
Vstup do Evropské unie nás
ekonomicky posunul dopředu

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnict

1
201

Roční

V tomto čísle 
se představují:

CI01_01_CI_SABLONA  5/14/14  7:37 AM  Stránka 1



Otevřeno:
úterý 17. 6. 9:30 - 18:00
středa 18. 6. 9:00 - 18:00
čtvrtek 19. 6. 9:00 - 16:00

Veletrh je podporován
statutárním městem Ostrava

Pořádá M-PRESSE plus ve spolupráci s:
ČD Cargo, a. s.
Českými drahami, a. s.
Správou železniční dopravní cesty

Spolupráce:
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
ŠKODA, skupina Transportation
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Institut dopravy při VŠB - TU Ostrava

15. ročník mezinárodního veletrhu
drážní techniky, výrobků a služeb

Cihelní)

Program:
Kolejová vozidla pro železniční a městskou
dopravu a jejich příslušenství
prostředky pro stavbu, provoz a údžbu
kolejové dopravní cesty
prostředky a zařízení pro provoz a údržbu
kolejových vozidel
kombinovaná doprava
informační technologie
služby pro drážní dopravu

Tel.: +420 605 983 763
www.railvolution.net/czechraildays

v areálu nákladového nádraží v Ostravě - Přívoze
(křižovatka Mariánskohorská - Cihelní)

CI01_02_CI_SABLONA  5/13/14  8:04 PM  Stránka 2



3
1I

Z vystoupení Miloše Zemana 

Je mi velkou ctí, že mohu zahájit konfe-
renci k desátému výročí vstupu České re-
publiky do Evropské unie. Rád bych
v úvodu poděkoval třem vládám. Vládě,
která podala přihlášku do EU, vládě, která
se zabývala harmonizací českého práva
s právem evropským, a konečně i vládě,
která tento proces dokončila. Myslím si, že
i to je důkazem jisté formy kontinuity české
zahraniční politiky, která nedělá obraty ode
zdi ke zdi, která samozřejmě může zvýra-
zňovat různé akcenty, ale v zásadě postu-
puje stejným směrem.

Nebylo by nic jednoduššího, než se po-
nořit do minulosti a přemýšlet o tom, co se
za těch uplynulých deset let stalo. Ale mi-
nulost má jednu nevýhodu. Nelze ji ovliv-
nit, lze ji pouze interpretovat, v některých
případech dokonce dezinterpretovat,
a proto bych daleko spíše chtěl mluvit
o budoucnosti, protože tu ovlivnit mů-
žeme.

Rád bych použil známý příklad cyklisty,
který může zabránit pádu z jízdního kola
jenom tím, že na něm jede. Proces evrop-
ské integrace je nejvíce narušován svým
zastavením a domnívám se, že bychom si
měli přečíst knihu vzpomínek Jeana Mon-
neta, která začíná Evropským společen-
stvím uhlí a oceli a končí právě EU po
Maastrichtu. Základní poučení, které vy-
plývá z této knihy, je nejen to, že EU až
dosud ve svých dějinách překonala ja-
koukoli krizi, ale že z této krize vzešla po-

sílená. Tato krize byla impulzem pro její
užitečné reformy, ale také pro hlubší
a dříve nemyslitelnou integraci. A pro-
tože jsem zastáncem pokračující inte-
grace a jsem zastáncem toho, aby se
Česká republika vrátila do tzv. tvrdého in-
tegračního jádra, dovolte mi několik po-
známek o mých jistě subjektivních před-
stavách, jak by tato integrace měla dále
pokračovat.

Je krásné, že máme ministra zahraničí
EU a já se Vás zeptám. Proč nemáme ev-
ropského ministra obrany, proč nemáme
evropského ministra financí a další mi-
nistry tohoto typu? Přitom je pravda, že ani
ekonomická integrace EU zdaleka nebyla
dokončena. Státy eurozóny se pyšní tím,
že mají společnou měnu a já pevně věřím,
že Česká republika se ve velmi dohledné
budoucnosti rovněž stane členem euro-
zóny. Ale společná měna je pouze jeden
z pilířů stabilní a úspěšné ekonomické po-
litiky. Dalšími takovými pilíři je společná fi-
skální politika nebo společná daňová poli-
tika.

Pod společnou fiskální politikou roz-
hodně nemíním to, že by EU měla národ-
ním vládám a národním parlamentům ur-
čovat, jaký podíl výdajů věnují např. na
zdravotnictví, školství nebo kulturu, ale
měla by být čímsi, čemu se někdy říká „dlu-
hová brzda“. Zadlužení některých evrop-
ských zemí, a teď nemluvím o České repub-
lice, už překročila hranici jednoho sta pro-
cent hrubého domácího produktu. Víte
všichni, jak dopadl pakt stability. Bylo to

hezké, dokonce to obsahovalo i sem tam
nějaké sankce, ale když tento pakt porušily
dvě největší země, tedy Francie a Německo,
přestalo se jaksi o sankcích mluvit a žádný
zákon, žádný program, který neobsahuje
sankce, není ničím víc než pouhou prázd-
nou, byť líbivě znějící deklarací. To za prvé.

Za druhé, pod společnou daňovou poli-
tikou si představuji především zabránění
toho, čemu se říká „daňový dumping“.
Myslím si, že tato politika by měla být za-
ložená na stanovení minimálních, nikoli
ovšem maximálních daňových sazeb. Zá-
rodek už zde je, protože u daně z přidané
hodnoty je minimální sazba, ovšem u zá-
kladní sazby 15 %. Ale proč není minimální
sazba např. u korporátní daně? I uvnitř EU
máme daňové oázy, např. Kypr, který měl
ještě nedávno korporátní daň 5 %, a teprve
teď se tato daň zvýšila na 10 %. Pro srov-
nání naše sousední Rakousko má korpo-
rátní daň 25 % a je tam čtyřprocentní ne-
zaměstnanost. Stanovit maximální výši da-
ňových sazeb by bylo podle mého názoru
neprozřetelné, protože jsem vášnivým za-
stáncem skandinávského modelu sociál-
ního státu a ten se vyznačuje vysokým da-
ňovým zatížením, aniž by to podlomilo
tamní konkurenceschopnost a aniž by to
zhoršilo tamní kvalitu života. ■

Česko očima Evropy, Evropa očima Česka
Konference Česko očima Evropy, Evropa očima Česka pořádaná Úřadem vlády České republiky ve
spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zastoupením Evropské
komise v České republice se konala 11. dubna v Praze. Zaměřila se na zhodnocení 10 let působení ČR
v EU, vizi budoucí Evropy, rozšiřování vnitřního trhu či budoucnost kohezní a regionální politiky EU.
S úvodním projevem na ní vystoupil prezident republiky Miloš Zeman.
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Jsem velmi rád, že tady dnes mohu
být s Vámi, abychom společně osla-
vili desáté výročí vstupu České repu-

bliky do Evropské unie. A dovolte mi,
abych k tomuto tématu přičinil sedm po-
známek.

Návrat do Evropy

Za prvé, náš vstup, který se odehrál v roce
2004, byl ve skutečnosti návrat. Český stát
přece vždycky do Evropy patřil - kulturně,
geograficky, sociálně i ekonomicky. My
jsme se do Evropy vrátili. Já si vzpomínám
na rok 1990, kdy tehdejší vítěz voleb, Ob-
čanské fórum, mělo předvolební heslo,
které znělo: Zpátky do Evropy. V roce 2004
se to naplno povedlo.

Vstup znamenal modernizaci Česka

Poznámka číslo dvě. Jsem přesvědčen
o tom, že vstup do Evropské unie měl pro
Českou republiku nepochybně pozitivní
význam a pozitivní přínos. My máme zku-
šenost nejenom totalitního režimu, ale
také divokých let transformace v 90. le-
tech. Já jsem přesvědčen, že vstup do Ev-
ropské unie posílil v naší zemi úctu k pra-
vidlům a vymahatelnost práva. Vstup do
Unie vystavil naše firmy konkurenci jed-
notného trhu, ale také jim dal příležitost
na jednotném trhu. Vstup do Evropské
unie vedl k celkové modernizaci našeho
státu.

Solidarita v rámci Unie

Za třetí, i když peníze rozhodně nejsou v ži-
votě na prvním místě, je potřeba zmínit
také čistě ekonomický přínos toho, co se
v roce 2004 odehrálo. Můžeme mluvit
o kohezních fondech, o tom, že Evropa re-
alizuje ve skutečnosti, nejenom slovy, ale
v rámci své ekonomické politiky, hodnotu
solidarity, vyrovnávání rozdílů mezi více
a méně vyspělými členskými státy Evrop-
ské unie. Tato hodnota solidarity pro nás
měla naprosto konkrétní vyjádření, protože
jsme z fondů Evropské unie za toto období
dostali dvakrát více, než jsme do těchto
fondů odvedli.

A je potřeba si uvědomit, když použí-
váme pojmy jako čistá pozice, čistý plátce,
čistý příjemce, že ve skutečnosti bohatší
státy, daňoví poplatníci z Německa, z Ho-
landska nebo z Francie, dotují do značné
míry chudší členské země Evropské unie.
Je to konkrétní výraz solidarity, která v Ev-
ropě funguje.

