou skupinou jsou naši zákaz-
níci. Byly vytvořeny osvětové programy
o úspoře elektrické energie určené nejen
pro dospělé, ale také pro nejmenší děti.
V poradenském centru se mohou dozvědět
o energeticky úsporných spotřebičích,
osvětlení, inteligentní domácnosti, ale také
o elektromobilní dopravě.

Energetika obecně se potýká s nedostat-
kem kvalifikovaných odborníků na všech
úrovních. Jak řešíte tuto situaci konkrétně
v PRE, jaké výsledky vám přináší spolu-
práce s vysokými a středními integrova-
nými školami?

Je pravdou, že většina profesí v oboru
elektroenergetiky je velmi specifická a je
těžké vychovat si nové a kvalitní zaměst-
nance na pozicích, z pohledu oboru, klíčo-
vých. Abychom byli připraveni obstát
v konkurenci ostatních, stejně orientova-
ných společností na otevřeném trhu s elek-
třinou, je třeba, mimo jiné, oslovovat
a aktivně spolupracovat s vybranými
středními, vyššími odbornými, ale i vyso-
kými školami. Ze zkušeností víme, že účin-
ným propojením teorie s praxí a dalším
rozvojem absolventů si vychováme bu-
doucí kvalitní zaměstnaneckou základnu. 

Pražská energetika má již od roku 2009
zaveden Recruitment program, který pod-
poruje nástup absolventů odborných škol
do zaměstnaneckého poměru ve Skupině
PRE. Klíčovým cílem tohoto programu je
zajistit předání dlouhodobě nabytých pra-
covních znalostí a zkušeností absolventům
stávajícími zaměstnanci s blízkým náro-
kem na odchod do starobního důchodu.
Na základě doporučení škol, se kterými má
PRE uzavřenou rámcovou smlouvu o spo-
lupráci (např. Střední škola COPTH Podě-
bradská, VOŠ a SPŠE Františka Křižíka,
ČVUT FEL, a jiné), přicházejí do PRE ti nej-

lepší absolventi a z výsledků Recruitment
programu za dobu jeho trvání je zřejmé, že
tato spolupráce nese své ovoce – od roku
2009 jsme si takto „vychovali“ 15 nových
elektromontérů a techniků, kteří mají
zájem o práci v oboru a mají velmi dobré
pracovní výsledky. V rámci správné strate-
gie rozvoje a řízení lidských zdrojů Skupiny
PRE je však nutné systematicky rozvíjet
a zlepšovat interpersonální dovednosti,
znalosti a výkon nejenom zaměstnanců
v elektro profesích, ale všech zaměstnanců
Skupiny PRE. Z tohoto důvodu vynakládá
Skupina PRE nemalé finanční prostředky
na různé druhy kurzů, školení a rozvojo-
vých programů pro zaměstnance na všech
pracovních pozicích a zároveň podporuje
i zvyšování kvalifikace vybraných zaměst-
nanců formou kombinovaného studia na
sekundárním, ale především na terciálním
stupni vzdělání. 

Na nový rok si připomene 20 let od vzniku
České republiky. Energetika jako celek se
za toto období transformovala do nynější
podoby. Některé věci se povedly, jiné
méně. Co považujete za úspěch, a naopak,
co jí neprospívá?

Určitě nejvýznamnějším faktorem, který
energetiku ovlivnil, je zavedení plně kon-
kurenčního prostředí. To sebou neslo
i různé transformace energetických firem,
změny ve strukturách jejich vlastníků
a vznik mnoha nových subjektů.  Pozitivní
je, že stále je udržována soběstačnost naší
republiky v oblasti elektřiny. Ocenit mů-
žeme i zavádění obnovitelných zdrojů,
i když se najdou kritici, kteří tvrdí, že to jde
pomalu. My však musíme mít na mysli
spolehlivost energetické sítě a všichni
víme, jaké komplikace mohou neregulova-
telné obnovitelné zdroje občas přinášet.
Mohl bych zmínit i celou řadu evropských
regulačních opatření, o jejichž smyslu a vý-
znamu bychom mohli donekonečna disku-
tovat, ale jednou tady buď už jsou, nebo
v nejbližší době budou, tak je nutné se
s nimi vyrovnat. Budoucnost ukáže, nako-
lik jsou užitečná.

Otázka na závěr: Jak by měla podle Vašich
představ vypadat Pražská energetika za
dvacet let?

Pevně věřím, že bude držet stále přední
příčku mezi českými energetickými společ-
nostmi, a hlavně, že bude nadále poskyto-
vat svým zákazníkům spolehlivou dodávku
elektřiny v různých produktech doslova ši-
tých na míru každému odběrateli. Samo-
zřejmostí bude rozsáhlá škála služeb,
komfortní servis a dokonalé poradenství.
Jsem přesvědčen, že v té době bude celá
Skupina PRE i nadále významným partne-
rem našeho hlavního města.

Za rozhovor poděkoval 
František Petružalek

�
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Zpráva o činnosti a následná diskuse
byly věnovány nejen hodnocení
uplynulého období, ale především

definování hlavních úkolů pro letošní rok
a následující období, neboť „jak ukazuje
současný ekonomický vývoj, nebude rok
2013 jednoduchý, lze předpokládat, že
současné problémy budou gradovat
a vyostří se i sociální prostředí, takže da-
leko obtížněji se budou prosazovat
oprávněné zájmy jeho členských organi-
zací. Bude proto nutné udržet si korektní
vztahy se státní správou, zákonodárným
sborem, regionálními samosprávami
a zachovat si vzájemnou korektnost i při
sociálním dialogu s partnerskými odbo-
rovými svazy.“

Svaz si dnes klade za cíl stát se vůdčí
a prestižní profesní organizací v rámci
energetického hospodářství ČR. Ke spolu-
práci chce přizvat další subjekty z oblasti
energetického hospodářství, odborného
školství, vědy a výzkumu, které stojí mimo
něj. Rovněž v rámci zahraničních vztahů
chce ČSZE hrát výraznější roli, stejně jako
v dalších oblastech činnosti.

Hlavní cíle a úkoly  ČSZE pro rok 2013
vycházejí ze záměrů Svazu na příští ob-
dobí a obsahují již řadu přijatých nebo
plánovaných opatření, reagují na turbu-
lentní prostředí světového vývoje, který
ovlivňuje vývoj české ekonomiky, energe-
tiku nevyjímaje, a na očekávanou hospo-
dářskou a politickou situaci v naší zemi.

Prosazovat urychlené přijetí ASEK
a rozpracování cílů SEK do konkrétních
úkolů. Nezbytnou podmínkou pro bez-
pečné a efektivní fungování energetiky
ČR je stanovení jasných cílů a priorit.
Usilovat, aby se Státní energetická kon-
cepce a její aktualizace stala dlouhodobě
závazným koncepčním dokumentem,
který je zároveň předpokladem a pod-
mínkou pro vytváření stabilního pro-
středí energetiky ČR zejména
z investičního hlediska. SEK průběžně
doplňovat rozpracováním aktuálních
témat reagujících na dynamické změny
ovlivňující energetiku ČR. Podle potřeby
v této souvislosti spolupracovat s odbor-
níky z Ministerstva průmyslu a ochodu
ČR a s příslušnými institucemi na vytvo-
ření legislativních nástrojů nezbytných
pro uvádění ASEK do praxe.

Podporovat další rozvoj jaderné ener-
getiky v ČR jako důležitý a stabilizující
prvek pro zajištění dostatku elektřiny
v dlouhodobém horizontu. 

Podporovat rozvoj teplárenství a využití
výhod CZT i v podmínkách zpřísněných
emisních limitů. 

Požadovat od provozovatelů OZE vyšší
odpovědnost za stabilitu elektrizační sou-
stavy a podporovat útlum financování OZE.

Usilovat o stabilizaci financování pod-
pory OZE využitím dodatečných finančních
prostředků z aukcí povolenek CO2 a ze za-
vedení uhlíkové daně v rámci daně z ener-
gií s cílem omezit další navyšování plateb
spotřebitelů za podporu OZE, které může
být již pro část průmyslu likvidační.

Prosazovat národní zájmy z hlediska spe-
cifických podmínek energetiky ČR a koor-
dinace rozvoje energetiky ČR s aktuální
energetickou politikou EU. Mezi hlavní
úkoly patří udržení principu rozhodování
o mixu zdrojů na národní úrovni a zame-
zení ekonomicky neúměrné podpory OZE.

V souladu s dokumentem „Raw Materi-
als Initiative“, přijatým Evropskou komisí,
prosazovat přednostní využívání domácích
nerostných zdrojů s cílem nezvyšovat závi-
slost na dodávkách strategických surovin,
preferovat rozvoj výrobních elektráren-
ských zdrojů a podporovat posunutí ekolo-
gických limitů těžby hnědého uhlí.

Usilovat o omezení vnějších politicko-
ekonomických zásahů do investičního pro-
středí v energetice a napomáhat stabilizaci
podnikatelského prostředí s dlouhodobou
perspektivou podpory nových investic do
energetiky.

Podporovat výstavbu infrastruktury pro
další rozvoj trhu a pro odstranění úzkých
míst v přenosové soustavě a prosazovat do
praxe zjednodušené projednávání přípravy
a výstavby klíčových prvků infrastruktury
pro zajištění nezbytného rozvoje elektri-
zační soustavy ČR.

Pokračovat ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem a příslušnými pos-
lanci a senátory s cílem plně sjednotit
energetickou a krizovou legislativu týka-
jící se likvidace havarijních (krizových)
stavů v energetických odvětvích včetně
jejich prevence a při mimořádných situ-
acích.

Pokračovat ve spolupráci s příslušnými
ministerstvy a Parlamentem ČR při pří-
pravě a projednávání legislativních norem
týkajících se energetických odvětví a tech-
nického školství a usilovat o to, aby česká
legislativa nestanovila přísnější pravidla,
než určuje legislativa evropská.

Sledovat vývoj legislativy Evropské unie
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a zpracovávat pro členské organizace
aktuální informační materiály.

Pokračovat ve spolupráci s Minister-
stvem práce a sociálních věcí při tvorbě
předpisů a norem z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci; za ČSZE zpraco-
vávat souhrnná stanoviska a připomínky
k těmto materiálům.

Jednání valné hromady patřilo mezi vo-
lební. Skončilo pětileté volební období
představenstva a dozorčí rady a v průběhu
jednání byli zvoleni jejich noví členové.
Všichni navržení jsou zkušenými a uznáva-
nými odborníky v oblasti energetického
hospodářství či technického školství a dá-
vají jistotu, že pod jejich vedením bude
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
dál úspěšně rozvíjet svou činnost a obha-
jovat oprávněné zájmy svých členů v České
republice i v zahraničí. V následujícím ob-
dobí bude pracovat představenstvo ČSZE
ve složení:
Ing. Daniel Beneš, MBA (ČEZ, a. s.)
Doc. Ing. Miroslav Čech, 
CSc. (ČVUT Praha, FJFI)
Mgr. Tomáš Drápela 
(Plzeňská teplárenská, a. s.)
Ing. Pavel Elis, MBA (PRE, a. s.)
Ing. Vladimír Tošovský (ČEPS, a. s.)
Ing. Richard Vidlička, MBA 
(ČEZ Distribuce, a. s.)
sedmým členem představenstva je z titulu
své funkce – ředitele Svazu – 
Ing. Jan Klas.

Dozorčí rada ČSZE ve složení:
Ing. Milan Kroupa (E.ON ČR, s. r. o.)
Ing. Jaroslav Kužel (ČEZ, a. s.)
Ing. Zdeněk Špaček, CSc. (EGÚ Brno, a. s.)

Na prvním zasedání představenstva byl
zvolen předsedou představenstva ČSZE
Vladimír Tošovský, na prvním zasedání do-
zorčí rady byl zvolen jejím předsedou Jaro-
slav Kužel.

Usnesení, které bylo přijato na závěr jed-
nání, mj. vyzývá členské organizace, aby
v roce 2013 vytvářely podmínky pro: pokra-
čování spolupráce mezi energetickými spo-
lečnostmi a odbornými školami – členy
ČSZE ve smyslu „Zásad“ schválených val-
nou hromadou ČSZE dne 6. 12. 2007; čin-
nost reprezentantů Svazu v českých
i v mezinárodních organizacích; aktivní
spolupráci s českými i zahraničními za-
městnavatelskými svazy, a to i na úrovni
odborných komisí.

�

Česká energetika potřebuje jasné cíle a priority
„Český svaz zaměstnavatelů v energetice si za uplynulé období vydobyl postavení významného
sociálního partnera, je uznávanou profesní organizací, která se stala neopomenutelným účastníkem
důležitých jednání, na nichž se diskutuje o dalším směrování české energetiky, jeho autorita je
ceněna i v mezinárodních organizacích, jichž je členem, a partnerskými zaměstnavatelskými svazy
v zahraničí… Tato pozitivní skutečnost musí být hnacím motorem do dalších let, abychom si svou roli
vážené profesní organizace nejen uchovali, ale ještě více posílili. Máme k tomu všechny podmínky
a předpoklady,“ zaznělo ve zprávě o činnosti na jednání valné hromady ČSZE dne 6. prosince v Praze,
kterou přednesl předseda představenstva Svazu Vladimír Tošovský. 
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Více než před rokem byla přijata Stra-
tegie mezinárodní konkurence-
schopnosti (SMK), na jejíž adresu se

zpočátku ozývaly z mnoha stran pozitivní
reakce. Nyní její implementace vázne. Čím
to je? Svaz průmyslu a dopravy ČR ne-
dávno inicioval vznik balíku prorůstových
opatření, který by měl realizaci alespoň
některých bodů strategie zajistit. Jaká je
aktuální situace?

Zúčastnili jsme se přípravy a zpracování
většiny kapitol této strategie. Pojali jsme ji
jako směrování hospodářské politiky, tedy
něčeho, co v České republice nebylo do-
pracováno a chybělo. Proto jsme doku-
ment podpořili jak na tripartitě, tak v době
projednávání vládou. Základní cíl, aby se
Česká republika dostala mezi dvacet nej-
konkurenceschopnějších zemí světa, byl
chvályhodný, ale i ambiciózní. Mezitím
došlo k rozporům uvnitř vládní koalice
i jednotlivých politických stran, takže ačko-
liv by to měl být dlouhodobý materiál, kte-
rým se bude vláda pravidelně zabývat,
opak je pravdou. Na druhé straně je třeba
říci, že některé výseky strategie, jako je
podpora exportu nebo technického vzdě-
lání, se začaly výrazně oživovat, když se
ministrem průmyslu a obchodu stal Martin
Kuba. 

Otázku Strategie jsme v září otevřeli na
našem Sněmu a shodli jsme se, že bylo
chybou, že se materiálem jednotlivá minis-
terstva přestala zabývat. Došli jsme k zá-
věru, že vláda již nemá potřebnou sílu na
to, aby dokument rozpracovala. Proto jsme
vyjádřili požadavek, aby se vybraly rozho-
dující výseky strategie, a ty byly dotaženy.
Mělo by k tomu dojít prostřednictvím sku-
piny Národní ekonomické rady vlády
(NERV) pro prorůstová opatření. Pracovní
tým tvoří pět náměstků ekonomických mi-
nisterstev, pět členů NERVu a pět zástupců
byznysu. 

Jaká konkrétní opatření v prorůstovém
balíku prosazujete?
Jde o pět prioritních oblastí, na které ne-
chceme rezignovat – jsou to instituce, ino-
vace, infrastruktura, dále vzdělanost
s důrazem na technické vzdělávání a pod-
pora exportu. Do této posledně zmíněné
oblasti patří nová exportní strategie, defi-
nování prioritních a zájmových zemí pro
export, ale také stabilita Exportní garanční
a pojišťovací společnosti (EGAP), České
exportní banky (ČEB) a stabilita spojených
agentur CzechInvest a CzechTrade. Tyto
oblasti jsou pro nás důležité, a navíc je to
pravděpodobně také maximum toho, co
můžeme od současné vlády v její aktuální
situaci očekávat. 

Jaké změny je tedy podle průmyslu po-
třeba přijmout v jednotlivých oblastech?
Co by se mělo například zlepšit ve fungo-
vání českých institucí? 
Stav a fungování institucí je podle mého
názoru největším problémem konkurence-
schopnosti České republiky a důvod, proč
jsme v žebříčku konkurenceschopnosti
Světového ekonomického fóra spadli z 38.
na 39. místo. Stále poukazujeme na to, že
státní a veřejná správa je příliš drahá, příliš
rozbujelá, málo efektivní i stále ještě nedo-
statečně transparentní. Důkazem toho jsou
čísla, která ukazují, že u nás dochází k nej-
většímu zneužívání veřejných prostředků
z celé Evropské unie. Pokud jde o instituce,
leží v nich nepředstavitelně vysoké pro-
středky, které ve skutečnosti nepotřebují.
Jako podnikatelé potřebujeme, aby práce
lidí v institucích byla efektivní a koncepční
a instituce byly stabilní. V poslední době je
podnikatelská sféra stavěna před překva-
pivá fakta, na která se nemůže dodatečně
připravit. Velký problém spatřujeme v re-
sortismu, kdy nejsou jednotlivé politiky
provázány a rozhodnutí nejsou ani trans-
parentní. U strategických rozhodnutí by
měla vládní koalice hledat konsensus na-
příč společností a domlouvat se i s opozicí. 

Strategie mezinárodní konkurenceschop-
nosti byla přijata na ministerstvu prů-
myslu a obchodu (MPO). Na jejím vzniku
se významně podílel tehdejší náměstek
Martin Tlapa, který již ministerstvo opus-
til. Nyní se do státní správy vrací a otáz-
kou konkurenceschopnosti by se měl
zabývat na Úřadu vlády. Znamená to
v souvislosti s tím, co jste říkal, pozitivní

změnu – může se stát přístup ke konku-
renceschopnosti nadresortním?
Martin Tlapa této oblasti velmi dobře ro-
zumí. Ale jak jsem řekl, zázraky již během
funkčního období této vlády nelze očeká-
vat. 

Podívejme se na další bod, který jste zmi-
ňoval, a tím je podpora inovací. Co by se
mělo změnit v tomto směru? 
Ani jedna z českých vlád si dosud nebyla
schopná poradit s neefektivním fungová-
ním Akademie věd. Ve všech úspěšných
evropských zemích, jako jsou Dánsko, Ně-
mecko nebo Rakousko, je poměr základ-
ního a aplikovaného výzkumu 60 na 40.
Česká republika to má opačně. Lze přitom
uvést zajímavý příklad. Pokud je do ino-
vací v podnicích vložena stokoruna, vý-
sledný zisk činí 260 korun. V případě
vysokých škol je to zisk ve výši 25 korun.
Tam lze ovšem dosáhnout zlepšení, když
se vysoké školství více propojí s byznysem
a dojde ke zkvalitnění technického vzdělá-
vání. Pokud je ale 100 korun vloženo do
Akademie věd, zpět se vrátí pouze 17 až 20
korun – z toho 9 korun činí výnosy z geni-
ality profesora Antonína Holého. Chápu,
že v základním výzkumu se z deseti pro-
jektů může nakonec vydařit jeden nebo
dva. Není ale možné, aby se navzdory slo-
žité ekonomické situaci v některých insti-
tucích nesnižovaly prostředky, zatímco
jinde se škrtá. Byla sice zřízena Rada pro
výzkum, vývoj a inovace pod vedením Mi-
roslavy Kopicové a cítím, že by se něco
mohlo trochu pohnout. Vláda ale není do-
statečně razantní, aby v této oblasti po-
mohla. 

Jaroslav Hanák: Stav státních institucí je největší problém
konkurenceschopnosti ČR
„Stále poukazujeme na to, že státní a veřejná správa je příliš drahá, příliš rozbujelá, málo efektivní
a nedostatečně transparentní,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
EurActiv s ním hovořil především o balíku prorůstových opatření, který připravovala skupina
NERVu.
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Do jakých oborů by měly v Česku kon-
krétně směřovat finance, pokud jde o vý-
zkum a vývoj? 
Měly by se podpořit ty směry, kde jsme
úspěšní. Kapacity této země jsou omezené,
nemůžeme dělat na evropské či světové
úrovni všechno. Určitě bych vzpomenul
oblast lékařských věd, kde jsme mimo-
řádně dobří. Jsou to i nanotechnologie,
matematické vědy. Ocenění naši výzkum-
níci sklidili v elektronových mikroskopech,
rentgenových laserech, za samorozhodu-
jící systém s prvky umělé inteligence
a v řadě dalších oblastí. Chytré hlavy v naší
zemi jsou.  Pokud jde o průmyslové ino-
vace, české firmy na tom nejsou špatně. Je
ale ještě třeba zlepšit spolupráci s vyso-
kými školami. Proto funguje Fórum prů-
myslu a vysokých škol, které nyní budeme
personálně obměňovat, a doufáme, že se
v této oblasti podaří někam pokročit.  

Jaké jsou z pohledu Svazu průmyslu pri-
ority v oblasti infrastruktury?
Je tragické, že minulých dnech skončil
další z řady ministrů dopravy. Výstavba
dopravní infrastruktury je přitom naprosto
klíčová. Je to jedna z priorit, která má
mimo jiné velké multiplikační efekty. Kvůli
častému střídaní lidí na klíčových místech
jsme ale ztratili důvěryhodnost k českým
stavbám ze strany Evropské unie. Navíc
jsme nyní v budování dálnic a silnic první
třídy v takové fázi, že v podstatě nestavíme
skoro nic. Velký problém spočívá také v in-
vestiční a projekční přípravě. Příprava do-
pravní stavby trvá devět let. Pokud se
zabrzdila investiční a projektová příprava,
můžeme zanedlouho zjistit, že nejen nesta-
víme, ale nejsme ani připraveni na stavbu.
Proto je jednou z našich zásad, aby bylo
přesně stanoveno, co se bude stavět
a jakou mají jednotlivé projekty prioritu. To
platí i pro železniční dopravu.

Je budování dopravní infrastruktury pro
Českou republiku opravdu nejdůležitější?
Jaký důraz by měl být kladem na infra-
strukturu energetickou a digitální?
Česká republika nemá dokončenou síť, která
by byla napojena na Evropu. Pokud jde o sil-
nice a dálnice, je stále ještě třeba dobudovat
základní síť. Investice do dopravní infra-
struktury tedy budeme prosazovat. Pokud
jde o energetickou infrastrukturu, bojuje
Česká republika s problémem kruhových
toků elektřiny z Německa, které v případě
větrných dnů vzhledem k velké výrobní ka-
pacitě větrných elektráren na severu Ně-
mecka destabilizují českou přenosovou
síť. Budeme proto požadovat, aby se in-
vestovalo do jejího posílení, a to ve spolu-
práci s Evropskou unií, ale i s přispěním
Německa. 
Je potřeba rozvíjet digitální infrastrukturu.
Je ale třeba dávat pozor na to, abychom
najednou neinvestovali všechny finance
do ICT infrastruktury a propojení a pak zjis-
tili, že došlo k přeinvestování. Na všechny
tři oblasti je třeba klást důraz. Dopravní
a energetickou infrastrukturu dobudovat
a digitální infrastrukturu budovat s raci-
onálními výdaji. V jejím případě práce
spíše teprve začínají. Na MPO vzniká pře-
pracovaná strategie Digitální Česko – i my

požadujeme, aby byla meziresortní kon-
cepcí. 

Digitální Česko 2.0 je vedle Strategie me-
zinárodní konkurenceschopnosti a Ex-
portní strategie další koncepcí, která
v poslední době vzniká. Vláda nyní také
projednala Státní energetickou koncepci
a bude jednat o Surovinové politice. Není
těch strategií v Česku nějak moc?
Již jsem uvedl, že požadujeme, aby byly
jednotlivé politiky daleko lépe koordino-
vány. Větší koordinace lze dosáhnout tím,
že se sníží počet strategií. Není možné, aby
jich bylo tolik, protože to automaticky při-
náší nepřehlednost a účelové použití, kdy
si z nich každý vybere jen to, co chce. Měly
by být lépe provázány, a to i hierarchicky.
V opačném případě jsou to jen popsané
papíry, které skončí v šuplíku. Je nezbytné
vytvořit institucionální podmínky pro jejich
implementaci, vhodným nástrojem by
proto bylo ministerstvo hospodářství.  

Když se podíváme na další z prorůstových
opatření, která navrhujete, dostáváme se
k podpoře technického vzdělávání. Co se
děje v této oblasti? 
Co mě děsí nejvíc, je katastrofální propad
ve vzdělanosti národa a proces takřka zá-
niku technického vzdělávání. Za posled-
ních sedm let dokončilo školu 110 000
vysokoškoláků, z toho bylo jen 10 000 ab-
solventů technických škol. Další otázkou je
samotná úroveň vzdělání. Nejen, že ne-
máme technicky vzdělané lidi, ale napří-
klad se v praxi ukazuje, že absolventi
ekonomických škol neumí dostatečně ja-
zyky, což je pro naši exportně orientova-
nou zemi zcela zásadní. Požadujeme proto
komplexní reformu školství od samých zá-
kladů, tedy od mateřských škol až po uni-
verzity. Chceme, aby se matematika vrátila
mezi povinné maturitní předměty. Nejde
nám jen o technické vzdělávání, ale o ma-
tematickou gramotnost celého obyvatel-
stva, protože matematika je způsobem
logického myšlení a vidění věcí v souvi-
slostech. Přišli jsme s mnoha návrhy a pro-
gramy. Podporujeme projekt Matematika
hrou, která má matematiku přibližovat
dětem ve školkách zábavným způsobem.
Podporujeme projekt Matematika s chutí,
jehož se nyní účastní stovka učitelů mate-
matiky na základních školách. Chceme ob-
novit polytechnickou výchovu školách. 

Až odejde moje generace, bude mít tato
země velké problémy s technickou vzděla-
ností, se znalostí matematiky, s logickým
myšlením. Návrhy jsme projednali s mini-
strem školství, částečně i s opozicí a če-
káme, až oficiálně zvolí nového šéfa
Asociace krajů, protože základní, střední
a především učňovské školství spadá pod
působnost krajů. Mám v této oblasti velká
očekávání od ministra Petra Fialy a věřím,
že se mu podaří naše společné zájmy po-
sunout dál. 

Nakonec jste zmiňoval ještě podporu ex-
portu…
Na proexportní strategii se Svaz podílel
a z našeho pohledu funguje poměrně
dobře. Bylo vybráno 12 prioritních a 25 zá-
jmových proexportních zemí. Prioritní

země již podnikatelské mise v podstatě
všechny navštívily, věřím, že se ještě vy-
pravíme do Vietnamu a Spojených států,
kam již mise byly plánovány, ale kvůli vni-
tropolitické situaci se neuskutečnily. Nyní
by také měli být vybráni noví ředitelé do
čela EGAP a ČEB. Je třeba říci, že je to po
dlouhé době transparentní proces ve státní
správě za účasti byznysu. Připravujeme
i výběr lidí, kteří budou nově vysláni do
prioritních i závislých zemí a budeme se
toho procesu nadále účastnit.

Dostali jsme se tedy k nejdůležitějším
bodům, které v rámci prorůstového balíku
prosazujete. Když se na konkurenceschop-
nost z pohledu průmyslu podíváme
v obecnější rovině, jaký má na Českou re-
publiku vliv členství v Evropské unii?
Evropská unie nepochybně v řadě záleži-
tostí domácí politiku předurčuje. Domní-
váme se však, že její politika není vůči
průmyslu příliš pozitivní. V některých otáz-
kách, jako je oblast klimatické politiky, je
dokonce protiprůmyslová. Je tu ovšem
i druhá stránka mince. Česká republika má
ve vztahu k Bruselu v podstatě tři politické
linie. Jednu z nich reprezentuje minister-
stvo zahraničí, druhou tajemník při Úřadu
vlády a vlastní linii vytváří pan prezident.
Vážím si Václava Klause jako úspěšného
člověka, ale některé jeho reakce směrem
k Evropské unii naší republice neprospí-
vají.

Postoj republiky k Bruselu se tedy odvíjí
podle toho, kdo zrovna do zahraničí jede
– takovým způsobem by ale evropská po-
litika neměla být prováděna. Za řadu prob-
lémů si můžeme sami. Pokud na jedné
straně od Unie něco požadujeme a na
druhé straně komplikujeme situaci svými
neprůhlednými postoji, nemůžeme se
divit důsledkům, které to přináší.
Co je také ve vztahu ke státní správě neod-
pustitelné, je skutečnost, že Česká repub-
lika nemá v Bruselu téměř žádné lidi na
klíčových pozicích. Přitom nejsme malá
země. Vždyť v Evropské unii jsme podle
počtu obyvatel na dvanáctém místě. Že ne-
máme kvalitní zastoupení, je chyba poli-
tické reprezentace a její roztříštěnosti. To
se projevuje v tom, že nedostatečně spo-
jujeme zájmy ČR s ostatními zeměmi, které
mají v důležitých otázkách podobné po-
stoje.   

Říkal jste, že politiky EU jsou v některých
případech dokonce protiprůmyslové. Jak
se v této souvislosti díváte na nový cíl pro
rok 2020, který navrhuje Evropská komise,
a podle kterého by se měl průmysl podílet
na tvorbě evropského HDP dvaceti pro-
centy?
Jako politická deklarace to vypadá velmi
dobře, ačkoliv tento cíl přichází pozdě, pro-
tože evropský průmysl již v řadě oblastí
ztrácí konkurenceschopnost. Alespoň si ale
někdo uvědomuje, jak důležitý průmysl
pro Evropskou unii je. Je to spíše symbol
tohoto uvědomění. Jestli se ale cíl fakticky
naplní, na to si budeme muset počkat.

�
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Počátkem léta jste dokončili a odevzdali
nabídku Konsorcia MIR.1200 na do-
stavbu Jaderné elektrárny Temelín.
Mohl byste v krátkosti shrnout, jak
práce probíhala?

Do přípravy nabídky jsme vložili
spoustu práce. Jen za konsorcium se na
ní podílela stovka lidí 12 různých národ-
ností, dále to byly desítky spolupracov-
níků našich ruských partnerů i řady
českých společností, které jsme ke spo-
lupráci přizvali. Náš projekt zahrnuje vý-
znamný, téměř tříčtvrteční podíl českých
firem. Jen těch hlavních českých doda-
vatelů, kteří v případě že získáme za-
kázku, budou dodávat vyšší systémy
a dodavatelské celky, je kolem 25. Počet
dodavatelů jednotlivých zařízení dosa-
huje několika stovek. Své partnery jsme
nemuseli hledat na internetu, důvěrně se
s nimi známe a s většinou z nich spolu-
pracujeme desítky let na projektech
u nás i v zahraničí.

Co se týče samotné nabídky, ta má tři
části: obchodní, technickou a část, která
se týká budoucích dodávek jaderného
paliva. Oddíl, který popisuje bezpeč-
nostní systém jaderné elektrárny, je tím
nejrozsáhlejším, má přiližně patnáct tisíc
stránek a popisuje zcela výjimečnou
kombinaci aktivních a pasivních bezpeč-
nostních systémů. Nejen podle mého
názoru je technologie, kterou nabízíme,
největší předností naší nabídky. Sou-
časně si myslím, že představuje výhodu
oproti našim konkurentům, neboť právě
optimální kombinace obou bezpečnost-
ních systémů, tedy aktivních a pasivních,
je tím nejlepším, co lze najít v současné
jaderné energetice. Jestliže se například
spoléháte výhradně na pasivní bezpeč-
nost, projekt pak může být sice levnější,
avšak za cenu nižší diverzifikace bezpeč-
nostních funkcí.

Jak probíhala spolupráce v rámci kon-
sorcia s ruskými partnery?

Spolupráce s ruskými členy konsorcia,
společnostmi Atomstrojexport a OKB Gi-
dropress, byla velice profesionální. Byli
jsme v permanentním kontaktu. Na pří-
pravách nabídky se z ruské strany kromě
těchto partnerů podílel jako generální
projektant jaderné elektrárny Petrohrad-
ský Atomenergoprojekt (SPBAEP), pro-
jektantem turbínového ostrova je
Nižněnovgorodský Atomenergoprojekt
(NIAEP). Na nabídce se podíleli i speci-
alisté na spouštění elektrárny – firma
Atomtechenergo, vědeckou podporu po-
skytl Kurčatovský institut, který je na poli
jaderné energetiky světově proslulý.

V čem spatřujete hlavní konkurenční vý-
hody vaší nabídky?

Hlavní výhody našeho projektu vidím
v bezpečnosti, hospodárnosti, spolehli-
vosti, a ve snadné obsluze a údržbě.
Konsorcium MIR.1200 odevzdalo do ČEZ
nabídku, která vychází vstříc požadav-
kům zadavatele i zájmům státu. Investor
se již vyjádřil, že jedním z hlavních krité-
rií pro výběr vítězného uchazeče budou
cena a poskytnutí know-how k provozo-
vání elektrárny. Náš projekt bude realizo-
ván českými firmami podle ruského
technického projektu, což rozsáhlý pře-
nos know-how a know-why zaručuje.

Naše nabídka vychází z technologií,
které jsou v České republice dobře
známy z jaderných elektráren Dukovany
a Temelín. To se týká jak jejich výstavby,
kde rozhodující roli hrály dodávky če-
ských a slovenských firem, tak jejich sou-
časného bezproblémového provozu,
údržby a modernizace. Na těchto zkuše-
nostech tedy můžeme stavět. Nabízená
technologie je také základem vědecké
a výzkumné činnosti na vysokých ško-
lách i v odborných ústavech v České re-
publice a na Slovensku, kde vědecké
a technické týmy mají značné zkušenosti
v oblasti technologie VVER.

Většina českých podniků nebude při
výrobě zařízení pro jadernou elektrárnu
typu VVER začínat od nuly. Nemusí vý-

razně investovat do nového strojního vy-
bavení, nových technických řešení ani
do vzdělávání lidí. České firmy byly v po-
sledních padesáti letech na tento typ ja-
derné technologie zaměřeny.

Pojďme se bavit o zapojení českého prů-
myslu. Jak je to s oněmi sedmdesáti
procenty zapojení? Jak prokážete, že se
nejedná pouze o proklamace a že zapo-
jení českých firem bude opravdu tak vy-
soké?

Když jsme v roce 2009 určovali hlavní
strategii pro přípravu nabídky, oznámili
jsme, že hodláme dosáhnout nejméně
70 procent lokalizace nabídky pro české
firmy. Byli jsme to my, kdo jako první vy-
slovil toto relativně vysoké číslo, o kte-
rém však víme, že je v České republice
zcela reálné. A tuto naši strategii jsme
krok za krokem naplňovali. O tom, že
jsme slova o 70 procentech proměnili
v realitu, se může zákazník, společnost
ČEZ, přesvědčit při vyhodnocování
všech nabídek.

České firmy důvěrně znají ruské tech-
nologie. Mají k dispozici odborníky
schopné okamžitě začít uskutečňovat
projekt, což je další obrovská výhoda
oproti konkurenci. Všechny firmy z doda-
vatelského řetězce budou v případě na-
šeho vítězství hned první den po
podpisu smlouvy schopny nasadit do
práce tisíce lidí a podílet se na svých čás-
tech projektu. Nemusíme čekat, až se na-
jdou či vyškolí experti – ti naši jsou již
připraveni začít pracovat a zároveň se
doplňovat o nové a tak posílit novou ja-
dernou generaci.

Ruští partneři v konsorciu a spolupra-
cující podniky ze skupiny Rosatom, kon-
struktéři designu, jsou připraveni
předat české straně technologie a aktu-
ální know-how pro výrobu klíčových za-
řízení jaderné elektrárny. České firmy
tak budou moci provozovateli elekt-
rárny poskytovat kvalifikovanou pod-
poru po celou dobu životnosti
elektrárny. 

Českým firmám se mimo jiné naskýtá
příležitost zapojit se do projektů ruské sku-
piny Rosatom, které jsou realizovány v za-
hraničí. Za tímto účelem již 39 českých
a slovenských společností podepsalo se
společností Rosatom memoranda o spo-
lupráci, která znamenají potenciální spo-
lupráci na projektech Rosatomu
v zahraničí. Například pro dva bloky in-
dické elektrárny Kudankulam dodávané
skupinou Rosatom české firmy dodávaly
armatury, čerpadla, kabely a další zařízení
v hodnotě přes jednu miliardu Kč. Mezi ty
firmy patří například Sigma Group, Arako,
MSA, či Vítkovice. Vzhledem k rostoucím
investicím Rosatomu do jaderné energe-

Optimální kombinace bezpečnostních systémů je tím
nejlepším, co lze najít v současné jaderné energetice,
říká v našem rozhovoru Ing. Josef Perlík, člen představenstva ŠKODA JS a.s. a ředitel projektu
Dostavba Jaderné elektrárny Temelín 3 a 4.
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tiky je další potenciál pro české firmy
velký.

Jaké aktuální zkušenosti má ŠKODA JS
s technologií VVER?

ŠKODA JS a.s., úspěšně rozvíjí strate-
gické obory podnikání, zaměřené ze-
jména na vývoj a dodávky pro jadernou
energetiku. Mezi hlavní oblasti patří in-
ženýring a servis jaderných elektráren
a rovněž výroba zařízení pro jaderné
elektrárny. Stěžejním projektem v oblasti
inženýringu je dostavba 3. a 4. bloku JE
Mochovce na Slovensku. ŠKODA JS a.s.,
je dodavatelem hlavních systémů elekt-
rárny, to znamená primárního okruhu
a palivového hospodářství, dále dodá-
váme vnitřní spojovací potrubí a části sy-
stému kontroly a řízení. Dalším
významným projektem společnosti je
obnova systému kontroly a řízení v JE
Dukovany. Ten ŠKODA JS a.s., řídí od
jeho zahájení v roce 2000 a v součas-
nosti je největším českým investičním
projektem v oblasti jaderné energetiky.

Mimo dostavbu JE Mochovce naše
dodávky směřovaly do již provozova-
ných elektráren. Jednalo se o zařízení,
které modernizovalo původní nebo ho

vzhledem k omezené projektové život-
nosti nahradilo. V regionu střední a vý-
chodní Evropy je ŠKODA JS stabilním
dodavatelem zařízení pro bloky typu
VVER. V roce 2011 jsme dodali pohony
řídicích tyčí pro řízení reaktoru pro čtyři
bloky maďarské JE Pakš. Dodávali jsme
rovněž zařízení pro jaderné bloky Chmel-
nické a Záporožské elektrárny, pokračuje
rovněž výroba komponent pro sklado-
vání použitého jaderného paliva pro Zá-
porožskou JE na Ukrajině. 

Díky úzké orientaci na program VVER
jsou v našem portfoliu produkty, o které
mají provozovatelé elektráren typu VVER
zájem, a to nám umožňuje pronikat na
nové trhy. V loňském roce jsme navázali
přímou spolupráci s JE Tianwan v Číně,
což je obdobná elektrárna jako JE Teme-
lín. 

Jedním z hlavních hodnoticích kriterií
dle investora jsou bezpečnostní prvky.
Mohl byste popsat hlavní bezpečnostní
aspekty vaší nabídky?

Náš projekt splňuje všechny současné
mezinárodní požadavky na bezpečnost
jaderných elektráren. Koncepce bezpeč-
nosti projektu MIR.1200 je založena na

principu ochrany do hloubky, přijatém
v celém světě. Dvojitý kontejnment
chrání reaktorový blok od vnějších vlivů,
jako jsou záplavy, pád letadla, výbuch,
zatížení sněhem a ledem, uragán a vodní
smršť, či zemětřesení. 

MIR.1200 má schopnost inherentní
autoochrany, která je vlastní technologii
VVER a jež je posílena díky velice promyš-
lené kombinaci paralelního využití aktiv-
ních i pasivních bezpečnostních systémů.
V projektu MIR.1200 je realizován pasivní
systém odvodu tepla, který zajišťuje dlou-
hodobý odvod tepla z primárního okruhu
v případě vzniku nadprojektové havárie
(např. úplný výpadek proudu v jaderné
elektrárně, úplná ztráta napájecí vody
apod.). 

V projektu je také použito zařízení pro
lokalizaci taveniny aktivní zóny – lapač
koria, tzv. lovuška, která je umístěna pod
reaktorem. Toto zařízení plní funkci udr-
žení a chlazení taveniny mimo nádobu
reaktoru, čímž snižuje zátěž kontejn-
mentu, zajišťuje pohlcování tepla a sni-
žuje uvolňování plynů. V podstatě je to
dutina vyplněná speciálními cementy
a oxidy, které z roztavené aktivní zóny
a zbytků reaktorové nádoby udělají jed-
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nolitou hmotu. Bude ji chladit voda
a může tam zůstat, jak dlouho bude po-
třeba, a to bez jakéhokoliv úniku radio-
aktivity. První takové zařízení pro
lokalizaci taveniny bylo použito v roce
2001 v čínské jaderné elektrárně Tian-
wan, postavené společností ZAO „Atom-
strojexport“.

Jak byste popsal hlavní technické a kon-
strukční parametry jaderné elektrárny,
kterou v tendru nabízíte?

Tepelné schéma je dvouokruhové.
Primární okruh se skládá z tlakovod-

ního reaktoru pracujícího s tepelným
spektrem neutronů, ze čtyř hlavních cir-
kulačních smyček, kompenzátoru ob-

jemu a pomocného zařízení. Každá ze
čtyř cirkulačních smyček se skládá z pa-
rogenerátoru, hlavního cirkulačního čer-
padla a hlavního cirkulačního potrubí DN
850. Palivem je nízkoobohacený oxid
uraničitý. 

Chladivo primárního okruhu, které se
ohřívá při průchodu aktivní zónou reak-
toru, postupuje do parogenerátorů, kde
své teplo předává teplosměnnou plo-
chou trubkového svazku vodě sekundár-
ního okruhu. 

Sekundární okruh se skládá ze sekun-
dární části parogenerátorů, vyrábějící
páru, hlavního parního potrubí, turbosou-
strojí, pomocného zařízení a obslužných
systémů, odplyňováku, zařízení chemické

úpravy vody a systému ohřevu a přívodu
napájecí vody do parogenerátorů. Turbo-
soustrojí se skládá z parní turbíny a gene-
rátoru, které jsou umístěny na společné
základové desce. Turbína je vybavena sy-
stémem kondenzace, regeneračním zaří-
zením pro ohřev napájecí vody
a separátory-přihříváky páry. Má neregu-
lované odběry páry k ohřívákům systému
regenerace a pro vlastní potřebu elekt-
rárny.

A samotný reaktor?
Reaktor VVER-1200 je tlakovodní ener-

getický reaktor s tlakovou nádobou, pra-
cující s tepelnými neutrony. Slouží
k výrobě tepelné energie uvolněné ště-
pením atomových jader v palivu. Zaří-
zení okruhu reaktoru je určeno k výrobě
suché nasycené páry pro turbosoustrojí,
kde se tepelná energie páry přemění na
elektrickou energii. Reaktor je tvořen ver-
tikální tlakovou nádobou, ve které jsou
umístěny vnitřní části reaktoru (šachta
reaktoru, plášť aktivní zóny, blok ochran-
ných trub), aktivní zóna, regulační or-
gány a čidla vnitroreaktorového měření.
Tlaková nádoba reaktoru je utěsněna
víkem, které je konstrukční součástí hor-
ního bloku. Na nátrubcích víka jsou
umístěna pouzdra pohonů systému ří-
zení a ochrany. Reaktor je umístěn v be-
tonové šachtě, která má biologickou
a tepelnou ochranu a systém chlazení. 

Pro zvýšení projektové životnosti ná-
doby reaktoru byla použita nová řešení
jako například omezení obsahu niklu ve
svarech, omezení škodlivých příměsí
v základním kovu a ve svarech, snížení
kritické teploty křehkosti materiálu prs-
tenců zóny nátrubků na mínus 35 °C, po-
užití osvojené technologie výroby,
snížení fluence neutronů na nádobu re-
aktoru díky zvětšení jejího průměru.

Pavel Prokop

�
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Jaderné elektrárny budované na území Ruské federace 

Název elektrárny: Baltická JE Lenigradská-2 Novovoroněžská-2 Bělojarská (blok 4) Rostovská (bloky 3, 4)
Lokace: Neman, Sosnový Bor, Novovoroněž, Zarechny, Volgodonsk, 

Kaliningradská oblast, Leningradská oblast, Voroněžská oblast, Sverdlovskká oblast, Rostovská oblasti,
Rusko Rusko Rusko Rusko Rusko

Počet bloků: 2 2 2 1 2
Stav projektu: Konstrukce jaderného Fáze 1 (první Bloky 1, 2 ve výstavbě. Čtvrtý blok ve výstavbě.. Instalována spodní část 

ostrovaprvního bloku, a druhý blok) ve výstavbě. Nainstalována kupole Testování tlakové nádoby. kupole kontejnmentu. 
zahájení hloubení základů Zahájena výstavba chladící reaktoru prvního bloku, Dodávka parogenerátoru 
pro druhý blok věže druhého bloku. pokračují dodávky vybavení pro třetí blok

Betonování vnitřního 
kontejnmentu reaktorové 
budovy prvního bloku

Plánovaný rok spuštění: 2016 (blok 1), 2018 (blok 2) 2015 (blok 1), 2016 (blok 2) 2014 (blok 1), 2015 (blok 2) 2014 (blok 4) 2014 (blok 3), 2017 (blok 4)
Typ reaktoru: VVER-1200 VVER-1200 VVER-1200 BN-800 (rychlý jaderný reaktor) VVER-1000
Celková kapacita (MW): 2400 2400 2400 880 2000

Řez kontejnmentem
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Na konci roku 2011 bylo ve světě 433
reaktorů s výkonem 369 GW a na
konci roku 2012 pak 436 reaktorů

s výkonem 374 GW. Instalovaný výkon vzro-
stl více než počet reaktorů. To je dáno tím,
že nově spouštěné reaktory mají většinou
větší výkon než ty uzavírané. Také ale tím, že
se u řady bloků rekonstrukcemi podařilo je-
jich výkon zvýšit. Tato data jsou převzata ze
statistických stránek organizace World Nuc-
lear Association. Pokud se údaj srovnává
s detailnějším rozborem uzavíraných
a spouštěných reaktorů, je třeba mít na pa-
měti, že do statistiky těchto stránek se jed-
notlivé bloky počítají podle data oficiálního
zahájení či znovuzahájení komerčního pro-

vozu nebo oficiálního vyřazení. Takže napří-
klad z japonských reaktorů jsou vyřazeny
pouze reaktory jedna až čtyři v Jaderné
elektrárně Fukušima I, i když budoucí spuš-
tění pátého a šestého bloku této elektrárny
je více než sporné. Celý rok 2012 nebo ales-
poň jeho velkou část nepracovala většina ja-
ponských jaderných elektráren a například
i některé americké elektrárny zasažené zá-
plavami či jinými živelnými katastrofami.
V roce 2012 proto určitě bude celková pro-
dukce elektřiny nižší než v roce 2011, kdy
celkově vyrobily jaderné elektrárny 2518
TWh, což bylo značné snížení oproti roku
2010, kdy se vyrobilo 2630 TWh a jádro za-
znamenalo jeden z absolutních historických
rekordů v produkci. Podívejme se nejdříve,
co se dělo se starými elektrárnami. Pár se
jich odstavuje a některé se po rekonstrukci
znovu spouštějí.

Odstavené i „repasované“ elektrárny

Podle plánu zmíněného v přehledu z minu-
lého roku byl po 44 letech provozu v únoru
2012 odstaven po druhém bloku i první blok
Jaderné elektrárny Oldbury ve Velké Britá-
nii. Jednalo se o plynem chlazený reaktor
typu Magnox s grafitovým moderátorem
a výkonem zhruba 217 MW. Původní před-
pokládaná životnost reaktorů 25 let byla pro-
dloužená téměř na dvojnásobek. V roce
2013 bude zahájena likvidace elektrárny od-
vozem vyhořelého paliva. Zároveň se před-
pokládá postavení nových bloků v areálu
této elektrárny. Stejně tak dosloužil i druhý
blok Jaderné elektrárny Wylfa s výkonem

490 MW. V provozu tak zůstává poslední re-
aktor typu Magnox – blok Wylfa I se stejným
výkonem. Ten by měl být v provozu až do
roku 2014 i díky využití části zbylého paliva
z uzavřeného bloku Wylfa II. Připravuje se
výstavba jaderných bloků, které by tyto
a další postupně odstavované anglické
bloky nahradily. Důležitým krokem tímto
směrem v roce 2012 bylo schválení licence
pro bloky EPR firmy AREVA právě pro Vel-
kou Británii. Firma AREVA v současnosti po-
depisuje dohody o dodávkách potřebných
komponent a služeb s anglickými podniky.
Chystá se ke stavbě bloků v elektrárně Hin-
kley point i dalších místech.

V druhé polovině roku 2012 začal po
dlouhé době opětně pracovat první reaktor
kanadské elektrárny Bruce A v provincii On-
tario. V říjnu se pak rozběhl i druhý blok.
V obou případech se jedná o těžkovodní re-

aktor CANDU s výkonem 750 MW. Následo-
valy tak třetí a čtvrtý blok této elektrárny,
které byly opětně spuštěny už v letech 2004
a 2005. Všechny čtyři byly prvně spuštěny
v letech 1976 až 1978. Nejpozději po 25 letech
musí v každém případě tyto reaktory prochá-
zet celkovou renovací a modernizací. Záro-
veň také původní vlastník elektrárny chtěl
opustit využívání jaderných zdrojů. To byl
důvod, proč byly v devadesátých letech
bloky odstaveny a modernizace proběhla až
v tomto století. Druhý blok tak stál sedmnáct
let. V současné době jsou tak všechny čtyři
bloky opět v provozu a spolu s elektrárnou
Bruce B, kde jsou čtyři bloky CANDU s výko-
nem 822 MW, tak tvoří největší kanadský ja-
derný komplex. Podobné znovuspuštění po
kompletní renovaci a modernizaci proběhlo
v říjnu 2012 u jediného reaktoru elektrárny
Point Lepreau 1. Velký podíl na znovuspuš-
tění má přístup některých kanadských pro-
vincií, které se snaží snížit závislost na uhlí
a jiných fosilních palivech. Jinou cestou se
dala provincie Québec. Tam v současné době
nově zvolená reprezentace podporovaná ze-
lenými hnutími rozhodla o tom, že se po 29
letech provozu zavřel druhý reaktor elekt-
rárny Gentilly s výkonem 638 MW (první blok
byl prototypem s výkonem 250 MW, který byl
kvůli technickým problémům odstaven už
v roce 1977). Původně se i u tohoto reaktoru
počítalo s renovací a modernizací, ale poli-
tické rozhodnutí znamená definitivní odsta-
vení elektrárny. Jedná se tak o třetí
definitivně odstavený reaktor v roce 2012. 

Čtvrtým odstaveným je nejstarší španěl-
ský jaderný blok Garoña. Jedná se o varný
reaktor s výkonem 466 MW, který byl spuš-
těn v roce 1971 a patřil k nejstarším blokům
v Evropě. Původně provozovatel uvažoval
o prodloužení jeho životnosti. Nově uvalené
retroaktivní daně na elektřinu a jaderné pa-
livo i nejistota ohledně dalšího vývoje v této
oblasti způsobily, že nebyla jistá návratnost
investic do rekonstrukcí potřebných pro
další provozování bloku. 

Situace v Evropě
V Evropské unii pokračovaly tendence z mi-
nulých let.  Za zmínku snad stojí, že v Bul-
harsku se pravděpodobně definitivně
rozhodlo o zrušení projektu postavení Ja-
derné elektrárny Belene. Nový reaktor se
místo toho postaví jako sedmý blok v exis-
tující elektrárně Kozloduj. Využijí se tak již
dodaná technologie. V Belene se postaví
plynová elektrárna využívající ruský plyn.

V roce 2013 by mělo dojít k několika zají-
mavým událostem, především by mohly být
dokončeny tři nové bloky. Jedná se o dva
nové bloky v slovenské elektrárně Mo-
chovce, na jejichž výstavbě participují hlavně
slovenské a české firmy. V současnosti na

Jaderná energetika na prahu roku 2013
Jaderná energetika byla i v roce 2012 velmi silně poznamenaná loňskou havárií v elektrárně Fukušima
I. Postupně se k pravidelným prohlídkám vypínaly reaktory v Japonsku a tak bylo dokonce v minulém
roce Japonsko nějakou dobu úplně bez jádra. Nepracovaly i další reaktory. Jiné úplně nové nebo po
rekonstrukci se naopak rozběhly. Podívejme se na přehled zajímavostí z minulého roku.

Práce pokračují i na
budování reaktoru Rostov 3
(zdroj Rosatom)
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dostavbě pracuje 3000 pracovníků. Třetím je
dlouho očekávaný třetí blok v elektrárně Ol-
kiluoto. Zde se dokončují poslední práce
spojené s budováním a přechází se po-
stupně do fáze inspekcí, předávání, testování
a schvalování. Právě to však může být velmi
náročné a i díky extrémnímu důrazu na bez-
pečnost vést ke zpoždění. Spouštění a ko-
merční nasazení se tak spíše posune až do
roku 2014. V každém případě se však v roce
2013 vyjasní, kdy se tyto bloky opravdu roz-
běhnou. Ve Finsku se podařil další důležitý
krok k akceptaci jaderné energetiky. Finsko
intenzivně buduje trvalé úložiště jaderného
odpadu Onkalo. To přechází z experimen-
tální a testovací fáze, kdy se vybudovala část
důlního díla, kde se testovalo splnění geolo-
gických a dalších bezpečnostních podmínek
plánovaných technologií, do fáze celkové re-
alizace. Těsně před koncem roku byla po-
dána žádost o povolení vybudování konečné
podoby tohoto úložiště. Na vybudování úlo-
žiště je sice fůra času, protože vyhořelé pa-
livo musí počkat řadu let, než poklesne jeho
aktivita a produkce tepla. Teprve pak může
jít pod zem. Navíc se předpokládá, že velká
část tohoto vyhořelého paliva se bude recy-
klovat. Nutnost a možnost jeho uložení je tak
ještě hodně vzdálená. Finsko však chce uká-
zat, že má hotové řešení pro konec palivo-
vého cyklu a uložení konečného jaderného
odpadu pod zem. 

V roce 2013 by se mělo také rozhodnout,
zda se zahájí dostavba Jaderné elektrárny
Temelín a která firma tuto zakázku provede.
Pro využití energie z Temelína je důležitý
i stav přípravy tepelného přivaděče z Teme-
lína do Českých Budějovic. Teplo z již fungu-
jících bloků by mohlo na přelomu roku 2014
a 2015 nahradit teplo z uhlí. To, jestli se to
podaří, závisí na jednáních s představiteli
města a teplárenské společnosti. Jedná se
totiž o časově i finančně náročný projekt.
Mohl by však velmi silně zvýšit efektivitu vy-
užití jaderné energie. Náklady na výstavbu
tepelného přivaděče a předávacího místa
v Českých Budějovicích ve výši 1,5 miliardy
korun pokryje společnost ČEZ. 

Jaderná energetika v Rusku
V Evropě částečně leží i Rusko a to rozvoj ja-
derné energetiky stále více posiluje. V roce
2011 spuštěný čtvrtý blok typu VVER-1000
Kalininské jaderné elektrárny, která se na-
chází v Tverské oblasti, asi 200 km od
Moskvy, byl v roce 2012 uveden do komerč-
ního provozu. V roce 2013 by měl k dokon-
čení finišovat první reaktor druhé fáze
Leningradské jaderné elektrárny. To je velmi
důležité i pro ČR, protože jde o typ reaktoru,
který se nabízí i pro dostavbu Temelína.
A pokud by se jej podařilo v roce 2013
opravdu spustit, byl by to velmi dobrý sig-
nál i pro nás.

V Jaderné elektrárně Baltik, která vzniká
v Kaliningradské oblasti, se v únoru 2012 za-
čalo s betonážemi prvního bloku. Staví se
tam dva bloky typu VVER1200, tedy opět ty,
co možná budou i v Temelíně (při nabídce
do zahraničí se označují jako MIR.1200).
První by měl být uveden do provozu v roce
2017 a druhý o rok později. 

V polovině roku byly podepsány konečné
dohody o budování nové běloruské Ostro-

vetské elektrárny. A potom se přešlo od pří-
pravy staveniště k reálné výstavbě jader-
ných bloků. Mělo by jít o dva reaktory
zmíněného typu VVER 1200. Dokončeny by
měly být v roce 2018 a 2020. Stejné bloky se
začaly stavět, jak už bylo zmíněno, v elekt-
rárně Baltik v Kalinigradu a dokončují se
v elektrárnách Leningradské II a Novovoro-
něžské II (odlišný model) i v Číně. Zároveň
se zde také staví úplně nové město určené
napřed pro budovatelé elektrárny a později
pro její zaměstnance.

Rusko staví i řadu zdrojů ve svém širším
okolí. Reaktor ruského typu VVER-1000  ja-
derné elektrárny v iránském Búšehru,
o jehož spuštění v roce 2011 se psalo loni,
se v září roku 2012 rozběhl na plný výkon.
Irán má zájem o postavení dalších bloků
této elektrárny, vztahy s ruskou stranou však
díky mezinárodní politické situaci poněkud
ochladly. 

Do konečné fáze se dostává příprava Ja-
derné elektrárny Akkuyu u města Mersin
v Turecku. Stavba by měla být zahájena
právě roce 2013. Projekt je dokončen a při-
pravuje se budoucí staveniště. Intenzivní vý-
stavba začne však až v roce 2014, kdy by
měla elektrárna obdržet licenci. První blok
by měl být v provozu v roce 2020. Ruská
firma Atomstrojexport se celkově chystá po-
stavit čtyři bloky typu VVER1200, stejné jako
se staví v Novovoroněžské jaderné elekt-
rárně. Ruské firmy se zajímají i o možnost
výstavby druhé a třetí turecké jaderné elekt-
rárny, o kterých se uvažuje. Jako zajímavost
lze uvést, že Rosatom podepsal dohodu
o spolupráci při přípravě stavby první ja-
derné elektrárny v Nigérii. Předpokládá se
i pomoc při vybudování potřebné infrastruk-
tury a vzdělávání. Podobné dohody o spo-
lupráci se podepisují postupně s řadou
dalších zemí.

Jaderná energetika 
v rozvíjejících se zemích
V Číně se po analýze jejího jaderného pro-
gramu a bezpečnosti jaderných elektráren ve
světle havárie elektrárny Fukušima I v říjnu
2012 znovu obnovilo povolování a zahajo-
vání stavby nových bloků. Od té doby byla
zahájena výstavba čtvrtého bloku v elekt-
rárně Fuqing 4 v provincii Fujian. V této
elektrárně se připravuje ještě stavba pátého
a šestého bloku. Staví se čínská varianta pů-
vodně francouzské konstrukce tlakovodních
reaktorů s výkonem 1080 MW, které se ozna-
čují jako CPR-1000. Stejný typ se staví jako
čtvrtý blok elektrárny Yangjiang v provincii
Guangdong. Třetím projektem je demon-
strační prototyp vysokoteplotního plynem
chlazeného reaktoru Shidaowan „HTR-PM
project“ v provincii Shandong. Koncem pro-
since pak byla zahájena stavba čtvrtého le-
tošního nového bloku v elektrárně Tainwan.
Jedná se o ruský model VVER-1000 budo-
vaný firmou Rosatom. V dané elektrárně jde
už o třetí zahájený blok a zahájení budování
čtvrtého se připravuje. První dva bloky byly
spuštěny v letech 2006 a 2007. V plánu je pak
ještě další čtveřice bloků. 

V říjnu 2012 se navezlo palivo do prvního
bloku Jaderné elektrárny Ningde I. Dne 28.
prosince 2012 pak dodal do sítě první elek-
trický proud. Jedná se o typ CPR-1000.

Stavba bloku začala v roce 2008 a Čína jej
dokázala postavit za čtyři roky. Společně
s ním se začal stavět druhý blok a výstavba
dalších dvou bloků byla zahájena v roce
2010. Předpokládá se, že všechny budou do-
končeny do roku 2015. Plánuje se ještě
stavba dalších dvou bloků této elektrárny.

Úspěšně pokračuje i výstavba dvojice
bloků třetí generace EPR firmy AREVA v Ja-
derné elektrárně Taishan, které mají být do-
končeny v roce 2013 a 2014. Po instalaci víka
vnitřního kovového kontejnmentu v říjnu
2011 se v květnu 2012 upevnila reaktorová
nádoba na své místo v prvním bloku. Jedná
se o nejtěžší komponentu o hmotnosti 420
tun a s průměrem 5,3 m a výšce 10,6 m. Její
instalace je začátkem prací na budování sy-
stému produkce a transportu páry. V záři
2012 pak bylo upevněno na místo víko vni-
třního kovového kontejnmentu u druhého
bloku.

Nejen stavbaři se činí i při budování čtyř
nových bloků typu AP1000 firmy Westing-
house, dvou v Jaderné elektrárně Sanmen
a další dvojice v Jaderné elektrárně Ha-
iyang. V elektrárně Sanmen proběhla insta-
lace tlakové nádoby prvního reaktoru v září
roku 2011. V březnu 2012 pak byl blok při-
pojen k vnějšímu zdroji elektřiny ze sítě.
Předpokládá se, že první blok bude spuštěn
v roce 2013 a další pak postupně do roku
2015. 

V průběhu roku 2012 bylo posazeno víko
kontejnmentu i u dalších bloků, nejen již
zmíněných. I to svědčí o tom, že k šestnácti
již fungujícím blokům (nejnovější je zmí-
něný blok Nindge I) opravdu do roku 2015
přibude okolo 26 nových, jak Čína plánuje.

V Indii se koncem prosince navezlo palivo
do prvního bloku v Jaderné elektrárně Ku-
dankulam. Začátkem roku 2013 se blok
spustí. Téměř dobudován je i druhý, jehož
spuštění bude následovat v příštím roce.
Jedná se o ruské bloky typu VVER-1000.
V tomto roce by už také konečně mělo pro-
běhnout spuštění rychlého reaktoru chlaze-
ného sodíkem s výkonem 500 MW
v Jaderné elektrárně Kalpakkam. Zde byly
v minulém roce dokončeny všechny mecha-
nické práce. Připravují se palivové soubory.
A to jednak ty, které budou zajišťovat průběh
štěpné řetězové reakce (těch bude v reak-
toru 181), tak ty, které budou obsahovat
ochuzený uran a budou sloužit v množivém
blanketu k produkci plutonia, které bude
sloužit jako další palivo (těch bude 120).

Spouštění a budování nových reaktorů
probíhá i v Jižní Koreji. O uvedení druhého
bloku Jaderné elektrárny Shin Kori do pro-
vozu začátkem tohoto roku se psalo. Jedná
se o tlakovodní reaktor OPR1000. V této
elektrárně se dokončují další dva bloky,
které by měly být dokončeny v letech 2013
a 2014. Půjde o první dokončené tlakovodní
reaktory typu APR1400 s výkonem 1400
MW. Dalším spuštěným letošním reaktorem
byl v této zemi první blok Jaderné elektrárny
Shin Wolsong. Jeho výstavba začala v roce
2007 a do komerčního provozu byl uveden
v polovině roku. Druhý blok byl spuštěn
v polovině roku a do komerčního provozu
se právě uvádí. V tomto případě se jedná
opět o bloky OPR-1000. Prvními betonážemi
se v červnu 2012 rozjela stavba prvního
bloku Jaderné elektrárny Shin Ulchin. Druhý
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blok by se měl začít stavět příští rok. Jde
o tlakovodní reaktory typu APR1400. Jižní
Korea stále počítá s tím, že do roku 2030
bude produkovat 59 % elektřiny z jádra. Je
to pro ni důležité hlavně proto, že veškeré
energetické suroviny dováží. Podobný cíl
mělo před událostmi ve Fukušimě i Japon-
sko. Bude zajímavé sledovat, jak se nyní roz-
dílné plány na využití jádra u zemí s velmi
podobnými problémy s dovozem energie
a závislosti průmyslu na exportu projeví
v jejich ekonomickém rozvoji a životní a so-
ciální úrovni obyvatelstva.

Situace v USA
V přehledu o jaderné energetice v roce 2011
se psalo o dokončování druhého bloku Ja-
derné elektrárny Watts Bar v Tennessee.
Předpokládalo se jeho dokončení v roce
2013. Začátkem minulého roku proběhlo po-
drobné posouzení průběhu stavby. Dokon-
čenost stavby překročila vysoce 80 %.
V oblasti elektroinstalací šly práce dokonce
rychleji, naopak oblast mechanických insta-
lací zaostávala. Investor chce získat co nej-
lepší a nejrentabilnější elektrárnu. Po
důkladném posouzení se rozhodl pro poz-
dější dokončení projektu, které tak posunulo
zahájení komerčního provozu až na rok
2015. Zpoždění ve výstavbě bloku Watts
Bar II povede i ke zpoždění zahájení do-
stavby elektrárny Bellefonte I.

Zhruba podle plánu jen s malým zpoždě-
ním pokračují práce na dvou blocích elekt-
rárny Vogtle. Bloky 3 a 4 jsou typu AP1000.
V letošním roce se podařilo dokončit velkou
část prací na základech turbínového a jader-
ného ostrova i chladících věží. Instalovaly se
i kovové spodní části kontejnmentu. Začal
pracovat i 170 m vysoký těžkotonážní jeřáb.
Kondenzátory pro třetí blok už dorazily
z Jižní Koreje. Připravena je i reaktorová ná-
doba. Jsou tak dobré předpoklady pro do-
držení plánovaného data spuštění třetího
bloku v roce 2016 a čtvrtého v roce 2017.

Jak už se psalo, bude budoucnost jaderné
energetiky v USA hodně záviset na tom, jak
se splní naděje vkládané do využívání břid-
licového plynu a jaký vliv to bude mít na
cenu plynu. 

Závěr 

Zdá se, že se jaderné energetice daří překo-
návat dopady havárie Jaderné elektrárny
Fukušima I. Dostavují se rozestavěné bloky
a zahajuje se i výstavba dalších. I v letošním
roce bylo spuštěno několik nových reaktorů
a podle stavu budování dalších by mělo být
v následujících letech uváděno do provozu
každoročně více než deset reaktorů. Pře-
vážná většina v Číně, Indii, Jižní Koreji
a Rusku. V Číně a Jižní Koreji ukázali, že zvlá-
dají budovat sériově bloky s výkonem 1000
MW v čase okolo pěti let. Je třeba připome-
nout, že většina v současnosti fungujících
reaktorů v Evropě a USA byla postavena
v sedmdesátých a osmdesátých letech mi-
nulého století. V té době se spouštělo přes
deset i dvacet reaktorů ročně. A zdá se, že
se tato doba vrací. 

Zároveň to ukazuje, že by bylo opravdu
možné, kdyby se pro to lidstvo rozhodlo,
velkou část elektřiny získávat z jádra a na-
hradit tak značný díl fosilních paliv, hlavně
uhlí, s velmi pozitivními ekologickými do-
pady. Pokud by nenastal silný útlum rozvoje
jádra v devadesátých letech minulého a za-
čátkem tohoto století, mohla být spotřeba
uhlí a dalších fosilních paliv v elektroener-
getice v současnosti dramaticky nižší. Po-
chopitelně, že důvodem útlumu jádra nebyl
pouze obrovský úspěch zelených protijader-
ných aktivistických hnutí ve vyspělých ze-
mích, ale jeho vliv byl dominantní. 

Stejná hnutí jsou také hlavními aktéry, kteří
způsobují postupný přesun výroby, vývoje
technologií i rozvoje vědy z vyspělých zemí
do takových zemí, jako je Čína nebo Jižní
Korea. V nedávné době se Čína třeba ujala
vedení ve výstavbě vysokorychlostní želez-
nice, a to je jen jeden z obrovského množství
příkladů, které je možno jmenovat. Postupně
přebírá s Indií vedení i ve vývoji jaderných
technologií spojených s reaktory IV. gene-
race, biotechnologiích včetně využití gene-
ticky modifikovaných organismů. Aktivisté
zmíněných hnutí, kteří zavrhují racionální
uvažování a vědecké metody a nadřazují jim
iracionální ideologické přístupy, si neuvědo-
mují, že jejich boj proti technologickému
a vědeckému myšlení a rozvoji zákonitě po-

vede ke snížení technologické, životní a tím
i sociální a kulturní úrovně evropské společ-
nosti. Ochranu životního prostředí si může
dovolit pouze společnost, která je dostatečně
bohatá a má dostatek znalostí o tom, jak fun-
gují různé procesy v přírodě.  A chce i umí ra-
cionálně poznávat a posuzovat dopady
různých rozhodnutí.  

Jeden z příkladů iracionálního uvažování
je boj nejen německých zelených proti pro-
dukci oxidu uhličitého pomocí přechodu
k produkci elektřiny bez jádra. Jasně to do-
kazuje graf s přehledem podílu jednotlivých
zdrojů elektřiny u států Evropské unie. Ab-
solutně nejnižší podíl fosilních zdrojů má
Francie a Švédsko, právě díky jaderné ener-
getice. Švédsku pak také pomáhají vodní
zdroje. Rakousko, které má stejně vhodné
podmínky pro využívání vody jako Švédsko,
má kvůli zavrhnutí jádra téměř řádově větší
podíl fosilních paliv. Je to zvlášť exemplární
ukázka, protože původní plány Rakouska
byly pomocí jaderných elektráren vyřadit
využívání fosilních zdrojů. Shodný podíl fo-
silních zdrojů jako Rakousko má díky jádru
Slovensko, které má mnohem menší mož-
nosti pro vodní zdroje. A kdyby si právě Ra-
kousko nevynutilo na Slovensku za dovolení
vstupu do Evropské unie uzavření dvou ja-
derných bloků v Jaslovských Bohunicích,
byl by podíl fosilních zdrojů ještě menší. 

Jako příklad státu s vysokým podílem ze-
lených zdrojů, převážně přímořských větr-
ných elektráren, může sloužit Dánsko. To je
nám často kladeno kvůli zmíněnému využití
větru i kvůli tomu, že je zásadně proti využí-
vání jádra, našimi zelenými za vzor. Ovšem
právě kvůli nevyužívání jádra má Dánsko
velmi vysoký podíl fosilních zdrojů, větší než
máme my.

Zatímco Finsko se stavbou nových jader-
ných zdrojů vydalo cestou k dosažení stavu
blízkému švédskému nebo francouzskému
s minimem využívání fosilních zdrojů pro
produkci elektřiny, Německo se vydalo
k dánskému vzoru dominance fosilních
zdrojů. Je tak dost absurdní, že zelení akti-
visté u nás kritizují energetickou koncepci
jdoucí stavbou nových jaderných bloků ve
směru k francouzskému a švédskému mo-
delu za „fosilní skanzen“ a německou a dán-
skou cestu za vzor „čisté koncepce“. Je také
dobré připomenout, že Francie či Finsko
mají nízké ceny elektřiny pro spotřebitele
a Německo či Dánsko velmi vysoké. A to
v tomto roce německé ceny vzrostly o 13 %
a porostou v budoucnu rychle i dále. Nej-
větší náklady na jeho zelenou revoluci a od-
stavení zbývajících jaderných zdrojů, které
pořád ještě zajišťují okolo 17 % německé
produkce elektřiny, teprve přijdou.  

Vladimír Wagner

�

Instalace kontejnmentu
jaderného bloku Fuqing 3 v říjnu
2012, první blok této elektrárny
by měl být spuštěn v roce 2013
(zdroj CNECC)
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Paní senátorko, dvacet let od vzniku České
republiky nám dává možnost bilancovat
uplynulé období; byly to roky očekávání
a nadějí, ale také zklamání. Jak byste hod-
notila cestu, kterou jsme prošli?

Kdybyste mi tuto otázku položil před
šesti lety, řekla bych, že jsme vybudovali
demokratické instituce a doháníme stan-
dardní demokracie i podle růstu životní
úrovně a hospodářského rozvoje. Dnes
musím konstatovat, že demokracii pořád
neumíme a podle mnoha kritérií (korupce,
konkurenceschopnost, zhoršující se vý-
sledky vzdělávacího systému a dostup-
nosti zdravotní péče, otevírání nůžek mezi
příjmy většiny a úzké horní vrstvy) spa-
dáme spíš mezi rozvojové země než mezi
ty, které jsme chtěli dohnat. Spousta lidí
vám řekne, že je dnes na tom hůře než
před těmi dvaceti lety. Je mi to líto, ale
fakta jsou jasná.

Které významné mezníky v naší novodobé
historii byste chtěla především vyzdvih-
nout a proč?

Za prvé to byl rok 1990 - byla oddělena
státní správa a samospráva, byl přijat nový
zákon o obcích spolu s volebními zákony,
podle kterých jsme šli poprvé ke svobod-
ným volbám. 

Pak to byl rok 1992, kdy byla přijata
Ústava ČR (platí od 1. 1. 1993), která je uko-
tvením ústavních institucí jako základu de-
mokratického politického systému. To byl
zásadní přelom, který byl podmínkou pro
naše zařazení se mezi demokratické země.
Podstatným mezníkem pak byl náš vstup
do NATO a EU, které znamenaly, že jsme
se skutečně stali členy rodiny nejvyspělej-
ších zemí světa. Jako členská země Evrop-
ské unie rozhodujeme demokraticky nejen
sami o sobě, ale spoluvytváříme podmínky
v celé Evropě. Takový vliv nikdy v historii
Češi neměli.

Svou roli ve státoprávním uspořádání
hraje Senát Parlamentu ČR. Vy jste jeho
místopředsedkyní. V čem je podle Vašeho
názoru jeho role? Obešli bychom se bez
něho?

Role Senátu jako horní komory parla-
mentu je v mladé demokracii nezastupi-
telná. Znamená pluralitu názorů, která se
nedá obejít ani stranickou disciplínou,
protože málokdy jsou obě komory slo-
žené politicky stejně. To ve vnitrostátní
politice. Podstatnou úlohu pak má Senát
ve vztahu k Ústavě a vymáhání naplňo-
vání ústavnosti, tedy základní garance de-
mokratického fungování země. To se týká
nejen volby ústavních soudců a veřejného
ochránce práv či dalších institucí, ale
i vztahu k prezidentovi. A velmi významná
je úloha v oblasti zahraniční politiky a ev-

ropské agendy. To se moc neví, protože
česká média tyto záležitosti považují za
nepodstatné. Ale Senát se velmi pečlivě
zabývá evropským děním včetně projed-
návání evropských dokumentů. Senátní
stanoviska pak ovlivňují nejen pozice
vlády ČR v EU, ale jsou adresována
i přímo Evropské komisi.

Můžete uvést konkrétní příklady, kdy byla
jeho role takříkajíc nezastupitelná?

Vzpomenu zamítnutí nákupu grippenů
a loterijní zákon, které znamenaly úspory
v řádech miliard korun. Vyjmenovat bych
musela řadu zákonů, kde jsme napravili le-
gislativně technické i věcné chyby. Mimo-
chodem, úspěšnost českého Senátu
(sněmovna přijímá cca 60 % námi vráce-
ných zákonů) patří k nejvyšším v Evropě.
Přiměli jsme prezidenta dodržovat ústav-
nost. Přes svou nechuť musel ratifikovat
Římský statut Mezinárodního trestního
soudu, ale i Lisabonskou smlouvu a dodat-
kový protokol Evropské sociální charty,
o kterých před tím obě komory rozhodly.

Do Senátu jste byla zvolena ve Zlínském
kraji. Čím je charakteristický?

Zlínský kraj se vyznačuje krásnou kraji-
nou, rozmanitostí, dobrými lidmi, pohos-
tinností, úctou k lidové kultuře a tradici,
která je zde zvláště bohatá a pestrá. Pyš-
níme se podnikatelským duchem. Bohužel
to má i své stinné stránky. Někteří jsou spíš
podnikavci než podnikatelé, jak se ukázalo
u LTO a kauzy metyl.

Myslíte si, že jsou v Poslanecké sněmovně
i Senátu dostatečně hájeny zájmy krajů,
Zlínský nevyjímaje? Někdy se totiž setká-
vám s názorem, že vše je řízeno z Prahy
a ve prospěch hlavního města…

Zájmy krajů musí hájit kraje samy. To je
jejich úloha. Mají k tomu nejen příslušný
rozpočet a podíl na daních, ale také záko-
nodárnou iniciativu. Parlament má jiné
úkoly. Samozřejmě, že každý jsme odně-
kud a dojde-li na jednání k věci, která se
našeho kraje týká, pak samozřejmě svůj re-
gion hájíme. Stejně se snažíme krajským
reprezentacím pomoci ve vztahu k vládě či
dalším centrálním orgánům. Sama jsem
vyvolala množství jednání na minister-
stvech nebo např. na VZP právě k řešení
problémů ve Zlíně nebo v kraji. Ale to je
jaksi navíc. Naše úloha je prostřednictvím
zákonů a dalšími nástroji nastavovat rovné
a dobré podmínky pro život občanů v celé
zemi a hájit jejich zájmy i na mezinárodní
úrovni. 

Co Vy osobně považujete za svůj největší
úspěch ve své práci coby senátorka?

Již třetí funkční období jsem místopřed-
sedkyně Senátu. To je velmi vysoká
ústavní pozice. Před tím jsem byla místo-
předsedkyně výboru pro evropskou inte-
graci a pak předsedkyně senátorského
klubu ČSSD. Obojí byly pozice, které jsou
významné a obnášely samozřejmě moře
práce. Mám-li mluvit o těch každodenních
věcech, pak za úspěch považuji i zákon o fi-
nancování politických stran, zákony o sní-

Jako členská země Evropské unie rozhodujeme
demokraticky nejen sami o sobě, 
ale spoluvytváříme podmínky v celé Evropě,
říká v našem rozhovoru PaedDr. Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu PČR
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žení imunity ústavních činitelů a majetko-
vých přiznáních, kde jsem byla jedním
z předkladatelů. Byla jsem první, kdo orga-
nizoval konference a semináře k podpoře
technického vzdělávání a upozornila na
tento závažný problém. Těší mě, že jsem
významně přispěla k tomu, že dnes obě ko-
mory parlamentu mají podepsáné Memo-
randum o spolupráci s Akademií věd ČR
a snad se mi podaří splnit sen o silném od-
borném zázemí pro parlament tak, jak je to
běžné na západ od nás. Za důležité pova-
žuji, že se mi podařilo navodit spolupráci
Svazu pacientů a České lékařské komory
při formulaci práv pacientů i zdravotníků.
Společně s nimi jsem předložila návrh no-
vely na zrušení nesmyslné povinnosti sou-
hlasu obou rodičů s ošetřením dítěte.
Sněmovna to zamítla. Slíbili ale schválit
verzi, ke které jsme tímto návrhem donutili
ministra Hegera. Připravuji návrh zákona
o právech pacientů a zdravotníků. Moje Ze-
lená kniha k vědě, výzkumu a inovacím se
stala důležitým základem diskuze vědecké
i akademické komunity o podpoře, pod-
mínkách a správě vědy v ČR.

Když se řekne Zlínský kraj, co se Vám vy-
baví jako první?

Domov.

Zlín byl a je plným právem spojován s To-
mášem Baťou, jehož odkaz inspiroval a in-
spiruje tisíce podnikatelů; stále se od něj
máme co učit. Bez nadsázky můžeme říci,
že je to naše nejvýznamnější osobnost ve
světě podnikání. V čem především spatřu-
jete jeho odkaz pro naši současnost?

Odkaz T. Bati je dnes ještě naléhavější
než kdy jindy. Tím zásadním je spojení
podnikání se sociálními aspekty a respek-
tem k životnímu prostředí. Dá se to zařadit
pod titul sociální odpovědnost firem nebo
chcete-li odpovědný kapitalismus a etika
podnikání. Měla jsem tu čest hostit v Se-
nátu konferenci z iniciativy paní Sonjy Ba-
ťové na toto téma. Současná krize, která je
v českém prostoru víc špatným vládnutím
a krizí morálky než čím jiným, toto téma
ještě umocňuje. Měli bychom se také vrátit
k unikátnímu, velmi motivujícímu a tedy
velmi efektivnímu baťovskému systému ří-
zení.

V této souvislosti se logicky nabízí otázka:
jak hodnotíte podnikatelské prostředí
v České republice?

To je otázka na ty, kteří podnikají. Úlo-
hou politiky je jim vytvořit podmínky co
nejlepší pro to, aby společnosti rozvíjely
regiony a byly úspěšnými zaměstnavateli
tak, jak to vnímal T. Baťa. Současná poli-
tická reprezentace tuto úlohu neplní. Pod-
nikatelé potřebují stabilitu, vizi vývoje
společnosti, od které mohou odvíjet své
podnikatelské strategie, jasná a jednodu-
chá pravidla, vymahatelnost práva a v ne-
poslední řadě zákazníky. Jestliže jim vláda
mění pravidla v průběhu hry od výše daní
až po to, že je schopná doslova proválco-
vat zákony se zpětnou platností, likviduje
koupěschopnost obyvatelstva a ničí naší
mezinárodní pozici a konkurenceschop-
nost, pak se poctivá firma nemůže v tako-
vém prostředí vůbec úspěšně pohybovat.

Myslím, že by i podnikatelé měli víc vnímat
fakta a realitu. Nemohli by pak naivně
a naprosto zaslepeně podporovat ty poli-
tické subjekty, které jim nepomáhají, ale
jen život komplikují a dlouhodobě je
vlastně likvidují. 

Je podle Vašeho názoru role státní správy
a samosprávy dostatečně „vstřícná“
k podnikatelskému sektoru?

Pokud je, pak proto, že plní evropské
rámce jako povinnost snížit administrativní
zátěž či organizovat programy na podporu
malého a středního podnikání a předkládat
strategie, zvyšovat konkurenceschopnost
země. Jinak jsou to ze stran státní správy
spíše deklarace než konkrétní podpora.
Kraje, aspoň ten náš, se snaží nejrůzněj-
šími formami, od evropských fondů, přes
podporu regionálních výrobků až po jed-
nání tripartity vytvářet dobré podmínky
pro podnikatele.

Řada firem a společností začínala takříka-
jíc od nuly a dnes patří k chloubám našeho
průmyslu nebo dalších odvětví přesto, že
jejich startovní podmínky a cesta „na vý-
sluní“ byly mnohem obtížnější než ty,
které musely překonat firmy v rozvinutých
zemích. Myslíte si, že je podpora podni-
kání u nás dostatečná?

Vážím si každého, kdo začal skutečně od
nuly a poctivě se vypracoval. A není jich
mezi našimi podnikateli málo. Na druhou
stranu si nejsem jistá, že zvláště v době di-
voké privatizace bylo obtížnější se dostat
na výsluní, jak říkáte, než v rozvinutých ze-
mích. Samozřejmě, pokud měl člověk ty
„správné vady charakteru“. Na jednu
stranu se za podporu podnikání schovávají
až nespravedlivá a nelogická opatření
a úlevy jako jsou téměř mizivé odvody na
zdravotní pojištění např. u OSVČ. To nemá
nic společného s podnikáním – jde o soli-
dární systémy zajišťující zdravotní péči, ze
které čerpá stejně zaměstnanec jako živ-
nostník či podnikatel a jeho odvody by
tedy měly být adekvátní. Přitom pořád
ještě existují zbytečné překážky, které roz-

voji podnikání brání jako dlouhá doba pro
založení firmy, atd.

Co by se mělo v tomto změnit, zlepšit?
Určitě by mělo být rychlejší a snazší za-

ložit podnikatelský subjekt. Není dostatek
tzv. rizikového kapitálu, podstatná je nesta-
bilita legislativního prostředí a chybějící
strategie konkurenceschopnosti. Podnika-
telskému prostředí by také pomohlo trans-
parentnější a jednodušší právní prostředí,
omezení šedé a černé ekonomiky, které
ničí poctivé podnikání. 

Kdybyste měla určitě dvacet TOP společ-
ností v kraji, které by to byly?

To by bylo velmi obtížné. Záleží na tom,
jaká zvolíte kritéria. Ve Zlínském kraji jsou
největšími zaměstnavateli Barum Conti-
nental a pak Univerzita a Krajská nemoc-
nice T. Bati, což jsou veřejnoprávní
korporace. Pak jsou firmy, které jsou zají-
mavé svými produkty nebo exportem, ale
zaměstnávají jen desítky, nejvýše stovky
lidí a pak jsou firmy, které dělají naprosto
unikátní služby. Ale člen parlamentu nesmí
dělat reklamu, takže jména nechtějte.

Co byste přála Zlínskému kraji i naší spo-
lečné vlasti, kterou je Česká republika, do
příštích dvaceti let?

Nejen přála. Pokud budu moci, tak se
budu hodně snažit jako doposud, aby-
chom dokázali využít všech šancí, které
nám dává naše ukotvení jako členské země
Evropské unie pro prosperitu a vysokou
kvalitu života našich občanů. Usiluji o to,
abychom byli skutečnou standardní evrop-
skou demokracií s prosperující ekonomi-
kou a abychom také dokázali pro dobro
našich lidí zúročit i naše dobré vztahy se
zeměmi mimo EU. Nám všem přeji, aby-
chom opět mohli být spokojení a hrdí na
to, že jsme občané ČR.

�
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Můžete nám představit firmu, v jejímž čele
stojíte?

Naše společnost Roko-Motor, s. r. o., se
sídlem ve Zlíně, se zabývá prodejem a ser -
visem automobilů značek Jaguar a Land
Rover. Tato britská automobilka má
v našem městě tradici již od roku 1996.

Které momenty z její historie byste rád při-
pomenul?

Jedná se především o zahájení prodeje
tehdy ještě značek Rover-Land Rover-MG
18. října 1996 ve Zlíně na ulici Kvítková
v prodejně o rozloze 130 metrů čtvrečních,
což s odstupem času považuji za celkem
úsměvné. Začínal jsem s jedním prodej-
cem vozů a servis pro nás zajišťovala jiná
firma. Po letech tvrdé práce naše společ-
nost 22. ledna 2009 otevřela nové prodejní
a servisní zázemí ve Zlíně na Vršavě, a to
s užitnou rozlohou 1750 metrů čtverečních. 

Výsledky Vaší práce hovoří samy za sebe,
v čem je klíč k úspěchu?

Žádná tajemství nehledejte. Je to
o denní tvrdé práci s osobní účastí a o do-
tahování problémů do konce. Jen takto se
v naší branži dá za uvedenou dobu získat
asi 600 klientů. 

Co považujete za zásadní pro rozvoj spo-
lečnosti?

Naše firma stojí na třech pilířích, kterými
jsou: moderní zázemí, harmonický šest -
náctičlenný tým pracovníků a skvělé pro-
dukty značky Jaguar a Land Rover, které
odebíráme přímo z továrny. 

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí
v České republice, co je třeba především
zlepšit?

Toto je velmi rozsáhlé téma, ale pokud
se mám k otázce vyjádřit krátce, myslím si,
že společnost by si měla více vážit těch,
kteří tvoří a dávají lidem práci a poctivě
podnikají, takových, kteří tvoří hodnoty.
Podnikatelé by zase měli pracovat a použí-
vat takové nástroje či rozhodnutí, aby si
tuto úctu zasloužili.

Štěstí přeje odvážným, říká známé pří-
sloví. Obstát na trhu s automobily v sou-
časném období je velice náročné. Takže,
jak volíte strategii do příštích let?

Každý zdravý a pevný strom potřebuje
hluboké kořeny, a o to se naše firma bude
snažit i nadále, aby byla stále schopna
odo lávat výkyvům na trhu. 

Co Vy osobně považujete za svůj největší
úspěch v práci?

Za úspěch považuji především to, že
jako firma zastupujeme skvělé značky Ja-
guar a Land Rover, že jsme přečkali těžké
začátky, a že jsme se v tvrdé konkurenci
prosadili na trhu, a máme zde již své pevné
místo.

Myslíte si, že se věnuje dostatečná pod-
pora podnikání?