A nejde jenom o fondy. Náš vstup do
Unie doprovodil výrazný příliv privátních
investic do naší země a následný masivní,
v některých letech až šestiprocentním růst
české ekonomiky. I toto byly naprosto po-
zitivní ekonomické dopady našeho správ-
ného strategického rozhodnutí, které uči-
nili naši občané v referendu, kde výraznou

většinou rozhodli o tom, že se do Evropy
jako Češi vrátíme.

Členství posílilo váhu Česka ve světě

Poznámka číslo čtyři. V Evropě sedíme
u jednoho stolu. Už tady byla řeč o ději-
nách. Naše dějiny zaznamenaly momenty,
kdy se rozhodovalo o nás, bez nás. Ať už
v Mnichově, nebo třeba na konferencích
Stalina, Churchilla a Roosevelta. Tahle his-
torie už se nemůže opakovat. U jednacího
stolu sedíme se všemi dalšími členskými
zeměmi Evropské unie jako rovnoprávný
a plnoprávný stát i my. O nás, bez nás se
už nikdy v Evropě rozhodovat nebude. Na
druhou stranu se nemůžeme ani na nikoho
jiného vymlouvat. Tím, že sedíme u jedna-
cího stolu, se podílíme na všech rozhodnu-
tích, která jsou v Evropě přijímána. Čili už
to není tak, že bychom se mohli vymlouvat
na Brusel, na někoho, kdo způsobil naše
vlastní problémy. Máme odpovědnost za
to, jakým způsobem náš osud, osud naší
země řídíme, a to i na evropské úrovni, a to
i z evropské úrovně. Nepochybně platí, že
pokud sedíme u jednoho stolu se všemi
dalšími evropskými zeměmi, tak naše váha
ve světě vzrostla. Právě díky tomu, že jsme
členy Evropské unie, právě díky tomu, že
společně jsme schopni hovořit jedním hla-
sem k významným světovým problémům.

Aktivní přístup 
nejlépe hájí národní zájmy
Poznámka číslo pět. Jsem přesvědčen, že
aktivní přístup k Evropě je tou nejlepší ces-
tou, jak obhájit naše národní zájmy. Naším
zájmem není izolace, naším zájmem není
nekomunikace, naším zájmem musí být
schopnost jednat s našimi partnery a sou-
sedy, být u rozhodování, aktivně na něm
participovat. Jenom tak jsme schopni pro-
sadit to, co pokládáme z hlediska naší
země a našeho národa za důležité.

Prosazování českých zájmů

Poznámka číslo šest. Když už jsem zde
mluvil o národních zájmech, je také
strašně důležité, když se na nich shod-
neme, abychom je skutečně důsledně pro-
sadili a prosazovali. Já řeknu dva kon-
krétní příklady. První se týká energetické
politiky Evropské unie. Naše země je prů-
myslová, my patříme do průmyslového
srdce dnešní Evropy. Je v našem zájmu,
aby budoucí energetická politika nevyh-
nala průmyslové firmy z Evropy a nevyh-
nala je z České republiky. Protože tady jde
o konkurenceschopnost a o pracovní
místa. Zde musíme velmi tvrdě náš ná-
rodní zájem v Evropě hájit. A příklad číslo
dvě, kde se to podle mého názoru nedařilo
v minulých letech, nejenom nám, ale i dal-
ším vyspělým zemím v Evropě, boj s da-
ňovými ráji. Přece není možné, aby tole-

rance daňových rájů rozpočtově vyčerpá-
vala celou řadu členských zemí, aniž by se
tomu tyto země dokázaly efektivně bránit. 

Evropský mír

A konečně, poznámka číslo sedm. Já bych
mohl zcela podepsat to, co tady řekl přede
mnou předřečník, předseda Evropské par-
lamentu Martin Schulz. Hodnota míru je
něco, co je s Evropou velmi silně spojeno.
Jsem přesvědčen, že Evropa je tou nejlepší
cestou, jak mír na našem kontinentu
ochránit.

Když se podíváme na krizi, kterou, dou -
fám, už máme za sebou, na finanční krizi,
na evropskou dluhovou krizi, na problémy,
které měla eurozóna. Před padesáti, nebo
před sto lety většinou takové ekonomické
krize nakonec končily válkou, protože se
přenesly do nacionálního konfliktu mezi
jednotlivými členskými zeměmi.

Evropa na tom byla skutečně špatně.
Vzpomeňte si na problémy Řecka, ale také
Španělska a Portugalska. Podařilo se to vy-
řešit. Eurozóna se nerozpadla, ačkoliv
mnozí předpovídali, že se to stane. Evrop-
ská unie se nerozpadla, ačkoliv mnozí sýč-
kovali, že k tomu dojde. A dokonce ne-
došlo ani k žádnému následnému váleč-
nému konfliktu tak, jako to bývalo stovky
let zpátky. V tom je neuvěřitelně pozitivní
hodnota Evropské unie. ■

Vstup do EU vedl k celkové modernizaci našeho státu
Z vystoupení předsedy vlády Bohuslava Sobotky na konferenci k 10 letům ČR v EU
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V Evropské unii jsme už deset let. Z his-
torického hlediska je to poměrně
krátká doba, ale pro naši zemi velmi

významná. Proces evropské integrace je
přece jedním z hlavních důvodů, proč jsou
hranice v Evropě relativně stabilní a proč za-
žíváme tak dlouho relativní mír. Na slovo re-
lativní kladu důraz. Netvrdím, že se v Evropě
v posledních desetiletích neválčilo. Netvr-
dím, že se – někdy za velmi bouřlivých okol-
ností – nerozpadaly staré státy a nevznikaly
státy nové. Tvrdím ale, že bez svorníku Ev-
ropské unie by byla situace na našem konti-
nentu daleko horší. Kdo říká, že proces ev-
ropské integrace ničí národní suverenitu, ten
si tyto skutečnosti neuvědomuje. Bohužel,
právě teď nadešla doba, kdy si význam slova
"mír" musíme uvědomovat mnohem inten-
zivněji než před několika lety.

V době našeho vstupu do Evropské unie
jsem byl předsedou největší odborové kon-
federace v zemi. Pamatuji si dobře, že v řa-
dách odborů byla podpora našeho vstupu do
Unie velmi silná. A to i proto, že jsme znali
kladný přístup Evropské unie k sociální poli-
tice a skutečně propracované ochraně práv
pracujících. Jiným se však model sociálně-
tržního hospodářství natolik nelíbil, až se
z nich nakonec stali euroskeptici.

Naše členství v EU se před deseti lety
obecně těšilo podpoře velké většiny našich
občanů napříč politickým i občanským spek-
trem. Důvody podpory byly samozřejmě
různé, někdy vycházely i z přehnaných oče-
kávání. Není proto divu, že dnes ta podpora
tak vysoká není. To je zákonitý proces a ne-
myslím si, že se mu lze úplně vyhnout. Lze
ho ale zmírnit. Trpělivým vysvětlováním,
pečlivou argumentací, přesvědčivou politi-
kou v oblasti hospodářské, sociální a čím dál
víc i v záležitostech mezinárodních vztahů.
Z krátkodobého hlediska to jistě nejsou tak
účinné zbraně jako zjednodušování, dema-
gogie nebo vyvolávání strachu a nenávisti,
kterých používají někteří oponenti evropské
integrace. Děkuji ale všem, co nesestupují na
jejich úroveň.

Evropská unie jistě není dokonalá. Občané
oprávněně nechápou například to, proč tolik
regulovat používání žárovek či příkon vysa-
vačů. Naopak řada nedostatků, které jsme si
zvykli připisovat Bruselu, pramení spíše
z české aplikace. Jsou to naše specifika. Ně-
které problémy v posledních letech zase da-
leko více souvisely s globální ekonomickou
krizí než s politikou EU. A hlavně: my rádi kri-
tizujeme EU za její nedostatky, ale přispí-
váme dost k tomu, aby se situace uvnitř EU
zlepšovala? Vadí nám byrokracie související
s čerpáním strukturálních fondů. Ale je to
často naše vlastní česká aplikace těchto před-
pisů, která je mnohdy zbytečně byrokratická
a komplikuje nám čerpání finančních pro-
středků. Nemluvě už o zneužívání nebo roz-
krádání, k němuž docházelo.

Navíc politika některých našich předešlých
vlád i hlavy státu byla taková, že jsme se zá-
měrně sami vydělili z hlavního evropského

proudu. Postavili jsme se do velice pohodlné
role jakéhosi permanentního kritika, který se
tváří, že se ho to vlastně netýká. Je dobře, že
současná vláda a současný prezident zaujali
vůči Bruselu mnohem konstruktivnější po-
stoj. Možná se to někomu nezdá, ale ve sku-
tečnosti jde o jednu z nejdůležitějších změn,
které přinesly poslední prezidentské a parla-
mentní volby.

Senát Parlamentu ČR se v rámci svých
pravomocí snažil v uplynulém čtyřletém ob-
dobí negativistické politice vlády čelit. Inten-
zivně jsme spolupracovali s našimi evrop-
skými partnery, byli jsme pro přijetí paktu
o fiskální stabilitě, po Lisabonské smlouvě
bereme velmi vážně naši účast na tvorbě
unijní legislativy. Český Senát je na 2. místě
v počtu projednávaných evropských tisků
v rámci parlamentních komor zemí EU.