Podpora je taková, jakou jsme si zvolili
a dopustili, aby byla. Pracuje zde mnoho
poctivých a slušných lidí a pak i takoví,
kteří se vysmívají i těm, kteří pomáhají
a chrání.

Připomínáme si dvacet let od vzniku
České republiky. Tato období bývá hodno-
ceno různě. Jak Vy osobně vnímáte tato
dvě desetiletí, kdybyste měl shrnout klady
a zápory, které byste uvedl?

Pokrok ve společnosti nelze zastavit
a tato doba je o pokroku, kompetenci
a zodpovědnosti. Ne všichni to pochopili,
některým jsme i umožnili, aby se chovali
jinak, rozhodovali bez nás a žili na úkor
této krásné země i nás všech.

Přál bych si, aby zde existovalo více ta-
hounů, více osobností, a těchto abychom
si vážili a podporovali je. Nemůžeme jen
neustále vzpomínat na Karla IV., prezidenta
Masaryka, či ve Zlíně na pány Baťu a Čubu.
Věřím, že přijdou noví a schopní, takoví, co
se nebudou bát vystoupit z řady a pomo-
hou této zemi. 

Co byste přál naší zemi do příštích dvaceti
let?

Přál bych si, aby naše země žila v míru
a pohodě, aby jí vedli moudří lidé… Napří-
klad indiáni, aby přežili, si z moudrých
a nejzkušenějších zvolili radu starších,
která pro svůj kmen rozhodovala, jak nej-
lépe mohla. 

Náš stát je největší kmen v zemi,
a přesto jej většinou již léta řídí lidé, které
je možno nazvat jako skleníkové květiny,
které nepoznaly sucho, mráz ani vítr. I ta-
koví řídí náš stát, naše města. Přeji si, aby
ti schopní přestali jen nečinně pozorovat,
a šli věci změnit. Věřím v dobro, které také
podporuji. 

�

Každý zdravý a pevný strom potřebuje hluboké kořeny
Profesionál ve svém oboru, tak bych charakterizoval pana Bronislava Jandu, jednatele společnosti
ROKO-MOTOR, s.r.o., což je autorizovaný prodejce vozů Jaguar & Land Rover. Na otázky odpovídal
stručně a věcně, bylo zřejmé, že oboru, v němž podniká, rozumí a má svou práci rád. A taky, že za
výsledky, kterých společnost dosáhla, je spousta usilovné práce, odříkání, pevná vůle chtít
a dosáhnout.
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Jako vyspělá země s výrazným podílem
průmyslu na HDP a celkové zaměstna-
nosti země oceňujeme, že se Evropa ko-

nečně věnuje otázkám spojeným s posílením
konkurenceschopnosti jejího průmyslu jako
celku a že se začíná zabývat také specifickou
situací v jednotlivých průmyslových sekto-
rech," řekl v reakci na vystoupení místopřed-
sedy Evropské komise Antonia Tajaniho
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Milan Hovorka. 

Česko v průběhu jednání podpořilo sou-
bor opatření zaměřených na podporu vědy,
výzkumu a inovací, zlepšení přístupu k finan-
cím, odstranění bariér vnitřního trhu, snižo-
vání administrativní zátěže, vyhodnocování
dopadů politik a legislativy na konkurence-
schopnost evropského průmyslu a zvýšení
úrovně technického vzdělávání.

„Přijetím závěrů Rady vysíláme silný sig-
nál vůči okolnímu světu, že o průmyslu
a jeho významu pro evropskou ekonomiku
nejen hovoříme, nýbrž že jsme připraveni
pro jeho další rozvoj něco konkrétního udě-
lat,“ zdůraznil Hovorka, který se zúčastnil
také diskuse věnované situaci v automobilo-
vém průmyslu. 

Právě automobilový průmysl je pro českou
ekonomiku klíčovým odvětvím s vysokým ino-
vačním potenciálem a se schopností přizpůso-
bit se rychle se měnícímu vnějšímu prostředí.
Náměstek ministra podpořil větší objem fi-
nančních prostředků na podporu výzkumu, vý-
voje a inovací v automobilovém průmyslu

a nezbytnost technologicky neutrálního pří-
stupu k zavádění nových technologií a tzv. čis-
tých automobilů. Zdůraznil nutnost zlepšení
regulatorního prostředí a snížení administra-
tivní zátěže pro všechny články hodnotového
řetězce. Jakákoli nová legislativa musí obsa-
hovat dopadovou studii na automobilový prů-
mysl, brát v úvahu jeho výrobní cyklus
a reflektovat současný vývoj na evropském
trhu. Dle české strany je třeba rovněž lepší ko-
herence mezi cíli průmyslové a obchodní po-
litiky. ČR podporuje volný obchod a velký
potenciál z hlediska nových příležitostí vidí ve
sjednání nových dohod o volném obchodu.
Jakákoli opatření na podporu restrukturalizace
automobilového průmyslu musí reflektovat
platná pravidla hospodářské soutěže a státní
pomoci, garantovat integritu jednotného vni-
třního trhu a respektovat rozhodovací práva
soukromoprávních subjektů. 

Ministři se dále věnovali řadě návrhů v ob-
lasti jednotného vnitřního trhu, jejichž přijetí
povede k obnovení ekonomického růstu
a posílení konkurenceschopnosti a odstraňo-
vání přetrvávajících překážek. 

Ministři zároveň poukázali i na další oblasti
vnitřního trhu, např. energetika, doprava, tele-
komunikace, či služby, kde má Evropa stále co
dohánět, a kterým je pro dosažení plně funkč-
ního vnitřního trhu nutné se do budoucna více
věnovat. Konkrétně se mimo jiné ministři
shodli na tom, že v oblasti uznávání profesních
kvalifikací je nutné zintenzívnit další jednání
s cílem rychlého dosažení dohody. 

Rada též posvětila zahájení vyjednávání
s Evropským parlamentem k balíčku o veřej-
ných zakázkách a koncesích, který je zaměřen
na zjednodušení podmínek pro zadavatele
zakázek a koncesí i pro uchazeče o ně a také
má zintenzivnit zadávání veřejných zakázek
přes hranice. V závěrečné fázi jednání
o tomto balíčku se Česká republika soustře-
dila zejména na to, aby se jeho aplikací ne-
zhoršily vztahy se třetími zeměmi v oblasti
přístupu na trh veřejnými zakázkami, a aby
naopak všechny záležitosti týkající se zadá-
vání zakázek zůstaly v kompetenci členských
států.

Velký krok kupředu představuje dohoda
ministrů o evropském patentovém balíčku,
která usnadní podnikům registrovat své pa-
tenty na území Evropské unie. „Jsem velmi
rád, že byla dohoda konečně uzavřena,“ řekl
k tomu Hovorka, "Bylo již téměř ostudou, že
se na této otázce neuměla Evropa tak dlouho
dohodnout. Přitom se jedná o jednu z našich
priorit. Tato dohoda je milníkem pro zvýšení
inovační a konkurenční schopnosti našich
podniků," uvedl náměstek ve svém vystou-
pení. 

Konkurenceschopnosti českých podniků,
které umísťují své výrobky na evropském
trhu, by měl pomoci i další posun v debatě
o celním kodexu Evropské unie, který by měl
exportérům značně zjednodušit vyřešení cel-
ních formalit. Na jednání navázalo zasedání
ministrů odpovědných za oblast vědy, vý-
zkumu, vývoje a vesmírných aktivit. �

V Bruselu jednali ministři členských států EU 
v rámci Rady pro konkurenceschopnost
O tom, jak podpořit evropský průmysl a posílit jeho konkurenceschopnost, jednali 11. prosince
v Bruselu ministři členských států evropské unie v rámci rady pro konkurenceschopnost. Ministři
schválili také balíček týkající se jednotného patentu a dohody o jednotném patentovém soudu
a schválili soubor opatření zaměřených na zlepšení fungováni jednotného vnitřního trhu.
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Od prosince 2012 zavádí licenční správa
ministerstva průmyslu a obchodu po-
stupně v jednotlivých agendách pilotní

provoz nového elektronického systému pro li-
cenční a povolovací řízení - elis mpo. Zavedení
elektronické licenční správy představuje zá-
sadní modernizaci služeb ministerstva, která
zásadně zrychlí a usnadní komunikaci přede-
vším s ekonomickými subjekty.

Mezi hlavní novinky spojené se zavedením
ELIS, se kterými se žadatelé setkají, patří elek -
tronické podání do připraveného eFormuláře
a s tím spojená automatická kontrola správ-
nosti a úplnosti vyplnění formuláře. Samozřej-
mostí je také komunikace mezi žadatelem
a ministerstvem dálkovým přístupem. Zave-
dení systému umožní MPO vedení správního
spisu a vyřizování žádostí o udělení licencí
a povolení v elektronické formě. Efektivnější
bude i zpracování a uchování veškerých do-
kladů Licenční správy. Díky tomu budou moci
žadatelé ve všech správních a licenčních agen-

dách prováděných Licenční správou sledovat
průběh životního cyklu žádosti dálkovým pří-
stupem a udržovat si přehled o postupu vyří-
zení své žádosti. Novinkou je také zavedení
možnosti zaplacení správního poplatku elek -
tronicky.

Pro zajištění efektivnější komunikace mezi
orgány veřejné správy a ministerstvem bude
ELIS provázán s dalšími informačními sy-
stémy. Ke komunikaci budou využívány da-
tové schránky a systém bude spolupracovat
i se základními registry, čímž se oběh doku-
mentů ještě zrychlí a zefektivní. 

Zásadním přínosem zavedení nového sy-
stému pro žadatele a Licenční správu je i elekt-
ronické vedení licenčního a správního řízení,
elektronické zpracování žádosti podané na
eFormuláři, automatická kontrola správnosti
vyplnění dokumentů, snížení chybovosti a sní-
žení administrativní činnosti využíváním elek -
tronické knihovny, stahování a ověřování dat
o žadateli ze základních registrů, komunikace

se žadatelem dálkovým přístupem, jednodu-
chá archivace spisů a dohledávání informací
z ukončených licenčních a správních řízení.
Dojde tak k omezení administrativní zátěže
a rozšíření prostoru pro odbornou a metodic-
kou činnost. Kromě jednání se žadateli o jed-
notlivých druzích úředních povolení, Licenční
správa kontroluje dodržování předpisů, uplat-
ňuje sankce, spolupracuje s Evropskou komisí
a také celou řadou mezinárodních institucí
a má povinnost poskytovat těmto úřadům in-
formace, které bude moci nyní přímo čerpat
z ELIS.

Projekt "Zavedení elektronické licenční
správy", jehož realizace je podpořena z finanč-
ních prostředků Strukturálních fondů, kon-
krétně Integrovaného operačního programu,
patří k příkladům úspěšného naplňování stra-
tegie Smart Administration a principů eGo-
vernment v České republice. Plný provoz bude
zahájen od roku 2013.

�

Nový elektronický systém pro licenční a povolovací řízení
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Důchodová reforma 

Lepší zabezpečení ve stáří z více zdrojů má
zajistit druhý pilíř důchodového systému
zavedený v rámci důchodové reformy.
Mimo jiné umožní uzavírat nové celoži-
votní důchodové spoření. Lidé se budou
moci sami rozhodnout, zda do systému
vstoupí - smlouvu o důchodovém spoření
bude moci uzavřít každý, komu je víc než
18 let a dosud nedostává starobní důchod
z českého důchodového pojištění, tedy
z I. pilíře. Lidé nad 35 let mohou do II. pilíře
vstoupit do 30. června 2013, mladší pak do
konce kalendářního roku, kdy jim bude 35
let. 

Každému, kdo se rozhodne spořit ve II.
pilíři, se sníží pojistné na důchodové pojiš-
tění, které dnes platí do I. pilíře. A to o 3 %,
tedy z 28 % na 25 %. Tuto částku, k níž
přidá další 2 procenta ze svých příjmů, si
bude spořit na individuální účet u penzijní
společnosti. 

Klient si bude moci zvolit jeden ze tří
způsobů výplaty: doživotní starobní dů-
chod, doživotní starobní důchod se sjedna-
nou výplatou pozůstalostního důchodu po
dobu tří let, anebo starobní důchod na 20
let. Výše vypláceného důchodu bude závi-
set na tom, jaký druh penze si lidé zvolí,
kolik si celkem naspoří a případně i na
tom, kolik jim bude let.

Od 1. ledna 2013 se mění také III. důcho-
dový pilíř:
•  penzijní připojištění se státním příspěv-

kem se mění na doplňkové penzijní spo-
ření,

•  mění se pravidla výplaty dávek,
•  zavádí se tzv. předdůchody.

Důchody 
Od splátky důchodu v lednu 2013 se zvy-
šují všechny důchody vyplácené z českého
důchodového systému, tedy z I. pilíře. Týká
se to důchodů starobních (včetně předčas-
ných), invalidních (pro invaliditu prvního,
druhého i třetího stupně) a pozůstalostních
(vdovských, vdoveckých a sirotčích). 

Základní výměra důchodu (stejná pro
všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč
z 2 270 Kč na 2 330 Kč. Procentní výměra
důchodu, která je individuální a odvíjí se
od získaných dob důchodového pojištění
a příjmů, vzroste o 0,9 %. Zvýšení provede
Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně
žádat.

sKarty 
Nová sKarta má být přátelštější k lidem.
Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně-
právní ochraně dětí umožní do doby vy-
dání sKarty - stejně jako u ostatních dávek

- vyplácet podpory v nezaměstnanosti
a dávky pěstounské péče stávajícím způso-
bem, tedy převodem na bankovní účet
nebo v hotovosti. 

Chystají se i další zásadní legislativní
změny, které vycházejí z nedávné dohody
ministryně práce a sociálních věcí Lud-
mily Müllerové, premiéra Petra Nečase,
České spořitelny a České pošty. Mají se
mimo jiné týkat způsobu nakládání
s osobními údaji a jejich ochrany. V zá-
koně by rovněž mělo být zakotveno zmoc-
nění a rozsah předávaných údajů držiteli
bankovní licence. Právní předpis má defi-
novat:
•  dobrovolnost platební funkce sKarty,
•  povinnost převzít sKartu jako identifi-

kační kartu,
•  nebude nutné podepisovat žádný doku-

ment o zřízení účtu k sKartě ani přebírání
PIN,

•  za doručení dávek prostřednictvím poš-
tovní poukázky budou klienti platit regu-
lovanou cenu,

•  lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze,
nebudou muset za poštovní poukázku
platit vůbec. 
Současně se bude upravovat smlouva

s Českou spořitelnou. 
sKartou, nebo-li průkazem, se klienti

prokazují úřadům práce. Slouží jako iden-
tifikační doklad těch, kteří pobírají sociální
dávky. sKarty dnes používá více než 180
tisíc lidí, stát jim přes ně poslal téměř dvě
miliardy korun. Každý občan při převzetí
sKarty dostane také informace o všech
funkcích, které může využít, včetně způ-
sobu používání jako průkazu TP, ZTP
a ZTP/P. MPSV předpokládá, že se celkem
vydá 1,2 milionů sKaret.

Sociálně-právní ochrana dětí 
Nový zákon podpoří výchovu dětí v přiro-
zeném prostředí, případně v náhradním
rodinném prostředí a omezí jejich umísťo-
vání do ústavů. Stanovuje závazné po-
stupy pro činnost orgánů sociálně-právní
ochrany dětí, zejména využívání metod so-
ciální práce či vyhodnocování situace dí-
těte a rodiny se zaměřením na identifikaci
ohroženého dítěte. Součástí je i vypraco-
vání individuálního plánu ochrany dítěte či
pořádání případových konferencí. Více se
rovněž bude podporovat pěstounská péče,
sjednocovat její hmotné zabezpečení,
obecně jde tedy o profesionalizaci pěs-
tounské péče. Nechybí ani standardy kva-
lity práce či nastavení minimálních rámců
činnosti pro všechny, kdo v systému soci-
álně-právní ochrany dětí působí.

Minimální mzda 
Od 1. ledna 2013 se ruší všechny nižší
sazby minimální mzdy a zůstává pouze
jedna stejná pro všechny. Pro zaměst-
nance odměňované hodinovou mzdou je
48,10 Kč za hodinu, pro zaměstnance od-
měňované měsíční mzdou pak 8 000 Kč za
měsíc. Obojí se týká čtyřicetihodinové tý-
denní pracovní doby. Vychází to z nařízení
vlády č. 246/2012 Sb., které vychází z prin-
cipu rovnosti v odměňování zaměstnanců.
Podrobnosti o minimální mzdě od 1. ledna
2013 budou dostupné na adrese
http://www.mpsv.cz/cs/13833.

Podpora v nezaměstnanosti 
Podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje. Za-
tímco v roce 2012 mohl uchazeč o zaměst-

Změny v oblasti práce a sociálních věcí
Ty nejzásadnější od nového roku se týkají důchodů a sociálních karet. K 1. lednu se však mění také
sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon
o sociálních službách.
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nání maximálně dostat 13 761 Kč za měsíc
a v případě rekvalifikace pak 15 422 Kč, od
ledna 2013 to je maximálně 14 157 Kč. Při
rekvalifikaci pak 15 866 Kč.

Zákoník práce 
Podle novely zákoníku práce a zákona
o zdravotnické záchranné službě se rozši-
řuje okruh zaměstnanců, kteří mají nárok
na dodatkovou dovolenou. Nově mezi ně
patří zdravotničtí pracovníci, kteří vyko-
návají činnosti při poskytování zdravot-
nické záchranné služby alespoň v rozsahu
poloviny stanovené týdenní pracovní
doby.

Zdravotně postižení a sociální služby 
Nově je možné pobírat současně rodičov-
ský příspěvek a příspěvek na péči. Příspě-
vek na mobilitu budou dostávat –
v případech hodných zvláštního zřetele –
i lidé, kteří využívají pobytové sociální
služby. Rovněž se o 2 000 Kč zvýší příspě-
vek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku
4 až 7 let, kterému tato dávka náleží ve
stupni III nebo IV. 

Novela zákona o sociálních službách
umožní ministerstvu práce a sociálních
věcí zřizovat zařízení sociálních služeb
jako státní příspěvkové organizace. Sou-
časně se mění právní forma u existujících
zařízení sociálních služeb, která byla zří-
zena ministerstvem jako organizační
složky státu, na státní příspěvkové orga-
nizace.

Životní a existenční minimum 
Částky životního a existenčního minima se
nezvýší, nesplnily se totiž valorizační pod-
mínky. V platnosti tedy zůstává výše život-
ního a existenčního minima podle nařízení
vlády č. 409/2011 Sb. s účinností od 1.
ledna 2012. Měsíčně je životní minimum
pro jednotlivce i nadále 3 410 Kč, exis-
tenční minimum pak 2 200 Kč. Více na
http://www.mpsv.cz/cs/11852.

Nemocenské pojištění 

Redukční hranice týkající se denního vy-
měřovacího základu, na základě kterého se
vypočítá například nemocenské, jsou pro
rok 2013 následující:
•  první redukční hranice 863 Kč,
•  druhá redukční hranice 1 295 Kč,
•  třetí redukční hranice 2 589 Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení 
Konkrétní změny:
•  částka průměrné mzdy pro účely poji-

stného je 25 884 Kč,
•  maximální vyměřovací základ pro pla-

cení pojistného je 1 242 432 Kč,
•  rozhodná částka (daňový základ) zaklá-

dající účast na důchodovém pojištění
OSVČ, která vykonává vedlejší činnost
v roce 2013, je 62 121 Kč,

•  minimální měsíční základ pro placení
záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající
hlavní činnost je 6 471 Kč – z toho mini-
mální záloha na pojistné činí 1 890 Kč,

•  minimální měsíční vyměřovací základ
pro OSVČ vykonávající vedlejší výděleč-
nou činnost je 2 589 Kč – z toho mini-
mální záloha na pojistné činí 756 Kč. 

Výpočet nezaměstnanosti 
Od ledna 2013 se bude používat nový uka-
zatel registrované nezaměstnanosti v České
republice s názvem Podíl nezaměstnaných
osob. Bude vyjadřovat podíl nezaměstna-
ných ze všech obyvatel v daném věku. Do-
savadní míra nezaměstnanosti poměřuje
uchazeče o zaměstnání pouze k ekono-
micky aktivním osobám.

V některých dávkách platí změny už od
1. prosince 2012. Více informací lze najít
v tiskové zprávě „Hlavní změny v nepoji-
stných dávkových systémech od 1. 12.
2012“ na http://www.mpsv.cz/cs/32.

Zdroj: Tisková zpráva 
Ministerstva práce a sociálních věcí
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EGAP očekává rekordní
obchodní výsledek

Na základě nově uzavřených po-
jistných smluv očekává EGAP
rekordní obchodní výsledek.

V roce 2012 pojistí vývoz českého
zboží, služeb a investic v celkové hod-
notě přibližně 84 mld. Kč. Podílejí se na
tom především rozsáhlé obchodní pří-
pady, za které jsou považovány ty, je-
jichž pojistná hodnota překročí
1 mld. Kč. Zatím největší objem se váže
k roku 2010, kdy EGAP pojistil český
vývoz v hodnotě více než 67 mld. Kč. 

Mezi zeměmi, do kterých EGAP
v roce 2012 podpořil úvěrovým pojiš-
těním český vývoz, je na prvním místě
Rusko. Na celkovém objemu se podílí
bezmála jednou čtvrtinou (20 mld. Kč).
Největším letošním vývozem do Ruska
jsou dodávky pro výstavbu paroply-
nové elektrárny u města Salechard na
polárním kruhu. Výstavba elektrárny
s pojistnou hodnotou 12 mld. Kč korun
je součástí projektu na vybudování
silné dopravní infrastruktury a po-
třebné energetické, těžební, zpracova-
telské a průmyslové kapacity pro
široké využití nerostných zdrojů na se-
verním Uralu.

23. 11. 2012 podepsali zástupci
EGAP a největší ruské banky Sberbank
of Russia Memorandum o vzájemném
porozumění. Cílem je podpora rozvoje
spolupráce v oblasti mezinárodního
obchodu cestou stimulace českého ex-
portu do Ruské federace a dalších
zemí. Obě strany vyjadřují připrave-
nost spolupracovat v řadě oblastí, jako
je například středně a dlouhodobého
financování vývozu českého zboží, slu-
žeb a investic a financování českého
vývozu prostřednictvím úvěrů od Sber-
bank v tradičních měnách, ale v pří-
padě zájmu také v ruských rublech.
Kromě toho vytváří memorandum
předpoklady pro úzkou spolupráci
i v dalších oblastech společného
zájmu, třeba při souběhu exportního
a provozního financování českých ex-
portních projektů v Rusku.

Vlastimil Nesrsta 
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Zaměstnavatelé vyjádřili po skončení
tripartitního jednání 20. 12. obavy
z rozpadu vládní koalice v době, kdy

hospodářství svírá recese.
Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjadřuje

znepokojení nad politickou nestabilitou
vládní koalice, která se projevuje v častých
personálních změnách na klíčových po-
stech. Děje se tak v situaci, kdy slabá tu-
zemská ekonomika potřebuje stabilní,
rozhodnou a akční vládu. Zaměstnavatelé
vyslovují své znepokojení v kontextu s tím,

že Svaz průmyslu a dopravy ČR společně
s Konfederací zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů ČR připravil opatření,
která by měla zlepšit podmínky pro podni-
kání a rozvoj hospodářství. Právě o nich za-
městnavatelé vedli s vládou v čele
s premiérem Petrem Nečasem a se zá-
stupci odborů diskusi, při níž byl dohodnut
postup při jejich realizaci. 

Mezi opatřeními je zkvalitnění práce insti-
tucí, efektivní podpora inovací, rozvoj infra-
struktury, program na podporu technického

vzdělávání a implementace pro exportní
strategie. Jednalo se také o zajištění čerpání
strukturálních fondů v současném i příštím
programovacím období. 

„Nezpochybňuji právo předsedy vlády
odvolat ministra bez profesních znalostí.
Obávám se však, že bylo předčasné přát si
po skončení tripartity klidné svátky a to, že
se od počátku příštího roku s nasazením
a zodpovědně pustíme do řešení palčivých
problémů,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezi-
dent Svazu průmyslu a dopravy ČR. �

Potřebujeme podpořit ekonomiku, ne vládní krizi

Jen dvě procenta firem vidí v ČR zlep-
šení v potírání korupce. SPČR apeluje
na politiky, aby se problémem zabý-

vali intenzivněji.
Svaz průmysl a dopravy ČR považuje 13.

prosince zveřejněný žebříček vnímání ko-
rupce ve světě, kdy se Česká republika dělí
o 54. až 57. místo, za signál k tomu, aby se
politická sféra intenzivněji zabývala potírá-
ním tohoto fenoménu. „Vidíme určité sig-
nály snah a podporujeme tlak podnikatelů
na zvýšení efektivity v potírání korupce.
Ovšem dosavadní kroky nedokázaly zatím
celkovou situaci obrátit,“ uvedl Jaroslav
Hanák, prezident Svazu průmyslu a do-
pravy ČR. 

Podle žebříčku vnímání korupce ve ve-
řejném sektoru organizace Transparency
International (TI) se Česká republika dělí
o 54. až 57. místo s takovými zeměmi jako
je Lotyšsko, Malajsie a Turecko. V loň-
ském roce byla Česká republiky 57. v po-
řadí. V zásadě tedy nedošlo k obratu
k lepšímu. 

Zpráva TI také uvádí, že Česko se Slo-
venskem patří tradičně k nejhorším zemím
v rámci Evropské unie i celé Evropy vůbec.

Horší známky mají už jen Itálie a balkánské
státy. O nedobré situaci vnímání korupce
v České republice svědčí závěry zářijového

šetření SP ČR mezi členskými firmami.
Pouze dvě procenta respondentů se do-
mnívají, že míra korupce v zemi se snížila.
Naopak čtvrtina upozorňuje na zhoršení si-
tuace. Valná většina zaměstnavatelů a pod-
nikatelů nevidí žádné změny k lepšímu či
horšímu.

Tento skeptický názor potvrzují i jiná še-
tření. Podle nich zatímco korupci v rámci
zemí světa považuje za rozšířenou 39 pro-
cent podnikatelů, v tuzemsku je to celých
80 procent. 

Podhled byznysu na problémy korupce
zjišťoval Svaz průmyslu a dopravy ČR
a jeho členská Česká manažerská asoci-
ace v šetření i počátkem letošního roku.
Výrazně negativní zprávou tehdy bylo, že
většina z tuzemských manažerů (65 %) si
nedokázala představit, že by u nás byla
korupce vymýcena. Pětina z této skupiny
je dokonce přesvědčena, že česká společ-
nost „rozhodně nebude fungovat bez ko-
rupce“. Alarmující bylo zjištění, že
nejvíce skeptických hlasů o tom, že se ČR
rozhodně nezbaví korupce, zaznívalo od
manažerů z institucí a státní správy (29
procent). �

Korupce v ČR – žádné zlepšení 

Usnesení delegátů SP ČR vyjádřilo
obavy ze situace v ČEB a EGAP
a z růstu poplatků za obnovitelné

zdroje energie.
Vláda musí upustit od rozhodnutí, které by

ohrozily konkurenceschopnost českého prů-
myslu a ve svém důsledku i pracovní místa.
Jedná se zejména o otázku strmě rostoucích
poplatků na obnovitelné zdroje energie pro
příští rok. Měla by také přijmout již připrave-
nou a s podnikatelskou sférou projednanou
aktualizovanou Státní energetickou koncepci.
Vládní instituce musí zajistit ve spolupráci se
zástupci byznysu stabilizaci klíčových institucí
poskytujících podporu exportu ČEB a EGAP.
Měla by rozhodnout o podpoře technického
vzdělávání, a to i v návaznosti na státní rozpo-
čet, a také zajištění efektivního čerpání operač-
ních programů. To jsou hlavní závěry Valné

hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR ko-
nané 18. 10., zastupující 30 členských odvětvo-
vých svazů a 112 individuálních členských
firem. Valná hromada proběhla v Ostravě
v areálu hornického muzea Landek Park.

„Pracujeme s vládou na prorůstových opa-
třeních a současně jsme svědky toho, že ně-

které kroky jsou právě opačné. Nemůžeme
přece dopustit, aby se podniky dostaly do
ztráty kvůli jejich zatížení poplatky na obnovi-
telné energie,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Současně poukázal na to, že politici nejsou
schopni zajistit dostatečnou kontinuitu a sta-
bilitu v řadě oblastí, což se týká změn v DPH,
častých personálních změn v klíčových institu-
cích či přijetí energetické a surovinové politiky
na příští desetiletí. „Energetická a surovinová
politika vzešla po dvou letech konzultací
a těžce přijatých kompromisech v rámci pod-
nikatelské sféry. Vláda ale dosud nebyla
schopna tento krok učinit také,“ uvedl Jaroslav
Hanák. Jako hosté vystoupili na Valné hro-
madě SP ČR se svými příspěvky generální ře-
ditel OKD Klaus-Dieter Beck, obchodní ředitel
skupiny AWT Edin Sose a primátor Ostravy
Petr Kajnar. �

Valná hromada SP ČR vyzvala vládu 
k řešení problémů průmyslu
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Výběr z žebříčku TI v roce 2012 
(čím více bodů, tím méně korupce):

Pořadí Země Počet bodů
1.-3. Dánsko 90
1.-3. Finsko 90
1.-3. Nový Zéland 90
4. Švédsko 88
5. Singapur 87
6. Švýcarsko 86
7.-8. Austrálie 85
7.-8. Norsko 85
9.-10. Kanada 84
9.-10. Nizozemsko 84

...
13. Německo 79
54.-57. Česká rep. 49
54.-57. Lotyšsko 49
54.-57. Malajsie 49
54.-57. Turecko 49

Zdroj: TI
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Česká republika je často kritizována za to,
že se neumí na evropské scéně prosadit.
K důležitým tématům mlčíme, nebo jsme
známi nekonzistentním postojem. Sou-
časný prezident Václav Klaus se navíc smě-
rem k EU často vyjadřuje svébytným
způsobem. Myslíte si, že svým postojem
a některými svými výroky směrem k Bru-
selu Českou republiku poškozuje?  

Myslím si, že poškození české politiky je
dáno především disonancí mezi názorem
vlády, ministerstva zahraničí a prezidenta.
Domnívám se, že všechny tyto tři instituce
by si měly sladit noty a zaujímat jednotný
postoj, protože když slyšíte z Prahy tři různé
hlasy, tak vlastně neslyšíte ani jeden. 

Za předpokladu, že Vás občasné zvolí svým
prezidentem, jak byste to chtěl dělat Vy? 

Jsem eurofederalista, nicméně nehod-
lám vnucovat vládě ani ministru zahraničí
svoje eurofederalistické představy. Budu je
trpělivě přesvědčovat o svých argumen-
tech, aniž bych ale na toto téma pořádal ve-
řejné tiskové konference nebo další
„disonanční“ akty. Na druhé straně si sa-
mozřejmě myslím, že si ministerský před-
seda musí udělat pořádek vůči svému
ministru zahraničí, a že je proto naprosto
nepřijatelné, aby ministr zahraničí mluvil
jiným hlasem, než mluví vláda. 

I přesto, že v českých ústavních poměrech
není zvykem, aby prezident navštěvoval
například vrcholné summity Evropské rady
v Bruselu, může evropskou politiku komen-
tovat, a tím ji i ovlivňovat, jak to dělá i sou-
časný prezident Václav Klaus. Budete se od
něj chtít odlišovat? 

My se s Václavem Klausem vzájemně re-
spektujeme, ale nikdy jsme nepopírali, že na
některé otázky máme různé názory. Mezi ty
patří i postoj k EU. Václav Klaus se označuje
jako eurorealista, někteří ho nazývají euro-
skeptikem. Já sám se označuji za eurofede-
ralistu, ale vždy dodávám, že eurofederalista
není ten, kdo podporuje unitární evropský
superstát. V posledních týdnech často přijí-
mám řadu velvyslanců a vždycky jim cituji
výrok Charlese de Gaulla: „Je těžké vládnout
zemi, která má tři sta druhů sýrů.“ Dodávám,
že si ale nepřeji, aby existoval jednotný ev-
ropský sýr, jednotné evropské pivo nebo jed-
notné evropské úsporné žárovky. To je rozdíl
mezi eurofederalistou a zastáncem evrop-
ského unitárního státu.

Nejenom kvůli výrokům prezidenta Klause,
ale i vzhledem k vyjádření většiny politické
scény, může u nás vznikat dojem, že
všechno se rozhoduje v Bruselu, všechno

rozhoduje bruselská administrativa. Mys-
líte si, že je to pravda? 

Ano, je to určitě pravda. EU má nesmírný
demokratický deficit, ale řešením není ji roz-
pustit, nebo redukovat na zónu volného ob-
chodu. Řešením je překonat tento
demokratický deficit například rozšířením
pravomocí Evropského parlamentu. 

A jak se díváte na návrhy týkající se insti-
tucionálních změn, jako je třeba spojení
funkce předsedy Evropské rady a předsedy
Evropské komise, kdy by tato osoba byla
volena v jedněch celoevropských volbách? 

Poté, co byla zamítnuta evropská ústavní
smlouva, jsem nejvíce litoval toho, že v Li-
sabonské smlouvě, která ústavní smlouvu
nahradila, již nenajdeme některé viditelné
symboly EU, jako je evropský prezident, ev-
ropský ministr zahraničí, evropská vlajka
nebo evropská hymna. Z Lisabonské
smlouvy se stal místo jednoduché stručné
ústavy amerického typu nesrozumitelný pě-
tisetstránkový dokument. Z tohoto hlediska
nemám nic proti funkci evropského prezi-
denta, nemám nic ani proti funkci evrop-
ského ministra zahraničí. Dokonce bych je
doplnil i evropským ministrem obrany, pro-
tože nevidím důvod, proč bychom měli mít
27 armád, které jsou nekompatibilní a navíc
nebojeschopné. To ukázala například situ-
ace v Bosně, kde musela zasahovat vojska

Spojených států, protože evropské armády
nebyly schopny poměry v Bosně uklidnit. 

EU nyní prochází složitým vývojem a ho-
voří se i o tom, že se nyní takříkajíc láme
chleba. Jedni hovoří o hlubší integraci smě-
rem k federaci, jiní prosazují tzv. dvourych-
lostní Evropu. Myslíte si, že by se Česká
republika měla snažit zařadit do rychlejšího
proudu? 

Zcela určitě ano. Já podporuji myšlenku
evropské integrace. Ovšem za předpokladu,
že si členové Evropské komise nebudou vy-
mýšlet úsporné žárovky, koblihy v igelitu,
řeznické špalky z plastické hmoty nebo bez-
dotykové baterie. Jejich poslední návrh zní,
že by měly existovat jednotné evropské zá-
chody, aby se ušetřila spotřeba vody. Proti
těmto názorům budu právě jako eurofede-
ralista vždy vystupovat. 

Dobře, jednou stranou mince je fakt, že
Evropská komise sice může přijít s něja-
kým návrhem, ale aby vstoupil v platnost,
musí projít ještě Evropským parlamentem
a musí se k tomu vyjádřit i jednotlivé člen-
ské státy. Když došlo k přijetí takovýchto
návrhů, o kterých mluvíte, neudělala
Česká republika a její partneři právě chybu
v tom, že zbytečně mlčely? Že souhlasily
s tím, co je někdy nazýváno „diktátem
z Bruselu“? 

Miloš Zeman: Považuji se za eurofederalistu, 
ale nepodporuji evropský superstát
„My se s Václavem Klausem vzájemně respektujeme, ale nikdy jsme nepopírali, že na některé otázky

máme různé názory. Mezi ty patří i postoj k EU,“ řekl 10. prosince v rozhovoru pro EurActiv bývalý
premiér, někdejší předseda ČSSD a současný kandidát na prezidenta ČR Miloš Zeman. Kromě oblastí,
v nichž mají oba významní čeští politici odlišný názor, si s redakcí povídal i o tématech, kde se
naopak názorově shodují.
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Ano, máte pravdu. Jako premiér jsem
jezdil pravidelně na zasedání předsedů vlád
EU a snažil jsem se tam prosazovat české
národní zájmy. Nemám pocit, že toto vždy
dělají současní čeští politici. Nemohou pak
ale plakat a říkat, že je EU ignoruje. Oni mají
sami svojí vinu na tom, že je EU ignoruje,
protože jsou pasivní. 

Může v tom prezident něco udělat, něco
změnit? 

Samozřejmě že ano. Domnívám se, že
prezident se může účastnit některých akcí
zejména vně EU. Já jsem například velice
ocenil, že Václav Klaus moderoval setkání
EU s Ruskem a pokládám to za naprosto
přirozené. Na druhou stranu na zasedání
EU by měl primárně jezdit předseda vlády,
případně ministr zahraničí. 

Česká republika patří k menším členským
státům EU. Jak by měla v Bruselu vystupo-
vat, aby co nejlépe hájila své zájmy? 

Zaprvé, a to považuji za nejdůležitější, by
měla usilovat o to, aby pro sebe získala ně-
které významné transevropské projekty.
Uvítal jsem třeba, když jsme získali centrálu
navigace Galilea. Na druhé straně Vám dám
příklad projektu, který by mohl být financo-
ván až z 85 % z Fondu soudržnosti, a to je
vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Ten by
České republice přinesl šedesát tisíc nových
pracovních příležitostí po dobu patnácti let
a plnil by jak dopravní, tak energetické, vo-
dohospodářské a samozřejmě i rekreační
funkce.   

Zadruhé, jako premiér jsem se snažil, aby
byla vytvořena společná skupina zemí Vise-
grádu a Beneluxu, která by hájila zájmy
menších a středně velkých států. V Trenčíně
se dokonce konalo setkání premiérů těchto
zemí. Po mém odchodu se už však tato tra-
dice neobnovila.   

Je pravda, že Lisabonská smlouva ve
srovnání se smlouvou z Nice snižuje hlaso-
vací práva těchto států, nicméně i tak by
mohly vytvořit v případě, že by je ohrožo-
valy zájmy větších států, jakousi blokační
minoritu uvnitř Unie. To je něco úplně ji-
ného, než když bude Česká republika izolo-
vaně hrát roli potížisty a nebude s nikým
dalším spolupracovat.  

Jak se díváte na některá navrhovaná řešení
na evropské úrovni směrem k současné
hospodářské krizi v Evropě? 

Rád bych zdůraznil, že krize je vedle ur-
čité hrozby také výzva a příležitost. Jean
Monet ve svých pamětech popisuje celou
řadu krizí a z každé této krize vyšla Evropská
unie posílená.  

Nicméně, pokud jde o bankovní unii, tak
vždy říkám: bankovní unie je něco jako Yetti.
Toho taky nikdo neviděl, ale každý o něm
mluví. Vyjádřím se k ní, až budou známé jas-
nější kontury, jak bude vypadat. Dobře víte,
že teď například probíhá spor, zda má za-
hrnovat jen velké banky, nebo i malé
a střední. To ale není jádro celého problému.
Podstata je v tom, jaká mají být konkrétní re-
gulační opatření. Jsem jednoznačným za-
stáncem integrace v oblasti fiskální a daňové
politiky, protože jednotná měna má smysl
pouze v trojnožce, jejímiž dalšími dvěma no-
hami jsou právě fiskální a daňová politika.   

Můžeme se ale samozřejmě lišit v názo-
rech na to, jak konkrétně má integrace
v těchto otázkách vypadat. Já například
u daňové politiky považuji za rozumné, aby
se vymazaly takzvané daňové oázy, jako je
například řecká část Kypru. Přeji si tedy, aby
byla stanovena alespoň minimální hranice
zdanění. Chápu, že nemůže být určena hra-
nice maximální, protože třeba skandinávské
země by se tam asi nevešly. Nicméně
musím konstatovat, že u základní sazby
daně z přidané hodnoty už dnes existuje
minimální sazba 15 %. To ale mluvím o zá-
kladní sazbě, nikoliv o snížené. Pokud jde
o fiskální politiku, tak samozřejmě všichni
mluví o dluhové brzdě, finanční ústavě
a také o tom, proč selhal Pakt stability
a růstu. 

Proč podle Vás selhal? 
Odpověď je velmi jednoduchá: neobsa-

hoval sankční mechanismy. Na co Vám je
jakýkoliv deklaratorní zákon, když neobsa-
huje žádné sankce? Souhlasím s tím, že by
měly být země s nadprůměrným deficitem
státního rozpočtu sankcionovány. Na dru-
hou stranu jako keynesiánec zastávám
názor, že v době krize může být státní roz-
počet deficitní, ale v době konjunktury musí
být přebytkový, což bohužel nebylo respek-
továno. Já sám bych finanční ústavu inter-
pretoval jako povinnost přebytkového
rozpočtu v době konjunktury a jako právo
deficitního rozpočtu do určité hranice
v době krize. 

Jaký je Váš postoj ke stanovisku české
vlády k fiskálnímu paktu? 

Fiskální pakt považuji za nepřirozený, pro-
tože se nejedná o pakt solidarity s chudšími
zeměmi, ale o pakt solidarity se zeměmi,
které hospodaří nad poměry a žádají s na-
taženou rukou, aby dostaly nějaké dotace.
Myslím si, že jestli něco dezintegruje EU,
tak je to právě toto. Dám Vám jeden kon-
krétní případ. Průměrný starobní důchod
v Řecku byl 50 tisíc Kč a po radikálních
úsporných opatřeních je dnes 39 tisíc Kč
měsíčně. Pro srovnání tatáž položka dosa-
huje v České republice jen 10,5 tisíc Kč. Proč
má EU včetně České republiky sanovat
řecké hospodářství, které si žije nad po-

měry? Podle mého názoru by vyloučení
Řecka z eurozóny bylo skvělým odstrašují-
cím příkladem pro země, jako je Španělsko
nebo Itálie, aby konečně dodržovaly rozpoč-
tovou stabilitu a jakousi fiskální disciplínu.

Myslíte, že problémy ve Španělsku jsou po-
dobné těm v Řecku?

Ne. Myslím, že situace ve Španělsku je
o něco klidnější, ale trend je stejný. Kdyby-
chom ale tento trend nechali příštích pět let
bez omezení, mohla by ve Španělsku nastat
„řecká“ situace. 

Byla tedy podle Vás záchranná opatření pro
Řecko zbytečná? 

Naprosto. Nerozumím jen, proč řecký
premiér Papandreou v okamžiku, kdy mu
věřitel odpustil 50 % dluhu, žádal, aby na
toto téma bylo vypsáno referendum. Kdyby
mně někdo odpustil celou polovinu dluhu,
tak mu ručku políbím.  

Má to ale i další aspekt. Naprosto rozu-
mím pomoci zemím, které jsou zasaženy ži-
velnou pohromou, i když můžete
samozřejmě namítat, že špatná vláda je
jistý druh živelné pohromy. Jako premiér
jsem privatizoval banky. Řecko má asi tisíc
krásných ostrovů. Kdybych byl řecký pre-
miér, klidně bych je privatizoval. 

Myslíte si, že drachma by Řekům pomohla?
Určitě. Euro nemůžete devalvovat, za-

tímco drachmu ano. Takže kdybyste ji de-
valvovali dejme tomu na třetinu původní
hodnoty, tak byste mimo jiné dosáhli sní-
žení starobních důchodů. Ne, že bych řec-
kým důchodcům přál něco špatného, ale
nevidím důvod, proč by měli mít čtyřikrát
větší starobní důchod než Češi. 

Jak z této situace ven? Co byste Řekům po-
radil? 

Nutné je radikální omezení přebujelého
státního aparátu. Pokud mám správné infor-
mace, tak v členských zemích EU je Řecko
na prvním místě v počtu státních úředníků.
Nemám pocit, že by to potřebovalo. Za-
druhé je tu již zmíněná otázka privatizace. Už
jsem hovořil o své zkušenosti s privatizací
českých bank. Česká republika nemá os-
trovy, ale nevidím žádný důvod, proč by
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řecké ostrovy jako turistické destinace ne-
mohly být privatizovány. A v neposlední
řadě navrhuji také daleko razantnější opa-
tření vůči ekonomické kriminalitě, daňovým
únikům nebo praní špinavých peněz včetně
možnosti zabavení nelegálně získaného ma-
jetku, jak je to běžné v německých nebo ra-
kouských zákonech. Základní pravidlo, které
se týká i České republiky, ale zní: více inves-
tovat, méně spotřebovávat.  