Když hovoříme o konstruktivním pro-
evropském přístupu, nemyslím tím kývání na
všechno, co přijde z Bruselu. Naše Evropská
unie má plno problémů, jejich výsledkem je
i krize důvěry občanů členských zemí. Krize
důvěry ve schopnost evropských institucí
řešit skutečné problémy lidí. EU není zatím
schopna účinně čelit neblahému trendu po-
larizace příjmů, a tím i životní úrovně. Ne-
umíme se zatím efektivně bránit úniku bohat-
ství do daňových rájů a nedáváme jasně na-
jevo, že to chceme řešit. Ale co je nejdůleži-
tější: postupně jsme předali skutečnou moc
bankéřům a nadnárodním korporacím.

V souvislosti s EU se často mluví o „defi-
citu demokracie“. Většinou se tím myslí, že
v Unii o řadě důležitých věcí rozhodují úřed-
níci, kteří nemají sebemenší demokratickou
legitimitu a nemusí se nikomu zodpovídat.
Já ale vidím demokratický deficit někde
jinde. Finančně nejsilnější, respektive někteří

z nich, si zvykli pomocí lobbingu a silou
peněz ovlivňovat zákony a předpisy tak, aby
mohli ještě více bohatnout. Často na úkor
těch nejslabších, kteří se díky tomu čím dál
víc radikalizují, a není to problém jenom Ev-
ropy. Vzniká tak prostor pro demagogii, xe-
nofobii, nacionalismus. To všechno už Ev-
ropa zažila. A v řadě členských zemí jsou
s tím stále větší problémy.

Proces evropské integrace byl, pokud vím,
zahájen i proto, aby se nic podobného už
v budoucnosti neopakovalo. Pokud si v Ev-
ropské unii dostatečně neuvědomíme, že na-
příklad neustálé snižování nákladů na práci
nám prosperitu nezaručí a že s sebou přináší
mj. obrovskou sociální radikalizaci, pak se-
lžeme nejen jako záruka klidného vývoje
v členských zemích. Pak Evropská unie selže
i jako demokratická instituce. Politici se ne-
mohou vzdávat moci, protože ta jim přece
nepatří. Byla jim pouze svěřena jejich voliči.
A ti si rozhodně nepřejí, aby se jí politici za
jejich zády skrytě vzdávali třeba ve prospěch
bank. Právě těch bank, které si zvykly v době
ekonomických krizí a hrozících ztrát nataho-
vat ruce ke státu. Když byly časy dobré, tak
to samozřejmě byly zisky jen jejich.

Neoliberální teorie o stékání kapitálu a níz-
kém zdanění nejbohatších vede jen k rozeví-
rání nůžek, nezaměstnanosti a k soustředění
bohatství v rukou úzké vrstvy. Tato úzká
vrstva pak bohužel ve svých rukou koncen-
truje stále více i moc politickou. Dobře to lze
pozorovat v postsovětských zemích, začíná
se to projevovat i u nás. To není slučitelné
s demokracií, to je jejím popřením. Proto by-
chom v rámci Evropské unie, nebo např.
alespoň v rámci V4, měli reálně uvažovat nad
koordinovanějším postupem třeba v oblasti
zdanění. Jedině tak budeme schopni čelit ne-
gativním jevům, které přináší globalizace.
Rozhodně je nevyřešíme tak, že rezignujeme
a přizpůsobíme se jim. Jak bychom to pak
vysvětlovali voličům? Že nemáme jinou mož-
nost? Že taková je prostě hospodářská re-
alita? Po právu by nám na to řekli (a mnozí
to říkají už dnes): „Tak ji prostě změňte! Pro-
středky na to máte. Jinak jste zbyteční a my
nemáme důvod si vás platit. To můžeme ty
peníze dát rovnou těm finančníkům, jejichž
zájmy možná nevědomky hájíte.“

Kritici EU nejen u nás, ale i v jiných člen-
ských zemích nám místo toho jako hlavní
problém evropské integrace servírují něco
úplně jiného. Že prý existence EU ohrožuje
národní suverenitu, národní kulturu, národní
sýry, národní pivo, že je příliš sociální. Těmto
kritikům nevadí důsledky bezbřehé ekono-
mické globalizace, ale vadí jim sociální di-
menze. Evropská unie je přitom v zásadě
dobrá instituce, která přinesla občanům člen-
ských zemí mnoho prospěšného.

Věřím, že Evropská unie má stále poten-
ciál. A především si myslím, že bez ní jsou
pro nás problémy dnešní doby, zejména ty,
co přináší globalizace, prakticky neřeši-
telné. Proto byl vstup do EU správným kro-
kem. ■

EU neumí čelit polarizaci příjmů a úniku kapitálu
Vystoupení Milana Štěcha, předsedy Senátu PČR na konferenci k 10 letům ČR v EU
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Deset let členství v jakékoli mezinárodní
organizaci je dostatečně dobrým dů-
vodem zamyslet se nad plusy a mí-

nusy takového členství. Tím spíše je to pak
důvodem v případě takového ojedinělého
uskupení, jako je Evropská unie.

Současný, poměrně kritický přístup české
veřejnosti k EU, je přirozeně v nemalé míře
dán předchozím politickým vedením země –
jak předchozího prezidenta republiky, tak
předchozích pravicových vlád. Pokud na EU
dští Hrad deset a vláda sedm let jen oheň
a síru, pak se to na náladách veřejnosti nějak
musí odrazit.   

Nemůžeme ale také nevidět, že naše člen-
ství v EU provázely prvky či události, jejichž
vysvětlování nebylo jednoduché ani pro ty,
kdo se k evropské integraci u nás hlásí. Bez
nadsázky se dá říci, že Evropská unie ovliv-
ňuje snad veškeré aspekty našeho každoden-
ního života. A přece se Brusel jeví našim ob-
čanům mnohdy na míle vzdálený a nečitelný.
Často totiž to co je těžko pochopitelné, vzbu-
zuje nedůvěru či dokonce odpor.

Komplikované úřednické procesy, sple-
tence různých zkratek a názvů institucí roz-
hodně nepřidají na lepším image EU. Volat
dnes po lepší informovanosti veřejnosti
o fungování Evropské unie se může zdát jako
ohrané klišé, nicméně ani deset let od našeho
vstupu do Unie jsme se s tímto dluhem ne-
dokázali obstojně vypořádat. Bohužel oblí-
bené strašení Bruselem velmi často pramení
z nedostatku seriózních a srozumitelně pre-
zentovaných faktů. 

Co však považuji za nejdůležitější a v tomto
ohledu by česká politická reprezentace měla
být směrem k veřejnosti zajedno a to, že za
podobou evropské integrace a našeho člen-
ství v Unii neseme odpovědnost my všichni.
Jinými slovy Brusel bude takový, jaký si ho
uděláme. Počínaje pravidelnou účastí našich
ministrů na schůzkách s jejich evropskými
protějšky, přes zasedání Evropské rady, bez-
počet odborných pracovních skupin a hlaso-
váním našich europoslanců v Evropském par-
lamentu konče, Česká republika má rozsáhlé
možnosti vstupovat a ovlivňovat dění v Ev-
ropské unii. 

Nejsme jen ve vleku evropských byrokratů,
jak se nám kdosi snaží namluvit. Většina zá-
sadních rozhodnutí nemůže byt schválena
bez našeho souhlasu, respektive souhlas na-
šich představitelů je nezbytný k fungování
Unie. Jsem proto rád, že naše nová vláda se
jednoznačně hlásí k této odpovědnosti a je
připravena využít naplno možnosti našeho
členství ve prospěch občanů České republiky.

O evropské integraci a našem členství
v evropském projektu se dá říci mnoho, rád
bych se ale ve zbytku svého vystoupení za-
měřil na některé méně viditelné oblasti ev-
ropské spolupráce a to především zahraniční
a bezpečnostní politiku. Ty budou do bu-
doucna získávat na stále větším významu. Pro
Evropskou unii, potažmo Českou republiku,
je otázka zajištění její bezpečnosti a ekono-

mické prosperity úzce spojena s vývojem ve
stále propojenějším světě.  Evropská unie se
bude proto muset do budoucna naučit vystu-
povat navenek více jednotně. Jen lepší koor-
dinací můžeme zaručit, že nebude do bu-
doucna marginalizována na mezinárodní
scéně.      

Zabývám se dlouhodobě zahraniční politi-
kou, proto pozorně sleduji vývoj zahraniční
politiky EU. Vznik Evropské služby vnější akce
- jak zní název tohoto zárodku evropské diplo-
macie, který je pro normálního člověka ne
zcela rozluštitelný - dával tušit, že její formo-
vání nebude jednoduché. 

A koneckonců překotné události na Ukra-
jině jasně dokazují, že Evropa si potřebuje vy-
jasnit své cíle a způsob jejich prosazování. Ev-
ropská unie musí být sama k sobě upřímná
a říci si, zda na to, co chce prosazovat má
nejen politickou vůli, ale i prostředky.

Mimochodem – při veškeré podpoře sku-
tečným reformám na Ukrajině je zcela ne-
zbytné jasně říci, že v této fázi nemůže být řeč
o budoucím členství země v EU. Pouštět se
dnes do odhadů, kdy by k tomu mohlo dojít,
je prostě nezodpovědnost. Spíše je třeba hle-
dat srozumitelnou alternativu, která bude vý-
hodná pro Evropskou unii i Ukrajinu.