Mluví se o tom, že kdyby Řecko vystoupilo
z eurozóny, mělo by to negativní vliv na
vnímání finančních trhů. Jak se díváte na
skutečnost, že to, co se děje v eurozóně, je
tolik ovlivňováno tím, co si myslí finanční
trhy? 

Nesouhlasím s tím. Řecký hrubý domácí
produkt představuje 2 % HDP Evropské
unie. Myslíte si, že se EU zblázní, když z ní
odejde Řecko?

Ale když odejde jeden stát, můžou se
k němu přidat i další… 

Jak jsem již před malou chvíli řekl, vylou-
čení Řecka bude krásný odstrašující případ.
Když ze školy vyloučíte nějakého zlobivého
žáka, ostatní si dají větší pozor. 

Zůstaňme ještě chvíli u společné měny.
Měla by Česká republika v horizontu něko-
lika let vstoupit do eurozóny? 

V současné době nemůžeme do euro-
zóny vstoupit, i kdybychom chtěli, a to kvůli
maastrichtským kritériím. Kromě toho by-
chom poté museli projít obdobím ERM II
(minimálně dvouleté období, po které musí
národní centrální banka udržovat kurz vůči
euru ve fluktuačním pásmu; pozn. red.). Já
jsem kdysi říkal, že do eurozóny vstoupíme
nejdříve v roce 2017, a zatím nemám, co
bych na svém odhadu měnil.  

A jste zastáncem jednotné měny? 
Ano, ale z trochu jiných důvodů než vět-

šina ostatních příznivců. Ti totiž argumen-
tují zrušením transakčních nákladů. Já
říkám, toto je jen třešnička na dortu, daleko
důležitější je, že evropská měna je vedle
dolaru jediná, která je schopná robustně
odolávat náporu spekulantů. Vezměte si
Sorose (amerického investora a filantropa
maďarského původu George Sorose; pozn.
red.), který spekuloval na pokles britské
libry. Ten byl asi patnáctiprocentní a teprve
díky tomu se Soros stal miliardářem. Ná-
rodní měny nás tedy nezachrání, a kdyby
jakýkoliv spekulant typu Sorose chtěl spe-
kulovat s dolarem nebo eurem, vyláme si
zuby. To je můj základní důvod pro přijetí
eura: díky devizovým rezervám je tato
měna odolná vůči jakýmkoliv spekulačním
tlakům. 

Někteří čeští politici včetně pana premiéra
by v případě, že splníme všechna kritéria,
chtěli o vstupu České republiky do euro-
zóny vyhlásit referendum. Argumentují
tím, že situace v eurozóně, která panuje
nyní, je zcela odlišná od té, která tam byla
ve chvíli, kdy Česká republika přijala svůj
závazek stát se jejím členem. 

Ona zase tak moc odlišná není. Nicméně
já jsem byl vždycky zastánce referenda,
takže bych jej uvítal i v této otázce.  

Dalším velkým tématem, které se v sou-
časné době v EU probírá, je unijní sedmi-
letý rozpočet. Do jakých oblastí by podle
Vás měla EU v rámci víceletého finančního
rámce v příštích sedmi letech investovat? 

Já spíš řeknu, do jakých by investovat ne-
měla. Nedávno jsem hovořil s dánským vel-
vyslancem, který mi sdělil, že Dánsko již
přestalo podporovat politiku agrárních do-
tací. V současnosti ji tak prosazuje už pouze
Francie. Pokud uvážíte, že z evropského roz-
počtu jde téměř polovina na společnou ze-
mědělskou politiku (SZP), což mimo jiné
škodí českému zemědělství, tak zde máte
krásný příklad obhajoby skutečných národ-
ních zájmů. Proto by podle mě mělo dojít
k radikálnímu snížení výdajů na SZP ve pro-
spěch dvou základních oblastí, kterými jsou
vzdělání a infrastrukturní projekty. 

Jednou z částí debaty o víceletém rozpočtu
EU je jeho výše. Někteří jsou toho názoru,
že v době utahování opasků by měla vý-
razně šetřit i EU, na druhou stranu pokud
chce EU vést ambiciózní politiky a dostát
svým závazkům, potřebuje peněz více.
Jaký je Váš názor? 

Hovořit o navýšení rozpočtu je podle
mého rozumné až v momentě, kdy se Ev-
ropský parlament zbaví některých ne-
smyslů, jako je například stěhování mezi
Bruselem a Štrasburkem a ušetří sám na
sobě, například na neskutečném počtu pře-
kladatelů nebo dalších úředníků. 

Kromě SZP, o které již také byla řeč, od-
chází nejvíce peněz z rozpočtu EU do ev-
ropských regionů. Jaký je Váš postoj ke
kohezní politice? Má podle Vás smysl?

Nemám s ní naprosto žádný problém.
Smysl má. 

Je známo, že současný prezident se rád vy-
jadřuje ke klimaticko-energetické politice
EU. Někdo tvrdí, že zelená evropská poli-
tika je přínosná, protože pomáhá ekono-
mickému růstu, podle jiných je však
nevýhodná pro průmyslové podniky. Jaký
je Váš názor na tuto oblast? 

Před chvílí jsme si vymezili oblast, ve
které jako eurofederalista s Václavem Klau-
sem nesouhlasím, ale budete se divit,
v tomhle máme stejný názor. Jsem velký
zastánce jaderné energetiky a odpůrce so-
lárních a větrných elektráren.  

Česká vláda prosazuje názor, že jaderná
energie je pro českou energetiku do bu-
doucna to nejlepší řešení. Na druhé straně

řada expertů poukazuje na to, že jádro
z ekonomického hlediska nemusí být tolik
výhodné a pro jeho finanční podporu prav-
děpodobně budou potřeba kompenzační
mechanismy. Mimo to existují také vedlejší
náklady, jako je skladování jaderného pa-
liva… 

Víte, že Česká republika je jedinou člen-
skou zemí EU, která má ložiska uranu? Svě-
tová cena uranu se za posledních deset let
zhruba zdesateronásobila. Proč nevyužít
této komparativní výhody? Proč neexporto-
vat uran i do dalších zemí, které používají
jadernou energetiku? Sklady vyhořelého ja-
derného paliva jsou projektovány na pade-
sát let a mají extrémní kapacitu, takže za
padesát let se ani nezaplní. Jako prognostik
Vám mohu říci, že se počítá s tím, že do té
doby bude fungovat termojaderná fúze.
Kromě toho vzniknou i rychlé množivé re-
aktory, které budou zpracovávat vyhořelé
palivo. To se tak nebude zakopávat do
země, ale bude se recyklovat a znovu použí-
vat. Jestliže se máme bavit o padesátiletém
horizontu, tak si myslím, že jaderná energe-
tika je jediné reálné řešení. Mám velmi rád
malé vodní elektrárny, ale těmi českou
energetiku nespasíme.  

U nás jsou obnovitelné zdroje vnímány ne-
gativně zejména kvůli tomu, jak byla záko-
nem nastavena jejich podpora. Když ale
odhlédneme od toho, že se jednalo o chybu
českého zákonodárství, existují názory, že
v blízké budoucnosti mohou být obnovi-
telné zdroje ve srovnání s dalšími zdroji
zcela konkurenceschopné. Nemůže se stát,
že kvůli svému postoji k těmto zdrojům
Česká republika ztratí tempo s určitým ev-
ropským trendem, jak tvrdí například envi-
ronmentální organizace?  

Zamysleme se nad tím, co to vůbec ob-
novitelné zdroje jsou. Když vynecháme
hydropotenciál a přílivové elektrárny, tak
nám jako dvě dominantní formy zůstanou
větrníky a solární panely. Solární panely
nám dodávají energii, když svítí slunce, aku-
mulace jejich energie je minimální. Totéž
platí pro větrné elektrárny, když fouká vítr.
My ale energii potřebujeme pořád a nejvíc
v zimě. Problém je v tom, že když nebude
foukat vítr a nebude svítit slunce, je potřeba
udržovat zálohovou kapacitu klasických
elektráren. Plus je tu ještě jeden problém,
který už málem vyřadil naši přenosovou
soustavu. Když na severním pobřeží Ně-
mecka fouká vítr a do německé přenosové
sítě se dostane šíleně velké množství pře-
nosové energie, kterou přitom vůbec nepo-
třebujeme, může to spálit všechny
transformátory a celá země zhasne. 

Podle některých by podobné problémy
mohla vyřešit více integrovaná energetická
politika. Myslíte si, že by se v tomto ohledu
měla Evropa více koordinovat? 

Určitě ano, to jsme se zase vrátili ke zmi-
ňovaným infrastrukturám. Na rozdíl od jed-
notných evropských záchodů jsem pro
jednotnou evropskou energetickou sou-
stavu. Stejně tak podporuji jednotný evrop-
ský dopravní nebo informační systém

�
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Ze společného prohlášení 

Předsedové vlád České republiky a Sloven-
ské republiky Petr Nečas a Robert Fico zdů-
raznili symboliku tohoto zasedání, které se
uskutečňuje v době oslav výročí založení
společného státu Čechů a Slováků a nad-
cházející připomínky 20 let od rozdělení
České a Slovenské Federativní Republiky
a následného vzniku dvou samostatných
států.

Předsedové vlád s uspokojením konsta-
tovali, že vztahy mezi oběma státy a jejich
občany jsou mimořádně dobré a díky spo-
lečné historické zkušenosti, jazykové a kul-
turní blízkosti, intenzivní hospodářské
spolupráci, stejně jako sdíleným zájmům
a hodnotám v Evropské unii a Severoatlan-
tické alianci budou mít i v budoucnu výji-
mečný charakter.

Předsedové vlád potvrdili zájem na pro-
hlubování česko-slovenské spolupráce
v oblastech strategického zájmu. Sou-

časně vyjádřili podporu projektům napo-
máhajícím dalšímu rozvoji občanských
kontaktů, vyslovili poděkování všem, kteří
se aktivně podílejí na posilování vazeb
mezi oběma státy a oznámili záměr udělo-
vat takovýmto osobnostem každoročně
společné ocenění.

Průmysl a obchod
Vlády obou zemí vyslovily uspokojení nad
vývojem vzájemného obchodu zbožím.

Obchodní obrat za rok 2011 poprvé pře-
sáhl hranici 400 mld. CZK (16 mld. EUR).
Vývoj obchodu v letošním roce nasvědčuje
tomu, že uvedená částka bude překonána.
Obě země jsou navzájem druhými největ-
šími obchodními partnery, vzájemné hos-
podářské vztahy jsou v důsledku tradičních
vazeb velmi intenzívní.

Vlády projednaly řadu aktuálních témat
v oblasti společné obchodní politiky
i otázky spojené s inovacemi, technickým

vzděláním, jednotným digitálním trhem,
společnými aktivitami investičních agentur
obou zemí a další témata. Dohodly se, že
náměty z jednání o vzájemné spolupráci
dále rozpracuje Mezirezortní konzultační
komise Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR a Ministerstva hospodářství SR, která
se uskuteční v dohodnutém termínu.

Energetika
Vlády se shodly, že energetická problema-
tika je v popředí zájmu obou stran. Po-
tvrzeno bylo další pokračování úzké
spolupráce na unijní úrovni. Vlády se
budou společně zasazovat o vyvážený ev-
ropský přístup ke všem energetickým zdro-
jům a budou prosazovat nákladově
efektivní opatření, která nebudou ohrožo-
vat konkurenceschopnost české a sloven-
ské ekonomiky. Společné úsilí bude také
věnováno otázce dokončení vnitřního trhu
s energií a odstranění všech existujících

Poprvé po dvaceti letech jednaly vlády ČR a SR
Vlády České republiky a Slovenské republiky společně jednaly 29. 10. v Uherském Hradišti a Trenčíně,
kde podepsaly společné prohlášení, poprvé po dvaceti letech. Po jednání v Trenčíně vyzdvihl
předseda vlády ČR Petr Nečas význam podobných schůzek a uvedl, že by se tento formát mezivládních
konzultací měl každý podzim opakovat. Předseda vlády SR Robert Fico upřesnil, že oba představitelé
hovořili o možném vstupu českých investorů do slovenského energetického průmyslu a o společném
postupu v oblasti jádra. 
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bariér na trhu i rizik, jako jsou např. kru-
hové toky elektřiny v důsledku nekoordi-
novaného rozvoje obnovitelných zdrojů
energie, resp. nedostatečné infrastruktury.
Obě strany hodlají i nadále úzce spolupra-
covat a podporovat další aktivity Evrop-
ského jaderného fóra.

Obě vlády považují jadernou energii za
významný energetický zdroj, a to nejen
v současnosti, ale i v budoucnosti. Budou
spolupracovat při prosazování svých poli-
tik v oblasti jaderné energetiky, především
v rámci EU, a pokračovat v dlouhodobě
oboustranně přínosné spolupráci zamě-
řené především na udržování již dosažené
vysoké úrovně bezpečnosti provozu jader-
ných elektráren a její další zvyšování ve
světle nových poznatků.

Práce a sociální věci
Vlády se shodly, že vzájemná pomoc
a spolupráce v oblasti práce a sociálních
věcí je na velmi dobré úrovni. Výměna zku-
šeností mezi příslušnými rezorty je příno-
sem pro občany obou států. Problematika
důchodových nároků některých skupin po-
jištěnců bude diskutována i nadále na ex-
pertní úrovni. Obě země budou pokračovat
v intenzivní spolupráci za účelem zlepšo-
vání sociální situace obyvatelstva a snižo-
vání nezaměstnanosti.

Životní prostředí
V rámci problematiky ochrany ovzduší
představila česká strana systém zavádění

nízkoemisních zón v České republice.
Česká republika považuje zavádění nízko-
emisních zón za účinný nástroj na regulaci
dopravního toku směřující k omezení zne-
čištění ovzduší ve městech.

Slovenská strana vyjádřila na jednání
vlád podporu českému návrhu na zahájení
debaty na evropské úrovni o výměně zku-
šeností členských států se zaváděním níz-
koemisních zón a o možnostech vzájemné
uznatelnosti emisních plaket pro vjezd do
nízkoemisních zón.

V oblasti změny klimatu chápou vlády
České i Slovenské republiky snahu Evrop-
ské komise o získání možnosti reagovat na
aktuální situaci pro zajištění efektivního fun-
gování systému emisního obchodování.
Nicméně obě země trvají na splnění pod-
mínky, že Evropská komise nejprve předloží
detailní analýzu dopadů zaměřenou na
dopad návrhu na cenu povolenky a rovněž
na ekonomiku jednotlivých členských států.
Teprve po posouzení konkrétního návrhu
úpravy aukčního harmonogramu a analýzy
dopadů bude možné zaujmout stanovisko
k návrhu nařízení.

V oblasti vodního hospodářství vlády
konstatovaly, že se stav realizace opatření
u aglomerací a konkrétní plnění požadavků
stanovených směrnicí o čištění městských
odpadních vod v České i Slovenské repub-
lice významně zlepšuje.

V oblasti ochrany přírody podporují
vlády České a Slovenské republiky spolu-
práci při ochraně přeshraničních lokalit
soustavy Natura 2000 a přípravu česko-
slovenských projektů, které zlepší čerpání

financí z evropských programů pro pod-
poru ochrany biodiverzity v obou zemích.
Obě země budou i nadále spolupracovat
při výměně zkušeností s implementací
soustavy Natura 2000.

Vzdělávání
S cílem odstranění administrativních bariér
pro studující, snížení administrativní zátěže
českých i slovenských správních úřadů
a vzdělávacích institucí, ale také usnadnění
mobility na trhu práce pro občany obou re-
publik projednaly vlády tzv. ekvivalenční
dohodu. Tato mezinárodní smlouva zavede
jak společný vzdělávací prostor založený na
koordinaci vzdělávacích standardů pro jed-
notlivé úrovně vzdělávacího systému, tak
také princip automatického uznání dosaže-
ných kvalifikací a posílí spolupráci v oblasti
akreditace vysokých škol.

Obě vlády se shodly na posílení pod-
pory v oblasti udělování vysokoškolských
akreditací a na rozšíření spolupráce akre-
ditačních komisí. Diskutovaly také mož-
nosti spolupráce národních akreditačních
komisí. Smyslem těchto opatření je zajiš-
tění vyšší kvality vzdělávání pro občany
obou států. Obě vlády se vzájemně infor-
movaly o zkušenostech s realizací státní
maturitní zkoušky a s rozvojem technic-
kého odborného vzdělávání.

�
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„Zlaté české ručičky“ byly pro německé
firmy důvodem, proč si ke svým podnika-
telským aktivitám v minulých letech vybí-
raly zrovna českou kotlinu. Samy podle
svých slov v posledních letech začínají po-
ciťovat, že kvalita českých pracovníků již
zdaleka není tím, čím bývala. Co se změ-
nilo? 

Úroveň kvalifikace a produktivita čes -
kých pracovních sil je tradičně velmi vy-
soká. Proto je Česká republika pro
německé investory už řadu let atraktivní.
Tato úroveň je dnes ohrožena vzdělávací
politikou posledních let. Dřívější osvěd-
čené praktické vzdělávání bylo v podnicích
nahrazeno teoreticky zaměřenými vzdělá-
vacími obory, které příliš málo zohledňují
potřeby firem. Podniky proto často musí
nové zaměstnance zdlouhavě a draze ško-
lit, přestože předtím absolvovali odborné
vzdělávání. Navíc stále klesá atraktivita
středního odborného a učňovského škol-
ství. Mladí lidé o něj neprojevují velký
zájem, proto se ani neklade přílišný důraz
na zvyšování jeho kvality. Snižující se kva-
lita odborného vzdělávání a klesající oblí-
benost technicky zaměřených oborů
v České republice vytvářejí nebezpečný
koktejl, který podnikům působí starosti.
Doufáme v rychlé zavedení konkrétních
změn, aby se mezinárodní konkurence-
schopnost České republiky mohla i nadále
držet na vysoké úrovni. 

Co by podle Vás měla ČR dělat? Česko-ně-
mecké firmy dlouhodobě poukazují na
užší provázanost školství se soukromou
sférou. Podle statistik OECD (z roku 2010)
patří spolupráce českých podniků a vyso-
kých škol v celosvětovém měřítku k těm
nejslabším. V čem je podle Vás problém
a jak jej odstranit? 

Nejde pouze o zlepšení spolupráce, ale
spíše o to, aby se hospodářská sféra
a stát společně komplexně podílely na
vytváření nového konceptu odborného
vzdělávání. Ten by se mohl podobat už
dříve osvědčenému systému kooperativ-
ního vzdělávání nebo tzv. duálnímu sy-
stému v jiných zemích. V současné době
čelíme dvěma problémům: na jedné
straně je tu velmi teoreticky zaměřený
model vzdělávání, který se málo sou-
středí na praxi a potýká se s klesajícím zá-
jmem o technické obory. Na druhé straně
zde máme podniky, které už dnes přede-
vším v určitých odvětvích pociťují ros-
toucí nedostatek odborných pracovníků.
Tento rozpor bychom měli ve spolupráci
se zástupci politiky a ekonomiky řešit co
nejrychleji.  

Jaké jsou výhody zavedení tzv. duálního
systému, který v současné době funguje

v Německu nebo Rakousku? Mohl byste
fungování duálního systému popsat? 

Především bych chtěl zdůraznit, že se
nám nejedná o to, aby byl v České repub-
lice pouze kopírován německý duální sy-
stém v identické podobě. Spíše bychom se
chtěli inspirovat jeho základními elementy
a důvody jeho úspěchu. 

Základní myšlenka duálního systému
spočívá v tom, že stát a ekonomická sféra
společně přebírají odpovědnost za od-
borné vzdělávání. Stát a odborné školy
odpovídají za teorii a ekonomická sféra za
praktickou složku, která je minimálně
50% součástí vzdělávání. Podniky s žáky
uzavírají vzdělávací smlouvy a definují ve
spolupráci se státními orgány profily růz-
ných profesí, které posléze platí v celém
Německu. Vzdělávání je zakončeno závě-
rečnou zkouškou, která je dnes uznávaná
i v dalších zemích EU. Díky spolupráci
podniků na tvorbě studijních obsahů sle-
duje vzdělávání nejnovější trendy techno-
logického vývoje a odpovídá požadavkům
trhu práce. Vzdělávací smlouvy spojené
s odpovídajícím finančním ohodnocením
zajišťují kvalitní praktické vzdělávání

Rudolf Fischer: 
Vysokou kvalitu zaměstnanců v ČR bychom rádi zachovali
„Některé země, které by mohly být pro německé investory alternativou, se problematikou vzdělávání
zabývají už déle a intenzivněji než Česká republika,“ říká v rozhovoru prezident Česko-německé
obchodní a průmyslové komory Rudolf Fischer. Co by se mělo podle německých firem změnit na
systému odborného vzdělávání a co se pro takové změny dělá?
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Rudolf Fischer působí od začátku své
kariéry v koncernu Siemens. Zodpoví-
dal mimo jiné za mezinárodní obchod
v Asii, Pacifiku, jižní Africe a Jižní Ame-
rice, byl také ředitelem řeckého Si-
emensu. Od října 2009 působí jako
finančně-ekonomický ředitel v Si-
emens Česká republika. Od letošního
května je také prezidentem Česko-ně-
mecké obchodní a průmyslové ko-
mory (ČNOPK).   
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v podnicích zaměřené na potřeby učňů
i firem. Pro firmy je to zároveň investicí do
budoucnosti. Tento systém přináší vý-
hody všem zúčastněným: ulehčí státu, za-
jistí podnikům dostatek odborných
pracovních sil a učňům vzdělání zamě-
řené na praxi s motivujícím finančním
ohodnocením. Mnoho firem má zájem ab-
solventy posléze zaměstnat, ti ale díky ce-
lostátně platné zkoušce mohou odejít i do
jiných podniků.  

Tento systém už po desetiletí úspěšně
funguje v Německu, ale také v Rakousku,
Švýcarsku nebo Nizozemsku. Státy jako
Španělsko, Polsko a Maďarsko podobné
modely zavedly před nedávnem. Také
v USA se objevují podobné příklady
a tento model začala doporučovat
i OECD. 

Některé firmy (často s německými vlast-
níky) se s učňovskými školami pokoušejí
spolupracovat i bez systematické podpory
státu. S jakými překážkami se setkávají
a jak je řeší?

Mnohé firmy si byly nuceny pomoci
samy. Některé velké podniky z Německa
tak například založily vlastní vzdělávací
centra, mnoho malých a středních firem
začalo spolupracovat s místními středními
odbornými školami a učilišti. Zřizování
vlastních vzdělávacích kapacit je pro firmy

finančně velmi náročné. Velké koncerny
jako například Bosch nebo Siemens si to
možná ještě mohou dovolit, ale malé
a střední firmy jen stěží. Právě tyto firmy
jsou však páteří české ekonomiky.   

Ochotu a možnosti spolupráce ze strany
odborných škol lze v zásadě hodnotit jako
dobré, ve stávajícím systému však rychle
narážejí na administrativní hranice. Zá-
jemců bývá málo, protože mnoho lidí tento
systém a jeho výhody nezná a protože se
dosud neopírá o celostátně jednotné pro-
fesní profily a závěrečné zkoušky.  

Takovéto formy spolupráce proto neřeší
samotný problém, pouze ho odsouvají do
budoucnosti, protože to přece jen „nějak“
funguje. Kromě toho se nikdo dostatečně
nezabývá otázkou, která je stejně tak důle-
žitá – a sice jak zvýšit atraktivitu technic-
kých povolání.  

ČNOPK letos vyzvala českou vládu k trans-
formaci systému učňovského školství.
Jaký model prosazujete a jak by podle něj
spolupráce s podniky měla vypadat?
V jaké fázi se jednání s vládou nacházejí?
Podařilo se Vám dosáhnout nějakých kon-
krétních změn? 

I v tomto ohledu bych chtěl zdůraznit, že
se nesnažíme nic prosazovat, pouze máme
zájem o předávání znalostí a sdílení zkuše-
ností. To znamená především pro inspiraci
vnášet do diskuze příklady dobré praxe z ji-
ných zemí. Jsme velmi rádi, že s tímto té-
matem nyní nacházíme otevřené dveře –
tak tomu totiž vždycky nebývalo. ČNOPK
upozorňuje na hrozící nedostatek odbor-
ných pracovníků v ČR a jeho souvislost se
vzděláváním již řadu let. Protože začíná být
nezbytné tento problém řešit, začali jsme
se v rámci našeho tématu roku „Společně
pro kvalifikovanou pracovní sílu a inovaci“
letos v této oblasti angažovat ještě inten-
zivněji. Naším cílem přitom bylo upozornit
veřejnost i politické činitele na význam
vzdělávání pro atraktivitu České republiky
a představit naše návrhy pro řešení sou-
časné situace.   

V květnu se ČNOPK společně s nejvý-
znamnějšími německými investory obrá-
tila na premiéra Nečase otevřeným
dopisem. Následovala velmi pozitivní re-
akce: Premiér nás vyzval ke spolupráci na

pracovní skupině, která nyní připravuje ná-
vrhy, jak odborné vzdělávání zlepšit.  

Výsledkem této spolupráce je pilotní
projekt Pospolu, který má především
v technických oborech posílit spolupráci
mezi školami a podniky. Také česká veřej-
nost si tento problém začala více uvědo-
movat, což považuji za velmi důležité.
Pozitivní zprávou je i podpora českých hos-
podářských svazů a mnoha jednotlivých
firem. Tento vývoj nás velmi těší – rozho-
dující však bude, jestli se nám, tedy podni-
kům, hospodářským svazům, politickým
zástupcům a školám, v průběhu následují-
cích měsíců a let podaří tyto dobré nápady
také uskutečnit.  

Pokud porovnáme situaci v České repub-
lice se situací v dalších zemích, kam ně-
mecké podniky v minulosti investovaly,

jak situaci v ČR vnímáte? Které země z po-
hledu německého investora dnes České
republice konkurují? 

Česká republika je z pohledu německých
podniků nadále velmi žádaným a oblíbe-
ným místem pro investice. V našem každo-
ročním průzkumu ji dotázané firmy
dokonce zvolily nejatraktivnější zemí ve
střední a východní Evropě. Důvodem pro
úspěch hospodářských vztahů mezi Če-
skou republikou a Německem je geogra-
fická a kulturní blízkost obou zemí a stále
ještě vysoká úroveň kvalifikace zdejších
pracovních sil.   

Provázanost obou ekonomik ukazuje na-
příklad vysoký objem investic německých
firem v České republice. V roce 2011 po-
cházela téměř polovina všech zahraničních
investic právě z Německa. Kromě toho do-
chází k intenzivnímu transferu inovací
a know-how. Ze všech těchto skutečností
pro obě strany plynou výhody. V Česku se
tak usídlilo již několik tisíc německých
firem. Více než 4000 z nich je v současnosti
ekonomicky aktivních a jen 20 největších
zaměstnává více než 150 000 lidí.   

Konkurenci představují pro Českou repu-
bliku především sousední Polsko a Slovensko,
které ji v našich každoročních průzkumech
stále více dohánějí. Některé země, které by
mohly být pro německé investory alternati-
vou, se navíc problematikou vzdělávání za-
bývají už déle a intenzivněji než Česká
republika.  

Jak důležitou roli hraje v investičním roz-
hodování firmy dostatek kvalifikované
místní pracovní síly? Nakolik podle Vás
ohrožuje nedostatek kvalifikovaných pra-
covníků konkurenceschopnost podniků,
které v ČR působí?  

Dostupnost odborných pracovních sil je
pro investory z Německa a samozřejmě
i z většiny jiných zemí enormně důležitá.
Tyto firmy vyrábějí a vyvíjejí produkty na
vysoké technologické úrovni a k tomu po-
třebují schopné lidi, kteří mají technické
vědomosti a praktické zkušenosti. Bez kva-
litního odborného vzdělávání ale nebude
možné takovéto lidi najít. Dobře vzdělaní,
výkonní a produktivní zaměstnanci patří
v našem každoročním průzkumu mezi in-
vestory o kvalitě České republiky jako
místa pro podnikání k pěti nejvýznamněj-
ším důvodům, proč zde firmy investují.
Mohu jen doufat, že se nám současnou
úroveň podaří udržet nebo prostřednic-
tvím změn ve vzdělávacím systému do-
konce i zlepšit. 

Pokud by se situaci nepodařilo vyřešit,
hrozí, že budou podniky z ČR odcházet?

Nechceme šířit žádné výhružné scénáře,
ale nabízet řešení problému. Němečtí in-
vestoři mají sklon přemýšlet spíše dlouho-
době a strategicky. Kdo se tedy rozhodne
zde něco vybudovat, nesbalí hned za pár
let kufry. Hospodářská a vzdělávací politika
se dnes společně se zástupci ekonomické
sféry začíná vydávat slibnou cestou. Nyní
ještě potřebujeme tyto aktivity dobře zko-
ordinovat a co nejdříve udělat konkrétní
kroky k uvedení do praxe, abychom viděli
první výsledky.
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Zvýšit konkurenceschopnost České re-
publiky, podpořit komunikaci a spo-
lupráci mezi ICT profesionály,

univerzitami, firmami a veřejným sekto-
rem v ČR, si dal za cíl projekt Sociální síť
informatiků v regionech České republiky
(SoSIReČR). Na projektu se podílí několik
partnerů: Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy (MFF UK), Vysoká škola
ekonomická (VŠE), Fakulta elektrotech-
nická ČVUT (FEL ČVUT), Ústav informatiky
Akademie věd (ÚI AV) a další. Tento projekt
vznikl v rámci Operačního programu Vzdě-
lání pro konkurenceschopnost pod záštitou
MŠMT. Je financován z Evropského soci-
álního fondu a státního rozpočtu ČR. 

V rámci projektu vznikla řada aktivit. VŠE
připravila průzkum o vzdělávání IT odbor-
níků, MFF a FEL dokončují webový portál
Síť IT (www.sitit.cz), konaly se různé kon-
ference a semináře (např. Hovory s Infor-
matiky).

Informační technologie jsou
perspektivním oborem, „ajťáci“ však
na trhu chybí

ICT se podílejí na rozvoji moderní společ-
nosti. Neexistuje snad oblast lidské čin-
nosti, do které by informační technologie
nezasáhly. Podle hlavních ekonomických
ukazatelů patří mezi velmi dynamické
obory s vysokou přidanou hodnotou. Cel-
kový obrat ICT firem je dle údajů Českého
statistického úřadu 626 mld. korun. ICT
služby se na tomto obratu podílejí 49 %,
zbytek tvoří výroba ICT zařízení a obchod
s nimi. Část služeb je vyvážena do zahra-
ničí, především do zemí Evropské unie. 

Zaměstnání v tomto oboru se považuje
za jedno z nejperspektivnějších, přesto je
u nás podle loňského průzkumu Vysoké
školy ekonomické nedostatek IT odbor-
níků. V současnosti pracuje v tomto oboru
asi 220 000 osob. Průzkum ukázal, že od
roku 2006 došlo k jejich nárůstu o 19 %.
Mezi lety 2006 a 2010 přišlo do této oblasti
asi 30 000 nových pracovních sil s vysoko-
školským vzděláním. Za tuto dobu však vy-
soké školy dodaly na pracovní trh pouze 16
000 absolventů IT oborů. Z toho vyplývá,
že celkem 47 % vysokoškoláků přišlo z ji-
ných oborů a muselo být výrazně doško-
leno. Nedostatek IT odborníků je trendem
v celé Evropě. Z dat Digitální agendy Ev-
ropské unie vyplývá, že by v roce 2015
mohlo v celé EU chybět až 700 000 kvalifi-
kovaných IT odborníků. 

„Česká republika je zemí, kde jsou ve
velkém rozsahu produkovány IT služby
s vysokou přidanou hodnotou. Aby se tuto
situaci podařilo udržet, musí vysoké školy
dlouhodobě vzdělávat dostatečný počet IT
odborníků, kteří budou mít znalosti odpo-
vídající požadavkům trhu. To vyžaduje
změnu přístupu vysokých škol k výuce
a v současnosti i změnu přístupu státu
k podpoře vzdělávání v perspektivních
oborech zvyšujících konkurenceschopnost
ČR,“ říká vedoucí katedry IT na VŠE a pre-
zident ČSSI prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. 

Jak ukazují výsledky výzkumu VŠE, vy-
soká poptávka po IT odbornících trvala
i v době krize a v nejbližších třech letech se
tato situace nezmění. Tento trend bude navíc
posílen i tím, že během následujících čtyř let
poklesne kvůli slabším populačním roční-
kům počet studentů nastupujících na VŠ
o 27 %. To způsobí znatelný propad počtu
budoucích absolventů. Dostatek kvalifikova-
ných specialistů je jednou z nezbytných pod-
mínek budoucí konkurenceschopnosti
a prosperity ČR. Aktuální vývoj však nepo-
skytuje mnoho důvodů k optimismu.

Výzkum také potvrdil, že pro firmy je prob-
lematické, že absolventi nejsou dobře jazy-
kově vybavení a mají nedostatečné sociální
dovednosti, například v oblasti prezentace,
time managementu či organizačních a ko-
munikačních schopností. Univerzitní vzdě-
lání musí připravit velmi kvalifikované
a flexibilní lidi, univerzity však na druhé
straně nemohou suplovat interní školení
firem. Snahu a zájem musí projevit také
sami absolventi. Ti však po nástupu do praxe
často zapomínají, že musí na sobě neustále
pracovat a vzdělávat se.

Sociální síť informatiků usnadní
spolupráci a komunikaci mezi
odborníky 

Odborníci z MFF UK a FEL ČVUT se v rámci
projektu Sociální síť informatiků v regi-
onech České republiky rozhodli vytvořit
webový portál (www.sitit.cz), který by měl
sloužit jako základna pro střetávání, komu-
nikaci a spolupráci mezi IT odborníky v ČR.
Portál je založen na dnes již běžném kon-
ceptu sociální sítě. Od ostatních portálů se
liší svým zaměřením na komunitu informa-
tiků v regionech ČR. 

„Impulzem pro vývoj portálu byl fakt, že
úspěšnost řešení každého projektu je zalo-
žena na sestavení vhodného týmu. V oblasti
aplikovaného výzkumu, kdy je zásadní

schopnost navazování spolupráce mezi fi-
remní a akademickou sférou, je budování
týmů v současnosti problematické. Je to
způsobeno především nedostatkem výměny
informací o existující nabídce a poptávce in-
formatického výzkumu a výzkumných
zdrojů. Jedním z hlavních cílů portálu je na-
bídnout prostředí pro výměnu a sdílení in-
formací o probíhajícím informatickém
výzkumu v regionech ČR a střet nabídky
a poptávky v oblasti lidských zdrojů pro kon-
krétní výzkumný projekt i pro běžné informa-
tické profese. Dalším cílem je rozšířit
nabídnuté prostředí o sdílení informací
o studijních oborech vysokých škol, jejich
hodnocení odbornou veřejností a sledování
uplatnění jejich absolventů,“ říká za tvůrce
portálu Ing. Kamil Matoušek, Ph.D, z Fakulty
elektrotechnické ČVUT.

Hlavní přínosy portálu

•  navazování a rozvíjení spolupráce, vytvá-
ření partnerství, pracovních či zájmo-
vých skupin

•  usnadnění komunikace nejen mezi jed-
notlivými skupinami uživatelů, ale
i vzhledem k dalším subjektům z oblasti
vzdělávání a výzkumu, hospodářské
sféry, státní správy apod.

•  vyhledávání vhodných lidí, institucí, vý-
zkumných týmů či firem

•  zprostředkování nabídky a poptávky pra-
covních příležitostí

•  zpřístupnění odborných materiálů, od-
kazů

Portál Síť IT je vyplněn obsahem, shro-
mážděným v rámci projektu SoSIReČR,
který je platný v den spuštění portálu. Ak-
tuálně jsou na portálu tato data: 65 firem,
449 institucí a univerzit, 241 odborných ča-
sopisů, 224 projektů, 705 studijních oborů
a 23 poskytovatelů grantů. Další rozvoj
portálu bude na uživatelích, kteří se zapojí
a vytvoří si svůj profil. 

Uživatelé portálu

Uživateli portálu budou především stu-
denti, IT odborníci z praxe i akademické
sféry, vědci, firmy i univerzity. Svůj profil
budou mít kromě jednotlivců i skupiny uži-
vatelů, realizované projekty a granty, kon-
krétní studijní obory apod. Skupiny
uživatelů jsou vytvářeny za účelem spolu-
práce či pouhé výměny názorů na daná té-
mata. Může jít o skupiny příznivců

Evropská unie podporuje českou konkurenceschopnost
Informační technologie jsou významnou součástí ekonomiky České republiky a tento obor by mohl být
jedním z tahounů zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Důležité je podporovat oblast IT především
v otázkách výchovy kvalitních odborníků, spolupráce firem a univerzit, vědy a výzkumu a transferu
znalostí do praxe. Většinu studentů bohužel v současnosti zajímá jen, jak lehké je se na univerzitu
dostat a udržet se na ní, nepřemýšlejí však nad budoucím uplatněním. Proto je nejen u nás, ale i v celé
Evropě nedostatek IT i dalších technicky zaměřených odborníků. Zlepšení stavu nepomáhá ani proces
financování univerzit, který je odvozen od počtu studentů a nikoliv od kvality poskytovaného
vzdělávání.  
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moderních technologií nebo pracovní sku-
piny řešící konkrétní výzkumné úkoly. Pro-
střednictvím inzerátů bude možné hledat
partnery do výzkumných projektů, ať už
půjde o jednotlivce nebo celé odborné
týmy. Na portálu je k dispozici i aktuální
nabídka pracovních pozic z oblasti IT, které
se objevily na úřadech práce České repu-
bliky. 

Odborný profil 

Odborný profil je prvek, který odlišuje Síť
IT od jiných sociálních sítí. Stromová struk-
tura a znalostní profily umožní registrova-
ným uživatelům popsat svůj odborný
profil, prostřednictvím kterého ostatní in-
formují, jakou odborností a specifickými

znalostmi disponují.  Vytvořit odborný pro-
fil lze jak u jednotlivců, skupin, ale i u stu-
dijních oborů, diplomových prací,
univerzit, vědeckých projektů, pracovních
nabídek atd. Zároveň lze hodnotit ostatní
odborné profily. 

Hovory s informatiky přispěly
k rozšíření diskuze nad problémy
v oblasti ICT

V rámci projektu SoSIReČR byly uspořá-
dány čtyři odborné konference Hovory
s informatiky, na kterých se setkávali od-
borníci z řad akademické a firemní sféry
i státní správy, aby diskutovali nad hlav-
ními problémy v oblasti ICT. Závěrečný se-
minář se konal 12. června v Brně. „Máme

za sebou již čtvrtý seminář z cyklu Hovory
s informatiky, který byl posledním v rámci
projektu Sociální síť informatiků v regi-
onech České republiky. Smyslem semi-
nářů bylo vytvořit prostor pro
kvalifikovanou debatu o palčivých problé-
mech jako např. hodnocení a financování
informatického výzkumu, spolupráce vyso-
kých škol a ICT firem nebo vzdělávání IT
odborníků. Při organizaci semináře jsme
vsadili na aktivní účast významných osob-
ností české informatiky. Podle ohlasů
účastníků se nám podařilo posílit komuni-
kaci v rámci odborné komunity a otevřít di-
skusi k mnoha důležitým otázkám,“
shrnuje za organizátory Hovorů s informa-
tiky, doc. RNDr. Jiří Šíma DrSc. 

�

Zástupci zaměstnavatelů a podnika-
telů a také rektoři technických vyso-
kých škol požadují, aby dramatický

úbytek technicky vzdělaných pracovníků
byl zastaven opatřeními na podporu tech-
nického vzdělání již příští rok. Tento poža-
davek vzešel z jednání Fóra průmyslu
a vysokých škol v rámci 54. Mezinárod-
ního strojírenského veletrhu v Brně. To
sdružuje za předsednictví rektora VÚT
Brno prof. Karla Raise osm rektorů tech-
nických vysokých škol a osm představi-
telů zaměstnavatelů a podnikatelů, v čele
se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

„Fórum zástupců byznysu a rektorů
technických vysokých škol se sešlo v pra-
vou chvíli. Průřezově politickým spektrem
vidíme výraznější snahu napravit drama-
tický problém nedostatku technicky vzdě-
laných lidí,“ uvedl Jaroslav Hanák,
prezidenta Svazu průmyslu a dopravy
ČR. 

Fórum průmyslu a vysokých škol se
pravidelně schází na MSV, letos ho nav-
štívil ministr průmyslu a obchodu Martin
Kuba, aby na něm prezentoval snahy
jeho resortu dosáhnout změny zákona
o dani z příjmu, která by umožnila firmám
lepší daňové odpočty, pokud by podpo-
rovaly výuku technického školství. Chce
také zvýšit částku daňově uznatelných ná-
kladů studentů z technických oborů a za-
vést novou strukturu výpočtu financování
vysokých škol s preferencí technických
vysokých škol. „Musíme podpořit firmy
a naučit učitele a děti, aby se neštítili ma-
tematiky a technických oborů,“ řekl Mar-
tin Kuba s tím, že změny se bude snažit
prosadit pro rok 2013

„Chci věřit tomu, že některá opatření
na podporu technického vzdělávání
vstoupí do života už v příštím roce,“
uvedl k tomu šéf Svazu, který se podílel
na přípravě návrhů MPO. 

Snahy o co nejrychlejší obrat a přijetí
opatření v roce 2013 jednoznačně podpo-
řilo celé Fórum průmyslu a vysokých
škol. Současně požadovalo urychlení pří-
pravy novely zákona o terciálním vzdělá-
vání.

Požadavkem účastníků bylo, aby se
vládní Strategie mezinárodní konkuren-
ceschopnosti ČR propojila v praxi s roz-
vojem českého vzdělanostního systému.
Situace je totiž značně dramatická. V prů-
myslově orientované zemi jakou je Česká
republika pouští totiž vysoké školy na trh
práce 110 tisíc absolventů, z toho je však
pouze 10 tisíc technického směru.

„Musíme změnit koncepci vzdělanosti,
vždyť se propadáme ve znalosti matema-
tiky a přírodních věd. Nemůžeme roky di-
skutovat, ale je třeba udělat alespoň dílčí
kroky, které podpoří změnu,“ uvedl Jaro-
slav Hanák. 

K podpoře technického školství se vy-
jádřil také člen představenstva Svazu
a místopředseda Fóra průmyslu a vyso-
kých škol Pavel Kafka: „Přivítal bych
novou situaci, kdy se od velkých témat
přikročí k pragmatickým krokům, které by
mohly a měly být realizovány již v roce
2013“.

Jednání a debaty se zúčastnil i náměs-
tek ministra školství Tomáš Hruda a také
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy
ČR Pavel Juříček, podle něhož zahraniční
investoři, zejména pak němečtí, silně po-
žadují změny v technickém vzdělání. 

V podpoře technického vzdělávání
dojde k obratu

Do konce roku by měl být zpracován sou-
bor opatření na podporu technického
vzdělávání v ČR, jeho součástí by měl být
i projekt duálního vzdělávání. Na přípravě
se podílejí ministerstvo školství a minis-

terstvo průmyslu a obchodu společně se
Svazem průmyslu a dopravy ČR. „Věřím,
že se podaří připravit návrh, který by po-
mohl v této zemi zastavit propad počtu
technicky vzdělaných lidí. Oba páni mini-
stři slíbili v tomto výraznou pomoc,“
uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR dne  28. 8. po jed-
nání členů jeho představenstva s mini-
strem průmyslu a obchodu Martinem
Kubou a s ministrem školství Petrem Fi-
alou.

Členové představenstva se s ministry
shodli na akutním problému nedostatku
technicky vzdělaných pracovníků, což do
budoucna ohrožuje existenci řady pro-
fesí. Jednotný názor panoval i v nutnosti
daňově zvýhodnit podniky, které podpo-
rují technické školství. „Vedle standard-
ních odpisů je potřeba motivovat firmy
i daňovým zvýhodněním těch, kteří pod-
porují technické školství,“ uvedl Martin
Kuba s tím, že debatu o tomto tématu
chce zahájit již v září.