Řekl bych také, že bude v krátké době ne-
zbytné zevrubně posoudit politiku EU vůči
Rusku. A možná ji přehodnotit. Budeme
muset podle mého názoru najít odpověď na
otázku, zda s Ruskem, bez něj nebo proti
němu. Dosavadní příštipkaření, tedy jednou
ano a pak zas ne, není podle mne dlouho-
době udržitelné. Případná odpověď, že to zá-
leží na Rusku, je neúplná a dílčí. Ve stejné
míře to záleží na nás, na EU. 

Dalším slibně se rozvíjejícím prvkem
v rámci evropské integrace je obranná a bez-
pečnostní spolupráce. Přestože se spíše
jedná o počáteční oťukávání, představuje tato
oblast velký potenciál pro členské státy,
včetně České republiky, které se musí potýkat
s omezenými prostředky na obranu. 

Užší obranná spolupráce není luxus, ale
stává se nezbytností. Nejenom vlivem dozní-
vající finanční krize, která nutí mnohé evrop-
ské státy krátit výdaje na obranu, se pro řadu
vlády stává z dlouhodobého hlediska nemys-
litelné provozovat finančně nákladné zbrojní
systémy samostatně. Evropa má v současné
době téměř dva miliony vojáků, z toho však
jen pár desítek tisíc je opravdu schopných pů-
sobit v náročnějších vojenských operacích.
Výdaje jednotlivých zemí na vědu a výzkum
v oblasti vojenství se navíc často tříští, neboť
evropské státy nezávisle na sobě podporují
podobné zbrojní projekty. 

EU se za minulou dekádu podařilo vytvořit
celou řadu nástrojů a mechanismů k podpoře
obranné spolupráce mezi členskými státy, ať
už se jedná například o koncept společných
bojových uskupení, tzn. EU Battlegroups či
fungování Evropské obranné agentury. Ná-
stroje ke spolupráci máme, tak se je snažme
využít.  

Bude se třeba také zamyslet nad mož-
nostmi větší angažovanosti EU v civilních
a vojenských operacích v krizových situ-
acích v nejbližším okolí. Poslední vývoj
v subsaharské Africe, ať už je to v Mali či ve
Středoafrické republice, signalizuje rostoucí
význam vojenských prvků v evropské poli-
tice v této části světa. Pro země typu České
republiky a její ozbrojené síly je to ovšem
novum.  Je důležité české veřejnosti vysvět-
lovat účast na těchto operacích, kde napří-
klad v Mali se čeští vojáci podílí na výcviku
místních ozbrojených sil. Zdánlivě vzdálené
konflikty však často představují pro Evropu
reálné hrozby v podobě nekontrolovatelné
migrace, terorismu, šíření organizovaného
zločinu a jiných negativních jevů, které
mohou přímo ovlivnit bezpečnost České re-
publiky.

Za deset let od našeho vstupu prošla Unie
překotným vývojem a to nejen v souvislosti
s krizí v Eurozóně.  Bohužel debata o výho-
dách či nevýhodách našeho členství bývá po-
slední dobou často redukována na surovou
řeč ekonomických ukazatelů. Projekt evrop-
ské integrace však nabízí mnohem víc a to
především, že umožňuje rozšiřovat spolu-
práci mezi jednotlivými členskými státy v ob-
lasti kultury, vzdělávání, regionální spolu-
práci, ochraně životního prostředí a třeba i za-
hraniční politiky. Především však umožňuje
všem členským státům „být u toho, respek-
tive podílet se na utváření budoucí podoby
spolupráce uvnitř Evropy.  To zdali uspějeme
jako Česká republika v Evropské unii je však
jen a jen na nás a na naší odvaze a schopnosti
výhody našeho členství plně využívat a uplat-
ňovat. ■

Užší obranná spolupráce není luxus, ale stává se nezbytností
Z vystoupení předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka 
na konferenci k 10 letům ČR v EU 
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Historie evropského kontinentu
nejen ve 20. století by pro nás měla
být obrovským varováním v situ-

aci, kdy začneme váhat či pochybovat
o smyslu evropské integrace. Předseda
Evropského parlamentu Martin Schulz
zmínil konflikty, které poznamenaly tvář
našeho kontinentu a na které bychom ne-
měli zapomínat. Myslím si, že všichni
velmi citlivě vnímáme to, jak začíná měnit
tvář Evropy nová politika Ruska vůči jeho
sousedům. 

Řada řečníků dnes zmínila situaci na
Ukrajině, která nám připomíná nejen ak-
tuální nebezpečí, ale také význam hodnot,
které nám evropský projekt přináší a jež
nejsou jen prázdnými pojmy.

Myslím si, že klíčovým testem Evropy
bude přetavit hodnoty, které sdílíme, do
konkrétních opatření k posilování naší
bezpečnosti, řešení otázek energetické
bezpečnosti a ve schopnosti postavit
účinnou hráz vůči tomu, co se dnes děje
na východ od našich hranic.

Při naplňování idejí evropské spolu-
práce je třeba mít na paměti, že jednotlivé
dimenze evropské integrace nelze oddě-
lovat. Evropa ekonomická, Evropa soci-
ální, Evropa politická, Evropa bezpečná
spolu jdou ruku v ruce, prolínají se a to
především v životě našich občanů. 

Já osobně jsem si jistý, že ekonomická
krize posledních pěti let by měla mnohem
rozsáhlejší důsledky, kdyby neexistovala
Evropská unie, kdyby každá jednotlivá ev-
ropská země řešila problémy odděleně
a bez jakékoliv koordinace.  

Jak zdůraznil ministr zahraničí pan Lu-
bomír Zaorálek, základním principem ev-
ropské integrace je rovnost. V Evropské
unii jsou si všechny členské státy
a všichni občané rovni. Je jenom na nás,
jestli takový prostor využijeme, nebo na
něj rezignujeme. 

Osobně si z dnešní konference odnáším
několik poznatků. Především mi připom-
něla, že jsme se v roce 2003 rozhodli pro
návrat do společenství evropských demo-
kratických států, kam Česká republika po-
liticky i geograficky patří a kde ji občané
České republiky dlouhodobě chtějí vidět. 

Pokud jde o budoucnost Evropy, tak
všichni řečníci poukázali na vnitřní
a vnější krizi Evropy. Je jasné, že v souvi-
slosti s vnitřní krizí musíme mnohem více
pozornosti věnovat ekonomické spolu-
práci a koordinaci hospodářské a sociální
oblasti. Ve světle vnější krize je naší pri-
oritou bezpečnost a obrana společných
hodnot.

Nikoho nepřekvapilo, že dnes byl jeden
z panelů věnován vnějšímu trhu, což je
a vždycky byla česká priorita. Je to pocho-
pitelné u země, která má výrazně nejvyšší
podíl průmyslu na HDP ze všech evrop-
ských zemí. Z tohoto důvodu je pro nás
vnitřní trh nesmírně důležitý. Pokud by

neexistoval, tak jenom za loňský rok by
bylo české HDP nižší zhruba o 2,5 % a ne-
zaměstnanost vyšší o 1,5 %. Jinými slovy
k současným zhruba 600 tisícům neza-
městnaných by přibylo minimálně dalších
75 tisíc osob bez práce. Jak ale připomněl
Mario Monti, vnitřní trh má i svůj velmi
nezanedbatelný sociální rozměr.

Poslední kohezní panel se věnoval dnes
asi mediálně nejskloňovanějšímu tématu
evropské politiky. Koheze je nesporným
úspěchem a výrazem solidarity mezi člen-
skými státy. Je také účinným mostem
mezi regiony rozdílné ekonomické
úrovně. Dnes tady padla připomínka, že
v roce 1990 byly Ukrajina a Polsko stejně
chudé státy. Když dnes vidíme Polsko,
uvědomíme si, jakou cestu od té doby
ušlo, a to z velké části právě i díky kohe-
zním fondům.

Je bezpochyby prioritou současné
vlády vyřešit problémy související s čer-
páním fondů a je důležité, abychom doká-
zali využít potenciál kohezních fondů
k rozvoji české ekonomiky. Pečlivě vní-
máme, že už nikdy nebudeme mít k dispo-
zici takové prostředky k nastartování
české ekonomiky, jaké máme dneska.

Z dnešní konference si zároveň odná-
ším tři úkoly.  Aktivně a odpovědně přistu-
povat k našemu členství v Evropské unii
a důsledně prosazovat naše národní
zájmy především s ohledem na strukturu
naší ekonomiky. 

Druhým úkolem je, aby Evropská unie
nespadla z pomyslného kola, jak zmiňoval

pan prezident, a směřovala k silnější spo-
lupráci nejen v ekonomické, ale i v poli-
tické oblasti.  

Třetím a pro mě nejdůležitějším úkolem
je neustále s občany mluvit o významu
Evropské unii, informovat je o výsledcích,
které naše spolupráce přináší a to tím
spíše, že jsme prošli obdobím stagnace
důvěry v tuto spolupráci. 

Výsledky společného úsilí evropských
států je nutné připomínat proto, aby-
chom zabránili strategickému selhání ev-
ropské integrační myšlenky v klíčovém
okamžiku. 

Když se podíváme na mapu světa
a srovnáme jednotlivé demografické či
ekonomické ukazatele, je jasné, že pouze
otevřená spolupráce mezi evropskými
státy může České republice zajistit silné
postavení v globálním světě.

Myslím, že po deseti letech členství
v evropském integračním projektu a po
pěti letech ekonomické stagnace přišel
čas, abychom uznali, že evropská myš-
lenka je velmi silná a pro Českou repu-
bliku relevantní více než kdykoli předtím. 

Dovolte mi uzavřít tuto konferenci ci-
tátem Jeana Monneta, jehož odkaz dnes
vzpomínalo několik řečníků. Jean Mon-
net kdysi řekl: „netvoříme koalice mezi
státy, spojujeme lidi.“ Rád bych zdůraz-
nil, jak moc mě těší, že se tato konfe-
rence nesla v pozitivním duchu. Všem
dala jasné poselství, kam se chce vláda
za podpory prezidenta i obou komor par-
lamentu ubírat. ■

„Netvoříme koalice mezi státy, spojujeme lidi“
Z vystoupení Tomáše Prouzy, státního tajemníka pro evropské záležitosti 
na konferenci k 10 letům ČR v EU 

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, první vlevo
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Patříte mezi představitele českých ne-
ziskových organizací, které se společně
s některými významnými firmami dlou-
hodobě snaží změnit uvažování české
společnosti o Evropské unii. Proč je EU
v České republice často vnímána tak
negativně?

Jde o kombinaci několika faktorů.
Jedním z nich je prudké zpomalení hos-
podářského růstu, který akceleroval po
našem vstupu do EU díky novým ob-
chodním příležitostem, celní unii nebo
schengenskému prostoru. To se změ-
nilo v důsledku ekonomické krize. Lidé
vždycky hledají nějakého viníka a na-
místo toho, aby české politické elity při-
znávaly, že se nám z mnoha hledisek
příliš nedaří, většinou hledají právě
vnější zavinění.  A nejlepší je hodit to na
Brusel. Takže za to, že u nás neroste
ekonomika, může podle řady z nich
Unie.

Opak je ve skutečnosti pravdou.
Kdyby Česká republika zůstala vně Ev-
ropské unie, je na tom dnes ještě hůř.
Snažila by se totiž stejně jako nyní vy-
vážet především do EU, protože to je
velmi silný a potentní trh. Na rozdíl od
dnešní situace by ale mezi Českem
a zbytkem Evropy fungovaly celní
a další bariéry.

Kritický pohled na Unii ale není svázán
jen s ekonomickou situací…

V Česku je řada kritiků EU. A protože
česká společnost je dost náchylná k ur-
čitému pesimismu a cynismu, nachází
tu jejich kritika odezvu. Je tedy popu-
lární kritizovat EU, protože můžeme na
někoho nadávat, když náš vlastní sys -
tém nefunguje. V České republice je
velmi málo lidí, kteří by Evropskou unii
a její podstatu společnosti vysvětlovali.
Veřejná debata se polarizuje na „euro-
hujery“ a „euroskeptiky“, ale nepanuje
tu věcný dialog. To ostatně v Česku platí
u většiny problematických témat.

Je možné některou z českých politic-
kých stran považovat za významnou
proevropskou sílu?

Existuje tu několik paradoxů. Napří-
klad většina voličů ODS byla dříve spíše
proevropská, zatímco vedení strany
bylo spíše, nebo hodně protievropské,
zejména pod vlivem Václava Klause.
Naopak, vedení ČSSD je dlouhodobě
spíše proevropské, ale voliči sociální
demokracie jsou spíše euroskeptičtí. Je
to zjednodušený pohled, ale nevznikají
tu zkrátka žádné silné bloky, ve kterých
by se postoj voličů shodoval s postojem

nějakého výrazného lídra. Nemáme sil-
nou proevropskou stranu. A vůbec tu
chybí výrazná proevropská společen-
sko-politická síla.

Je tu alespoň řada firem, které po racio -
nálnějším postoji k EU volají.

Ano, když se podíváme na průzkum
mínění mezi firmami, ukazuje se, že vý-
razná většina z nich je spíš pro rychlé

přijetí eura a pro rychlejší integraci s Ev-
ropou, protože v tom vidí výhody. Ale
byznys nebude dělat kampaň na pod-
poru pozitivního postoje k EU. To není
jeho práce. 

A kdo to může proměnit?
Proměna může částečně nastoupit

s uklidněním nálady ve společnosti.
Protože ta nálada je výjimečně špatná
a společnost se nachází v určité křeči
a obavách o budoucnost. Jsme součástí
Evropy, která má své ekonomické i po-
litické problémy; doma pak dlouhodobě
nevěříme politické elitě, takže panuje
hluboká frustrace. Velká šance je tedy
v tom, že se obrátí ekonomický trend,
dojde k postupnému růstu a částečně se
změní klima ve společnosti. Působit
mohou více novináři, lidé z nevládních
organizací a možná i firmy. Problém ale
spočívá i v tom, že řada lidí zkrátka ne-
gativně přijímá cokoliv, co se snažíte
pozitivně vysvětlit. Uvidí se to každo-
pádně také v době okolo desátého vý-
ročí našeho členství v EU. Mohlo by
dojít k určité polarizaci debaty a mohlo
se podařit ukázat na pozitiva a na vý-
znam, jaký pro nás Unie má. 

Euroskeptiky je ale možná potřeba chá-
pat v tom, že rozhodování v EU sku-
tečně často probíhá pomalu a často se
zdá, že z evropské úrovně pouze při-
chází jedna regulace za druhou.

Na Evropské unii nemusíme obdivo-
vat vše. Je správné vnášet do evropské
debaty kritický pohled, což řada států
dělá. Patří mezi ně Velká Británie, Dán-
sko i Česká republika. Potíž je, že
v našem případě to často bývá bez
ochoty konstruktivně spolupracovat. Je
trochu hloupé, když jsme součástí něja-
kého společenství a kritizujeme jeho ve-
dení, ale nejsme na sebe ochotni převzít
odpovědnost a být konstruktivnější.
Není divu, že jsme pak spíše za kveru-
lanty. To je jedna věc.

Další problém spočívá v demokratic-
kém deficitu Unie, který nijak nezpo-
chybňuji. Je potřeba uvažovat o síle Ev-
ropské komise vůči Evropskému parla-
mentu a předsednictví Rady. Přetrvává
schizofrenní situace, ve které není
jasné, jestli Unii vedou jednotlivé státy
– a to znamená několik nejsilnějších
zemí, – nebo zda ji řídí centrální orgány.
Musíme si ale uvědomit, že vybudování
funkční Evropské unie je obrovský ex-
periment s velkou vizí. Já bych se roz-
hodně přikláněl ke konstruktivnějšímu,
ale především sebevědomějšímu pří-

Šimon Pánek: 
Po 10 letech v EU chybí v Česku proevropské síly
„Řada lidí v České republice negativně přijímá cokoliv, co se snažíte pozitivně vysvětlit,“ říká
v rozhovoru ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Platí to podle něj i pro pohled Čechů na
Evropskou unii. Desáté výročí členství v EU by prý mohlo přinést oživení debaty a ukázat na pozitivní
stránky, jaké pro Česko Unie má.
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Zůstat v EU si podle průzkumu, který
6. května zveřejnila agentura IPSOS,
přejí téměř tři čtvrtiny oslovených
českých občanů. I přesto jsou ale
Češi považování za nejméně pro-
evropsky smýšlející národ. Průzkum
probíhal ve dvanácti vybraných člen-
ských zemích EU. Unii by opustilo
26 % české populace, zbytek si přeje
v evropské osmadvacítce zůstat.
46 % ze všech oslovených ale uvedlo,
že by v EU zůstalo – avšak pod pod-
mínkou, že dojde k omezení unijních
pravomocí. Podobně smýšlí 29 % Po-
láků, 26 % Němců a 19 % Maďarů.

Zatímco 33 % Maďarů, 20 % Po-
láků a 18 % Němců si přeje společ-
nou evropskou vládu, z Čechů s tím
souhlasí jen 6 % (z celkového počtu
respondentů). 11 % všech oslove-
ných Čechů by chtělo, aby došlo
k posílení unijních pravomocí a 12 %
respondentům vyhovuje současný
status quo. 

Za nejvlivnější zemi v EU je pova-
žováno Německo. Uvedlo to 66 %
všech respondentů a 54 % Čechů.
„Je zajímavé, že 14 % Čechů a stejné
procento Maďarů považuje za nej-
vlivnější zemi v rámci EU Velkou Bri-
tánii,“ všímají si také autoři prů-
zkumu. Za zemi s nejslabší ekonomi-
kou je považováno Řecko, které se
již několikátým rokem nachází v hos-
podářské recesi. Myslí si to 38 %
všech respondentů (a 36 % Čechů).
Za největšího spojence považují Češi
Slováky (30 %) a Němce (18 %). Na-
opak za nejslabšího spojence máme
Řeky (13 %), Rumuny (8 %) a překva-
pivě Poláky (6 %). Průzkum probíhal
ve vybraných členských státech EU
– kromě České republiky také v Bel-
gii, Francii, Německu, Velké Británii,
Itálii, Polsku, Španělsku, Švédsku,
Nizozemsku, Chorvatsku a Maďar-
sku. V České republice se ho zúčast-
nilo 1000 respondentů.
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stupu České republiky. Je správné ozvat
se, když se nám něco nelíbí, a navrho-
vat změny. Nemůže nám to nijak uško-
dit. Členství v Unii nespočívá v servilitě
vůči silnějším státům. Ale když při-
jmeme nějaká pravidla, neměli bychom
si stále nechávat otevřená zadní vrátka
a říkat „ano, ale…“. Na takový postoj
jsme mistři a státy, které Unii táhnou
a financují, to může iritovat.