Vedle požadavku na daňové úlevy Svaz
prosazuje zavedení duálního systému
vzdělávání, kdy by učni navštěvovali
školu a více času než nyní by věnovali
praxi v podnicích. Podle slov Pavla Ju-
říčka, viceprezidenta Svazu, získal na mi-
nisterstvu školství příslib, že na pilotní
projekt duálního vzdělávání obdrží pod-
niky a školy 45 milionů korun. V rámci to-
hoto pilotního projektu by v krajích měly
být dvě firmy a dvě školy, které by otes-
tovaly duální systém. „Věřím, že se pro-
káže, že duální systém má smysl zavést
v celé republice,“ uvedl Pavel Juříček.

�
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Sdělení „Rozpočet pro Evropu 2020"
mělo 2 části, z nichž první obsaho-
vala v konkrétních číslech návrh

rozložení výdajů v ob lasti závazků pro jed-
notlivé rozpočtové roky finančního ob-
dobí 2014-2020 a jejich distribuci do
jednotlivých hlavních rozpočtových kapi-
tol. 

Neméně důležitá druhá část předsta-
vovala politický dokument věnovaný jed-
notlivým prioritním oblastem, politickým
cílům a nástrojům pro jejich dosažení,
nastiňovala přitom i klíčové body případ-
ných reforem, kterými by tyto oblasti
měly projít. Důležité je to především
v oblastech zahrnujících z výdajového
hlediska nejnáročnější politiky, kohezní
a zemědělskou.

Z hlediska konkrétních čísel návrh Ko-
mise počítal s 5% nárůstem výdajů oproti
období 2007-2013 v oblasti závazků, cel-
ková částka plánovaná na období 2014-
2020 tak činila 1 025 mld. € (v cenách
z roku 2011). 

Komise od počátku novou finanční
perspektivu prezentovala jako rozpoč-
tový výhled, který má být v souladu s cíli
Strategie Evropa 2020, s nárůstem vý-
dajů oproti období 2007-2013 se proto
počítalo především v oblastech podpory
vzdělávání, dopravní politiky (především
budování transevropských sítí), energe-
tiky a telekomunikací. Komise naopak
přistoupila ke zmrazení a celkovému sní-
žení plateb v rozpočtové kapitole týkající
se udržitelného růstu a přírodních zdrojů,
jejíž součástí je i společná zemědělská
politika (SZP). Vzhledem k plánovaným
úsporám, které se měly uskutečnit nejen
v oblasti SZP, ale také regionální a ko-
hezní politiky, byl součástí návrhu Ko-
mise také nástin reforem v těchto
oblastech. 

Právě otázky reformy SZP a především
reformy kohezní politiky po roce 2013 se
následně staly nejdiskutovanějšími té-
maty v souvislosti s výdajovou stránkou
nové finanční perspektivy během negoci-
ací o její finální podobě. 

Ty probíhají především na půdě Rady;
nařízení zakotvující po právní stránce ví-
celetý finanční rámec pro roky 2014-2020
totiž musí být Radou přijato jedno-
myslně. 

Nutný je ale také souhlas EP, protože
EP je spolu s Radou a Komisí také účast-
níkem meziinstitucionální dohody o spo-
lupráci v rozpočtových záležitostech
a finančním řízení. 

Dosavadní jednání a klíčové body
Výdaje a úspory

Jednání o výdajových prioritách finanční
perspektivy 2014-2020 odstartovala na za-
sedání Rady pro všeobecné záležitosti
v lednu 2012. Již zde se projevily rozdílné
pozice zemí, které podporují úspornou va-
riantu, a zemí, které prosazují zachování
relativně štědrého financování společ-
ných politik z rozpočtu EU. Katalyzátorem
debaty mezi členskými státy se navíc
v současnosti stala ekonomická situace
v EU. 

Příznivci úsporných variant jako silný
argument používají fakt, že členské státy
jsou dnes nuceny k úsporné politice na
národní úrovni, což by se mělo odrážet
také v rozpočtové politice EU jako celku.
K velkým kritikům návrhu Komise od po-
čátku patřili např. zástupci Německa ja-
kožto země náležející mezi významné
čisté plátce. Zástupci těchto zemí označo-
vali návrh jako nerealistický a záhy zfor-
movali skupinu stejně smýšlejících států
prosazující rozpočtové úspory především
ve výdajově náročných politikách (ko-
hezní politice a částečně SZP, i když zde
není skupina čistých plátců zcela jed-
notná, zachování „silné SZP" tradičně
prosazuje Francie). Jiní aktéři naopak sou-
časný stav považují za signál toho, že by
se právě finanční perspektiva a finanční
impulzy ze společného rozpočtu měly vý-
znamně podílet na nastartování ekono-
mického růstu v EU v souladu s prioritami
strategie Evropa 2020. 

Již od počátku tak bylo zřejmé, že hle-
dání konsensu bude tentokrát ještě obtíž -
nější než v minulosti. Ke sporným bodům
jednání náležely i plánované dílčí změny
v oblastech kohezní politiky a reforma
SZP. 

Kde vzít zdroje?

Komplikace při hledání konsensu mezi
členskými státy se ovšem netýkaly jen vý-
dajové stránky rozpočtu EU pro nadchá-
zející období. Významné rozpory se záhy
projevily také v otázkách navrhovaných
změn v oblasti rozpočtových zdrojů. Ko-
mise totiž v oblasti vlastních zdrojů
navrhla zavedení daně z finančních trans -
akcí (FTT) a změny týkající se zdroje zalo-
ženého na DPH. Podle odhadů Komise se
měly nové zdroje podílet na ročních pří-
jmech rozpočtu EU téměř 40 %, což mělo
přispět také ke snížení kdysi „doplňko-

vého", nyní de facto hlavního příjmového
zdroje rozpočtu, jímž jsou příspěvky člen-
ských zemí kalkulované na základě jejich
HNP.

Zdroj založený na DPH by měl jako do-
posud spočívat ve fixním určení procen-
tuálního podílu DPH vybírané v členských
státech, který bude odváděn do společ-
ného rozpočtu. Zatímco dosud tento podíl
činil 1 % (v 80. a 90. letech 20. století to
bylo přechodně 1,4 %), Komise navrho-
vala rozmezí 1-2 % DPH. Z odvodů měly
být vyňaty položky spadající do nízké
sazby DPH, tedy (v některých zemích) po-
traviny, ošacení ap.

Budoucnost korekčních mechanismů

Dalším důležitým sporným bodem je bu-
doucnost korekčních mechanismů. Pro
Velkou Británii je to tradiční otázka rabatu
zavedeného v roce 1984. Komise pláno-
vala zrušit dosavadní systém korekčních
mechanismů včetně britského rabatu
a nahradit jej jiným systémem, který by
měl čistým plátcům nadále zajistit únos-
nou pozici ve vztahu k rozpočtu EU. Tento
nový systém by se měl z čistých plátců
týkat Velké Británie, ale také Německa, Ni-
zozemska či Švédska, naopak by již neměl
zahrnovat Rakousko.

Sporná otázka daně 
z finančních transakcí
Komise předložila návrh směrnice o spo-
lečném systému daně z finančních tran-
sakcí krátce po zveřejnění balíku návrhů
týkajících se finanční perspektivy 2014-
2020 (v září 2011), čímž vyvrcholila více
než roční intenzívní diskuse v EU o zave-
dení tzv. Tobinovy daně (nazvané podle
návrhu Jamese Tobina, držitele Nobelovy
ceny za ekonomii, který na počátku 70. let
20. století navrhl daň z finančních trans -
akcí, která by se vztahovala na separátní
přeshraniční operace), případně bankovní
daně, která by se vztahovala přímo na fi-
nanční instituce a jejich finanční aktivity. 

Komise dala nakonec přednost zave-
dení daně z finančních transakcí, tedy
daně z obratu, přičemž v jejím úsilí jí ně-
kolikrát vyjádřil podporu také EP.

Argumenty Komise pro zavedení FTT
•  Finanční sektor by měl „spravedlivým

dílem přispívat ke konsolidaci veřejných
financí v členských státech, protože hrál
roli při vzniku hospodářské krize"

Nejisté finanční perspektivy 2014–2020
Intenzivní debata o finanční perspektivě pro období 2014-2020 probíhá v EU od června 2011, kdy
Komise zveřejnila dlouho očekávaný soubor návrhů, které se týkaly nejen výdajové, ale také příjmové
stránky rozpočtu. Balík zveřejněných návrhů obsahoval důležité dokumenty jako Sdělení s názvem
„Rozpočet pro Evropu 2020" (část I a II); Návrh meziinstitucionální dohody mezi Evropským
parlamentem (EP), Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a finančním řízení;
Návrh nařízení Rady zakotvující víceletý finanční rámec pro roky 2014-2020 a Návrh rozhodnutí Rady
týkající se systému vlastních zdrojů EU (později novelizován).
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•  Finanční sektor je „ve srovnání s jinými
v současné době zdaněn nedostatečně"
(nevztahuje se na něj DPH)

•  Koordinovaný rámec na úrovni EU na-
pomůže posílení jednotného trhu EU 

•  Komise spekulovala, že zavedení FTT na
úrovni EU posílí pozici EU při podpoře
společných pravidel pro zavedení ta-
kové daně na úrovni G20 či na globální
úrovni

Obsah návrhu

Daň by se měla týkat veškerých transakcí
s finančními nástroji mezi finančními
institucemi (investiční podniky, organizo-
vané trhy, úvěrové instituce, pojišťovny,
subjekty kolektivního investování a jejich
manažeři, alternativní, např. hedgeové in-
vestiční fondy, společnosti poskytující fi-
nanční leasing ap.). Mělo by postačovat,

pokud v EU bude usazena jen jedna ze
stran této transakce, v případě, že jsou
v EU usazeny obě strany, zaplatí daň obě.

Daň se nemá vztahovat na občany
a podniky, ani na transakce finančních
institucí s národními centrálními bankami
nebo s ECB. 

FTT má pokrývat 85 % všech transakcí,
neměla by se ale dotknout hypoték, ban-
kovních úvěrů, pojistných smluv a jiných
běžných finančních činností prováděných
jednotlivci nebo malými podniky. Výjim-
kou by mělo být obchodování s dluhopisy
ze strany občanů nebo podniků.

Výměna akcií a dluhopisů by měla být
zdaně na minimální sazbou 0,1 % a deri-
váty sazbou 0,01 %. Základ daně by měl
být definován „na základě obchodních
činností prováděných finančními institu-
cemi". 

Finanční instituce mají FTT platit člen-
ským státům ihned na základě provede-
ných transakcí, před vzájemným
započtením a vypořádáním. 

FTT sebou nese i povinnost podávání
daňových přiznání, která by měly finanční
instituce podávat příslušným finančním
úřadům, stejně jako vést podrobné zá-
znamy o provedených finančních trans -
akcích. 

Příjmy z FTT (odhadované na cca 57
mld. € ročně) by měly být rozdělovány
mezi EU a členské státy. Přesně nedefino-
vaná část by měla být využita jako vlastní
zdroj rozpočtu EU, který by snižoval pří-
spěvky členských států založené na HND.

Členské státy mají mít možnost zdanit
finanční transakce i vyšší sazbou, a zvýšit
tak svůj výnos z této daně. 

EK počítala se zavedením FTT k 1. 1.
2014

Reakce členských států a dalších
aktérů a sporné body
Pro schválení je nutná jednomyslnost

Proti dani se od počátku jednoznačně po-
stavila Velká Británie (argumentace ne-
smyslností a škodlivostí FTT v případě, že
by nebyla zavedena globálně), Švédsko
(špatné zkušenosti v minulosti s vlastní
FTT, jejíž zavedení mělo za následek pře-
sun finančních operací do jiných zemí,
především do Británie), ČR (vedle dalších
důvodů i argument, že EU by neměla zí-
skat takto masivní právo vybírat daně),
Polsko, Nizozemsko, Malta či Irsko.

Jednoznačně pro od počátku Francie,
Německo, Rakousko, Belgie, Finsko,
Řecko, Španělsko, Portugalsko.

Pro FTT se vyslovil také EP, jehož plé-
num 23. 5. 2012 přijalo zprávu Anny Podi-

mata k návrhu na zavedení FTT. EP navíc
požadoval, aby FTT byla splatná i mimo
EU (respektive mimo ty členské státy EU,
které FTT nakonec zavedou), byly-li ob-
chodované cenné papíry na jejich území
původně emitovány. Placení FTT se též
mělo vyhnout méně institucí, než pů-
vodně plánoval návrh Komise. Je však
třeba připomenout, že EP je v této věci
pouze konzultován.

Zavedení posílené spolupráce?

Vzhledem k nemožnosti dosáhnout kon-
sensu bylo navrženo využití instrumentu
posílené spolupráce, na jednání Rady 9.
10. 2012 deklarovalo podporu této inici-
ativě 11 členských států (Belgie, Estonsko,
Francie, Itálie, Německo, Portugalsko, Ra-
kousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko
a Španělsko).

Instrument posílené spolupráce do pri-
márního práva EU uvedla Amsterodam-
ská smlouva, tento nástroj byl však kvůli
relativní složitosti procedury po řadu let
nevyužíván (nutnost naplnění požadavku
minimálního počtu členských států účast-
nících se aktivity, dle platného primárního
práva 9, návrh podává Komise, musí se
tedy s příslušnou aktivitou ztotožnit).
Členské státy proto dávaly v případě ne-
možnosti dosažení konsensu přednost
spíše mezivládní spolupráci. Poprvé byl
tento mechanismus využit v oblasti jus-
tiční spolupráce, konkrétně v otázce roz-
hodného práva ve věcech manželských,
dále potom v kauze evropského patentu.
Mechanismus posílené spolupráce
v rámci platného primárního práva upra-
vují čl. 20 Smlouvy o EU revidované Lisa-
bonskou smlouvou a čl. 326-334 Smlouvy
o fungování EU.

Zahájením posílené spolupráce podpo-
řila Komise i EP, zůstává však řada ota-
zníků: Bude FTT zavedena v rámci
eurozóny, když někteří její členové zatím
vstup do posílené spolupráce odmítají?
Splňuje posílená spolupráce v tomto pří-
padě nutnou podmínku, že příslušná akti-
vita nesmí být v nesouladu s vnitřním
trhem EU (vyjádření Velké Británie, že
v takovém případě bude zvažovat kroky
proti posílené spolupráci)?

Důležité otázky jednání 
a pozice aktérů
Komplikovaný charakter měla i jednání
o výdajové stránce finanční perspektivy,
která se opakovaně uskutečňovala na
půdě Rady pro všeobecné záležitosti
během roku 2012. Dánské předsednictví
Rady shrnulo projednávané otázky do tzv.
jednací osnovy, která obsahovala jednot-
livé výdajové kapitoly, prozatím bez kon-
krétních čísel představujících plánované
výdaje. Jednání se nejprve věnovala
méně sporným otázkám, byla z nich tedy
zpočátku vyloučena témata SZP a kohezní
politiky, v příslušných tematických forma-
cích Rady však paralelně probíhala po-
měrně složitá jednání o reformách těchto
politik. 

V červenci 2012 ještě Komise zveřejnila
mírně pozměněný návrh finančního vý-
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hledu, a to jednak z toho důvodu, že do něj
byly zapracovány rozpočtové konsekvence
vstupu Chorvatska do EU, jednak z toho
důvodu, že původní odhady hospodář-
ského růstu na nadcházející období
z června 2011, na nichž byla výdajová
stránka finanční perspektivy postavena, se
ukázaly jako příliš optimistické. Komise
proto ještě mírně navýšila výdaje v Kapi-
tole 1 (Inteligentní růst bez vyloučení),
která zahrnuje nejen výdaje na strukturální
politiku, ale např. i prostředky určené na
programy podporující vědu, výzkum
a vzdělávání, a v Kapitole 2 (Udržitelný
růst: Přírodní zdroje), která zahrnuje také
SZP. Bez podstatnějších změn ponechala
výdaje v oblastech bezpečnosti a občan-
ství a globální Evropy (SZBP). Tyto změny
byly každopádně i ze strany Komise chara-
kterizovány jako spíše mechanické a ne-
měnící nic podstatného na původním
návrhu.

Revidovaný návrh se následně střetl
s odlišnými stanovisky skupin stejně smý-
šlejících zemí na jednání Rady v červenci
2012. Zvýšení celkového výdajového
stropu v platbách z 1 % HND EU na 1,03 %
v rámci revidované verze návrhu nepřijala
s nadšením skupina čistých plátců prosa-
zující rozpočtové úspory. 

Po dánském předsednictví v první po-
lovině roku 2012 převzalo klíčovou odpo-
vědnost za jednací osnovu týkající se
nové finanční perspektivy předsednictví
kyperské, které předložilo revizi této os-
novy. Počítá s omezováním výdajů, a to
ve všech okruzích, tedy ve všech rozpoč-
tových kapitolách. Nedostatek konsensu
mezi členskými státy ovšem nadále pře-
trvává, a to nejen mezi již zmiňovanou ko-
hezní skupinou a skupinou stejně
smýšlejících států hájících rozpočtové
úspory, ale částečně i napříč těmito sku-
pinami. Důležitou otázkou se totiž stává
nejen to, zda šetřit, ale také kde šetřit. Re-
zolutně proti úsporám v oblasti SZP se vy-
jadřuje Francie, kterou v tomto postoji
nejsilněji podporuje Irsko, částečně také
Německo, Rakousko, Belgie, Finsko,
Řecko, Lucembursko, Malta, Portugalsko,
Rumunsko a Španělsko. 

Je tedy jasné, že ani skupina států pro-
sazujících v Radě úspornou variantu fi-
nanční perspektivy zdaleka není např.
v otázce budoucnosti výdajů na SZP jed-
notná.

Do sporu o výdaje finanční perspek-
tivy navíc zasahuje Komise, která se ne-
ztotožňuje s perspektivou úsporných
zemí, a EP, který v nelegislativním usne-
sení přijatém na plenárním zasedání 23.
10. 2012 členské státy vyzval, aby se vy-
varovaly škrtů, a to především v oblasti
výzkumu a podpory konkurenceschop-
nosti. EP na rozdíl od revidované verze
jednací osnovy Rady prosazuje „ro-
bustní rozpočet" EU; nejenže nepodpo-
ruje úspory, ale navíc vyzývá k navýšení
výdajů v oblastech podpory konkurence-
schopnosti, podnikání, budování infra-
struktury, podpory výzkumu, inovací ap.
Pokud jde o sporné politiky kohezní a ze-
mědělskou, tam by dle pozice EP měly
být výdaje zachovány přinejmenším na
stejné úrovni jako v období 2007-2013,

i když EP vyzval k jejich efektivnějšímu
vynakládání.

Sporné body a postoj ČR

Jak již bylo nastíněno, v oblasti kohezní
politiky a SZP probíhá nejintenzivnější de-
bata o reformách, která je současně pro-
pojena s probíhajícími jednáními o osudu
finanční perspektivy 2014-2020.

Komise zveřejnila legislativní balík týka-
jící se budoucnosti regionální a kohezní
politiky 6. 10. 2012. I zde platí, že chce
podporu z evropských fondů provázat se
strategií Evropa 2020, čemuž také odpo-
vídá definice tematických priorit. Sou-
časně komise navrhla také některé změny,
z nichž největším předmětem debaty
a kontroverze se staly následující:

Zavedení podmíněnosti
(kondicionality) a výkonnosti 
V praxi to znamená, že rozdělování fi-
nančních prostředků v této oblasti má
více než kdy jindy záviset na schopnos-
tech příslušného státu s těmito pro-
středky zacházet a dodržovat zásady
„good governance", tedy „dobrého vlád-
nutí". Dosud bylo možné, aby v případě
neplnění podmínek Paktu stability
a růstu došlo k omezení či úplnému za-
stavení podpory členským státům z Ko-
hezního fondu, tato sankce však dosud
nebyla využívána. Návrh počítá právě
s podmíněností sankcí plněním určitých
makroekonomických kritérií (makroeko-
nomická kondicionalita). 

Komise chce zavést podmínky ex ante
(budou zavazovat stát, aby měl vyřešeny
ekonomické, politické a legislativní pod-
mínky pro příslušnou investici) a ex post
(týkají se tzv. výkonnostní rezervy; Komise
vyhodnotí výkonnost operačních pro-
gramů v letech 2017 a 2019 a následně vy-
člení 5 % z rozpočtu EU, které budou
přerozděleny státům vyhodnoceným
v tomto přezkumu jako nejvýkonnějším;
pokud naopak bude u některých zemí zjiš-
těno neplnění cílů, může to vést k zasta-
vení či odebrání podpory). 

Zavedení kategorie 
tzv. přechodných regionů 
Vedle kategorie méně rozvinutých regi-
onů (s HDP na hlavu nižším, než je 75 %
průměru EU) a rozvinutějších regionů (s
HDP na hlavu vyšším než 90 % průměru
EU) má existovat ještě kategorie přechod-
ných regionů (mělo by se jednat o 51 re-
gionů s HDP na hlavu vyšším než 75 %,
ale nižším než 90 % průměru HDP EU).
V praxi se jedná o určitý ústupek vyspě-
lejším zemím, které jsou obvykle i čistými
plátci do rozpočtu EU, díky němuž i ně-
které regiony těchto zemí budou moci do-
sáhnout na tuto podporu. V souvislosti
s finanční perspektivou 2014-2020 a zmí-
něným tlakem na úspornost totiž existo-
vala reálná obava, že tyto státy
pokračování kohezní politiky v podobě,
v jaké byla původně koncipována, vůbec
nepodpoří. Kategorie přechodných regi-
onů současně nahrazuje také dnes existu-

jící systém phasing-out, který pomáhá re-
gionům, jež v důsledku rozšiřování EU
a souvisejících změn vývoje HDP na hlavu
ve vztahu k průměru EU postupně ztrácejí
nárok na čerpání finanční podpory. 

Opatření, která mají omezit nevyčerpání
peněz ke konci programovacího období,
znamenají však určité „zastropování" pří-
sunu prostředků (podle nových návrhů by
měl moci stát získat ze strukturálních
fondů maximálně 2,5 % HDP, podle dneš-
ních pravidel je to 3,8 % HDP). V případě
SZP jsou nejvíce diskutovanými spornými
body, které mají souvislost také s finanč-
ním rozměrem reformy následující:

Nová metodika přímých plateb

Jednotná platba na farmu (single pay-
ment scheme, SPS) používaná dosud
v EU-15 a některých dalších státech (Slo-
vinsko, Malta) a jednotná platba na plo-
chu (single area payment scheme, SAPS)
používaná v ČR a většině zemí, které
vstoupily do EU v letech 2004 a 2007, mají
v roce 2014 zaniknout a mají být nahra-
zeny tzv. základní platbou. Tento mecha-
nismus má fungovat na základě
platebních oprávnění a výše podpor by
měla konvergovat na národní či regi-
onální bázi. Nárok na platbu má mít pouze
„aktivní zemědělec", přičemž návrhy ob-
sahují také zavedení tzv. zastropování
a „progresivní redukci" přímých podpor
pro velké podniky.

Konvergence platebních nároků

Mělo by dojít k postupnému naplnění cíle
odstranění značných rozdílů ve výši zá-
kladní platby mezi členskými státy (Ko-
mise navrhuje přiblížit k hranici 100 %
průměru EU-27 i výši národních obálek).
Sporná problematika se netýká ale jen
vztahu mezi novými členskými státy a sta-
rými členy a postupného vyrovnávání je-
jich pozice, ale i meziregionální
nerovnováhy, která vznikla po zavedení
systému jednotné platby na farmu v ně-
kterých státech EU-15.

Pokud jde o postoj ČR, navzdory její při-
náležitosti ke kohezní skupině zdůrazňuje
i potřebu úsporného, ale především raci-
onálního nakládání s finančními pro-
středky ve výdajové složce. ČR proto
vyjadřuje podporu i těm členským stá-
tům, které trvají na tom, aby celkový strop
výdajů rozpočtu EU v příštím sedmiletém
období pokud možno nepřekračoval 1 %
HDP EU. 

Vzhledem k tomu, že ČR je stále v pozici
čistého příjemce, považuje ovšem za pri-
oritu kohezní politiku a její pokračování,
problematická je pak samozřejmě otázka
celkového objemu prostředků určených
na tuto politiku. 

Kohezní politika

V srpnu 2011 vláda schválila souhrnný
návrh zaměření budoucí kohezní politiky
EU po roce 2013 v podmínkách České re-
publiky, který obsahuje i návrh rozvojo-
vých priorit pro čerpání fondů EU po roce
2013. ČR mezi nimi klade důraz přede-
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vším na zvyšování konkurenceschopnosti
ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury,
zvyšování kvality a efektivity veřejné
správy, podporu sociálního začleňování,
boj s chudobou, systém péče o zdraví
a integrovaný rozvoj území.

Ve vztahu k návrhům Komise, které se
týkají reformy kohezní politiky, je jako
problematické identifikováno zavádění
kondicionalit, především podmíněnost
makroekonomická. V této souvislosti lze
poukázat na to, že dodržování rozpočto-
vých pravidel Paktu stability a růstu je de
facto v kompetenci státu, nikoli regionů.
Komise také může tímto způsobem zasa-
hovat i do oblastí, které nenáležejí do vý-
lučné kompetence EU. V pozici ČR vůči
problému makroekonomických kondici-
onalit ovšem postupem času došlo k urči-
tým posunům.

ČR patřila též ke kritikům způsobu de-
finice speciální kategorie přechodných
regionů a zpočátku se vyjadřovala kri-
ticky také k některým navrhovaným ná-
strojům, které v praxi potlačují flexibilitu
a možnost členských států nastavit pri-
ority dle potřeb jednotlivých regionů či
navrhovaný model partnerských smluv
mezi Komisí a členskými státy, který je
součástí principu podmíněnosti v ko-
hezní politice.

Jako problematické je označováno
i „vyvádění" výdajových prostředků z ko-
hezní politiky a fondů typu Fondu sou-
držnosti prostřednictvím vytváření
speciálních finančních instrumentů, jako
je nový Nástroj pro propojení Evropy
(CEF). Ten představuje investiční fond,
jenž by v období 2014-2020 měl sloužit
k financování infrastrukturních projektů
v EU. Za problematické je považováno
především to, že se nachází v přímém ří-
zení Komise, která by měla rozhodovat
podle nových pravidel o úspěšnosti pří-
slušných projektů, přičemž o prostředky
by se měly moci ucházet i ty země, které
by kvůli vyššímu HDP na osobu, než po-
volují kritéria Fondu soudržnosti, na pří-
slušné prostředky nedosáhly. Zavedení
nástroje je tak opět považováno za určitý
ústupek zemím EU-15, který podle kritiků
nemá sloužit ke snižování rozdílů mezi
bohatšími a chudšími regiony/státy v Ev-
ropské unii. 

Společná zemědělská politika

V oblasti SZP jsou prioritami ČR jednání
týkající se nové metodiky přímých plateb,
včetně prosazování nesouhlasu s navrho-
vaným zastropováním a progresivní re-
dukcí plateb. Toto opatření by podle
zástupců ČR nejen přispívalo ke zvyšování
administrativní zátěže v SZP, což je po-
pření deklarované priority snižování ad-
ministrativního břemene, ale také by
vedlo k finančním ztrátám na celkové výši
přímých plateb určených pro ČR. ČR se
také snaží prosazovat své zájmy v oblasti
konvergence plateb.

Budoucnost debaty o finanční
perspektivě 2014-2020 
Za účelem vyřešení některých sporných
otázek týkajících se především výdajové
stránky finanční perspektivy byl ve dnech
22. - 23. 11. 2012 svolán mimořádné jed-
nání Evropské rady věnované pouze
těmto otázkám. Tomu předcházelo zveřej-
nění kompromisní verze jednací osnovy
z dílny kyperského předsednictví, která
počítala s významnými úsporami, vychá-
zela tedy vstříc spíše představám člen-
ských států prosazujících snižování
výdajů. Celkové úspory navržené kyper-
ským předsednictvím měly dosahovat cca
50 mld. €, přičemž snižování výdajů se
mělo týkat všech rozpočtových kapitol.
Nesouhlas s tímto postupem vyjádřila Ko-
mise, s redukcemi ve všech rozpočtových
kapitolách ovšem počítal také návrh při-
pravený předsedou Evropské rady Her-
manem Van Rompuyem, který tvořil
podklad pro jednání listopadového jed-
nání této instituce.

Ačkoli před jednáním bylo představiteli
institucí EU včetně předsedy Komise Bar-
rosa zdůrazňováno, že je nezbytně nutné,
aby se hlavy států a vlád dohodly ještě do
konce roku 2012, schůzka Evropské rady
nakonec kýžené výsledky nepřinesla. Pro
leadery členských států EU zřejmě bylo
příliš velkým soustem samotné zadání
pro jednání, které mělo řešit nejen otázky
výdajů (tedy v jakých oblastech hodlá EU
vydávat finance a kolik), ale také otázku,
z čeho budou tyto výdaje financovány.
Zde se debata již dotýká i zmíněné citlivé

otázky budoucnosti příjmů rozpočtu EU.
Závěry jednání Evropské rady byly velmi
lakonické. 

Výsledkem bylo pouze velmi krátké pro-
hlášení členských států EU, které vyzvalo
předsedy Evropské rady a Komise k po-
kračování v další práci za účelem nalezení
konsensu. Prohlášení optimisticky hovoří
o nalezení značné shody, která má umož-
nit dosáhnout reálné dohody na počátku
roku 2013, zmiňována je důležitost sou-
držnosti a politiky podporující ekono-
mický růst a vytváření pracovních míst
v EU. Podle vyjádření předsedy Evropské
rady Van Rompuye by měl následovat
nový návrh společné pozice, který by měl
být opět značně úspornější v porovnání
s původním návrhem Komise, slibuje ale
navýšení výdajů (oproti původnímu
úspornému návrhu předsedy Evropské
rady) v oblasti koheze a také v oblasti SZP.
Tímto způsobem by měli být obhájci obou
výdajových politik „uspokojeni", kompen-
zační škrty by se měly uskutečnit v jiných
oblastech.

Očekávat dohodu na konkrétních čí-
slech již vzhledem k popsané situaci roz-
dílných pohledů a konfliktních bodů bylo
příliš optimistické. Summit tedy přinesl
především odklad rozhodnutí na leden
2013. Nebude to ostatně poprvé. Také
současná finanční perspektiva pro období
2007-2013 procházela složitým jednáním
a společná pozice členských států byla
přijata až v první polovině roku 2006.
Touto skutečností se „utěšují" i vysocí
představitelé EU, jak vyplývá např. z pro-
hlášení předsedy Evropské rady. Je však
otázkou, zda je tento postoj na místě. Dění
okolo FTT je jen jedním ze symptomů ab-
sence konsensu na úrovni EU-27. Proje-
vuje se nejen ve finančních otázkách.

Petra Kuchyňková, 
psáno pro Euroskop

�
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Revidovaný návrh finanční perspektivy 2014-2020 (v mil. € a cenách 2011)

Závazky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 2014-2020
1. Inteligentní a udržitelný růst 64 769 67 015 68 853 70 745 72 316 74 386 76 679 494 763
z toho výdaje na hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost 50 464 51 897 53 177 54 307 55 423 56 474 57 501 379 243
2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje 57 845 57 005 56 190 55 357 54 357 53 371 52 348 386 473
z toho výdaje na řízení trhů a přímé platby 42 363 41 756 41 178 40 582 39 810 39 052 38 309 283 050
3. Bezpečnost a občanství 2 620 2 601 2 640 2 679 2 718 2 757 2 794 18 809
4. Globální Evropa 9 400 9 645 9 845 9 960 10 150 10 380 10 620 70 000
5. Administrativa 8 622 8 755 8 872 9 019 9 149 9 301 9 447 63 165
z toho administrativní výdaje institucí 7 047 7 115 7 184 7 267 7 364 7 461 7 561 50 999
6. Kompenzace 27 0 0 0 0 0 0 27
ZÁVAZKY CELKEM 143 282 145 021 146 400 147 759 148 690 150 195 151 888 1 033 235
Jako % HND EU 1,10 % 1,09 % 1,08 % 1,08 % 1,07 % 1,06 % 1,06 % 1,08 %
PLATBY CELKEM 133 976 141 175 144 126 138 776 146 870 144 321 138 356 987 600
Jako % HND EU 1,03 % 1,06 % 1,06 % 1,01 % 1,06 % 1,02 % 0,96 % 1,03 %

Zdroj: Press Releases: Commission updates its Multiannual Financial Framework proposal with latest data (IP/12/754)
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Shrnutí studie 

Asi nikdo si neumí představit budoucnost
bez energie. Asi každý chápe, že se ener-
getika bude muset změnit. Asi každému
z nás se líbí myšlenka, že bude mít doma
na střeše něco, co bude bez hluku, zápa-
chu a bez jakýchkoli odpadů generovat
permanentní přísun energie v dostateč-
ném množství. Asi každému z nás se proto
líbí „zelené“ zdroje energie. 

Jenomže se zelenou energií je to po-
dobné jako se sportovními vozy. Mnohým
se líbí. A přesto je skoro nikdo nemá. Poři-
zovací náklady, pojistka a provoz takového
vozu jsou totiž tak vysoké, že za tyto ná-
klady lidé už sportovní vůz obvykle ne-
chtějí, a to dokonce ti, kteří by si to
finančně mohli dovolit. Jinými slovy, ze-
lená energie je pro mnohé krásná jen do
chvíle, dokud nevíme, kolik stojí.

A o to jde. Průzkumy ukazují, že lidé ne-
vědí, kolik zelená energie stojí. Nevědí ani,
jak výrazně ji stát podporuje. Dokonce si
myslí, že v mezinárodním měřítku zaostá-
váme. A protože se veřejnosti zelená ener-
gie líbí, chce ji podpořit. 77 % domácností
je ochotno „zelenou“ energii podpořit až
do částky 100 Kč ročně. Přitom netuší, že
za ni už platí víc než 10x tolik a že ČR patří
v podpoře „zelené“ energie ke světové
špičce. Veřejnost netuší, že z nich systém
dělá ovce, které se nechají pravidelně oho-
lit, aniž by to tušily. Není pravda, že zele-
nou energii málo podporujeme. My ji
podporujeme enormně. 

Pokud se na podporu tzv. obnovitelných
zdrojů energie (OZE) díváme čistě makro-
ekonomickým pohledem, zjišťujeme, že
pouze úzká skupina lidí, která měla jako
první informace o podpoře OZE, dokázala
z komplikovaného systému podpory OZE
velmi profitovat. Ve srovnání s jiným, stá-
tem také podporovaným systémem, totiž
spořením v penzijních fondech, OZE nabízí
po dvacet let v průměru šestkrát vyšší
a navíc státem garantovaný výnos.

Tím se dostáváme k dalšímu zjištění.
Sys tém podpory OZE je v době, kdy musí
stát šetřit, nehorázně drahý. V horizontu
příštích let se bavíme kumulovaně o řádu
stovek miliard korun, které by mohly být
investovány do oddlužení státu či rozvoje
infrastruktury posouvající náš potenciál
nahoru. 

Jen díky ohromné podpoře, o které vět-
šina voličů ani netuší, jsme dokázali z glo-
bálního pohledu neuvěřitelné divy. ČR
např. dokázala během jediného roku rozší-
řit své kapacity solární energie dvakrát
rychleji než celé Spojené státy a vyrábět ze
slunce dvakrát víc energie než velká
a slunná Francie. Česká solární energie už
představuje 5 % globální výroby solární
energie. A to vše jen díky tomu, že inves-
tice do OZE jsou v ČR v absolutní hodnotě
desáté nejvyšší na planetě. Na hlavu jsou
investice do OZE větší jen v bohatém Ně-
mecku.

Zatímco některé země těží při výrobě
„zelené“ energie z toho, že mají mořský

příboj, mořské větry a jižní slunce, Česká
republika má zcela netransparentní akcie
na doručitele a málo informovanou veřej-
nost tlačící politiky k další podpoře OZE. To
je náš „trumf“, které umožňuje porážet
v rozvoji OZE země, kteří mají po všech
stránkách k využití OZE daleko lepší pod-
mínky. 

Makroekonomická analýza ukázala, že
kdybychom zrušili podporu OZE, drama by
nenastalo. Cenová hladina by rostla poma-
leji. Potraviny by byly celkově levnější. Prů-
mysl by ročně vydělal o 8 mld. Kč víc.
A zaměstnanost by hlavně v průmyslu
vzrostla o 2 000 lidí. Nicméně každý rub
má i líc. Díky podpoře OZE vzniklo v ČR 

28 000 pracovních míst. Část z nich by byla
ztracena a celkový dopad na nezaměstna-
nost by proto byl negativní. 

Nejzajímavější je však makroekono-
mický dopad v oblasti veřejných financí.
Kdyby stát OZE nikterak nepodporoval,
mohlo by být inkaso daní o 2 % nižší a vý-
sledek hospodaření státní kasy by byl
stejný. Alternativně by se daně nezměnily
a současně by pomaleji rostl vládní dluh. 

Nicméně zrušit podporu OZE není jako
sfouknout domeček z karet. Díky ohromné
podpoře a neuvěřitelným investicím dnes
tvoří OZE už 0,8 % HDP. OZE neuvěřitelně
rychle rostou, protože jen málo lidí tuší, jak
moc je krmíme. Vynakládané peníze by-
chom přitom mohli investovat do zateplení
budov a výzkumu efektivnějšího získávání
energie.

Úvod

Počet lidí na planetě neustále roste. Každý
chce žít neustále lépe. To znamená, že

každý potřebuje více energie. Máme sice
stále lepší technologie, díky nimž jsou
naše stroje a spotřebiče energeticky méně
náročné, ale přesto potřebujeme energie
stále víc. Může za to naše honba za růstem.
Co jsme měli včera, nám dnes už nestačí.
Zítra nebude stačit, co máme dnes. Naše
klasické zdroje energie ubývají. Musíme
proto hledat zdroje nové, abychom uspo-
kojili náš hlad po růstu.

Krom toho čím víc rosteme a čím více
víc spotřebováváme fosilní zdroje, tím víc
planetu znečišťujeme. 

Jako řešení se nabízí alternativní zdroje
energie. Nejčastěji se mluví o obnovitel-
ných zdrojích. To je na první pohled úžasné

řešení problému. Budeme mít neomezený
zdroj, který navíc ještě bude čistý. 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) získá-
váme z přírodních zdrojů, jako je slunce,
vítr, déšť či geotermální teplo. Jinými
slovy, jsou to hojné zdroje, kterých ne-
ubývá. Můžeme je čerpat miliony let a na
rozdíl od ropy či uhlí tu stále budou. Z po-
hledu ekonoma to tedy nejsou vzácné
zdroje, měly by být velmi levné a téměř
všude snadno dostupné. V tom by měla
být jejich krása. 

Definice podle zákona č. 180/2005 Sb.
o podpoře výroby elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie a o změně některých
zákonů (zákon o podpoře využívání obno-
vitelných zdrojů) říká: „Obnovitelnými
zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní pří-
rodní zdroje energie, jimiž jsou energie
větru, energie slunečního záření, geoter-
mální energie, energie vody, energie půdy,
energie vzduchu, energie biomasy, energie
skládkového plynu, energie kalového
plynu a energie bioplynu.“ 

Vliv podpory obnovitelných zdrojů na českou ekonomiku
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Než se podíváme na to, zda jsou tyto
zdroje opravdu levné a dostupné a zda se
na ně opravdu můžeme spolehnout jako
na náhradu za klasické zdroje elektřiny z fo-
silních paliv, pojďme si jednotlivé zdroje
energie maličko popsat a říct si, jak se pod-
porují ve světě a u nás.

Podpora alternativních zdrojů 
energie ve světě
O obnovitelných zdrojích energie můžeme
mluvit ve třech oblastech:
•  Ve výrobě elektřiny. Sem spadají např.

větrné a solární elektrárny.
•  Ve vytápění. Sem patří např. voda ohří-

vaná sluncem.
•  V biopalivech, která pomáhají snižovat

spotřebu ropy. 

Nás však v této studii bude zajímat
hlavně výroba elektřiny. 

Evropa si uvědomuje, že potřebuje víc
energie a že současně potřebuje nahradit
stávající zdroje jinými. Dlouhodobě se
proto snaží podporovat obnovitelné zdroje
energií. Už Maastrichtská smlouva si za cíl
dává „stabilní růst šetrný k životnímu pro-
středí“. A jak to tak bývá, s jídlem roste
chuť, a proto Evropa své úsilí postupně gra-
duje. V roce 1997 si EU stanovila ambici-
ózní cíl, že v roce 2010 bude 12 %
spotřebovávané energie pocházet z obno-
vitelných zdrojů. To ovšem Evropě nesta-
čilo a šla dál. V březnu 2007 byl dohodnut
cíl pro rok 2020 jako 20% podíl energie
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné
spotřebě energie.

Některé země postupovaly v zavádění
obnovitelných zdrojů tak rychle, že už
v roce 2010 dosáhly cíle pro rok 2020. To
je případ Finska a Švédska. Tyto země si
proto cíle ještě přitvrdily. Díky tomu, že z ti-
tulu přírodních podmínek je v některých
zemích větší možnost využít alternativní
zdroje než v jiných, bylo dohodnuto, že pro
ČR je v roce 2020 závazných 13 %. Češi by
však rádi tento cíl překonali. Národní akční
plán České republiky pro energii z obnovi-
telných zdrojů navrhuje pro rok 2020: 
- podíl energie z obnovitelných zdrojů na

celkové hrubé konečné spotřebě energie
ve výši 13,5 %, 

- a podíl energie z obnovitelných zdrojů na
hrubé konečné spotřebě v dopravě ve
výši 10,8 %.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na
celkové spotřebě v EU v roce 2010 činil
12,4 %. Nejsilnější jsou alternativní zdroje
ve Švédsku, kde tvořily 48 % spotřeby. Na
druhém místě je Lotyšsko (32,6 %). Na
opačném pólu stojí Malta (0,4 %) a Lucem-
bursko (2,8 %). Okolní svět ale také nezahálí.
Počet neevropských zemí podporujících al-
ternativní zdroje energie roste. Zatímco
v roce 2005 je podporovalo celkem 55 zemí,
v roce 2011 to už bylo 119 zemí. Jedná se
tedy o globální trend. Většina zemí si přitom
dala za cíl, že během dvou dekád dosáhne
výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 10
až 30 % veškeré spotřeby elektřiny. 

Investice do obnovitelných zdrojů ener-
gie se loni zvýšily o 17 % na rekordních 257
miliard dolarů. Více než polovina těchto
peněz šla do projektů na výrobu energie ze
slunce. Rozvinuté ekonomiky se na celkové
částce podílely 65 %. Obnovitelné zdroje
energie (bez velkých vodních elektráren) se
na nově instalované kapacitě výroby ener-
gie loni podílely ze 44 %. V roce 2010 to
bylo jen 34 %.

Podpora alternativní energie u nás

Jak jsme již řekli, Česká republika se nad
rámec povinnosti vůči EU zavázala, že do
roku 2020 z obnovitelných zdrojů pokryje
13,5 % spotřeby elektřiny. Energetický regu-
lační úřad (ERÚ) ale předpokládá, že ČR to-
hoto cíle dosáhne již v roce 2013. Už v roce
2011 totiž elektřina z obnovitelných zdrojů
pokryla 10,55 % tuzemské spotřeby. Odhad
ERÚ se tedy zdá velmi realistický. Od roku
2014 chce proto ERÚ finanční podporu
novým obnovitelným zdrojům zastavit.

Trend je u nás jasný. V roce 2004 slunce
vyrobilo jen 100 megawatthodin elektřiny,
loni to ale bylo již téměř 2200 GWh. Graf
přitom jasně ukazuje, jak bylo slunce pů-
vodně coby zdroj energie nepodstatné.
Jeho význam dramaticky rostl až v letech
2010 a 2011. Větrné elektrárny tak velký
boom nezažily. V loňském roce vyrobily
590 GWh elektřiny, zatímco v roce 2004 to
bylo jen necelých 10 GWh. Narůst na 59ná-
sobek je sice úctyhodný, ale proti slunci to
je jako nic. V posledních letech rostla také
výroba energie z biomasy, v roce 2011 tvo-
řila 1682 GWh. Nicméně biomasa se už
v roce 2004 hojně používala.

Sečteno a podtrženo, v roce 2004 tvořily
obnovitelné zdroje jen 3,8 % domácí spo-

třeby. To znamená, že během sedmi let už
jsme skoro na trojnásobku. Stávajícím
tempem bychom byli za dalších sedm let
na 29 %. To znamená, že bychom náš cíl
pro rok 2020 už v roce 2018 překročili o 117
%. Byla by to dobrá nebo špatná zpráva
vzhledem ke stavu ekonomiky? Na to si
odpovíme v dalších kapitolách. 

Máme ale vůbec takové možnosti, aby-
chom dále zvětšovali zastoupení OZE v eko-
nomice? Podle Zprávy Nezávislé odborné
komise pro posouzení energetických potřeb
České republiky v dlouhodobém časovém
horizontu by bylo možno z obnovitelných
zdrojů energie v České republice vyrobit cel-
kem 49,8 TWh elektřiny. Prostoru k růstu je
zde tedy hodně. Jde ovšem jen o dostupný
potenciál, jehož čerpání bude nabíhat po-
stupně několik desetiletí. Předpokladem je,
že bude pokračovat rychlý technologický
vývoj. V kratším horizontu do roku 2030 je
dostupný potenciál pro výrobu elektřiny
z obnovitelných zdrojů v České republice jen
22,5 TWh. Většinu z tohoto množství mů-
žeme podle Zprávy získat díky biomase. Vý-
raznější nárůst navazující na dnešní trendy
lze podle Zprávy očekávat také u fotovolta-
ických a větrných elektráren.

Jak se alternativní zdroje podporují ve
světě v obecné rovině?
Obecně lze podporu alternativních zdrojů
elektřiny rozdělit na tu, která je daná
cenou, a na tu, která je daná množstvím. 

Podpory zaměřené na cenu jsou:
•  Feed-In Tarrrifs (FIT)
•  Fiskální pobídky (tj. snížení daní pro vý-

robce vyrábějící z alternativních zdrojů)
•  Investiční granty (tj. vláda pomůže při

výstavbě elektrárny) 
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Podpory zaměřené na množství jsou:
•  Kvóty / obchodovatelné zelené certifikáty

(TGC)
•  Tendrová schémata (tj. v tendru se vy-

bere předem dané množství elektřiny vy-
robené z alternativních zdrojů za nejnižší
cenu)

Pojďme si popsat dva nejčastěji použí-
vané systémy podpory trochu detailněji.

Feed-In Tarrrifs (FIT) spočívají v tom, že
elektřina z obnovitelných zdrojů je dodá-
vána do sítě za státem garantované ceny
po předem dohodnuté období. To je
ovšem dost netržní, a proto některé státy
systém upravily. K tržní ceně se doplácí
extra bonus či prémie. Cena potom čás-
tečně odráží i realitu: při poklesu tržních
cen klesá, ačkoli je stále vyšší, než by byla
bez podpory, a naopak. Pro majitele elek -
trárny je tak tento systém rizikovější, pro-
tože cena se v čase mění. Problémem
ovšem je, jak stanovit prémii: Na jedné
straně aby bylo dosaženo cíle hospodářské
politiky a lidé zakládali „zelené“ elektrárny,
protože se jim to už vyplatí, a na straně
druhé zároveň nestanovit prémii tak vyso-
kou, že už to státní kasa neunese. To se bo-
hužel zatím v praxi optimálně nedaří. Je
tedy lepší alternativa?

Alternativou jsou obchodovatelné zelené
certifikáty (TGC). Systém podpory trochu

připomíná emisní povolenky. Máme zde
nabídku a poptávku. Ti, kdo vyrábí elektřinu
ze zelených zdrojů, mají zelené certifikáty,
a ti, kdo elektřinu spotřebovávají (nebo vy-
rábí nezelenou energii), je musí kupovat.
Máme zde tedy dva trhy. Trh s elektřinou,
kde je elektřina prodávaná za tržní ceny,
a trh s certifikáty. Dražší zelenou energii se
pak daří generovat díky ziskům z prodeje
certifikátů. Platí přitom tržní mechanismy.
Čím více se elektřiny spotřebovává, tím

vyšší je poptávka po certifikátech, jejich
cena roste a roste i zisk ze zelné elektřiny. 

Tento systém se používá např. v Polsku,
Švédsku, Británii a některých státech USA.
Systém je v realitě ještě komplikovanější
o to, že se do něj vnesou kvóty, které se
v čase postupně zvyšují, aby se zelená ener-
gie využívala stále víc. Cena certifikátů
potom závisí na předem daném cíli kvót
a na vývoji na trhu. Problémem toho pří-
stupu je ovšem komplikovanost a horší
predikovatelnost. Strach z rizika vede inves-
tory k tomu, aby v systému s TGC žádali
vyšší výnos než v systému FIT. Autoři Ber-
geková a Jacobsson si dali tu práci a celý sy-
stém zanalyzovali, aby zjistili, že výsledkem
TGC není to, co si Evropská komise předsta-
vovala, ale že se jedná o stroj na rentu pro
novopečené výrobce elektřiny. Systém totiž
není efektivní. Ceny elektřiny jsou v něm pro
spotřebitele zbytečně vysoké, protože jsou
i zbytečně vysoké kompenzace pro výrobce
elektřiny z alternativních zdrojů. Řada studií
proto doporučuje vládám zavádět raději sy-
stém FIT.

Jednotlivé typy elektráren 

Vzhledem k tomu, že způsobů výroby elek-
třiny z OZE je mnoho, existuje i mnoho
typů elektráren a forem získávání energie.
Pojďme si ty hlavní ve stručnosti předsta-
vit.

Větrné elektrárny 
Proud větru se využívá k roztáčení větr-
ných turbín. Ty obvykle generují 600 kW až
5 MW.  Problém elektráren je, že vítr se dá
těžko předpovědět a často není vůbec. Vy-
užití elektráren se tak obvykle pohybuje
mezi 20 až 40 %. Nejrozšířenější je proto
využití větru na moři nebo v blízkosti moře.
Na první pohled se tedy zdá, že vítr nebude
tou pravou alternativou pro uhlí. Nicméně
realita tomu neodpovídá. Tento segment
zažívá boom. 

V roce 2010 činila na celé planetě kapa-
cita větrných elektráren 196 630 megawatt,
z toho jen v roce 2010 přibylo 37 642 me-
gawatt. To znamená, že v roce 2010 rostl
tento segment globální ekonomiky
o 23,6 %. To je na první pohled hodně. Na
druhou stranu je to ale nejpomalejší růst
od roku 2004.

V každém případě větrné elektrárny už
nepředstavují malý byznys. Obrat větrných
elektráren činil v roce 2010 40 miliard euro
a po celé planetě elektrárny zaměstnávaly
podle různých zdrojů 630 až 670 tisíc lidí
(zde pro statistiku záleží na přesné defi-
nici). 

Tako jako i jinde i zde vévodí Čína. Má
nyní největší instalovanou kapacitu na
světě. Za jeden rok zvýšila svou kapacitu
o 18 928 megawatt. Rozvojový svět přitom
ve větrných turbínách válcuje vyspělé eko-
nomiky už od roku 2009. Nicméně jde
o energeticky velmi náročné země. Insta-
lují ohromnou kapacitu a stejně to nepo-
máhá hasit jejich žízeň po energie. Musí
proto vyrábět hodně energie klasickým
způsobem. Evropa je při využiti větru
úspěšnější. V Dánsku už vítr pokrývá 21 %
výroby elektřiny, v Portugalsku 18 % a ve
Španělsku 16 %. 

52
3-4I2012

CI_03_04_50_65_CI_SABLONA  1/26/13  10:15 PM  Stránka 52



Světová asociace větrných elektráren
(WWEA) je ovšem optimistická a domnívá
se, že po katastrofě v japonské Fukušimě
a po úniku ropy do Mexického zálivu se vy-
hlídky pro větrné elektrárny zlepšily
a rychlý růst bude pokračovat. WWEA oče-
kává, že v roce 2015 bude globální kapacita
větrných elektráren činit 600 000 megawatt
a v roce 2020 to už bude více než 1 500 000
megawatt. 

V ČR je pro větrné elektrárny příhodné
území na Vysočině, v oblasti Nízkého Jese-
níku a v Krušných horách. Šlo by je využít
i v dalších příhraničních oblastech, ale tam
jsou často národní parky. Ty jsou přitom ve
vyšší nadmořské výšce, kde je výstavba
ideální. Větrné elektrárny tak lze nakonec
stavět jen zhruba na 30 % území, která jsou
vzhledem k rázu krajiny a přírodním pod-
mínkám k výstavbě vhodné. Krom toho se
nesmí zapomínat, že existují jasná pravidla,
jak daleko se smí elektrárna postavit od le-
tiště, vojenských zón, vysokonapěťových
vedení apod. Stručně a jednoduše – větr-
nou mocností nikdy nebudeme. 

Motlík a kol. (2003) se pokusili učinit
hrubý odhad realizovatelného větrného
potenciálu. Na území České republiky je
podle nich pravděpodobný počet velkých
větrných elektráren 900–1100, pravděpo-
dobný instalovaný celkový výkon 570–680
MW a očekávaná roční výroba 1250–1550

GWh. To znamená, že se už blížíme polo-
vině možností České republiky. Velký růst
už nemůžeme čekat.

Solární elektrárny 
Solární elektrárny vyrábí elektřinu ze slu-
nečního svitu. Podle statistik se musí na
první pohled jednat o zlatý důl, protože
globálně pozorujeme ohromný boom.  Za-
tímco v roce 2009 vzrostla kapacita jen
o 7,3 GW, v roce 2010 už to bylo o 17 GW.
Celková kapacita tím vyskočila na 40 GW.
To je meziroční nárůst skoro o 100 %. 

Za posledních pět let se segment foto-
voltaiky globálně zesedminásobil. To je
dáno politikou a klesajícími náklady na vý-
stavbu. Cena solárních panelů padá. Podle
REN 21 poklesly ceny v roce 2009 o 38 %
a v roce 2010 o 14 %. Celému vývoji přitom
dominuje Evropa a zejména Německo. To
ovšem není dáno skvělými přírodními
podmínkami pro solární elektrárny, ale od-
klonem od jaderné energetiky. O vlivu po-
litiky svědčí to, že za 80 % globálního růstu
stojí země EU. Evropa je prostě hodně
štědrá.

Výroba elektřiny ze Slunce už v Ně-
mecku dosáhla obřích rozměrů. Německo
je globální leader solární energie a zazna-
menává neskutečné pokroky. Tamní so-
lární elektrárny odpoledne 25. května 2012
vyrobily během jedné hodiny 22 gigawattů
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elektřiny. To odpovídá výkonu 20 jader-
ných elektráren v plném provozu. Rekordní
výkon solárních elektráren byl v konkrétní
hodinu už schopný pokrýt třetinu energe-
tické spotřeby Německa. To je na první po-
hled ohromný úspěch. Jenomže líc má
také rub. 

Problémem je, že elektřinu je nutné do-
stat k odběratelům. Německo proto bude
muset narychlo vybudovat obří přenosové
sítě. To bavorský ministr hospodářství M.
Ziel odhaduje na 50 miliard EUR. To se nej-
spíš projeví ve zdražení elektřiny. Ministr
odhaduje, že to elektřinu prodraží o 70 %.
Nicméně existují vážné obavy, že Německo
to nezvládne rychle a že tedy sice bude mít
elektřinu, ale nedostane ji ke spotřebite-
lům.

Ačkoli se tedy v této oblasti stalo Ně-
mecko technologickým leaderem, kompo-
nenty pro jeho elektrárny v Německu
nevznikají.  Jejich výroba se přesunula do
Asie. Z 15 hlavních výrobců se jich v roce
2010 přesunulo 10. O tom si ale povíme
více v kapitole průmysl. 

Ačkoli ve většině oblastí za Německem
pokulháváme, ve výrobě energie ze Slunce
tomu tak není. O tom, že je podpora so-
lární energie v ČR v mezinárodním porov-
nání štědrá, svědčí přiložená tabulka. Ta
ukazuje, že v roce 2010 vzniklo v ČR skoro
dvakrát tolik solárních elektráren než
v USA, a to i přesto, že v USA mají k insta-
laci elektráren daleko vhodnější podmínky.
Celková kapacita českých elektráren v roce
2010 byla dvojnásobná než ve Francii, což
je mnohokrát větší ekonomika. 

Může solární energetika v ČR ještě růst?
Může. Na celou Českou republiku ročně

dopadá okolo 80 000 TWh energie ze
Slunce, tedy zhruba 250x více, než činí její
roční spotřeba energie. V současnosti se
přitom u vyrobené solární energie pohy-
bujeme teprve kolem 2 200 GWh. Jenomže
je to ekonomicky únosné?

Státní podpora výroby elektřiny z obno-
vitelných zdrojů energie byla v České re-
publice vyhlášena zvláštním zákonem
č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obno-
vitelných zdrojů, tj. energie větru, sluneč-
ního záření, geotermální energie, vodní
energie, energie půdy, biomasy, skládko-
vého plynu, kalového plynu a bioplynu.
Podmínky podpory byly tak štědré, že v ČR
nastal boom fotovoltaiky spojený s hroz-
bou zdražení elektřiny. Toho se vláda lekla
a v září 2010 v režimu legislativní nouze
schválila novelu zákona, která pro další
nově postavené solární elektrárny pod-
poru značně omezuje. Elektrárny posta-
vené do konce roku 2010 však mají
zaručeny zvýhodněné výkupní ceny elek-
třiny na dobu 20 let. Na systému tedy nej-
více profitují ti, kteří vstoupili do hry jako
první. Všichni další už mají horší pod-
mínky. Nejlépe na tom pochopitelně jsou
ti, kteří systém uvedli do praxe. Ti si do-
konce mohli založit společnost s akciemi
na doručitele, v OZE podnikat a být v jas-
ném střetu zájmů.

Zákon původně garantoval návratnost
investice do 15 let. Nicméně ukázalo se, že
doba návratnosti byla mnohem kratší. Ně-
které zdroje uvádějí, že s poklesem cen so-
lárních panelů se začala investice vracet už
za šest let. To znamená, že výnosnost in-
vestice měla být původně kolem 6,7 %,
nicméně postupně konvergovala k 17 %
ročně. Byla to úžasná investice i v tom
smyslu, že byla garantovaná, tudíž bez ri-
zika.

V tomto ohledu je pikantní, jak se stát
snaží přimět domácnosti, aby investovaly
na důchod v penzijních fondech, přičemž
data ukazují, že tyto fondy dokázaly v prů-
měru v posledních deseti letech zhodnotit
vklady jen o 3 %. Jen maličko tak přesaho-
valy inflaci. Navíc tento výnos nebyl garan-
tovaný a v průběhu let se dost měnil.
Solární elektrárny nabízely státem garan-
tovaný výnos, který byl až do posledního
snížení podpory skoro šestkrát zajímavější
než průměrný výnos generovaný penzijní

fondy. Pochopitelně takové výnosy mohl
solární byznys generovat jen ve chvíli, kdy
byl „uzavřený“ pro úzký okruh investorů,
kteří měli včas informace, že se vyplatí in-
vestovat do solárních elektráren. Kdyby
nebyl okruh informovaných investorů tak
úzký, systém podpory by se ihned zhroutil,
což by nepřineslo požadovaný výnos ni-
komu. 

Co tedy udělal stát v posledních letech?
9. listopadu 2010 přijala Poslanecká sně-
movna novelu zákona, která podporu foto-
voltaiky omezuje. Mimo jiné novela
stanovila, že elektřina ze slunečních elek -
tráren uvedených do provozu v letech 2009
a 2010 bude po dobu tří let podléhat dani
26 %. 

Tím ovšem změny nekončí. 28% srážka
je také ze zeleného bonusu (vysvětlíme
později). Novela také zpětně prohlásila
bezplatné emisní povolenky pro provozo-
vatele elektráren za dar, a tím je včlenila do
režimu darovací daně. Zatřetí zrušila da-
ňové prázdniny, které osvobozovaly příjmy
z výroby energie z obnovitelných zdrojů od
daní na pět let. 

Investoři do fotovoltaických elektráren
pochopitelně nesouhlasili. Zdanění pova-
žovali za protiústavní. 3. března 2011 dva-
cet senátorů napadlo u Ústavního soudu
zdanění výkupní ceny elektřiny ze solární
energie. Chtěli zabránit arbitrážím. K těm
také došlo. Již 4. dubna 2011 formálně při-
kročili k arbitráži první dva solární inves-
toři. 16. května 2012 však Ústavní soud
stížnost skupiny senátorů zamítl. 

Soud zdůraznil, že zdanění jen navrací
situaci k původnímu záměru návratnosti
investic 15 let. Cílem zvýšení zdanění bylo
zastavit neúčelné zvyšování nákladů na vý-
robu elektrické energie z obnovitelných
zdrojů. Soud zároveň konstatoval, že in-
vestoři věděli o změně stavu, která vznikla
poklesem cen solárních kolektorů, a proto
mohli změnu očekávat.

Soud také uvedl, že mnoho jiných zemí
rovněž přepracovává dotační politiku pro
solární průmysl a ústavní soudy těchto
zemí (Německo, Itálie a další) rovněž netr-
vají na neměnnosti podmínek.

Biomasa 
Podle zákona je biomasou biologicky roz-
ložitelná část výrobků, odpadů a zbytků
z provozování zemědělství a hospodaření
v lesích a souvisejících průmyslových od-
větví, zemědělské produkty pěstované pro
energetické účely a rovněž biologicky roz-
ložitelná část vytříděného průmyslového
a komunálního odpadu. 

Celkový technický potenciál biomasy ČR
tvoří v dlouhodobém horizontu téměř 700
PJ energie. Toto číslo by ovšem zname-
nalo využití veškeré orné půdy, produkce
z ostatní zemědělské půdy, ročního pří-
růstku dendromasy a využití všech druhot-
ných surovin. V realitě je tedy využití
biomasy v tomto rozsahu nedosažitelné
a měli bychom ho dělit hodně velkým čís-
lem. 

Biomasa jako celek se na výrobě elek-
třiny v roce 2010 podílela 1,74 %. To je
skoro dvakrát méně, než se vyrobilo z vod-
ních elektráren. Podíl na hrubé domácí
spotřeba pak činil 2,1 %, což je více než pě-
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tinásobek větrných elektráren nad 100 kW.
K výrobě se nejvíce používala štěpka. Ta
tvořila skoro polovinu produkce. Vý-
znamné byly i celulózové výluhy a pelety.
Ostatní položky v rámci biomasy nebyly
podstatné. 

Energetickým využíváním biomasy se
rozumí spalování dřevní nebo rostlinné
hmoty včetně celulózových výluhů. Výho-
dou biomasy při výrobě elektrické energie
je, že zde nejsou na rozdíl od slunce či
větru výpadky vlivem počasí nebo roční
doby. Limity jsou jinde. Je to vyproduko-
vané množství vzhledem ke vzdálenosti
dopravy. Ekonomicky by se nevyplatilo
převážet ohromné objemy biomasy na
velké vzdálenosti. Výroba energie tedy
musí být blízko produkci, což objem dosa-
žitelné produkce zmenšuje. 

Dalším limitem je ohrožení potravinové
bezpečnosti země. Čím více se bude pěs-
tovat plodin na výrobu elektřiny, tím
méně se bude pěstovat plodin na výrobu
potravin. Z pohledu zelené politiky je však
největší nevýhodou to, že se jedná o kla-
sický spalovací proces, což s sebou při-
náší emise do ovzduší. Jedno spalování
tak podporujeme na úkor jiného spalo-
vání. 

Podle dat ČSÚ objem vyprodukované
biomasy v posledních letech mírně klesá.
Zatímco v roce 2005 činila celkem 33 mi-
lionů tun, v roce 2010 to bylo necelých 32
milionů tun. Klesá totiž objem biomasy ze
zemědělství. Ta v roce 2005 činila 24 mili-
onů tun, zatímco v roce 2010 to bylo ne-
celých 22 milionů. Důvodem poklesu
objemu vyprodukované biomasy je tedy
zemědělství. Další segmenty biomasy
stagnují, až nepatrně rostou. Biomasa
z lesnictví např. vzrostla z 9,2 milionu tun
v roce 2005 na 9,9 milionu v roce 2010.
Ostatní položky jsou na tom podobně, nic-
méně jejich objem je zhruba 50x menší
a z makroekonomického pohledu nepod-
statný. 

Při analýze zemědělské biomasy je vidět
propad zejména u posklizňových zbytků.
Zde jsme se z 3,9 milionu tun dostali pod
3,5 milionu. Propad pozorujeme hlavně
u krmné slámy. Krmná biomasa poklesla
z 6,1 na 5,9 milionu tun. Zde byl zazname-
nán velký propad zejména u pícnin na orné
půdě, zvláště u kukuřice. Naopak v lesnic-
tví pozorujeme boom u jehličnatého dříví,
což bude nejspíš dáno rychlostí růstu a fi-
nanční návratností investice. 

Biomasu z velké části (zhruba z jedné
třetiny) vyvážíme. Objem čistého vývozu
přitom v čase roste. Z 8,6 milionu tun
v roce 2005 jsme se dostali až na 11,1 mi-
lionu tun v roce 2010. To neukazuje na moc
velký rozvoj domácí ekonomiky. Ukazuje
se tak, že do země dovážíme zhruba stejné
množství fosilních paliv, jako ze země vy-
vážíme biomasy. 

Zajímavé je, že biomasa se převáží přes
hranice v obou směrech. V roce 2010 jsme
dovezli biomasu v objemu 10,8 milionu
tun a vyvezli 21,9 milionu tun. Ne všechna
biomasa je však vhodná k energetickým
účelům. V rámci ní jsme v roce 2010 do-
vezli 168 tisíc tun, kde největší podíl tvořilo
palivové dřevo, brikety a pelety. Naopak
vyvezli jsme 575 tisíc tun biomasy vhodné

k energetickému využití. Zde opět největší
podíl přestavovaly brikety a pelety (173
tisíc vyvezených tun tedy plně pokrylo celý
dovoz) a dřevěné piliny (164 tisíc tun).
Čistý export tak činil 357 tisíc tun biomasy
vhodné k energetickému využití. 

Ačkoli objem vyprodukované biomasy
v ekonomice poklesl, výroba elektřiny z ní
v posledních letech roste. V roce 2010
rostla proti předešlému roku o 6,9 %.
A pokud porovnáme výrobu v roce 2010
a v roce 2003, vidíme, že výroba vyskočila
na čtyřnásobek. Více jak polovina vyro-
bené elektrické energie z biomasy (57 %)
byla dodána do sítě, zbytek byl vykázán
jako vlastní spotřeba podniku.

Bioplyn a biometan 
Bioplyn je plyn produkovaný během ana-
erobní digesce organických materiálů.
Skládá se zejména z metanu (CH4) a oxidu
uhličitého (CO2).  Kategorie biomasy a bio-
plynu jsou stanoveny ve vyhlášce Minis-
terstva životního prostředí č. 482/2005 Sb.,
o stanovení druhů, způsobů využití a para-
metrů biomasy při podpoře výroby elek-
třiny z biomasy, v platném znění. Ze
zákona patří bioplyn mezi obnovitelné
zdroje – viz definice uvedená na začátku
studie.

Bioplyn vzniká obecně v mokřadech, trá-
vicích ústrojích přežvýkavců či při usklad-
nění hnojů a kejd. Tzv. skládkový plyn
vzniká na skládkách odpadů. Plyn vzniká
ještě v čistírnách odpadních vod a v bio-
plynových stanicích. 

Bioplynové stanice zpracovávají mimo
vedlejších zemědělských produktů ze-
jména průmyslové a komunální biood-
pady. Starší bioplynové stanice sloužily
zejména k likvidaci kejdy a jiných odpadů.
Vstupní surovina byla zdarma. Původně
šlo tedy spíš o likvidaci odpadu než o vý-
robu elektřiny. Dnes jsou bioplynové sta-
nice konstruovány tak, že je vstupní
surovinou kukuřice nebo jiná cíleně pěsto-
vaná biomasa. Ta už ale něco stojí, a vzni-
kají tedy vstupní náklady. 

Právě plyn z bioplynových stanic je vy-
užíván k výrobě tepla a elektřiny. Bioplyn
očištěný o některé látky se nazývá biome-
tan. Ten je využíván v motorových vozid-
lech. Biometan lze ovšem srovnatelně
využít i jako zemní plyn. Je to tedy alterna-
tiva pro zemní plyn z Ruska nebo Norska.
Biometan lze tudíž rozvádět stejnou plyná-
renskou sítí jako zemní plyn. Plyn z fosil-
ních paliv tak může být nahrazen plynem
z alternativních zdrojů. Předpokladem je
ale levná úprava bioplynu na kvalitu srov-
natelnou se zemním plynem. 

Česká bioplynová asociace uvádí, že
v únoru 2012 bylo v ČR 327 bioplynových
elektráren s instalovaným výkonem 224,2
MW. Plánovaný trend je přitom jasný. Ná-
rodní akční plán pro biomasu předpokládá,
že v roce 2020 bude v ČR až 742 bioplyno-
vých stanic. 

Trend je už nyní jasně rostoucí. Hrubá
výroba elektřiny z bioplynu dramaticky
roste. V roce 2004 vygeneroval 138,7 GWh.
V roce 2010 to bylo 634,6 GWh. To zna-
mená během pár let nárůst na téměř pěti-
násobek. Pravý boom bioplynu však přišel
až v roce 2011. V tomto roce vzrostla vý-

roba elektřiny z bioplynu a skládkového
plynu (ERU v této statistice plyny rozlišuje)
o 56 %. 

Podle ERU se v roce 2010 bioplyn podí-
lel na hrubé výrobě elektřiny 0,74 %. To je
skoro dvakrát tolik co větrné elektrárny a je
to dokonce nepatrně více než solární elekt-
rárny. Na hrubé domácí spotřebě se podí-
lel 0,84 % a na celkové “zelené” elektřině
se podílel 10,75 % (vodní elektrárny 47,25
%, fotovoltaické 10,43 %). Na teple z OZE
se bioplyn podílel 3 %. 

Pokud by nás zajímal bioplyn podle
zdroje, většina elektřiny (71 %) vzniká
v bioplynových stanicích. Čistírny komu-
nálních odpadních vod generují jen asi
13 % a skládkový plyn 15 % energie z bio-
plynu. 

Bioplyn je v České republice finančně
podporován v rámci výroby elektrické
energie z bioplynových stanic zavedené
v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře vý-
roby elektřiny z obnovitelných zdrojů,
a v rámci dotačních programů.

Vzhledem k tomu, že je bioplyn vyráběn
hlavně z kejdy nebo kukuřice, snaží se ze-
mědělci bojovat za podporu bioplynu. Je-
nomže existuje vážná obava, že bioplyn
bude druhou fotovoltaikou. Nejprve přijde
boom – ten už nyní pozorujeme – a pak při-
jde zdražení elektřiny, protože tento boom
bude muset někdo zaplatit. Nejprve bude
vše vypadat úžasně ekologicky: Při ekolo-
gické zemědělské výrobě vznikají odpady,
kterých se zemědělci elegantně zbaví
a jako vedlejší produkt získají z čistých
zdrojů teplo a elektřinu. Jenomže v realitě
lze vyrábět elektřinu i z bioplynu vyrobe-
ného z nezemědělských odpadů. Pokud se
„správně“ nastaví ceny, začnou vznikat
ohromné kolosy, které nebudou pálit ve-
dlejší zemědělské produkty, ale komunální
bioodpady. A protože to bude výnosná čin-
nost, začnou pálit odpady z dovozu. Je
tedy dost realistické, že se ČR stane nej-
větší skládkou v Evropě, a to za státní do-
tace. Podobně jako ve fotovoltaice, kde
jsme se dostali na světovou špičku, bu-
deme špičkou i v pálení cizího odpadu. Při-
tom zemědělci, kteří v počátku toto nově
vznikající odvětví podporují, v rozvinutém
stádiu byznysu už téměř figurovat nebu-
dou. 

Vzhledem k této obavě se zdá rozumné
navrhnout, aby do budoucna všechny do-
kumenty jako Národní akční plán apod.
musely obsahovat nezávislou ekonomic-
kou analýzu, která by popsala stávající
stav a ekonomické dopady, které přine-
sou návrhy z daného dokumentu. Lze
totiž pochybovat, že by ČR někdy podpo-
řila „zelené“ energie ve stávajícím roz-
sahu, kdyby bylo předem jasné, kolik to
bude stát. Podpora bioplynu bude stát
další miliardy korun. Nedávná analýza
společnosti Factum Invenio přitom uká-
zala, že náklady na podporu OZE umí
správně odhadnout jen 3 % populace. Dr-
tivá většina veřejnosti je zaskočena, když
slyší, kolik opravdu OZE stojí. Jen jedno
jediné procento domácností je ochotno
přispívat na OZE tolik, kolik opravdu při-
spívají. 77 % populace je ochotno přispí-
vat maximálně desetkrát méně, než
v realitě přispívají.
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Nevýhody alternativních zdrojů
elektřiny

Obvykle se všude mluví o výhodách obno-
vitelných zdrojů. Ty jsou jasné a nikdo
o nich nepochybuje. Nicméně abychom
byli objektivní, měli bychom mluvit také
o nevýhodách, z nichž některé jsou samo-
zřejmé a některé mohou být pro mnoho
lidí překvapivé. 

Hlavní nevýhodou solární energie je to,
že na počátku je třeba vynaložit značnou
investici. Nicméně tato nevýhoda už není
tak zásadní jako v minulosti, protože napří-
klad ceny solárních panelů klesají. I tak je
však výroba například z fotovoltaiky v po-
rovnání s výrobou v jiných elektrárnách
drahá. 

Kromě drahé vstupní investice je nevý-
hodou solární energie také prostor. K vý-
robě solární elektřiny je totiž při současné
technologii třeba hodně prostoru, což je
problém v oblastech, kde je drahá půda.
V mnoha oblastech je tedy výroba neeko-
nomická. To se týká hlavně měst. Mimo
města je problém zase v tom, že ne-
vzhledné elektrárny ubírají prostor pro ze-
mědělskou či lesní půdu. Když zeleň
nahrazují černé panely, přestává být zelené
řešení náhle zelené.  

Nevýhodou energie ze slunce je také to,
že potřebujete dost slunečních paprsků.
Každý mrak snižuje výnos investice. Ve
městech je problémem i smog. Efekt solár-
ních elektráren tak klesá. Využití sluneční
energie se v průběhu roku mění. Vzhledem
k délce slunečního svitu a lepšímu počasí
je jasné, že letní měsíce jsou pro sluneční
energii příznivější. Např. Motlík J., Šamá-
nek L., Štekl J., Váňa J., Bařinka R., Šafa-
řík M. (2003) tvrdí, že prosinec je pro
výrobu elektřiny ze Slunce sedmkrát méně
příznivý než červenec. 

V noci drahé zařízení zahálí. Částečně to
lze vyřešit bateriemi. To je ale drahé. Exis-
tují i jiná řešení. Někde se např. solární
energie využívá k přečerpávání vody
z údolí do hor a v noci se pustí přes vodní
elektrárny voda z kopce dolů. A co když
slunce nesvítí, vítr nefouká a průmysl stále
vyrábí? Elektřiny by byl nedostatek, takže
se musí rozjet elektrárny na fosilní paliva.
Lidstvo je tedy stále potřebuje a není
pravda, že bychom se bez nich díky mo-
derní technologii obešli.

A to je drahé: Máme vedle sebe dva pa-
ralelní zdroje elektřiny, z nichž jeden má
časté výpadky a druhý nechceme využívat.
Klasické elektrárny sice nepojedou na plný
výkon a budou mít odstávky, čímž nám po-
klesnou emise do ovzduší, nicméně inves-
tice do těchto elektráren nám už nikdo
nevrátí. Peníze do nich investované jsou
v nich navždy zabetonované. Alternativní
elektřina je tak vlastně ještě dražší, než se
na první pohled zdá. Pokud chceme stabilní
(bezpečné) dodávky, těžko se vyhneme
tomu, abychom nestavěli další klasické
elektrárny. Jestliže jsou bezpečné dodávky
bez výpadků pro zemi strategickou záleži-
tostí, je strategické neorientovat se plně na
alternativní zdroje. Spolehlivý energetický
mix potřebuje všechny zdroje elektřiny. 

Systém se tedy otočil. Zatímco v minu-
losti se vyrábělo v klasických elektrárnách

podle toho, jaká byla poptávka, nyní se za-
číná vyrábět podle toho, jaká je nabídka.
Když běží větrníky, musí se tlumit pro-
dukce v klasických elektrárnách na fosilní
zdroje a naopak. 

Problém alternativních zdrojů elektřiny
je i jejich geografické rozložení. Velmi
často platí, že lidé žijí tam, kde se dají al-
ternativní zdroje těžko využít. Např. jsou
velké oblasti, kde je v porovnání s jinými
regiony fotovoltaika špatně využitelná.
Mnozí by předpokládali, že čím blíže k rov-
níku, tím delší den (kvůli absenci krátkých
zimních dnů), a tudíž více slunečního svitu.
Nicméně blíže k rovníku je zase mnoho ob-
lačnosti. Alternativní zdroje jsou tedy
velmi náročné na dlouhý přenos velkého
množství energie. A to je problém. 

Z pohledu přenosových sítí se zdá ro-
zumné podporovat jen ty alternativní
zdroje, jejichž elektřina je v místě vzniku
také spotřebovávána. To znamená podpo-
rovat sluneční kolektory na střechách ro-
dinných domů, kde se energie hned
využije, je daleko ekonomičtější, než stavět
fotovoltaické elektrárny na loukách kdesi
v horách.

Alternativní zdroje a přenosové sítě
Přenos energie na velké vzdálenosti je zá-
sadním problémem. ČEPS k tomu ve své
zprávě uvádí: „Společnost ČEPS je stále
častěji konfrontována s nárůstem nepláno-
vaných toků do přenosové soustavy ČR.
Příčinou je vysoká výroba ve větrných
elektrárnách v severní části Německa
a v prostoru Severního a Baltského moře
a nedostatečná severojižní kapacita přeno-
sových vnitroněmeckých sítí. Paralelní
a kruhové toky procházejí přes polskou
a českou soustavu, která je přetěžována
a dochází k následnému opakovanému ne-
plnění bezpečnostního kritéria N-1.„ 

Evropa si uvědomuje situaci a hodlá
problém dlouhodobě řešit. Mluví se o tzv.
Super Grid, což by měla být nová síť vyso-
konapěťového vedení, které by dokázalo
přenášet na tisícikilometrové vzdálenosti
desítky GW. Síť by přitom sahala od Sa-
hary, kde mají být vybudovány ohromné
solární elektrárny, až po Baltské moře, kde
jsou už nyní nainstalovány větrníky. Síť by
navíc zahrnovala i alpské přečerpávací
elektrárny, které by generovaly elektřinu
v době, kdy nebude nad Evropou svítit
Slunce. To je úžasný projekt a ohromná
výzva pro lidstvo – nicméně je to projekt
megalomanský, na kterém budou kromě
zemí EU participovat i severoafrické země.
Rozpočet akce bude gigantický. Existuje
proto riziko, že nebude z finančních prob-
lémů některého z partnerů nikdy dokončen
v původně zamýšlené podobě.

V každém případě jde o dlouhodobý
projekt. A problémy, které popisuje ČEPS,
jsou zde už dnes. Přes ČR protéká elektřina
z Baltu do Alp a do jižního Německa. Čím
více pojedou v Německu větrníky, tím větší
budeme mít problém. Domácí síť a mezi-
národní profily na to nebyly stavěné.
Němci budují propojení severu země
s jihem moc pomalu a vzhledem k odporu
obyvatelstva v oblastech, kudy mají vést
nové dráty, nebudou svou činnost nejspíš
nikterak akcelerovat. ČR bude muset prob-

lém řešit rychle a půjde o miliardy. Do-
konce nelze vyloučit, že by jednoho dne –
a ten nemusí být moc daleko – mohla ČR
skončit s blackoutem. To je déletrvající roz-
pad elektrizační soustavy daný nezvládnu-
tím rovnováhy výroby a spotřeby. Prostě
do ČR poteče z Německa tolik elektřiny, až
to česká přenosová soustava neustojí. 

Blackout je přitom pro ekonomiku vel-
kou hrozbou. Ekonomika zamrzne. Běžní
lidé to nejprve poznají tak, že uvíznou ve
výtazích nebo v metru. Ti, co budou mít
štěstí a budou doma, zase pocítí po čase
výpadek zásobování vodou či teplem.
Firmy budou mít ohromné problémy, pro-
tože při blackoutu nefungují banky (lépe
řečeno jejich informační systémy, na nichž
banky stojí), nefungují finanční trhy, za-
drhne se elektronický platební styk, nefun-
gují bankomaty. Nemocnice musí omezit
provoz a jet na naftové agregáty. Uzavřou
se letiště. Přestane fungovat dopravní sig-
nalizace, doprava kolabuje. A ekonomika
s každou minutou nečinnosti zaznamenává
ohromné ztráty. 

Jen do roku 2023 hodlá ČEPS do obnovy
a rozvoje sítě investovat 60 miliard korun.
Je otázkou, zda to vzhledem k boomu al-
ternativních zdrojů elektřiny v zahraničí
bude stačit. To bude ovšem muset někdo
zaplatit a dlouhodobě to nebude nikdo jiný
než zákazník – tedy my všichni. Elektřina
bude muset podražit. Pokud by tuto ob-
novu a rozvoj sítě měly zaplatit domác-
nosti, musela by cena elektřiny každý rok
jen z tohoto titulu podražit zhruba o 2 %. 

Ačkoli se diskuse o blackoutu může ně-
komu zdát jako velká exotika a snaha
o přehánění za každou cenu, není blackout
pro Evropu ničím novým ani nerealistic-
kým. Rozsáhlá porucha nastala třeba v Itá-
lii v září 2003. Bez elektřiny bylo tehdy 56
milionů lidí. V listopadu 2006 byla hro-
madná porucha hned v několika státech.
Zasaženo bylo Německo, Francie, Itálie,
Belgie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko
a Chorvatsko. Bez proudu bylo 15 milionů
domácností. 

Oprava takové poruchy přitom může
trvat i několik dní. Některé zdroje dokonce
uvádějí, že v původním stavu může být síť
až za několik týdnů. Jenomže když týden
nefungují počítače, nemrazí mrazáky a ne-
jezdí metro, je to už velký ekonomický
problém. Dost možná by vypadla i síť mo-
bilních operátorů a nefungoval ani zbytek
lokálního internetu. Ekonomika by náhle
zažila dramatický propad aktivity. Za před-
pokladu, že by útlum dosáhl 50 % a trval
týden, stálo by nás to zhruba 37 miliard
korun.

Porovnání zelených 
a klasických elektráren 
Na elektrárny a jejich porovnání lze nahlí-
žet ještě další optikou. Může nás zajímat,
kolik stojí jejich výstavba, kolik stojí jejich
provoz, kolik energie při její výrobě spotře-
bujeme a kolik prostoru jí budeme muset
věnovat.

Přiložená tabulka ukazuje, jak se podle
různých studií pohybují investiční náklady
na výrobu stejného množství elektřiny.
Jasně ukazuje, že nejméně zaplatíme při
investici do výroby 1 kW v plynové elek -
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trárně, pak následuje uhelná elektrárna,
větrná, jaderná a nejdražší je fotovoltaická.
I kdybychom vycházeli z toho, že se
vstupní náklady díky levnější výrobě ještě
sníží na pětinu, bude to stále hodně.

Při tak velké investici je také důležité, jak
dlouho výstavba potrvá. To se velmi liší
podle typu elektrárny. U některých elektrá-
ren je to jen rok a u některých to i bez
schvalovacích procesů trvá až 7 let. Sa-
motné schvalovací procesy se pak ještě
roky táhnou.

Odpůrci alternativních zdrojů často
uvádí, že postavit fotovoltaickou elektrárnu
je velmi náročné na energii. Vyčíslili ener-
getickou návratnost elektráren v měsících.
Tabulka č. 4 ukazuje, že nejméně náročná
na výstavbu je elektrárna na zemní plyn. Ta
se vrátí už za 0,8 měsíce. Fotovoltaická se
však navrátí za 71 až 141 měsíců. Zde se
asi těžko změní způsob výroby tak, aby byl
pro výrobu elektřiny ze Slunce příznivější. 

Elektrárny se také liší podle záboru půdy.
Zatímco plynová je maličká a zabere 0,16
až 0,25 km2, elektrárna na biomasu zabere
až 6000 km2. To ukazuje tabulka č. 5.

Z tohoto porovnání nevychází alterna-
tivní zdroje až tak dobře, jak se nejprve
zdálo. Navíc je ještě otázkou, kolik bude
stát jednoho dne likvidace solárních pa-
nelů, které v čase nejspíš rychle zastarají.

Kolik nás zelená energie stojí
(Aneb jak funguje podpora OZE
z ekonomického hlediska) 
Nyní již tedy víme, co jsou obnovitelné
zdroje, jaký mají přínos pro planetu, jak se
ve světě podporují a jaké mají výhody
a nevýhody. Ale stále nevíme, kolik nás
stojí. Abychom si mohli vysvětlit, kolik nás
stojí, musíme si popsat systém podpory
OZE v ČR z ekonomického pohledu a z něj
náklady dopočítat. Systém to přitom není
nikterak jednoduchý. Jak kdyby nebylo
cílem podpořit ekologickou výrobu, ale vše
naopak zamlžit.

Obnovitelné zdroje energie jsou v ČR
podporované hned několika způsoby. Fi-
nančně je podporována výstavba – tedy
prvotní investice do elektráren. To by
ovšem ještě nestačilo, protože problémem
pro rozvoj OZE není jen vstupní investice,
ale spíš fakt, že i samotná výroba je drahá.
Je proto podporována i výroba, aby doká-
zala konkurovat klasickým zdrojům elek-
třiny. Podpora probíhá skrze výkupní ceny
a tzv. zelené bonusy. Systém se navíc dále
komplikuje o možnost daňové podpory.

V České republice se v současné době
používají následující formy podpory:
•  Osvobození, snížení nebo vrácení daní

(fiskální podpora). Sem patří:

•  Osvobození od daně z příjmů. Na základě
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
byly osvobozeny příjmy z ekologických
zařízení po pět let od uvedení do provozu.
Mezi taková zařízení patří malé vodní
elektrárny do výkonu 1 MW, větrné elekt-
rárny, tepelná čerpadla, solární zařízení,
zařízení na výrobu a energetické využití
bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu
elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na
výrobu biologicky degradovatelných látek
stanovených zvláštním předpisem.

•  Osvobození od daně na základě zákona
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

•  Osvobození od daně z nemovitostí
•  Investiční podpora z dotačních pro-

gramů pro podporu výroby elektrické
energie a tepla z obnovitelných zdrojů.
Sem patří:

•  Státní program na podporu úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie

•  Operační programy – podnikání a ino-
vace (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
a životní prostředí (Ministerstvo život-
ního prostředí)

•  Program Zelená úsporám (Ministerstvo
životního prostředí)

•  Program rozvoje venkova ČR (Minister-
stva zemědělství)

•  Platby za výkupní ceny a zelené bonusy
pro podporu výroby elektrické energie
z obnovitelných zdrojů

Fiskální podpora
Fiskální podpora dnes již není tím, čím bý-
vala. Novela zákona zrušila daňové prázd-
niny, které osvobozovaly příjmy z výroby
energie z obnovitelných zdrojů od daní na
pět let.