Možná je problém také v tom, že hojně
diskutované evropské regulace se
často týkají detailních technických zá-
ležitostí, které jsou na hony vzdálené
„velké politice“, o níž by možná někteří
kritici slyšeli radši. Může to být jednak
chyba médií, ale možná by mohly ev-
ropské instituce také zlepšit způsob,
jak komunikují o důležitých záležitos-
tech.

Ano, měli bychom asi slyšet více o vizi
budoucí konkurenceschopnosti Evropy
ve světě, o energeticko-bezpečnostních
otázkách, o geopolitickém vlivu Evropy
a pozici vůči novým centrům vlivu
a moci. Častěji slyšíme spíše o velikosti
rohlíků – jenže to je také jedno z klišé,
které účelově vytahují kritici, aby pouká-
zali na evropskou byrokracii, kterou po-
važují za nesmyslnou a která podle nich

řeší jenom hlouposti. Jenže ve skuteč-
nosti to není pravda. Evropa řeší řadu
zásadních témat a podařilo se jí dosáh-
nout řady úspěchů. Podívejte se na
Schengen nebo vnitřní trh, nemluvě
o evropských fondech. Jistě, můžeme
kritizovat korupci, kterou s sebou rozdě-
lování evropských peněz přináší. Ale to
není chyba Bruselu, nýbrž chyba české
politické reprezentace a české státní
správy a samosprávy. Když se podí-
váme, co vše se díky eurofondům poda-
řilo posunout k lepšímu, myslím, že ta-
ková věc má smysl. 

V euroskeptickém postoji byla pro Čes -
kou republiku na evropské scéně part-
nerem do určité míry Velká Británie.
Které státy mají být partnery pro pozi-
tivnější přístup k Unii?

Stačí se podívat třeba do Polska, které
má více sebevědomí, dokáže pracovat
s určitou vizí a chápe, že je důležité být
součástí nějakého většího celku. Dou -
fám, že až odezní vliv Václava Klause,
který byl v tomto směru mimořádně ne-
gativní, a až se změní ekonomický
trend, tak se nálada promění. Bohužel
totiž většinou nezáleží na znalostech
o Unii, ale na náladě, a ta se proto musí
začít pomalu měnit. Nemyslím si totiž,

že by se zakládala na realitě. Není
pravda, že Evropská unie nás oslabuje
a dezorientuje. Naopak, výrazně nám
pomohla ve strukturálních a dalších re-
formách před vstupem, ale i po vstupu.
Naproti tomu vlastně neznám žádná
skutečná negativa našeho členství. Rád
o nich budu diskutovat, ale moc jich ne-
vidím.

Někteří kritici by podotkli, že v EU na-
příklad Česká republika ztrácí svou su-
verenitu.

Co to je suverenita v moderním světě,
v němž je ve skutečnosti nejdůležitější
volný pohyb lidí, kapitálu a zboží? Nevím,
jak se naše suverenita pozná a jestli je
pro kvalitu života lidí v Evropě dvacátého
prvního století vůbec slovo suverenita
důležité. Když se podíváme na velké ev-
ropské celky jako třeba Rakousko-Uher-
sko, v jehož rámci se lidé volně pohybo-
vali, obchodovali a vyráběli, určitě to ne-
bylo žádné období, kdy by obyvatelé
nějak zásadně trpěli. A období národních
států, které se vymezují ve svých hrani-
cích, to už je myslím v západní Evropě,
kam bych chtěl patřit, minulostí. ■

Adéla Denková, EurActiv
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Šimon Pánek, ředitel obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Foto: Šárka Ševčíková
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Jako člen sociální demokracie vítám jako
velmi důležitý prvek obnovení sociál-
ního dialogu. Za nadějnou pro další fun-

gování vlády a plnění Programového prohlá-
šení vlády vidím dohodu na projednávání
a schvalování významných opatření na pravi-
delném setkávání v rámci tripartity.

Vytváření nových a ochrana stávajících
pracovních míst 
Naší prioritou je vytváření nových a ochrana
stávajících pracovních míst. Podařilo se nám
získat první investice.  Nová pracovní místa
vzniknou ve Škodě Auto, zdárně se vyvíjí pro-
jekt logistického centra společnosti Amazon
v Dobrovízi a věřím, že ještě není zcela pro-
marněna i šance na výstavbu druhého centra
této společnosti, kterou zcela nezodpovědně
zhatilo původní rozhodnutí zastupitelů města
Brna. Pracujeme aktivně i na dalších projek-
tech. Zájem investovat a vytvořit nové pra-
covní příležitosti v jednom ze strukturálně
ohrožených regionů projevil významný korej-
ský investor. Agentuře CzechInvest se poda-
řilo za první tři měsíce roku přijmout 96 inves-
tičních záměrů v celkové výši 55 miliard
korun, které by měly přinést celkem 10 tisíc
nově vytvořených pracovních míst.  

Pomoc postiženým horníkům 
na Dole Paskov 
Za úspěch rozhodně považuji to, jak se vláda
aktivně zasadila o řešení kritické situace
kolem útlumu těžby na nerentabilním černo -
uhelném Dole Paskov. Neřešení situace by
znamenalo skokovou nezaměstnanost a hlu-
boké sociální otřesy v celém severomorav-
ském regionu. Vláda proto nabízí 600 milionů
korun na pomoc horníků propuštěným po
roce 2017.  Získali jsme tak časový prostor
pro stabilizaci situace v tomto regionu pozna-
menaném strukturálními problémy a vyso-
kou mírou nezaměstnanosti.  

Restart agentur CzechInvest
a CzechTrade
Na začátku mého angažmá v čele minister-
stva průmyslu a obchodu bylo nutné provést
inventuru aktivit ministerstva, jemu podříze-
ných společností a institucí a organizací, kde
ministerstvo z pověření vlády zajišťuje koor-
dinační a informační činnost. V řadě institucí
bylo třeba obnovit kontrolní činnost prostřed-
nictvím nových členů v řídících a správních
orgánech.  Za zcela klíčový považuji restart
agentur MPO na podporu českého exportu
CzechTrade a získání atraktivních zahranič-
ních investic CzechInvest s jasným cílem:
Udržet stávající a vytvořit nová pracovní
místa. Obě agentury byly za vlády ODS de-
vastovány obsahově, kompetenčně i perso-
nálně. V těchto dnech právě probíhá výbě-

rové řízení na nové generální ředitele obou
agentur současně s aktivizací všech činností
obou institucí, které se nadále budou rozvíjet
samostatně.

Důslednější ochrana spotřebitelů
a aktivizace České obchodní inspekce
Stabilizaci a především aktivizaci činnosti
jsme zahájili i v případě České obchodní in-
spekce. Jmenoval jsem nového ústředního
ředitele ČOI a s potěšením sleduji kroky ČOI
v oblasti ještě důslednější ochrany českých
spotřebitelů. Máme společně připravenu
řadu okruhů na prohloubení ochrany spotře-
bitelské veřejnosti, začali jsme již řešit témata
spotřebitelských úvěrů, stáčení tachometrů
a dalších podvodů při prodeji ojetých vozů,
kde budeme iniciovat případné legislativní
změny, připravujeme další témata, jako je re-
gulace cen vodného a stočného atp. 

Snižování nákladů 
na provoz ministerstva
V oblasti snižování nákladů na provoz minis-
terstva došlo ke zcela zásadnímu omezení ex-
terních aktivit včetně poradenských a práv-
ních služeb. Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu na rozdíl od předchozí praxe nevyužívá
žádných externích právních služeb při pří-
pravě legislativy.

Osobně jsem se zasadil o to, že vedení stát-
ního podniku ČPP Transgas uzavřelo Dohodu
o zrušení smlouvy o úplatném převodu akcií
společnosti NEMO SEVER. Stát tak zajistil
prostředky ve výši 351 milionů korun, které
se ocitly v ohrožení a které se vrátí zpět na
účet státního podniku, jehož je ministerstvo
průmyslu a obchodu zakladatelem.   

Koordinace ekonomické diplomacie

Za významný impuls pro domácí a zahraniční
investory považuji zahájení procesu koordi-
nace ekonomické diplomacie mezi minister-
stvem průmyslu a obchodu a ministerstvem
zahraničních věcí. Ve spolupráci s minister-
stvem vnitra je cílem naší iniciativy usnad-
nění vízové politiky ve prospěch podnikání
a obchodu českých podnikatelských subjektů
s prioritními a zájmovými zeměmi a rozvoj in-
comingové turistiky. Toto je naprosto kon-
krétní krok, jímž se snažíme podpořit export
a příliv zahraničních investic. ■

Prohlášení Jana Mládka po 100 dnech 
ve funkci ministra průmyslu a obchodu
Na úvod bych rád rekapituloval dosavadní práci ministerstva průmyslu a obchodu pod mým vedením
a zmínil několik priorit, které vnímám jako důležité z pohledu fungování celé vlády.  
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Vyřešme už konečně sanaci 
ostravských lagun!
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
navštívil 9. května Laguny Ostramo, kde
jsou uloženy odpady z rafinérské výroby
a z regenerace upotřebených mazacích
olejů. Přítomným novinářům sdělil, že la-
guny jsou obrovským problémem, který
chce současná vláda urychleně vyřešit.
Podmínkou rychlého a efektivního řešení
je však spolupráce s ministerstvem život-
ního prostředí a zejména ministerstva fi-
nancí, v jehož gesci je toto téma na zá-
kladě usnesení vlády. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je
v celé záležitosti angažováno pouze jako
zřizovatel státního podniku DIAMO, které
se zabývá likvidací toxických odpadů.
DIAMO tuto aktivitu zajišťuje na základě
schváleného financování akce minister-
stvem financí a důkladné součinnosti ze
strany ministerstva životního prostředí. 

„Vyzývám kolegy ministra financí a mi-
nistra životního prostředí, abychom spo-
lečně tento ožehavý problém bezod-
kladně vyřešili,“ prohlásil ministr, který si
na místě prohlédl nevábné a zapáchající
laguny plné toxického bahna. Jak dodal
„sanace ostravských ropných lagun byla
zablokována v době, kdy byl ministrem fi-
nancí Miroslav Kalousek a kdy byl zrušen
jeho mnohamiliardový ekologický tendr.
Od té doby se tam nic neudělalo,“ kritizo-
val ministr Mládek.

Upozornil nejen na obrovskou ekolo-
gickou zátěž, kterou laguny představují,
ale také i na nepříznivé dopady na místní
obyvatele. „Laguny jsou vzdáleny od prv-
ních obytných domů sídliště Fifejdy často
jen několik set metrů a místním 12 tisícům
obyvatel pochopitelně už dávno došla tr-
pělivost nad průtahy s řešením,“ upozor-
nil Jan Mládek. Podle jeho slov by po ně-
kolikaletém přešlapování na místě mělo
do konce roku proběhnout výběrové ří-
zení na firmu, která poté komplexně la-
guny v roce 2015 ekologicky odstraní. 
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii? V čem je podle Vás
konkrétní přínos členství v EU pro kraj,
v jehož čele stojíte?

Samo členství by bez práce stovek lidí při-
pravujících projekty a budující fungující sy-
stémy efektivního čerpání nebylo nic. Člen-
ství v EU obecně přináší výhodu rychlejšího
rozvoje, na některé věci se díky finanční po-
moci nemuselo čekat tak dlouho. Peníze po-
skytnuté EU představovaly v mnoha přípa-
dech nová pracovní místa. Díky podpoře EU
mohly proběhnout projekty, v jejichž rámci
došlo na výměnu zkušeností, což je viditelné
především v kultuře, výuce cizích jazyků nebo
zdravotnictví a informatice. V každém případě
evropské peníze jsou vidět na Vysočině téměř
všude.

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU v kraji
realizovány?

Mezi nejnákladnější projekty, které kraj
v uplynulých letech realizoval, patří investiční
projekty v oblasti dopravy. Mezi nejdůležitější
projekty v této oblasti patří stavby realizo-
vané na silnici II/405, jejichž cílem je zkvalit-
nění propojení mezi Jihlavou a Třebíčí a dále
projekty na silnici II/602, která prochází napříč

celým regionem. Mezi nákladné a náročné
projekty patří projekty v oblasti modernizace
všech krajských nemocnic na Vysočině –
např. v Nemocnici Jihlava byl zbudován nový
moderní Pavilon urgentní a intenzivní péče
nebo v Nemocnici Třebíč Pavilon pro matku
a dítě.

Na realizaci nejnáročnější jsou však nein-
vestiční tzv. „měkké“ projekty. Zde Kraj Vy-
sočina realizuje vlastní projekty v oblasti
zlepšení kvality fungování veřejné správy
a oblasti středního školství. Dále je Kraj Vy-

sočina v období 2007 – 2013 zprostředkujícím
subjektem tzv. Globálních grantů financova-
ných z Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost, kde se podílí na admi-
nistraci více jak 800 mil. Kč v oblasti vzdělá-
vání.

Jak jste připraveni na programovací ob-
dobí 2014 – 2020 z hlediska čerpání evrop-
ských fondů, na co se chcete především za-
měřit?

Regiony budou mít v příštím plánovacím
období 2014 – 2020 slabší pozici, než v tomto
plánovacím období. Všechny programy
budou řízeny z centrální úrovně. Zaměřit se
chceme přípravou zejména na projekty, které
podpoří sociální a ekonomický rozvoj kraje.
Kompetenčně se kraji jedná zejména o klí-
čové projekty v oblasti sociální, školství, zdra-
votnictví, informačních technologií, životního
prostředí a silniční infrastruktury. Kraj vý-
znamně podporuje podnikatele v regionu
a pro příští období bude důležité podporovat
výzkum a vývoj ve firmách a spolupráci s ter-
ciárním sektorem. K tomu kraj provedl prů-
zkum ve firmách a nechal zpracovat Regi-
onální inovační strategii, která obsahuje kon-
krétnější směr a nástroje podpory podnikání
a inovací. ■

Odpovědi na otázky CzechIndustry oti-
skujeme na následujících stranách.
Na úvod publikujeme zamyšlení To-

máše Hudečka, primátora hlavního města
Prahy. 

Pamatujete si ještě, co jste dělali v sobotu,
1. května 2004, těsně po půlnoci? Já téměř
přesně. Pro většinu z nás bude 1. květen
2004 jistě patřit k těm dnům, u kterých si bu-
deme vždycky přesně pamatovat, co jsme
právě prožívali. Jako den první pořádné na-
rozeninové oslavy, s česnekovými jednohub-
kami a sadou Merkur;  jako den narození dí-
těte, plný ohlušujícího řevu a ohromujícího
pocitu, že se život najednou obrátil naruby.
Mé generaci se dne 1. května 2004 splnil sen.
Český národ se konečně vypořádal s noční
můrou socialistického režimu a zaujal své
právoplatné místo po boku vyspělých evrop-
ských demokracií. Členství v Evropské unii je
jako partnerství. Na začátku jsme opojeni

nadšením, po jisté době ale nastoupí střet
s realitou. Musíme se chopit svých povin-
ností, odpovídat za svá rozhodnutí, investo-
vat čas a úsilí do rozvoje společného pro-

jektu tak, aby bylo přínosné pro všechny
strany. Jsem pyšný na to, že se Česká repub-
lika během svého desetiletého členství
v Evrop ské unii etablovala jako její plnohod-
notný člen: spolehlivý partner se zdravou
ekonomikou a kvalitními lidmi, kteří se
osvědčují na evropském pracovním trhu.

Po deseti letech je dnes členství v Evrop-
ské unii nedílnou součástí české identity. Už
to není sen, ale konkrétní dílo, na jehož vy-
tváření se podílí každý den každý z nás – když
cestujeme do zahraničí, když volíme do
Evrop ského parlamentu, když nakupujeme
spotřební zboží, když platíme daně, když
venčíme psa v parku financovaném z unij-
ních fondů… Jsem přesvědčen, že projekt
evropské integrace pro nás zůstane smyslu-
plným a že do něj budeme nadále přispívat
a těšit se z jeho výsledků. Je to ostatně naše
právo a naše povinnost vůči nám, našim po-
tomkům a celé Evropě. ■

Dnes je členství v Evropské unii 
nedílnou součástí české identity
Hodnotit deset let našeho členství v Evropské unii je možné z různých úhlů pohledu, optikou
ekonomických a dalších výhod. Výsledky průzkumů veřejného mínění ukazují, že si na něm nejčastěji
ceníme svobody cestování, možnosti studia a práce v zahraničí, prosperity a zvýšení životní úrovně,
případně nabídky zboží a služeb. Faktem je, že Unie má mnoho chyb, jež jsou předmětem oprávněné
kritiky, která často zastiňuje to pozitivní, převládající. Co konkrétně znamenal vstup do Unie pro
jednotlivé kraje a jaké jsou přínosy tohoto kroku, jsme se zeptali jejich hejtmanů. 

Kraj významně podporuje podnikatele v regionu,
řekl CzechIndustry Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii? 

Za velmi pozitivní považuji skutečnost, že
Evropská unie usiluje o snižování ekonomic-
kých a sociálních rozdílů mezi členskými státy.
Konkrétním prostředkem k tomu jsou fondy
EU, jejichž nabídka byla v minulých letech
pestrá a uspokojila široké spektrum projekto-
vých záměrů. V období 2007 – 2013 měla ČR
přiznáno nejvíce dotací ze všech zemí EU
v přepočtu na jednoho obyvatele. Středoče-
ský kraj i další subjekty - od velkých firem, ma-
lých a středních podnikatelů až po obce a ne-
vládní neziskové organizace – tuto nabídku
samozřejmě využily. Díky prosazení některých
významných projektů se rozšířila zemědělská
aktivita regionu a agroturistika, střední Čechy
se staly turisticky zajímavějším regionem,
neboť na jeho území byly díky evropským do-
tacím opraveny chátrající kulturní památky
a opravena byla také celá řada krajských sil-
nic. 

V čem je podle Vás konkrétní přínos členství
v EU pro kraj, v jehož čele stojíte? 

Díky čerpání evropských dotací došlo, jak
už jsem řekl, ve středních Čechách zejména
k rozvoji regionu a cestovního ruchu. Na
území kraje také začaly díky dotacím poskyt-
nutým Ministerstvem zemědělství ČR v rámci
programu Leader vznikat Místní akční skupiny
(MAS), které dokázaly čerpat nemalé finanční
prostředky z EU a efektivně tyto prostředky
přerozdělovat do oblastí, které je nejvíce po-
třebovaly. Proto se také region stal zajímavěj-
ším i pro zahraniční investory. 