Systém podpory investic 
Hlavním zdrojem podpory investic do OZE
jsou evropské programy. Podporovány
jsou podnikatelské subjekty, nekomerční
projekty měst, obcí či neziskových organi-
zací. Podpory těchto investic si již pocho-
pitelně všiml i bankovní sektor a připravil
pro ně speciální produkty.

Systém podpory výroby elektřiny 
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie je podporována na základě zákona
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elek-
třiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Zákon podporuje výrobu elektřiny z ob-
novitelných zdrojů dvěma způsoby. Majitel
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zelené elektrárny se musí rozhodnout, zda
využije „pevně dané“ výkupní ceny nebo
zelené bonusy. Obě podpory nelze kombi-
novat, zájemce se může rozhodnout jen
pro jednu. V obou režimech podporu vy-
plácí provozovatel přenosové nebo regio -
nální distribuční soustavy podle toho, ke
které soustavě je výrobce připojen. Logic-
kou otázkou tedy nyní je, co to je zelený
bonus a co to je výkupní cena.

Zelený bonus je finanční částka navyšu-
jící tržní cenu elektřiny a vyjadřuje se ze zá-
kona v Kč/MWh. Výrobce elektřiny v tomto
režimu prodává elektřinu obchodníkovi
s elektřinou za tržní cenu a vedle toho ještě
získává u příslušného provozovatele distri-
buční sítě zelený bonus, který je stanoven
dle cenového rozhodnutí ERU. Ještě jinými
slovy, příjem v režimu zelených bonusů se
skládá ze dvou částí: z tržní ceny elektřiny
a z pevného bonusu podle aktuálního ce-
nového rozhodnutí ERÚ. V případě, že se
investor rozhodne spotřebovávat elektřinu
sám, inkasuje od provozovatelů distribuční
sítě zelený bonus. Zelený bonus tedy do-
stane na veškerou vyprodukovanou ener-
gii. 

Pokud se výrobce rozhodne prodávat
elektřinu přes výkupní ceny, má provozo-
vatel regionální distribuční soustavy
nebo provozovatel přenosové soustavy
povinnost od výrobce elektřiny z OZE vy-
koupit veškerý objem vyrobené elektřiny
za cenu stanovenou cenovým rozhodnu-
tím ERÚ.

Je lepší zelený bonus 
nebo výkupní cena? 
Zelený bonus by měl být pro výrobce te-
oreticky finančně zajímavější z toho titulu,
že elektřinu může prodat na trhu výhod-
něji, čímž získá vyšší výnos než v režimu
pevných výkupních cen. Nevýhodou sy-
stému zelených bonusů je ovšem vyšší
míra rizika, neboť výrobce nemá zaručen
100% odbyt vyrobené elektřiny na trhu ani
výši tržní ceny. Svého odběratele elektrické
energie musí navíc v tomto režimu aktivně
hledat a s ním musí sjednat cenu dodané
elektřiny. Jinými slovy, vyšší potenciální
výnos jen odměňuje vyšší riziko.

Jak se stanovují výkupní ceny 
a zelené bonusy?
Na tuto otázku odpovídá ERU jednoduše:
Výkupní ceny se vypočítávají na základě
zákona tak, aby za dobu životnosti jednot-
livých typů výroben elektřiny z OZE byla
výrobcům zaručena patnáctiletá návrat-
nost vložených investic. Zelené bonusy
jsou proti výkupním cenám zvýhodněny,
neboť v jejich výši je zohledněna zvýšená
míra rizika spojená s možností uplatnění
vyrobené elektřiny na trhu. Zelené bonusy
pro jednotlivé kategorie taktéž zohledňují
výši tržní ceny elektřiny pro jednotlivé typy
OZE. To je jasné a logické vysvětlení. Nic-
méně po něm by měla následovat otázka,
zda by nebylo levnější vzhledem ke kom-
plikovanosti celého systému zelené bo-
nusy úplně zrušit.

Na jak dlouho jsou ceny garantované?
Na tuto otázku odpovídá ERU také jedno-
duše. Výkupní ceny a zelené bonusy jsou
podle vyhlášky č. 140/2009 Sb. v platném
znění uplatňovány po dobu životnosti výro-
ben elektřiny. Po dobu životnosti výrobny
elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují
s ohledem na index cen průmyslových vý-
robců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %,
s výjimkou výroben spalujících biomasu
a bioplyn. V současnosti je tak cena elek-
třiny u fotovoltaické elektrárny garantována
na 20 let stejně jako u elektrárny větrné.

Garance zelených bonusů je jeden rok,
a to proto, že jejich výše je závislá na ceně
silové elektřiny. 

Jenomže pozor, je to ještě komplikova-
nější. Výkupní ceny vlastně nejsou pevné,
vlastně nejsou ani dlouhodobé a vlastně
mohou i klesnout. Výkupní ceny elektřiny
mohou pro nové zdroje meziročně pokles-
nout podle § 6 odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb.
v platném znění maximálně o 5 % ročně.
Pokud však některý druh obnovitelného
zdroje v roce, kdy se stanovuje podpora na
následující rok, dosahuje návratnosti inves-
tice kratší než 11 let, je možné snížit výkupní
cenu pro nové zdroje i o více než 5 %. 

Tím logicky není dotčeno, že při poklesu
výkupních cen musí být i nadále pro jed-
notlivé kategorie OZE zachována výše vý-

nosů za jednotku elektřiny po dobu 15 let.
Jinými slovy, ceny je možné snížit, pokud
by se státu zdálo, že je podnikání s OZE až
příliš dobrý byznys. A to je stále. Pokud je
návratnost 15 let, znamená to, že investice
vynáší bezpečných, státem garantovaných
6,7 %. Při návratnosti 11 let je to 9,1 %. In-
vestoři mají vlastně garantováno, že budou
po dvacet let v kuse zhodnocovat svou in-
vestici bez rizika o 6,7 až 9,1 % ročně. 

Tím, že jsou ceny fixovány na index cen
průmyslových výrobců, zabudovává se do
systému inflace. Výrobci „zelené“ energie
prostě netratí nic na tom, že v ekonomice
rostou ceny. Čím budou ceny vyšší, tím
vyšší budou dotace. Systém podpory se
tím stává pružný. To je rozdíl třeba proti
stavebnímu spoření, kde byla státní pod-
pora stále stejná a časem ji inflace tolik na-
hlodala, že výnosnost investice v čase
klesala. Ti, co začali spořit jako první, měli
více než ti, kteří spořili jako poslední.
U podpory OZE toto neplatí. Inflace zde
vlastně nehraje pro investora roli. 

Ani my v našich dalších výpočtech proto
nebudeme počítat s inflací. Teoreticky by-
chom mohli počítat s tím, že ceny v čase
porostou a s nimi poroste i státní podpora.
To je ovšem neférový výpočet. Celková
státní podpora by v takovém výpočtu
rostla a finální částka by vyrazila dech. Nic-
méně ihned by se ozvaly hlasy, že budoucí
inflace je neznámá veličina, že je možná
špatně odhadnuta, a že by bylo lepší ceny
deflovat do cen roku 2012. V našich mode-
lech nebudeme proto používat běžné ceny,
ale stále ceny. To je z hlediska odhadu in-
flace zcela nenapadnutelný přístup, jehož
výhodou je, že si budeme umět představit
všechny částky v současných cenách
a zbavíme se problému s predikcí cen. Je
to nejpřesnější možný přístup.

Kolik ale skutečně výrobci dostávají?
Zelená iluze
Agentura zabývající se průzkumem trhu
Factum Invenio si v červnu 2012 položila
otázku, co si myslí podniky o obnovitel-
ných zdrojích energie. Z průzkumu vyply-
nulo, že více než polovina zástupců
malých a středních podniků je přesvěd-
čena o tom, že ČR v podpoře obnovitel-
ných zdrojů energie zaostává. To je ovšem
mýtus. Jak ukazuje naše studie, ČR vy-
dává ohromné prostředky na podporu
OZE a zároveň s tím jsou u nás OZE na
světové poměry velmi rozšířeny. Česká
energie ze slunce hraje ve statistikách roli
i z globálního pohledu.
Průzkum tedy ukázal, že podniky ví velmi
málo o tom, jaká je podpora obnovitel-
ných zdrojů. To odpovídá předešlému prů-
zkumu stejné společnosti, který ukázal, že
domácnosti také nic netuší o tom, jak stát
podporuje OZE. Domácnosti OZE přitom
podporují. Jen 3 z 10 domácností tvrdí, že
jim nezáleží na zdroji energie, ale pouze na
její ceně. U firem se zdá být cena podstat-
nější. Průzkum ukázal, že firmy očekávají
do budoucna větší využití zelené energie,
ovšem nechtějí si za ni moc připlatit.
Oproti “běžné” energii jsou ochotni za
“zelenou” energii platit jen o 7 % více.
Ukazuje se tedy, že ptát se, zda lidé chtějí
“zelenou” energii, je asi takové jako ptát
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se, jestli chtějí jezdit v BMW řady sedm.
Skoro všichni řeknou, že chtějí. Ale jen do
chvíle, než se jim oznámí cena. Jinými
slovy – “zelená” energie je oblíbená, ale
jen do chvíle, než se zákazník dozví, kolik
opravdu stojí. Když se ještě dozví výši do-
tací, je zaskočen. O skutečných nákladech
na podporu OZE ví víceméně přesně jen
3 % domácností. Právě kvůli této iluzi jsou
politici ochotni v předvolebním boji slíbit
další podporu a vyšroubovat celkové ná-
klady na podporu OZE na nové rekordy.
Přitom 77 % domácností je ochotno platit
maximálně 100 Kč ročně na podporu OZE.
V realitě ale platí přes 1 000 Kč. Jen jedno
procento domácností chce podporovat
„zelenou energii“ ve výši, ve které ji sku-
tečně podporují. 
Nicméně někteří zákazníci chtějí nakupo-
vat pouze “zelenou” energii. Klasickým
příkladem je Rakousko. Problémem je, že
ČR stojí ohromné peníze tuto zelenou
energii vygenerovat. Dotujeme ji, a pak by
tedy bylo neracionální tuto zelenou ener-
gii prodávat za tržní cenu, která nezahr-
nuje státní podporu. Tu platí daňoví
poplatníci a nikoli spotřebitelé energie.
Pokud bychom tedy chtěli férově vyvážet
zelenou energii, měli bychom k ní dopočí-
tat určitý kompenzační příplatek, který by
státu vracel to, co do ní investoval. Nic-
méně za tuto cenu by Rakousko pravdě-
podobně už “zelenou” energii nechtělo.

Přesnou podporu v Kč určuje každo-
ročně ERÚ. Cenové rozhodnutí Energetic-
kého regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne
23. listopadu 2011, kterým se stanovuje
podpora pro výrobu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie, kombinované výroby
elektřiny a tepla a druhotných energetic-
kých zdrojů je dokumentem o 9 stranách.
Vlastně je to devítistránková tabulka do-
plněná o vysvětlivky a definice jednotli-
vých zdrojů energie.

V této komplikované tabulce výrobce
zjistí, na jakou podporu dosáhne. Proč je
tabulka rozsáhlá? Protože kromě ceny zde
hraje podstatnou roli také datum uvedení
elektrárny do provozu. Tabulka tím kyne,
protože podpora je zamýšlená tak, aby za-
ručila návrat investice do 15 let, a tím
pádem pokrývá při každém uvedení do
provozu jiné podmínky na trhu. Tudíž musí
být i jiná podpora pro subjekt vyrábějící
elektřinu z OZE rok a jiná pro subjekt vyrá-
bějící energii už pět let. 

Např. výroba elektřiny využitím sluneč-
ního záření pro zdroj s instalovaným výko-
nem do 30 kW včetně a uvedený do
provozu od 1. ledna 2012 do 31. prosince
2012 je u zeleného bonusu podporována
částkou 5080 Kč za MWh, zatímco při uve-
dení stejné elektrárny do provozu o rok
dříve to je 6570 Kč a o další rok dříve
4940 Kč.

Kde se ty peníze berou? 
Na první pohled se může zdát, že v pozadí
výplaty podpory stojí stát, respektive státní
rozpočet. Není to ale tak úplně pravda. Stát
stojí napřímo v pozadí jen menší měrou
a jeho podpora, jak si ukážeme později, je
dlouhodobě velmi nejistá. Většinu částky
na podporu zelené energie platí všichni

odběratelé elektřiny v její ceně. Svým způ-
sobem se tedy jedná o další skryté zda-
nění. Část OZE platíme tedy z daní přímo
(tj. peníze protečou přes státní rozpočet)
a část nepřímo. Nakonec ale stejně vše
platí veřejnost – i když to tak na první po-
hled nevypadá. 

K tomu, abychom si ukázali, kde je
přesně cena za OZE ukrytá, je třeba vysvět-
lit, z čeho se skládá cena elektřiny. Ko-
nečná cena elektřiny pro zákazníka = silová
elektřina + cena za dopravu elektřiny od
výrobce prostřednictvím přenosové a dis-
tribuční soustavy.

Výraz „cena za dopravu“ je ovšem jen
zjednodušený. Zcela přesně bychom měli
říct: cena za přenos a distribuci, cena sy-
stémových služeb, cena na krytí vícená-
kladů spojených s podporou ekologických
zdrojů a cena za činnosti operátora trhu.
Ano, právě vícenáklady jsou tím slovem,
pod kterým se schovává podpora OZE.

Aby toho nebylo málo, od roku 2008 se
do ceny dodávky elektřiny jako její další
položka přičítá ještě ekologická daň z elek-
třiny podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabi-
lizaci veřejných rozpočtů. 

Takže pokud se někdo domnívá, že za
cenou elektřiny stojí z drtivé většiny to,
z čeho se elektřina vyrábí, mýlí se. Cena si-
lové elektřiny se podílí jen 40 – 60 % na ko-
nečné ceně dodávky. Průměr se nyní
pohybuje kolem 47 %. Takže za většinou
ceny elektřiny stojí něco navíc. To je regu-
lovaná složka ceny.

Zatímco silová složka není regulována,
složka za přenos regulována je. Je totiž po-
važována za činnost monopolního chara-
kteru. A právě v této složce je schovaná
cena za OZE. My coby zákazníci ji zapla-
tíme distribuční společnosti, a ta ji pak
předá dál výrobci energie. A protože je
v regulované části ceny, je regulována
ERÚ. Podpora OZE tak nakonec představo-
vala v roce 2010 zhruba 10 % ceny elek-
třiny. Její podíl na konečné částce jde ale
neustále nahoru. A do budoucna bude hůř.
Kdyby se její podíl na celkové částce vyví-
jel v budoucnu podobně jako v posledních
letech, brzo by přesáhl 20 %.

Jak je v platbách za OZE angažovaný stát? 
Zákon říká: „Provozovatel přenosové sou-
stavy nebo provozovatel regionální distri-
buční soustavy má právo na úhradu
vícenákladů spojených s podporou elek-
třiny z obnovitelných zdrojů. Vícenáklady
provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele regionální distribuční sou-
stavy podle předchozí věty jsou hrazeny
složkou ceny za přenos elektřiny nebo
ceny za distribuci elektřiny na úhradu více-

nákladů spojených s podporou elektřiny
z obnovitelných zdrojů regulované Úřa-
dem a dotací z prostředků státního roz-
počtu.“ 

Zákon dále říká: „Vláda stanoví naříze-
ním limit prostředků státního rozpočtu pro
poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů
spojených s podporou elektřiny z obnovi-
telných zdrojů do 31. října kalendářního
roku, který předchází kalendářnímu roku,
pro který Úřad stanoví ceny za přenos elek-
třiny nebo ceny za distribuci elektřiny.“
Pokud by limit nestačil na úhradu vícená-
kladů, zahrne Úřad zbývající vícenáklady
do složky ceny na přenos elektřiny nebo
ceny na distribuci elektřiny. Dotaci na
úhradu vícenákladů spojených s podporou
elektřiny z obnovitelných zdrojů poskytuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Jinými slovy, vláda každý rok zváží, jak
moc je schopna OZE podporovat, a podle
toho rozhodne, jak velkou částku ušetří
spotřebitelům energie. O kolik bude totiž
podpora menší, o tolik více spotřebitelé za-
platí. Vláda přitom nic negarantuje, takže
pokud jí dojdou peníze anebo dojde k ná-
zoru, že je chce použít na jiné účely, zaplatí
spotřebitelé vše! A vzhledem k tomu, že
má stát do kapsy stále hlouběji a hlouběji,
je pravděpodobné, že brzo budeme platit
všechno jen my spotřebitelé. OZE se nám
tedy prodraží.

ERU k tomu říká, že vlivem úspěšně za-
končeného legislativního procesu souvise-
jícího s novelou zákona č. 180/2005 Sb.,
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
a následných realizovaných opatření do
konce roku 2010, bylo možné do výsled-
ných cen zahrnout vládní dotaci 11,7 mili-
ardy Kč, a tím cenu příspěvku snížit na 370
Kč/MWh z původně stanovených 578
Kč/MWh. Tato položka má však stále zá-
sadní podíl na celkovém růstu regulova-
ných cen. 

Tabulka č. 8 ukazuje, jaké by bylo navý-
šení výsledných cen dodávky elektřiny na
jednotlivých napěťových hladinách bez
vládní dotace, jaká je současná úroveň cen
a jak by se ceny snížily, pokud by příspěvek
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na podporované zdroje zůstal na úrovni
roku 2010.

Cena příspěvku v čase neustále roste.
V roce 2010 činila 166 Kč/MWh, v roce
2011 to bylo 370 Kč/MWh a v roce 2012 to
je už 419 Kč/MWh (a bez dotace by činila
670 Kč). Může za to fotovoltaika. Fotovol-
taika z celkové výroby elektřiny z obnovi-
telných zdrojů zaujímá totiž asi jen třetinu,
z podpory určené na alternativní zdroje ale
ukousne 68 %.

Tímto tedy víme, jak se podpora OZE
projeví v ceně elektřiny. To ovšem ještě ne-
ukazuje věc z makroekonomického nad-
hledu. Zatím totiž ještě celý účet, který
nám vystavila zelená energie, není vidět. 

Zatímco v roce 2010 činily vícenáklady
na OZE, KVET (kombinovaná výroba elek-
třiny a tepla) a DZ (druhotné zdroje) nece-
lých 8 miliard Kč, v roce 2011 to bylo již 32
miliard a v roce 2012 to bylo 38 miliard Kč.
Pozorujeme tedy dramatický nárůst. Dá se
říci, že co bylo před rokem 2010, je z ma-
kroekonomického pohledu nezajímavé
a zanedbatelné. Poslední vývoj nabral ale
takových obrátek, že podpora OZE začala
mít i makroekonomický rozměr. OZE nás
tak např. stojí skoro pětkrát více než je roz-
počet ministerstva kultury.

Jak jsme na tom z pohledu rodinných 
rozpočtů? 
Informace o tom, že z makroekonomického
pohledu je podpora OZE ohromná, je zá-
sadní. Ještě zásadnější ale tato informace
je, pokud ji přepočteme na jednotlivé ro-
diny. Statistika říká, že průměrná česká ro-
dina ročně zaplatí za obnovitelné zdroje
v ceně elektřiny 1 047 korun. Největší část

z toho jde přitom na podporu výroby elek-
třiny ze Slunce. Průměrnou rodinu stojí tu-
zemské solární elektrárny ročně zhruba
712 korun. Za bioplyn dáme zhruba 130
korun a za biomasu 107 korun. Mnozí by
asi čekali, že nás vyjdou draze také větrné
elektrárny. Ty jsou sice díky velkým vrtulím
hodně vidět, ale moc toho nevyrobí,
a proto stojí každou rodinu jen 15 korun
ročně.

Paradoxní na tom je ale to, že většina
domácností netuší, kolik přispívá na OZE.
16 % domácností si myslí, že neplatí nic.
Třetina si myslí, že to je maximálně 100 Kč
ročně. 77 % populace je ochotno přispívat
na OZE maximálně 100 Kč ročně. Jen 3 %
domácností ví, kolik opravdu za OZE platí,
a tuto částku chce platit jen 1 % domác-
ností.

Je podpora dále udržitelná? 
Vzhledem k tomu, že podpora je štědrá
a stát šetří, lze předpokládat, že stát do bu-
doucna nebude svou finanční účast navy-
šovat, ale spíš naopak snižovat. I kdyby se
tedy již neobjevily žádné další elektrárny
spadajících do OZE, zaplatíme za elektřinu
každým rokem víc, a to i v případě, že ev-
ropská ekonomika vzhledem k dění v Řecku
a Španělsku upadne do ještě hlubší recese
a cena silové elektřiny poklesne. 

Je proto logické, že vláda začala růst fo-
tovoltaiky omezovat legislativními změ-
nami. ERÚ začíná mluvit o tom, že od roku
2014 zastaví podporu veškerých nově vy-
stavených obnovitelných zdrojů. Výroba
by tedy pokračovala jen v těch elektrár-
nách, které už byly uvedeny do provozu.
V každém případě argumenty ve prospěch
ukončení podpory jsou naprosto jasné.
Během následujících 20 let domácnosti
ušetří stovky miliard. 

Určit přesné číslo je dnes prakticky ne-
možné, protože podpora ze strany ERÚ se
každý rok mění. Navíc výrobci mohou pře-
cházet na základě vlastní vůle z pevného
výkupu na zelený bonus a obráceně a je-
jich chování předem nikdo nezaručí. 

Pokud bychom však vycházeli z toho, že
podpora bude zhruba stejná jako nyní, což
je velmi konzervativní odhad, pak bychom
během příštích dvaceti let do podpory OZE
investovali zhruba 760 miliard korun. Pokud
by vývoj dál pokračoval jako v posledních
letech, brzo by OZE tvořily více než 20 % ve-
škeré vyrobené elektřiny. To znamená, že
v tu chvíli bychom už vynakládali zhruba
dvojnásobek toho, co vynakládáme dnes.
Touto logikou lze předpokládat, že ukonče-
ním podpory dalších zdrojů opravdu
během dvaceti let ušetříme více než tři
čtvrtě bilionu korun. Kdybychom tyto pe-
níze investovali na splácení státního dluhu,
poklesl by dluh o 47 % – tedy za optimistic-
kého předpokladu, že příští vlády nebudou
státní dluh dále zvyšovat a budou svými
přebytky platit úroky z dluhu.

Jaká je podpora ve světě? 
Většina zemí s přicházející krizí začala šetřit
a změnila systém podpory. Vlády na ni už
nemají. Některé země podporu zcela zru-
šily (jako např. Řecko), zredukovaly (jako
Španělsko), nebo připravily pro příští roky
přechod (jako třeba Británie). Šetří se však

i mimo Evropu. Podporu například snížila
už i bohatá Austrálie.

Prezidentka Mezinárodní energetické
agentury k tomu trefně poznamenává, že
škrtání výdajů na podporu alternativních
zdrojů neznamená, že by byl někdo proti
alternativním zdrojům, spíš to znamená, že
trh byl už natolik podpořen, že přežije i bez
další podpory. Tento segment ekonomiky
už opravdu není v plenkách. Je to trh, který
prochází neuvěřitelným boomem, což ne-
bylo původně v oficiálním plánu. Náklady
na výstavbu elektráren poklesly, výkupní
ceny ale zůstaly vysoko. Omezení podpory
by však v žádném případě nemělo být
podle Mezinárodní energetické agentury
retroaktivní. Změny v podpoře by proto
měly být dlouhodobé, předem oznámené
a pozvolné. S tím musíme souhlasit. Ně-
které podpory se nám nemusí líbit, ale
pokud chce být stát právním státem, musí
respektovat pravidla, která sám stanovil,
a to i v době, kdy mu tato pravidla už ne-
vyhovují. 

Velmi často se u nás mluví o tom, jak to
vypadá „ve vyspělé Evropě“ a bereme tyto
země jako příklad. Podívejme se tedy třeba
na Itálii. Itálie se letos v dubnu rozhodla
snížit podporu obnovitelným zdrojům
energie o 30 % a stanoví limit, za který
podpora nemůže jít. Byly také stanoveny
limity na výrobu elektřiny z alternativních
zdrojů a to: 50 megawatt ročně u větrných
zařízení, 45 megawatt u vodních zdrojů, 23
megawatt u geotermálních zdrojů, 22 me-
gawatt pro biomasu a bio kapaliny, 130
megawatt pro bioplyn, kalový plyn a sklád-
kové plyny. Co bude nad tyto hodnoty, ne-
bude vládou finančně podporováno.
Jinými slovy, žádné velké elektrárny na
OZE se v Itálii už stavět nebudou.

I Německo škrtá. Němečtí poslanci
schválili v březnu snížení státní podpory
solární elektřiny u nových projektů. Stát
tak chce přistřihnout křídla fotovoltaice,
která zažívá neuvěřitelný boom. Stát na
počátku podpořil sektor, aby rostl, ale růst
se mu vymknul z rukou. Za poslední dva
roky vzrostl instalovaný výkon o 7,5 GW,
zatímco německý kabinet považuje za
únosný roční růst jen o 2,5 GW.

Nejvíce se snížení garantovaných výkup-
ních cen v Německu dotkne velkých solár-
ních parků. Zde poklesnou ceny o 30 %. Za
jednu kilowatthodinu (kWh) proudu budou
nová zařízení dostávat jen 13,5 eurocentu
(3,34 korun). Fotovoltaickým instalacím na
střechách poklesne dotace o 20 % na ma-
ximálně 19,5 eurocentu (4,83 korun) za
kWh.

Makroekonomické dopady 
podpory OZE 
Jak jsme si ukázali, náklady podpory OZE
dosáhly už takových hodnot, že mají i své
makroekonomické implikace.  Projevují se
v cenové hladině, v míře nezaměstna-
nosti, průmyslové výrobě, zahraničním
obchodu, zemědělství, daních, stavu ve-
řejných financí a pochopitelně i v hrubém
domácím produktu (HDP). Všechny tyto
položky si postupně probereme a zkusíme
odhadnout a kvantifikovat jednotlivé do-
pady.
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Podpora OZE a dopad na cenovou hladinu 
Pro výpočet dopadu OZE na ceny elektřiny
by bylo vhodné říci úvodem něco o vývoji
cen elektřiny. Zde ovšem hned narazíme na
metodologický problém. Cen máme na
trhu mnoho. Záleží na fixaci apod. Vyjdeme
proto z průměrných cen pro průměrnou
čes kou domácnost, které zveřejňuje Euros-
tat. Výhodou této statistiky je, že je meziná-
rodně porovnatelná. Tato statistika říká, že
bez daní v roce 2011 při kurzu koruny 25,50
CZK/EUR platili Češi za 1 MWh 3.142 Kč,
Němci 3.585 Kč a Slováci 3.499 Kč. V regi-
onu máme tedy jednoznačně nejnižší ceny
elektřiny. Ty by ale mohly být ještě nižší.

Cena příspěvku na podporu OZE ne-
ustále roste. V roce 2010 činila 166
Kč/MWh, v roce 2011 činila 370 Kč/MWh
a v roce 2012 to je už 419 Kč/MWh. Nebýt
tohoto příspěvku, mohly české domác-
nosti za elektřinu ušetřit a místo 3142 kč
platit jen 2772 Kč. Mohly tedy ušetřit 12 %.
To znamená, že zde máme rostoucí trend.
Zatímco v roce 2010 činil příspěvek 10 %,
v roce 2011 to bylo 12 % a v roce 2012 to
bude ještě víc. Bohužel ještě neznáme prů-
měrnou cenu za rok 2012. Pokud bychom
ale pro jednoduchost vycházeli z toho, že
průměrná cena bude v roce 2012 stejná
jako v roce 2011, činil by příspěvek už
13,5 %. Takže pokud by se podpora zrušila,
ušetřily by domácnosti právě těchto
13,5 %.

A co to znamená pro inflaci? Začněme
u spotřebitelského koše. Elektřina v něm
představuje 4,4 %. To znamená, že prů-
měrný Čech v roce 2012 vynaloží v rámci
všech svých výdajů od tuzemského rumu
až po nájemné 4,4 % za elektřinu. Pokud by
ceny pro domácnosti poklesly o 13,5 %,
znamenalo by to, že index spotřebitelských
cen zaznamená pokles o 0,06 %. Nicméně
míra inflace se standardně zaokrouhluje na
jedno desetinné místo, takže můžeme říct,
že by poklesla o 0,1 procentního bodu. To
znamená, že jestliže inflace podle indexu
spotřebitelských cen v květnu 2012 činila
3,2 %, po zrušení podpory OZE by byla jen
3,1 %.

Kdo z běžných lidí ale pozná, jestli je in-
flace 3,1 % nebo 3,2 %? Pro běžné lidi je
důležité, kolik mají v peněžence. A to už vy-
číslil sám ERÚ: Průměrnou rodinu stojí
každý rok podpora OZE 1 047 Kč. 

Je to málo nebo hodně? Zde by bylo nej-
demokratičtější, aby si každý rozhodl sám,
zda chce OZE podporovat, a pokud, tak
v jaké míře. Nástroje k tomu přitom už exis-
tují. Prostřednictvím produktů „Zelená
energie” Skupiny ČEZ nebo „PREKO” spo-
lečnosti PRE nabízí tito dodavatelé svým
zákazníkům možnost spolupodílet se na fi-
nancování projektů v oblasti výzkumu
a užití energie z obnovitelných zdrojů. Zá-
kazník si sám může rozhodnout, zda chce
OZE podporovat. Produkty jsou součástí
dodávky silové elektřiny a nepodléhají
tudíž regulaci. Ceny se tedy odvíjí od trž-
ních podmínek. Svým způsobem to může
připomínat charitu nebo podporu nějaké
bohulibé aktivity. Pokud chce zákazník pod-
pořit zelenou energii, má takovou možnost
i bez státní politiky. Podle průzkumu veřej-
ného mínění Factum Invenio přitom s po-
vinným příspěvkem na problematiku

obnovitelných zdrojů nesouhlasí 68 % po-
pulace.

Podpora OZE a dopad na průmysl 
Podle statistik ČSÚ v roce 2010 spotřebo-
val průmysl 22 169 GWh. V rámci odvětví
je tak z pohledu spotřeby elektřiny průmysl
naprosto dominantní. Domácnosti spotře-
bovaly 15 028 GWh, doprava 2 196 GWh
a zemědělství 1 052 GWh.

Tito všichni si však za elektřinu zbytečně
připláceli kvůli OZE. Bez podpory OZE by
byla elektřina levnější. Např. při podpoře
dané v roce 2011 průmysl podpořil OZE
částkou 8,2 mld. Kč, která mohla jít do in-
vestic za účelem zvýšení konkurence-
schopnosti průmyslu nebo do výzkumu za
účelem snížení energetické náročnosti.

Pokud by měl být průmysl konkurence-
schopnější, znamenalo by to, že by zlevnil.
Prodalo by se pak více výrobků a práci by
našli další lidé. K odhadnutí změny poptá-
vaného zboží kvůli nižší ceně potřebujeme
odhadnout takzvanou cenovou elasticitu
odvětví. To je vždy komplikované. Pro
odhad můžeme vyžít změny tržeb po změně
kurzu koruny, který ovlivňuje cenu v zahra-
ničí. Statistika říká, že když koruna oslabila
o procento, tržby z vývozu vzrostly
o 0,375 %. Z toho plyne, že pokud by vý-
robky byly levnější o 8,2 mld. Kč, znamenalo
by to, že by poptávka vzrostla o 0,31 %.  

Regresní model přitom ukazuje, že při
zvýšení tržeb o 1 % by v české ekonomice
měla vzrůst zaměstnanost v průmyslu
o 0,43 %. Jinými slovy, zlevnění průmys-
lové výroby z titulu zrušení podpory OZE
by přineslo 1 749 nových pracovních míst.
Podpora OZE tedy znamená, že průmysl
zaměstná o 1 749 lidí méně, než by zaměst-
nal bez ní. Pozitivní dopad OZE na trh
práce musíme tedy o tuto hodnotu očistit.
A jaký že je dopad na trh práce? O tom více
v následující kapitole.

Podpora OZE a dopad na trh práce 
Podle zprávy REN 21 přesáhl v roce 2010
počet pracovních míst spojených s obno-
vitelnými zdroji po celém světě 3,5 mili-
onu. Nejvíce míst přitom nabízí sektor
biopaliv. Jen zde se počet pracovních míst
odhaduje na 1,5 milionu. To je dáno tím, že
zhruba třičtvrtě milionu lidí pracuje v Jižní
Americe při výrobě etanolu z kukuřice.
Druhým největším sektorem je větrná elek-
třina. Zde se odhaduje počet pracovní míst
na 630 tisíc. Z toho 150 000 je v Číně, v Ně-
mecku 100 000 a v USA 85 000. Fotovolta-
ika zaměstnává globálně zhruba 350 tisíc
lidí. Na Čínu připadá 120 000 a na Ně-
mecko taktéž. Ostatní státy výrazně zaos-
távají, protože třetí je až Japonsko
s pouhými 26 000 lidí. Biomasa dá v Ně-
mecku práci 120 000 lidí a v USA 66 000.
Geotermální energie zaměstnává 13 000
Němců a bioplyn 20 000. Sečteno a podtr-
ženo, globálně nabízí obnovitelné zdroje
3 500 000 míst. Jen v Německu ale vytvoří
přes 373 000 míst. To znamená, že Ně-
mecko se na počtu míst z OZE podílí 11 %.
To jsou ohromná čísla. 

Nicméně musíme uvést na pravou míru,
že jde o statistiky zveřejněné institucemi
otevřeně podporujícími alternativní zdroje.
Data mohou být zkreslena. Největší prob-

lém je v definicích, kdo je v odvětví OZE za-
městnán a kdo nikoli. Bohužel oficiální
data neexistují. Takto členěnou statistiku
domácí úřady nevytváří. Je to totiž, jak
jsme již naznačili, metodologicky dost
komplikované. I studie ze světa se ve svých
výsledcích zásadně rozcházejí. 

Nicméně pokud vyjdeme z uvedené stu-
die a z toho, že u fotovoltaických elektráren
máme 8,7x nižší výkon než Německo, lze
očekávat, že máme i tolikrát nižší zaměst-
nanost v tomto segmentu ekonomiky. To
by znamenalo, že v ČR dávají OZE práci
zhruba 43 tisícům lidí. Jenomže toto číslo
musí být nadsazené. Zatímco u slunečních
elektráren či biomasy se můžeme propor-
cionálně srovnávat s Německem, u větr-
níků nikoli. Po přesném přepočtení ve
všech oborech nám vychází, že je u nás
v oblasti OZE zaměstnáno kolem 30 000
lidí. To je sice vysoké číslo, ale nesmíme
zapomínat, že v čísle se skrývá také bio-
masa, která žene statistiku nahoru. (I další
existující zdroje signalizují, že realita je to-
muto číslu blízká.)

Např. Bechnik (2010) odhaduje, že v roce
2010 pracovalo jen ve výrobě fotovoltaic-
kých komponent 1500 lidí. Více pracovních
míst však vzniká s instalacemi fotovoltaic-
kých elektráren. Zde přesáhl podle stej-
ného zdroje počet zaměstnanců 2000 lidí.
Velkoobchod zaměstnal 400 lidí a věda
a výzkum 100 lidí. Celkový počet pracov-
níků, kteří jsou zaměstnáni v souvislosti
s fotovoltaickou výrobou, ve studii vyšel
na 4040, což se i nám zdá být velmi reálné.
Nicméně je třeba říct, že čísla byla často
jen odhadována. Rozhodně to není přesná
statistika daná výkazy nebo dotazníkovým
šetřením. 

Víme tedy, že jen ve výrobě fotovoltaiky
zaměstnáváme přes 4000 lidí. K nim je po-
třeba přičíst počet lidí, kteří systém spra-
vují a řídí, a lidí, bez kterých by instalace
neproběhly. Na výstavbu elektráren bylo
třeba mnoho profesí od výroby oceli až po
stavební práce. Všichni zaměstnanci pak
v ekonomice utrácí a dávají práci dalším
lidem v maloobchodě či dopravě. Vše má
tedy ještě multiplikační efekt.

Odbourání podpory OZE a krátkodobý vliv
na míru nezaměstnanosti
Za velmi tvrdého předpokladu, že by se
zrušila veškerá podpora OZE (což je nere-
alistické, protože vždy by alespoň někdo
podporoval OZE dobrovolně), počet ucha-
zečů o jedno pracovní místo by podle ak-
tuálních statistik vzrostl ze 482 tisíc na více
než 512 tisíc.  To znamená, že by míra ne-
zaměstnanosti vyskočila jen z titulu pří-
mého zrušení pracovních míst o půl
procentního bodu z 8,2 % na 8,7 %. Na
první pohled vypadá počet nezaměstna-
ných přesahující půl milionu děsivě, ale
v české ekonomice to není nic nezvyklého.
Např. v dubnu 2012 bylo nezaměstnaných
513 tisíc. Dramatický skok v nezaměstna-
nosti by to tedy nebyl. 

To máme tedy negativní dopad zrušení
podpory OZE na nezaměstnanost. Nic-
méně vedle toho existuje ještě pozitivní
dopad. Bez podpory by mohly být nižší
daně, elektřina by byla levnější, veřejnosti
by zůstalo víc peněz, a tudíž lidé by více 
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utráceli. V předešlé kapitole jsme si uká-
zali, že kvůli dražším energiím pracuje
v průmyslu o necelých 2000 lidí méně. Pů-
vodních 30 000 tedy musíme o tyto 2000
snížit a dostáváme se na zprávu, že díky
podpoře OZE vzniklo v ČR navíc 28 000
pracovních míst. Nesmíme však zapomí-
nat, že je toto číslo stále uměle nafouknuté
biomasou.

Vliv OZE na trh práce z většího časového
nadhledu 
Vliv fotovoltaiky na zaměstnanost bude
časem klesat. I kdyby pokračovala podpora
fotovoltaiky, bude na jednotku výkonu kle-
sat počet zaměstnanců s tím spojený. Vý-
roba je totiž už automatizovaná a další
zaměstnance už potřebovat nebude. Pokud
by výroba rostla, poroste výrazně rychleji
než počet zaměstnanců. Nicméně nejprav-
děpodobnější je, že s krizí Evropy a bankro-
tem jihoevropských zemí podpora skončí
a skončí i řada pracovních příležitostí
v tomto segmentu. 

Zaměstnanost tedy bude v obnovitelných
zdrojích klesat. Zařízení pro jejich výrobu se
už nebudou v Evropě vyrábět. Takový je
trend posledních let. V Evropě byla zařízení
vymyšlena a vyvinuta. Zde byla zahájena
výroba. Ale masová výroba byla uplatněna
až ve chvíli, kdy byla technologie vyvezena
do Číny. 

Z 10 největších výrobců větrných turbín
působících v Evropě jich v roce 2010 byli už
jen čtyři z Evropy. Čtyři byli z Číny, jeden
z Indie a jeden z USA. U solárních panelů to
bylo podobné. Z 15 největších výrobců je
z EU jen jeden, a to pochopitelně z Ně-
mecka. Z Číny jich je ale sedm, dva jsou z Ta-
iwanu a dva z Japonska. Je jen otázkou
času, až budou z Asie všichni. Už v roce
2010 se v Číně a Taiwanu vyrobilo 59 %
všech solárních panelů a tento trend bude
pokračovat. Evropská produkce v roce 2010
pokrývala 13 % trhu a bude postupně smě-
řovat k nule.

Zaměstnanost ve fotovoltaice vzroste až
ve chvíli, kdy se budou elektrárny rušit. Roz-
montování a recyklace si vyžádají další pra-
covní síly. Staré panely budou nejspíš
nahrazeny novými s mnohem větší výrobou
elektřiny na metr čtvereční.

Dopad podpory OZE na zemědělství
OZE se v zemědělství projevují hlavně ve
dvou oblastech. Tou první je zábor půdy,
kterou si vyžadují solární a větrné elektrárny.
Pro zemědělce tím zůstává v ekonomice

méně fyzického prostoru. To je ovšem ztráta
nejen pro zemědělce, ale i pro spotřebitele,
kteří mají dražší potraviny. Samozřejmě, že
je to ztráta i pro přírodu, protože zeleň na-
hradí černé solární panely a kovové větr-
níky. Má to však i strategické dopady. Čím
méně máme orné plochy, tím více jsme zá-
vislí na dovozu potravin. 

OZE se však projevují i ve struktuře země-
dělských plodin. Zemědělci sice díky podpoře
více vyrábí, ale objem vyprodukovaných po-
travin klesá. Výsledkem je tedy opět tlak na
dražší potraviny a opět rostoucí potravinová
nesoběstačnost země.

První problém lze tedy označit za problém
toho, že si OZE žádá prostor na úkor země-
dělství a druhý za problém struktury vyro-
bené biomasy. Nás nyní zajímá hlavně to,
o kolik plochy přichází zemědělci a o kolik
procent by byly levnější potraviny, kdyby
nebylo OZE. 

Bohužel neexistují oficiální statistiky roz-
lohy větrných a fotovoltaických elektráren.
Nicméně už dříve jsme si uvedli, že fotovol-
taické pro výrobu 1000 MW potřebují 20 až
50 km2 a větrné 50 až 150 km2. Pokud bu-
deme vycházet z průměrných hodnot
a z toho, že 90 % kapacit je používáno na
půdě, která by jinak mohla být zemědělská,
dostaneme se k číslu, kolik plochy zemědělci
ztratili.

Můžeme vycházet z toho, že ke konci roku
2011 činil instalovaný výkon 1971 MW ve fo-
tovoltaických elektrárnách a 219 ve větrných
elektrárnách. To znamená, že při daných
předpokladech zabíraly fotovoltaické elekt-
rárny 62 km2, které by jinak mohli využít ze-
mědělci. Větrné elektrárny zabíraly téměř 20
km2. To znamená, že jen tyto dva OZE při-
pravily zemědělce o 82 km2, které by jinak
byly využity k zemědělské produkci. 

Výměra orné půdy v roce 2011 zaujímala
25 160 km2, což je snížení o 24 tisíc hektarů
proti roku předchozímu. To znamená, že
OZE ukously zemědělcům 0,32 % životního
prostoru. To je tak málo, že bychom dopad
na cenovou hladinu okem nezaznamenali
a poznali bychom ho až daleko za desetinou
čárkou u indexu spotřebitelských cen. 

Zjistili jsme tedy, že fotovoltaika a větrné
elektrárny zemědělství, co se týče prostoru,
zásadně neovlivňují. Ale jak je to se struktu-
rou biomasy? Kolik prostoru se věnuje ener-
geticky využitelné biomase na úkor
potravinové výroby? 

Národní alokační plán tvrdí, že v ČR je při-
bližně 977 000 ha volné orné plochy pro spo-
lečný potenciál zemědělské biomasy, jako
jsou zdroje pro přímé spalování, výrobu bio-
plynu a kapalných paliv při zachování potra-
vinové bezpečnosti České republiky. Jinými
slovy, tato plocha by mohla být využita k vý-
robě potravin, což by znamenalo, že bychom
byli potravinově více soběstační a mohli by-
chom mít potraviny levnější. 

Ministerstvo zemědělství podporuje vy-
užití volné orné plochy pro energetické
účely například finanční podporou a dotací
na zakládání plantáží rychle rostoucích dře-
vin. Podpora je otevřena v rámci Programu
rozvoje venkova (PRV- EAFRD) v Ose I zamě-
řené na modernizaci zemědělských pod-
niků. 

Vezmeme-li v úvahu, kolik ornice zabere
výroba biomasy určená ke spalování, vý-

robě bioplynu a kapalných paliv a kolik
máme celkovou osevní plochu, zjistíme, že
OZE ubraly zemědělství 39 % plochy. To se
už v cenách potravin projeví. Potraviny jsou
u nás zbytečně drahé.

O kolik by mohly zlevnit? To není tak úplně
jednoduché odvodit. Regresní model z po-
sledních let ukazuje, že snížení orné plochy
o jedno procento vede k nárůstu cen o 19 %
(ceny rostlinných výrobků rostly přitom skoro
třikrát rychleji než ceny živočišných výrobků).
Nicméně ceny zemědělských komodit jsou
ovlivňovány z velké míry zahraničním obcho-
dem. Jsou mezinárodně korelované a za tak
prudkým nárůstem cen musíme spíše než
ornou plochu vidět globální trendy (globální
zdražení potravin i nafty). 

Růst orné plochy by pravděpodobně
zdražení potravin nezabránil kvůli vývoji cen
v zahraničí. Ale zmírnil by ho. Původní
model jsme proto upravili o vývoj cen na
okolních trzích ve střední Evropě. Takto
upravený model tvrdí, že úbytek plochy
o 1 % vede růstu cen o 0,7 %. To by v této
logice znamenalo, že kdyby veškerá plocha
určená k výrobě energetických plodin slou-
žila k výrobě potravin (po celé střední Ev-
ropě) ceny potravin by mohly poklesnout
o 27 %. Vezmeme-li v úvahu, že na hlavu
v průměru utratíme za potraviny za rok 17
423 Kč, potom za celou ekonomiku zbytečně
utrácíme 49,4 mld. Kč.

O kolik by mohly být nižší daně a jak by vy-
padaly veřejné finance bez podpory OZE?
Fiskální dopad podpory OZE pozorujeme ve
třech oblastech:
•  OZE jsou podporovány daňově.
•  OZE jsou podporovány tím, že stát čás-

tečně hradí tzv. vícenáklady producentům
„zelené“ energie.

•  OZE jsou podporovány skrze evropské
fondy, které jsou ovšem kofinancovány,
což znamená, že tuto podporu částečně
platíme z našich daní.

Jinými slovy, má-li být zachován naplá-
novaný schodek státního rozpočtu, pak čím
vyšší jsou výdaje státního rozpočtu na OZE,
tím musí být daně vyšší. A zároveň má-li být
zachován naplánovaný schodek státního
rozpočtu, pak čím jsou OZE více daňově
podporované, tím musí být jiné daně vyšší.

Daňová podpora
V čem spočívá daňová podpora:
•  Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o da-

ních z příjmů byly osvobozeny příjmy
z ekologických zařízení po pět let od uve-
dení do provozu. Mezi taková zařízení patří
malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW,
větrné elektrárny, tepelná čerpadla, so-
lární zařízení, zařízení na výrobu a energe-
tické využití bioplynu a dřevoplynu,
zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla
z biomasy, zařízení na výrobu biologicky
degradovatelných látek stanovených
zvláš tním předpisem. Nicméně tento bod
byl poslední novelou zrušen a bude prav-
děpodobně ještě bodem dalších sporů.
Podle novely se platí z elektřiny daň 26 %.
Pro zjednodušení vzhledem k tomu, že ne-
existuje podrobná statistika, vycházejme
z toho, že je zelený bonus daněn stejně.
Vezmeme-li potom množství energie vy-
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produkované OZE a průměrnou cenu
elektřiny v loňském roce, vychází nám pří-
jem státní kasy ve výši 1,8 mld. Kč. Tuto
částku tedy můžeme považovat za ušlý
příjem státní pokladny v roce 2010.

•  Osvobození od daně na základě zákona
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů

•  Osvobození od daně z nemovitostí
Kdyby nebyly OZE osvobozeny od daně

podle zákona č. 261/2007 Sb., platila by se
z nich daň podle § 6, který říká, že základem
daně je množství elektřiny v MWh a sazba
daně činí 28,30 Kč/MWh. To znamená, že by
výrobci energie z obnovitelných zdrojů od-
vedli v roce 2011 do státního rozpočtu 210,6
milionu Kč. To je o 44 milionů více než
v roce 2010. Lze tedy předpokládat, že v roce
2012 by částka dále rostla. Zjednodušeně ře-
čeno, můžeme předpokládat, že v příštích le-
tech bude stát přicházet na inkasu daně
z příjmu zhruba o čtvrt miliardy ročně.

Určit ušlé inkaso z daně z nemovitostí je
velmi těžké. Jen těžko můžeme odhadnout
lokality a v každé lokalitě je daň jiná. V kaž-
dém případě daň z nemovitostí je v ČR
v mezinárodním porovnání velmi nízká
a celkové inkaso za celou ČR činilo např.
v roce 2010 jen 8,75 mld. Kč. Z makroekono-
mického pohledu je proto vlastně toto osvo-
bození vzhledem k rozsahu tzv. vícenákladů
nepodstatné. Ušlé inkaso se nejspíš pohy-
buje maximálně v desítkách milionů. 

Pokud sečteme všechny částky, zjistíme,
že se pohybujeme někde těsně nad 2 mili-
ardami Kč. Stát tedy přišel kvůli podpoře
o inkaso daní ve výše dvě miliardy korun
ročně.

Vícenáklady 
Daleko zajímavější je úhrada vícenákladů.
Zde již stát pro rok 2011 zaplatil 11,7 mld. Kč.
Tato položka přitom závisí každý rok na
vládě. Příští rok může klesnout pod miliardu
a další rok může vzrůst na dvacet. Je to čistě
na rozhodnutí politiků, takže zde nelze predi -
kovat.

Evropské fondy 
Dalším bodem jsou evropské fondy. Zde je
systém podpory opět velmi nepřehledný,
nicméně to by bylo spíš otázkou jiné studie.
Pro nás je klíčové, že v obecné rovině nabízejí
evropské peníze čtyři možnosti financování.
Ty jsme už popsali v kapitole o financování.
Nyní už jen velmi stručně o tom, kolik tyto
zdroje nesou.

Investoři investující do výroby elektřiny
z OZE mají možnost získat podporu ze Stát-
ního programu na podporu úspor energie
a využití OZE. Jeho část A neboli Program
EFEKT umožňuje zvýšení úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR.
V roce 2010 byly vyplaceny dotace z Pro-
gramu EFEKT v celkové výši 43 milionů Kč,
kterými bylo podpořeno 161 projektů s cel-
kovými náklady 72 milionů Kč. 

Součástí operačního programu Podnikání
a inovace pro rok 2007-2013 (prioritní osa 3)
byl dotační program EKO-ENERGIE. Jeho
cílem bylo stimulovat aktivitu podnikatelů
v oblasti snižování energetické náročnosti
výroby a spotřeby fosilních primárních ener-
getických zdrojů a podpořit začínající podni-
katele v aktivitách vedoucích k vyššímu

využívání obnovitelných a druhotných
zdrojů energie. V roce 2010 byla v rámci pro-
gramu EKO-ENERGIE vyhlášena třetí výzva
pro podávání žádostí o dotace. Rozpočet pro
tuto výzvu byl stanoven ve výši 118,86 mil.
EUR (3 mld. Kč). Minimální absolutní výše
dotace činí 0,5 mil. Kč. Maximální výše do-
tace v % způsobilých výdajů je omezena re-
gionální mapou veřejné podpory. Nejvyšší
absolutní částka dotace však může činit 100
mil. Kč. Pro Střední Moravu, Severozápad,
Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severový-
chod, Jihovýchod přitom platí, že pro malý
podnik činí dotace 60 %, pro střední podnik
50 % a pro velký podnik 40 % s tím, že výše
podpory bude dále specifikována Správcem
programu v jednotlivých výzvách. 

Dalším místem, kde si investoři investující
do OZE mohou sáhnout na evropské peníze,
je operační program životní prostředí (MŽP)
– prioritní osa 3. Cílem podpory v této pri-
oritní ose je zvýšit využití OZE při výrobě
tepla a elektřiny a využití odpadního tepla.
V Operačním programu Životní prostředí
jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve
výši téměř 673 milionů eur. To je 17 miliard
korun. Na spolufinancování osy se podílí EU
85  %, SFŽP 5 % a konečný příjemce 10 %. 

A konečně je tu ještě jeden zdroj evrop-
ských peněz: Program rozvoje venkova,
který zahrnuje podporu zakládání podniků
a jejich rozvoje. Zde ČR vyplatila 81,2 mili-
onů Kč a EU dalších 243,6 milionů Kč. Cel-
kem se tak jedná o částku 325 milionů
korun. 

Nyní je metodologickou otázkou, jak
k fondům přistupovat. Máme dvě možnosti.
Tou první je, že se podíváme na všechny
částky a sečteme je. Tím získáme objem
peněz, který jsme mohli nějak alternativně
použít na rozvoj ČR tak, abychom se rychleji
přiblížili v HDP na hlavu Německu či Rakou-
sku. Celkem ČR v roce 2010 skrze fondy na-
investovala do OZE 20,4 mld. Kč. Tyto
peníze mohly být použity jinde. 

Druhou možností je dívat se jen na kofi-
nancování ze státního rozpočtu. To znamená,
že bychom se na věc dívali, jako by fondy ne-
existovaly. To je sice dost nereálný předpo-
klad, na druhou stranu jen tak zjistíme,
o kolik mohly být daně nižší. Evropské pro-
jekty jsou kofinancované: například Program
rozvoje venkova ukazuje podíl 3:1. Vychá-
zejme z předpokladu, že to tak je i v dalších
případech. Ohromná částka 20,4 mld. Kč by
se tedy ve státním rozpočtu projevila jen
částkou 5,1 mld. Kč. To je samozřejmě zjed-
nodušení, protože systém financování je
komplikovaný. Navíc jednotlivé výzvy nepo-
krývají přesně kalendářní roky. Číslo je proto
nutné brát jen orientačně.

Celkový vliv OZE na veřejné finance 
Sečteno a potrženo, vliv ušlých daní činí
zhruba 2 miliardy Kč ročně, vliv vícenákladů
11,7 mld. Kč, vliv kofinancování evropských
fondů je 5,1 miliardy. To znamená, že kvůli
OZE bude deficit veřejných financí každý rok
hlubší zhruba o 19 miliard Kč. Na druhou
stranu vznikla nová pracovní místa, z nich se
platí daně a stát ušetří na podpoře v neza-
městnanosti. Celkový sečtený efekt je tedy
už jen 15 miliard.

Daňové příjmy státního rozpočtu přitom
v roce 2011 činily 740 miliard Kč. To zna-

mená, že bez podpory OZE mohly být daně
o 2,0 % nižší a deficit státního rozpočtu by
zůstal nezměněn. Nebo mohly být daně ne-
změněny a deficit státního rozpočtu mohl
být o 15 miliard Kč nižší.

Nebo to můžeme ještě jinak: Kdybychom
nepodporovali OZE, mohli jsme zrušit daň
z nemovitostí i dálniční poplatky a ještě by
nám 3 miliardy Kč zbyly.

Na rok 2012 je naplánovaný deficit stát-
ního rozpočtu ve výši 105 mld. Kč. Bez pod-
pory OZE by ale činil jen 90 mld. Kč, a byl by
tedy o 14 % nižší. Řecká cesta, na které
v současnosti už jsme, protože nám v po-
sledních deseti letech dramaticky vyskočil
státní dluh, by nám tak byla vzdálenější.

Dopad podpory OZE na čistý export 
Podpora OZE se projevuje tím, že máme nyní
více elektřiny. Tu následně vyvážíme. Otáz-
kou tedy je, kolik elektřiny bychom vyváželi,
kdybychom žádnou elektřinu z OZE neměli.
Oficiální statistika říká, že z OZE jsme vyge-
nerovali v roce 2011 celkem 7 441 GWh. Vy-
vezli jsme přitom 17 044 GWh.

Náš export má přitom od roku 2008 vze-
stupnou tendenci. V roce 2008 jsme vyvezli
jen 11 500 GWh. Rok 2011 přinesl historický
rekord vývozu elektřiny. I po škrtnutí všech
OZE bychom tedy stále vyváželi zhruba
10 GWh. Tolik jsme přitom v roce 2001 ještě
nevyváželi ani včetně elektřiny s původem
v OZE. Škrtnutí OZE by tedy z pohledu za-
hraničního obchodu s elektřinou nebylo li-
kvidační. Naopak kdyby se škrtaly podpory
OZE v celé střední Evropě, náš export by
rostl. Bez fotovoltaických a větrných elektrá-
ren by totiž mohly na plný výkon ostatní
elektrárny vygenerovat až 158 TWh, přičemž
domácí ekonomika spotřebovávala v loň-
ském roce 71 TWh. Vývoz jsme schopni zvý-
šit i bez OZE. 

Aby toho nebylo málo, vlastně nevyvá-
žíme jen vyrobenou elektřinu. My vyvážíme
i nespálenou biomasu, která se využívá
v energetice. V rámci ní jsme v roce 2010
dovezli 168 tisíc tun, kde největší podíl tvo-
řilo palivové dřevo, brikety a pelety. Naopak
vyvezli jsme 575 tisíc tun biomasy vhodné
k energetickému využití. Zde přitom největší
podíl přestavovaly brikety a pelety (173 tisíc
tun plně pokryl celý dovoz) a dřevěné piliny
(164 tisíc tun). Čistý export tak činil 357 tisíc
tun biomasy vhodné k energetickému vy-
užití. Z tohoto pohledu naprosto plýtváme,
protože by bylo samozřejmě ekonomicky
zajímavější biomasu vyrobit, přeměnit na
energii a teprve tu s vyšším podílem práce
a technologie prodat do zahraničí.  

Z pohledu čistého exportu coby součásti
HDP je proto vlastně zbytečné mluvit o tom,
že by měl export energie z OZE na HDP nějaký
dopad. Pokud by OZE nebyly podporovány,
byla by energie vyvážena v nezměněném
množství. Objem vývozu není dán tím, z čeho
energii u nás vyrobíme, ale tím, jaká je po ní
poptávka. Export elektřiny z OZE s výjimkou
biomasy tedy nemá na čistý export coby sou-
část HDP vliv.

Dopad OZE na HDP 
Závěrem studie by bylo vhodné zamyslet se
nad dopadem podpory OZE na HDP. Bude
nás zajímat, jak podpora OZE ovlivňuje spo-
třebu domácností, investice, vládní výdaje
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a zahraniční obchod. Vycházíme totiž z kla-
sické rovnice: 

HDP = spotřeba + investice + vládní vý-
daje + čistý zahraniční obchod.

Čistý export (NX)
Z předešlého textu víme, že vzhledem
k tomu, že není problém ve vývozu plně na-
hradit energii z OZE, je dodatečný příspěvek
k růstu pro HDP nulový. Nicméně pozitivně
je HDP ovlivněn vývozem biomasy. To se
v korunovém vyjádření projeví ve výši 0,4
miliardy Kč. Čistý export je tedy zanedba-
telný.

Vládní výdaje (G) a jejich dopad na HDP
Vládní výdaje spojené s podporou OZE
jsme v předešlém textu odhadli zhruba na
15 miliard Kč. Nicméně z pohledu struktury
HDP bychom 2 miliardy ušlého inkasa
z těchto 15 miliard Kč měli považovat nikoliv
za vládní výdaje, ale za spotřebu, a o tuto
částku vládní výdaje snížit. Vládní výdaje tak
činí jen 13 mld. Kč. K této hodnotě ještě při-
čteme finance z evropských fondů ve výši 15
miliard Kč. Tím se dostáváme téměř na 28
mld. Kč. Tuto částku můžeme multiplikovat
fiskálním multiplikátorem, abychom odhadli
konečný vliv na hospodářský růst. 

Jenomže to by implikovalo, že pokud by
OZE nebyly podporovány, peníze se ušetří
a kolečka ekonomiky se už více neroztočí.
Tak tomu ale není. Víme, že stát bojuje s de-
ficity veřejných financí. Nestanovuje výdaje
tak, že by označoval, který výdaj je nutný
a který není, protože nutných výdajů má
více, než má zdrojů. A proto si stanovuje li-
mity výdajů jako procenta HDP, čímž zadlu-
žování brzdí. Jinými slovy, pokud by se
podařilo peníze za podporu OZE ušetřit, byly
by použity v rámci vládních výdajů jinde.
Třeba na výstavbu jiných pozastavených in-
frastrukturních a dalších projektů. 

To tedy znamená, že vliv státních výdajů
na HDP je vlastně nulový, protože by výdaje
existovaly tak jako tak. Peníze by se pouze
přesunuly z jedné hromádky do druhé.
Místo OZE by se podpořila třeba výstavba
čističek v malých obcích a podobně.

Investice (I) a jejich dopad na HDP
United Nations Environment Programme
and Bloomberg New Energy Finance (2011)
odhaduje, že se v roce 2009 v ČR investo-
valo do obnovitelných zdrojů zhruba 3,6 mi-
liardy dolarů, což při kurzu 19 Kč za dolar
znamená investice v rozsahu 68 miliard Kč.
ČR se tak podle této statistiky stala desátou
nejrychleji investující zemí světa do OZE. 

Novější data bohužel nejsou k dispozici,
stejně jako nejsou k dispozici data oficiální.
Oficiální statistiky neumí dělit investice do
OZE a mimo OZE. Tím nám vznikl trochu
problém, že jedna čísla máme z roku 2010
a jedna z roku 2009. Převedeme proto data
z roku 2009 do cen roku 2010. Zde využi-
jeme oficiální deflátor tvorby hrubého kapi-
tálu pro rok 2010 ve výši -0,5 %. 

Nicméně v kapitole o průmyslu jsme zjis-
tili, že kvůli zbytečně drahé elektřině jsou
v ČR v průmyslu nižší tržby, což se projeví
nižším objemem investic ve výši 8,2
mld. Kč. Tuto částku musíme proto odečíst.
Krom toho musíme od investic odečíst
i podporu z evropských fondů, protože tu

jsme už započítali do veřejných výdajů. Vý-
slednou částku pak můžeme multiplikovat
investičním multiplikátorem. (Celkový závěr
ještě zmíníme dále.)

Spotřeba (C) a její dopad na HDP 
Posledním bodem k řešení je nyní spotřeba.
Z předešlého textu víme, o kolik klesá spo-
třeba domácností v ČR v důsledku zbytečně
drahé elektřiny. Domácnost si ročně připlatí
1047 Kč za OZE. Nyní je otázkou, co by bylo
s těmito penězi, pokud by neexistovala pod-
pora OZE. Peníze by nejspíš byly utraceny
za něco jiného, a tím pádem bychom pouze
trochu změnili spotřebitelský koš. Možná, že
by někdo peníze uložil v bance a tyto peníze
by pak nebyly spotřebou, ale investicemi,
což by stále mělo pozitivní efekt na ekono-
miku. Zrušení OZE by HDP zasáhlo v rámci
spotřeby jen tehdy, pokud by někdo peníze
zastrčil pod polštář a tyto peníze by se pře-
staly točit. To sice nelze vyloučit, nicméně
takových lidí by bylo nejspíš jen málo, takže
by to bylo z makroekonomického pohledu
zanedbatelné. 

Daleko zajímavější než efekt dražší elek-
třiny je efekt vytvoření nových pracovních
míst. Víme, že díky OZE vznikne v ekono-
mice zhruba 30 000 pracovních míst. Nic-
méně studie z průmyslu ukazuje, že kvůli
OZE a drahé elektřině zanikne jiných téměř
2000 míst. Ovšem toto číslo je z velké části
nafouknuto biomasou. Jinými slovy lidé,
kteří by normálně byli považováni za za-
městnance v zemědělství, jsou náhle evido-
váni v rámci OZE. Tito lidé by přitom nejspíš
stejně byli zaměstnanci v zemědělství. Pro
zjednodušení ovšem tento nedostatek za-
nedbejme.

Výsledkem je, že do ekonomiky ročně
přiteče dodatečná spotřeba ve výši 8,05
mld. Kč. K tomu ještě přičteme úsporu na
daních a výsledkem je 10 mld. Kč. Tuto
částku je však třeba multiplikovat, protože
tím, že lidé utrácí, dávají práci dalším lidem,
ti zase dalším, atd. 

Od této částky však musíme odečíst to, co
stát domácnostem vezme, tedy 17 mld. Kč.
O to je nižší spotřeba v ekonomice (s tím, že
multiplikátor soukromé spotřeby je větší než
multiplikátor veřejných výdajů).

Celkový dopad 
Pokud sečteme jednotlivé multiplikované
částky a dáme je do vztahu k HDP roku 2010
v běžných cenách, zjistíme, že se OZE podílely
na HDP 0,8 %. To není úplně malé číslo. Jen
samotné investice do OZE (před očištěním od
vlivu průmyslu) totiž tvoří skoro 2 %. Ne-
smíme zapomínat, že máme desáté největší
investice (v absolutní výši) do OZE na světě.
Je dlouhodobě neudržitelný trend, aby malá
země trumfla v OZE větší a bohatší země.

Po posledních legislativních úpravách
podpory OZE lze předpokládat, že investice
do OZE poklesnou a dále se už OZE budou
na HDP podílet jen vygenerovanou elektři-
nou a zaměstnanými lidmi. Dopad na HDP se
tím zredukuje. Je klidně možné, že letos bude
jejich pozitivní dopad na HDP čtvrtinový.

Hospodářsko-politické doporučení 

Analýza ukázala, že podpora OZE s sebou
přináší řadu úskalí a problémů. Na jednu

stranu sice vznikají nové pracovní příleži-
tosti, na druhou stranu ale jiné pracovní pří-
ležitostí mizí. Do obnovitelných zdrojů
odtékají ohromné investice, díky čemuž mají
OZE na HDP už viditelný podíl, ale to vše je
jen za cenu ohromných výdajů státu a do-
mácností v době, kdy je třeba šetřit, protože
řada zemí se již předlužila a veřejný duh ČR
také mimořádně rychle roste. 

OZE jsou pro nás stále velmi drahé nejen
kvůli výrobě, ale i kvůli přenosu energie, při-
čemž v mnoho ohledech nemají tak ekolo-
gický dopad, jak by se dalo čekat, vzhledem
k tomu, že musí být stále zálohovány klasic-
kými elektrárnami. 

Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo lepší
prostředky vynaložené do OZE investovat
do zateplení budov, čímž by potřeba energie
v domácí ekonomice poklesla, poklesla by
i strategická závislost na ruském plynu a zá-
roveň by se udržely ohromné investice do
bydlení, což znamená, že by úspory nebyly
doprovázeny propadem HDP. 

Vedle toho by bylo také vhodné investo-
vat do budoucnosti. Místo výstavby solár-
ních a větrných elektráren by bylo možné
investovat do výzkumu tak, aby se za pár let
nainstalovaly elektrárny s mnohem větší
účinností než dnes. Tyto investice by navíc
šlo realizovat až v době, kdy vzniknou nové
sítě schopné přenášet na velké vzdálenosti
velké kapacity, aniž by tím hrozil blackout
jako dnes. Jeho hrozba je přitom vysoká
a jeho případná cena je ještě vyšší. Ekono-
mika by byla dočasně vyřazena z provozu.

Závěr 

Smyslem této analýzy bylo otevřít diskusi
o obnovitelných zdrojích tak, aby byla vyvá-
žená. Samozřejmě, že je skvělé využívat ob-
novitelné zdroje a šetřit přírodu. Jde ale o to,
jak budeme tyto zdroje podporovat, aby na-
konec příroda stejně netrpěla a aby to bylo
pro stát finančně únosné. Často se totiž uka-
zuje, že řešení, které bylo původně zamýš-
leno jako šetrné k přírodě, vlastně šetrné
není. To ukázala první třetina analýzy. 

Druhá třetina analýzy ukázala, jak je sy-
stém finanční podpory OZE komplikovaný.
Díky tomu systém, který měl původně pod-
pořit přírodu, podporuje hlavně ty, kteří měli
včas správné informace. 

Podpora je naprosto nepřehledná. Stát
přitom pomáhá financovat výstavbu i pro-
voz elektráren. Možností financování je
mnoho a v rámci podpory lze přecházet
z jedné do druhé tak, aby byl pro výrobce
zajímavější v různých obdobích. Systém tak
víc zatěžuje veřejné finance. Analýza uka-
zuje, že systém je tak štědrý, že v příštích le-
tech povede ke státním výdajům v hodnotě
tři čtvrtě bilionu korun. A to do částky nepři-
počítáváme nutné investice do rozvodné
sítě. Kdybychom tyto peníze použili na od-
dlužení země, poklesl by náš dluh skoro na
polovinu a šance, že skončíme jednoho dne
jako Portugalsko, by se zmenšila. 

Informovaní hráči mají díky podpoře OZE
na dvacet let státem garantované výnosy,
které odpovídají v určitých obdobích skoro
šestinásobku výnosů penzijních fondů – a to
s vyšším výnosem a nižším rizikem. To vše
je umocněno existencí anonymních akcí na
doručitele. ČR dokázala během jediného

64
3-4I2012

CI_03_04_50_65_CI_SABLONA  1/26/13  10:15 PM  Stránka 64



roku rozšířit své kapacity solární energie
dvakrát rychleji než USA a vyrábět ze slunce
dvakrát více energie než velká a slunná
Francie. Česká solární energie už předsta-
vuje 5 % globální výroby solární energie,
a to vše jen díky tomu, že investice do OZE
jsou v ČR v absolutní hodnotě desáté nej-
vyšší na planetě. 

Jsme malá, středně bohatá ekonomika,
kde se v porovnání se slunnou Francií nedá
tolik využívat sluneční energie, nemáme ani
Balt či Severní moře s jeho větry a vlnobi-
tím, a přesto dokážeme téměř celý svět
trumfnout. Na hlavu jsou investice do OZE
větší jen v bohatém Německu.

Poslední třetina analýzy se zabývá tím,
kolik nás to všechno stojí a jaký dopad to má
na cenovou hladinu, domácnosti, průmysl,
zemědělství, trh práce, zahraniční obchod,
veřejné finance a hrubý domácí produkt.
Zjištění to jsou hořkosladká. Máme zde sice
některé jednoznačně pozitivní zprávy, nic-
méně máme zde zprávy i jednoznačně ne-
gativní.

Položili jsme si vlastně otázku: Co by se
stalo s ekonomikou, kdybychom podporu
OZE zrušili? 

Zjistili jsme, že index spotřebitelských cen
by rostl o 0,1 procentního bodu pomaleji. To
je ovšem tak malý rozdíl, že bychom to v ce-
nách moc nezaregistrovali.

Z pohledu výdajů domácností je důleži-
tější zpráva, že průměrnou rodinu stojí
každý rok podpora OZE 1047 Kč. Přitom už
dnes existují na trhu nástroje, jak by každý
mohl dobrovolně OZE podpořit. Jinými
slovy – nyní jsme nuceni OZE podporovat
všichni, i když se nám může zdát současná
podpora dost vysoká, a těm, kterým nestačí,
se nabízejí další nástroje podpory. Tato de-
mokratická volba se však bohužel moc ne-
využívá, ačkoli v průzkumech veřejného
mínění po ní volají více než dvě třetiny do-
mácností. 

Pro průmysl je podpora OZE pohromou.
Vloni podpořil průmysl OZE částkou 8,2 mld.
Kč, která mohla jít do investic, aby byly prů-
myslové výrobky více konkurenceschopné,
nebo do výzkumu, aby byly průmyslové vý-
robky méně energeticky náročné. Podpora
OZE tedy znamená, že průmysl zaměstná
o 1749 lidí méně, než by jinak zaměstnal.
Díky podpoře OZE vzniklo v ČR navíc 28 000
pracovních míst. Tato statistika je však me-
todologicky nafouknutá výrobou biomasy.
V každém případě vliv fotovoltaiky na za-
městnanost bude časem klesat. Evropská
produkce v roce 2010 pokrývala 13 % trhu
a bude postupně směřovat k nule. Asie
v této oblasti už drtí Evropu. Více práce při-
nese fotovoltaika až ve chvíli, kdy se budou
elektrárny rozmontovávat a recyklovat. 

OZE má dopad i na zemědělství. Zelená
krajina musela ustoupit větrníkům a solár-
ním panelům. Přitom čím méně máme orné

plochy, tím více jsme závislí na dovozu po-
travin. Nicméně analýza ukázala, že fotovol-
taika a větrné elektrárny neovlivňují
zemědělství zásadně. Horší to je s bioma-
sou. Vezmeme-li v úvahu, kolik ornice za-
bere výroba biomasy určené ke spalování
a výrobě bioplynu a kapalných paliv a jakou
máme celkovou osevní plochu, zjistíme, že
OZE ubraly zemědělství 39 % plochy. Přitom
kdyby veškerá plocha určená k výrobě ener-
getických plodin sloužila k výrobě potravin
(v celé střední Evropě), ceny potravin by
mohly poklesnout o 27 %.

OZE mají dopad i na veřejné finance. Stát
díky tomu přichází každý rok na inkasu daní
zhruba o dvě miliardy korun. Daleko zajíma-
vější je úhrada vícenákladů. Zde stát již za-
platil pro rok 2011 11,7 mld. Kč. Celkem ČR
skrze evropské fondy v roce 2010 nainves-
tovala do OZE 20,4 mld. Kč. Bez podpory
OZE mohly být daně o 2,0 % nižší a deficit
státního rozpočtu by zůstal nezměněn.
Nebo mohly být daně nezměněny a deficit
státního rozpočtu mohl být o 15 miliard
nižší. Nebo to můžeme vzít ještě jinak. Kdy-
bychom nepodporovali OZE, mohli jsme
zrušit daň z nemovitosti a dálniční poplatky
a ještě by nám tři miliardy zbyly. Na rok
2012 je přitom naplánovaný deficit státního

rozpočtu ve výši 105 mld. Kč. Bez podpory
OZE by ale činil jen 90 mld. Kč a byl by tedy
o 14 % nižší. Na první pohled se zdá jasné,
že OZE zvyšuje export. Nicméně studie uka-
zuje, že pokud by OZE nebyly podporovány,
byla by energie vyvážená ve stejném množ-
ství. Export OZE s výjimkou biomasy tedy
nemá na HDP vliv.

Poté, co jsme si rozebrali jednotlivé složky
HDP, zjistili jsme, že se OZE podílí na HDP z 0,8
%. Toto číslo je však uměle nafouknuté jed-
norázovými investicemi. V příštích letech se
v HDP projeví už jen vyrobená elektřina, což
bude znamenat pokles podílu na HDP a vý-
znam OZE pro HDP už bude zanedbatelný. 

Závěrem jsme si položili otázku, kam by
měly peníze putovat, pokud chceme podpo-
řit přírodu a přitom nepodporovat OZE. Na-
bízí se prostředky vynaložené do OZE
investovat do zateplení budov. Současně
místo výstavby solárních a větrných elekt-
ráren by bylo možné investovat do výzkumu
alternativní zdrojů energie, abychom využí-
vali v budoucnu efektivnější technologie.

Ing. Markéta Šichtařová, Next Finance  

�
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Informace Energetického regulačního úřadu o dosahovanýdobách
návratnosti investic pro jednotlivé druhy obnovitelny�ch zdrojů

V souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovanyćh zdro-
jích energie a o změně některých zákonů a s nabytím účinnosti vyhlášky č. 347/2012
Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelnyćh zdrojů pro vý-
robu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, Energe-
tickýv regulační úřad informuje o dosahovaných dobách návratnosti investic pro
jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů následujícím způsobem.

Druh obnovitelného zdroje Kategorie Prostá doba návratnosti
Ts [rok]

Výroba elektřiny využívající  do 10 MW včetně 16
vodní energii
Výroba elektřiny využívající O1 8
energii ze spalování biomasy O2 7

O3 6
Výroba elektřiny využívající 7
energii ze spalování skládkového
a kalového plynu z ČOV
Výroba elektřiny využívající do 550 kW včetně (AF1 / AF2) 11 / 15
energii ze spalování bioplynu nad 550 kW (AF1 / AF2) 7 / 10
v bioplynovy�ch stanicích
Výroba elektřiny využívající 14
větrnou energii 
Výroba elektřiny využívající do 5 kWp včetně, 1. pololetí 8
energii slunečního záření do 5 kWp včetně, 2. pololetí 7

od 5 kWp do 30 kWp včetně, 1. pololetí 7
od 5 kWp do 30 kWp včetně, 2. pololetí 6

Výroba elektřiny využívající
geotermální energii 11
Výroba elektřiny využívající
spalování biokapalin -
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V politických debatách je nesnadné
racionálně argumentovat. Zejména
pak v těch případech, kdy je téma-

tem něco tak komplexního a technického,
navíc s přímým dopadem na naše peně-
ženky, jako je výše poplatků za užívání pla-
tebních karet. 

Vždy, když EU začne v Bruselu hledat
možnosti, jak svázat systémy platebních
karet novými pravidly, mám pocit, že cel-
ková debata je nějak neúplná, pomýlená
a pravděpodobně vedená protichůdnými
zájmy. Evropský parlament na konci září
tohoto roku vyslal politicky motivovaný
signál. Volá po zavedení unijní legislativy

speciálně pro karetní platby, resp. vyzývá
ke snížení poplatků za tyto služby. Evrop-
ská komise své úmysly v této věci ozná-
mila již v průběhu října – příští rok chce trh
s kartami zregulovat. 

Tato iniciativa se odehrává na pozadí ce-
loročních právních potyček mezi bankami,
karetními systémy a maloobchodníky. Více
méně populistické výzvy politiků zde poža-
dují snížení platebních nákladů. Nejčastěji
se tyto výzvy týkají tzv. vícestranných me-
zibankovních poplatků (Multilateral Inter-
change Fees, MIF). MIF je součástí
elektronické platební transakce a jako ta-
kový představuje malý poplatek ze strany
obchodníkovi (přijímající) banky k (vydáva-
jící) bance držitele karty. Tento způsob vy-
pořádání byl navrhnut za účelem vyvážení
přínosů a nákladů elektronických plateb.
Díky němu je zajištěno, že každý účastník
zaplatí svůj spravedlivý podíl z nákladů
spojených se zpracováním a zabezpeče-
ním transakce. 

MIF je zahrnut v poplatku, který má ob-
chodník zaplatit své bance, která mu po-
skytuje platební terminál. To je také důvod,
proč se tento způsob některým obchodní-
kům nelíbí a proč si přejí, aby byl buď ome-
zen, nebo dokonce zakázán. Mnoho
politiků pak argumentuje tím, že v případě
zavedení regulace budou spotřebitelé pro-
fitovat z nižších nákupních cen zboží, které
nakupují platebními kartami. Reálné do-
pady bychom však měli analyzovat kom-
plexně a s větší přesností. 

Jednou ze zemí, která prosazovala nižší
MIF je má domovina, Španělsko. Nedávná
studie španělských ekonomů z Univerzity

krále Carlose, Univerzity v Madridu
a UNED zkoumala dopady umělého sní-
žení MIF na tržní prostředí. Během pětile-
tého období, od roku 2006 do roku 2010,
byly mezibankovní poplatky sníženy o více
než 57 %. Nicméně závěrem těchto zjištění
je, že španělští spotřebitelé z těchto sní-
žení vůbec neprofitovali. Maloobchodníci
však bezpochyby ano, tato redukce jim za
ono období vynesla celkově 2,75 mld. eur.
Přesněji řečeno, náklady spotřebitelů (ze-
jména pak poplatky za vydání a užívání
karet) se ve stejném období zvýšily o ne-
uvěřitelných 50 %. To se promítlo do zatí-
žení v objemu 2,35 miliard eur, které
spotřebitelé museli zaplatit za pouhé po-
užívání svých platebních karet. A nezů-
stalo jen u toho. Vzrostly i další poplatky,
například ty, jež jsou účtovány spotřebite-
lům za překročení limitu výběru. Odměny,
obvykle spojené s užíváním platebních
karet, byly buď sníženy, nebo rovnou zru-
šeny.

Není těžké vysvětlit důvody přenesení
vyšších nákladů od maloobchodníků na
spotřebitele. Díky nižším mezibankovním
poplatkům (vydávající) banky čelily vý-
znamnému snížení zisků, zatímco náklady
spojené s poskytováním karetních služeb
zůstaly stejné, či se dokonce zvýšily. Pro
udržení systému v chodu bylo tedy nutné
tyto výpadky v příjmech nějak kompenzo-
vat. Spotřebitelé tak maloobchodníkům
platí jejich úspory. 

Ale nejen že by spotřebitelé měli platit
úspory maloobchodníků, studie dokonce
neprokázala, že by ve Španělsku tyto
úspory byly nějakým způsobem promít-
nuty do nižších prodejních cen zboží a slu-
žeb – neprokázal se tedy fakt, kterým
nejčastěji operují zastánci nižších meziban-
kovních poplatků ve prospěch zavedení je-
jich regulace. Tato zjištění nám říkají
jediné, maloobchodníci prostě používají
uspořené peníze ke zvýšení svých marží. 

Na základě mé domácí zkušenosti jsem
toho názoru, že by se poslanci Evropského
parlamentu měli zhluboka nadechnout
a důsledně zvážit možné dopady takové re-
gulace na všechny tržní hráče a členské
země. A to ještě předtím, než přijmou za
své, že povinné snížení mezibankovních
poplatků je opravdu nutné. 

Měli by se na celou problematiku podí-
vat skutečně pečlivě, nejlépe prozkoumá-
ním předchozích zkušeností, jako je
například ta španělská. Jelikož by to ne-
bylo poprvé, kdy nezamýšlené důsledky
nějaké legislativy dopadly v podobě vyš-
ších nákladů na spotřebitele. Poslanci by
tedy měli zvážit všechny možné náklady
regulace platebních systémů, ať už skryté
či nikoli. 

Evropský trh platebních systémů určitě
není dokonalý, ale rozhodně není deformo-
vaný natolik, aby bylo možno ospravedlnit
cenové intervence ze strany regulátora.
Zejména pak v případě absence plného po-
chopení dané problematiky se všemi dů-
sledky, které dopadnou na tržní aktéry.
Některým krokům bychom se měli vy-
hnout, zatímco některé by bylo lepší vyla-
dit ve prospěch funkčního tržního řešení
v zájmu všech zúčastněných aktérů. Záro-
veň je možné zvážit, jaká opatření by šlo
zavést ve prospěch spotřebitelů.

Měli bychom se tedy poučit ze zkuše-
ností, jako je ta španělská, a vyhnout se
přijetí neefektivních, neúplných a neféro-
vých opatření, která spotřebitelům napá-
chají více škody než užitku.

Enrique Calvet Chambon

�

Evropa by se měla ve Španělsku přiučit, jak (ne)přistupovat
k budoucí regulaci systému platebních karet
„Vaše regulační úmysly mohou uživatele platebních karet zatížit vyššími náklady,“ uvádí ve zprávě
Evropskému parlamentu Enrique Calvet Chambon, člen Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)
Evropského hospodářského a sociálního výboru.
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Snižujeme o více než 6 % 
cenu silové elektřiny!

V roce 2013 zlevňujeme našim zákazníkům cenu silové elektřiny 
o více než 6 %! Jako Váš energetický partner chceme tímto krokem 
zmírnit celkový dopad výrazného zvýšení příspěvku na obnovitelné zdroje.

V těchto dnech jste oznámili nové ceny elektřiny. Silová elektřina je od Pražské energetiky pro rok 2013 nižší o více než 6 %. 
Co snížení umožnilo?
Skutečně se pražské domácnosti mohou těšit na nižší cenu silové elektřiny a to v závislosti na používané sazbě mezi 6 až 7 %. Snížení 
umožnila úspěšná nákupní politika a nižší cena elektřiny na trhu například na burze, kde ji také pro naše zákazníky nakupujeme. Sníže-
ním této složky ceny za elektřinu můžeme našim zákazníkům částečně kompenzovat růst ceny elektřiny za distribuci.

To, prosím, trošku vysvětlete…
Celková cena elektřiny se skládá z několika složek. Z ceny za silovou elektřinu, tedy tu, kterou skutečně doma spotřebujeme a naměří       
ji elektroměry. K té se zpravidla připočítává měsíční paušál, který slouží k pokrytí fi xních nákladů. Druhou část tvoří regulovaná cena, kte-
rá obsahuje distribuci a dopravu elektřiny, poplatky na operátora trhu, daně a další částky, ale zejména příspěvek na obnovitelné zdroje. 
Tato regulovaná cena je stanovena Energetickým regulačním úřadem a tvoří dnes asi 55 % z celkové částky.

Říká se, že za celkovým nárůstem ceny elektřiny jsou právě poplatky na obnovitelné zdroje…
…a já to musím potvrdit. V rámci principu kolektivní solidarity všichni odběratelé elektřiny přispívají na výrobu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů. Letos tvoří částka této podpory v celé České republice více než 44 miliard korun a jen Pražané zaplatí asi 3,5 miliardy, přestože 
v Praze žádné zásadní fotovoltaické elektrárny nemáme. V letošním roce je poplatek na obnovitelné zdroje asi o 160 korun na mega-
watthodinu nižší, než tomu bude příští rok a to hrozilo ještě větší navýšení, které však poslanci a vláda ČR poněkud zmírnili. Průměrná 
domácnost se spotřebou 2 MWh ročně zaplatí navíc okolo 400 korun včetně DPH. 

V novinách často čteme titulky, které radí přechod k jinému dodavateli elektřiny, když chce zákazník ušetřit. Jak to doopravdy je?
Řekl jsem, že cena silové elektřiny tvoří necelých 45 % z celkové ceny a je nutné si uvědomit, že se konkurenční boj odvíjí pouze v této částce ceny a jen tuto složku je dodavatel 
schopen ovlivnit. Regulovanou část zaplatí zákazník vždycky ve stejné výši, ať mu elektřinu dodává kdokoli. Víme, že běžná pražská rodina, která elektřinou netopí ani neohřívá 
vodu, zaplatí za silovou elektřinu něco přes pět tisíc korun za rok.  Naši konkurenti v řadě případů nastaví ceny o 100 nebo 200 korun nižší, tedy těsně pod úrovní našich cen, 
požadují však často navíc skryté poplatky. V součtu pak zákazníci mnohdy žádné úspory nedosáhnou a často u nového dodavatele nakonec platí více než u PRE. Mnohem více  
se dá ušetřit jiným způsobem.

Poradíte jakým?
Jde o hospodárné využití elektřiny v domácnosti. PRE se pyšní vypracovaným a velmi rozvinutým systémem poradenství pro své zákazníky. Máme reálná čísla a zkušenosti, že při 
chytrém využití hospodárných spotřebičů může domácnost snížit svůj roční účet za elektřinu až o 25 % - jinak řečeno, to jsou tři měsíce elektřiny zdarma. A to žádný alternativní 
prodejce nenabídne. Umíme poradit našim zákazníkům speciální tarify doslova na míru a dle potřeby jejich domácnosti. Řada z nich má různá cenová zvýhodnění, takže opět 
dochází k mnohem větším úsporám, než pouhou změnou dodavatele, který takové výhody a benefi ty nenabízí.

Jak se bude cena elektřiny vyvíjet v budoucnu?
Neočekávám žádné dramatické změny, ale v dohledné době ceny elektřiny i regulovaná cena půjdou spíše opět nahoru. Ta druhá hlavně kvůli poplatkům na obnovitelné zdroje. 
Jak se tomuto růstu bránit, jsem naznačil výše. PRE i v příštích letech bude nabízet svým zákazníkům nové akční tarify s řadou cenových a dalších výhod. Například připravujeme 
výhodné produkty kombinované s dodávkou a instalací úsporných spotřebičů.

Pražská energetika v roce 2013 
snižuje o více než 6 % cenu silové 
elektřiny pro domácnosti…

Alexander Sloboda

tvrdí Alexander Sloboda, obchodní ředitel Pražské energetiky, a. s., kterého jsme se dále zeptali:

PRE SEMAFOR H INZ InterDirect 210x297 OstraData.indd   1 11.12.12   9:29

CI_0304_67_CI_SABLONA  1/26/13  10:58 PM  Stránka 67



  9.6.2010  9:15  Stránka 4CI_0304_68_CI_SABLONA  1/26/13  10:56 PM  Stránka 68


	CI_0304_01
	CI_0304_02
	CI_0304_03_08
	CI_0304_09
	CI_0304_10_11
	CI_0304_12_13
	CI_0304_14_17
	CI_0304_18_20
	CI_0304_21
	CI_0304_22_23
	CI_0304_24_26
	CI_0304_27_29
	CI_0304_30_31
	CI_0304_32
	CI_0304_33
	CI_0304_34_35
	CI_0304_36
	CI_0304_37_39
	CI_0304_40_41
	CI_0304_42_43
	CI_0304_44_45
	CI_0304_46_49
	CI_0304_50_65
	CI_0304_66
	CI_0304_67
	CI_0304_68