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU v kraji
realizovány? 

V rámci grantových schémat SROP (Spo-
lečný regionální operační program) bylo na
území Středočeského kraje dokončeno cel-
kem 116 projektů. Kraj celkem přerozdělil fi-

nanční prostředky ve výši 317 026 019 Kč.
Jednalo se o následující programy:
•  Operační program Rozvoj lidských zdrojů

(OP RLZ)
•  Operační program Vzdělávání pro konku-

renceschopnost (OP VK), kde Středočeský
kraj působí jako zprostředkovatel dotací, ga-
rantem je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

•  Operační program Lidské zdroje a zaměst-
nanost (OP LZZ)

•  Program obnovy venkova
•  Regionální operační program (nahradil SROP)
•  Operační program Nadnárodní spolupráce

– SONORA, LABEL, AB Landbringe, ELLA
•  Operační program Meziregionální spolu-

práce – projekt DART
Mezi nejvýznamnější a zároveň i nejnáklad-

nější projekty, které se nám podařilo či daří s po-
mocí evropských peněz uskutečnit, patří v ob-
lasti sociální např. projekt s názvem „Základní
síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, kde
celkové náklady činily cca 600 milionů korun.
V oblasti dopravy pak projekt „II/610 Brandýs
n/Labem, rekonstrukce mostu ev.č. 610-013“,
kde se cena pohybovala okolo 220 mil. Kč. 

Jak jste připraveni na programovací období
2014 – 2020 z hlediska čerpání evropských
fondů, na co se chcete především zaměřit? 

Středočeský kraj aktualizoval Program roz-
voje územního obvodu Středočeského kraje
na období 2014 - 2020. V současné době je do-
končován proces SEA. Dokument by měl být
předložen ke schválení na červnové jednání
Zastupitelstva Středočeského kraje. Jedná se
o stěžejní strategický dokument kraje a záro-
veň hlavní dokument pro podporu čerpání fi-
nančních zdrojů z operačních programů na ob-
dobí 2014 - 2020. Pro zvýšení efektivnosti bude
hlavní strategický dokument rozpracováván
do krátkodobých tematických akčních plánů. 

Zástupci Krajského úřadu Středočeského
kraje se také účastní jednání o budoucí ko-
hezní politice na různých odborných platfor-
mách. Rada kraje zřídila Radu pro konkuren-
ceschopnost Středočeského kraje, která bude
koordinovat Strategii inteligentní specializace
(tzv. "S3" nebo "RIS3") a později také Regi-
onální inovační strategii Středočeského kraje
("RIS"), zpracování první generace pro Středo-
český kraj bude letos zahájeno. S3 strategie je
stěžejní dokument pro čerpání finančních pro-
středků z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Na jednom z nej-
bližších jednání bude Rada kraje rozhodovat
o ustanovení tzv. Stálé regionální konference.
Její úkol bude zejména koordinace a zacílení
jednotlivých výzev operačních programů pro
území Středočeského kraje. 

Prioritou Středočeského kraje v novém pro-
gramovém období budou zejména investice
do dopravní infrastruktury, do zdravotnictví,
zajištění poskytování sociálních služeb, ze-
jména sociální prevence. Cítíme také potřebu
zaměřit se na zvýšení kapacit mateřského
a základního školství, a to zejména v okolí
hl. m. Prahy. Nejen v rámci strategie Inteli-
gentních teritoriálních investic (ITI) se chce
Středočeský kraj rovněž zaměřit na opatření
pro zmírnění následků povodní, především
posílením preventivních opatření. 

Klíčovým hospodářským partnerem České re-
publiky je Německo. Co je charakteristické
podle Vás pro vztahy mezi oběma zeměmi,
která konkrétní pozitiva to kraji přináší?

Tento dotaz by měl být směřován spíše na
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Nicméně
pro informaci: Středočeský kraj má navázánu
spolupráci s regionem Porýní-Falc a v sou-
časné době například plánujeme s tímto regi-
onem a se středočeskými a německými ško-
lami vytvořit naučnou stezku, která by vedla
z Prahy přes střední Čechy do německého Tri-
eru. Projekt je součástí mezinárodního vzdě-
lávacího projektu Comenius Regio a stezka by
se měla otevřít letos v létě. 

Ve dnech 18. až 20. července 2014 se také
Středočeský kraj zúčastní v pořadí již 31. roč-
níku národního festivalu „Dny Porýní-Falc“,
který se bude konat v německém městě Neu-
wied. Na tomto festivalu se kraj představí jako
region s vynikajícími podmínkami pro volno-
časové aktivity, cykloturistiku a rodinnou do-
volenou. ■

12
1I2014

Střední Čechy se staly turisticky zajímavějším regionem,
řekl CzechIndustry Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii?

Pozitivně. Členství v EU České republice
umožnilo stát se součástí rozvinuté Evropy
a podílet se na jednotném integračním směru
jejího rozvoje. Umožnil to zejména volný
pohyb osob, možnost získávat vzdělání či pra-
covní zkušenosti v jiných členských státech.
S otevřením hranic došlo k navázání vzájemné
a dlouhodobé spolupráce mezi konkrétními
subjekty, regiony a zejména lidmi. V případě
Jihomoravského kraje jsou toho důkazem přá-
telské vazby s konkrétními slovenskými a ra-
kouskými partnery. Stejně tak jsou české firmy
a podniky součástí vnitřního trhu EU a otevřely
se jim tak zcela nové příležitosti a možnosti pro
jejich uplatnění i konkurenceschopnost. Vstup
určitě přispěl k zajištění stability, bezpečnosti
a ekonomického růstu naší země, což přímo
ovlivňuje každodenní život našich občanů.
Vedle toho pozitivního, přišlo zvýšení nároků
na administraci některých procesů spojených
s přijímáním nové legislativy v rámci integrač-
ního procesu.

V čem je podle Vás konkrétní přínos členství
v EU pro kraj, v jehož čele stojíte?

Konkrétní nejvíce viditelný přínos členství
ČR v EU je v možnostech čerpání finančních
prostředků EU, které se podílejí na spolufinan-
cování některých významných projektů v ob-
lasti podpory vědy, výzkumu a inovací s pro-
pojením na rozvoj podnikání  (inkubátory, vě-
decká centra).  Dále dopravní infrastruktura
a obslužnost, která se dotýká každodenního ži-
vota obyvatel kraje (výstavba a rekonstrukce
silnic II. a III. tř., nákup kolejových vozidel,
autobusů, IDS JMK, letiště Brno-Tuřany, cy-
klostezky). Velká část projektů, která je bezpro-
středně zaměřena na zvyšování kvality života
obyvatel, se týká investic do škol, nemocnic,
zařízení sociální péče, kultury, památek, bez-
pečnosti a životního prostředí. To, co není
hmatatelné, jsou nemalé finanční prostředky,
které jdou do vzdělávání v oblasti školství, na
podporu vybraných sociálních služeb a vzdě-
lávání cizinců.  Jen v JMK bylo realizováno
velké množství projektů, které byly spolufinan-
covány za podpory EU a bez jejich pomoci by
tyto investice často nebyly realizovány nebo
jejich realizace by byla odsunuta na pozdější
dobu. Za velmi významné pokládám interna-
cionalizaci školství ve smyslu možností zahra-
ničních stáží pro učitele a studenty. Každý
z projektů a navazujících aktivit má přímý i ne-
přímý vliv na ekonomickou prosperitu, zvýšení
životní úrovně, zlepšení životního prostředí
a konkurenceschopnost Jihomoravského
kraje.

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU v kraji
realizovány? 

JMK realizuje a realizoval množství tako-
výchto projektů, daly by se rozdělit do několika
kategorií. V rámci podpory kultury a cestov-
ního ruchu, lze jmenovat Archeopark Mikul-
čice, kde JMK realizoval dílo Akropole a reali-
zuje projekt Předhradí. Dále v samotném Brně

realizuje projekt Obnova secesní památky –
vila a život rodiny Löw-Beerů, která přímo sou-
sedí s památkou UNESCO vilou Tugendhat.
Další velmi významnou investicí byla obnova
renesančních jízdáren v Lednici, které budou
sloužit pro kulturně vzdělávací činnosti. 

V oblasti inovací, které jsou pro  JMK velmi
významné a krajem dlouhodobě finančně pod-
porované, jsou akce již realizované: Biotech-
nologický inkubátor INBIT, Vědecko-technický
park II a v současně době realizované projekty
Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí
stroje, CEITEC Science Park. Další významnou
akcí bude letos v prosinci otvírané vědecké
centrum popularizace vědy a výzkumu pod ná-
zvem Vida centrum, které je realizované pod
názvem projektu Moravian Science Centre
Brno.

V oblasti dopravy jsou významnými pro-
jekty odbavovací hala a zabezpečení letiště
Brno - Tuřany, výstavba přestupních uzlů a in-
tegrace IDS JMK, výstavba a rekonstrukce sil-
nic a mostů v majetku kraje (např. Most Před-
kláštěří, průtah Klobouky u Brna, přeložka
Blansko-Ráječko, průtah Moravský Krumlov,
silnice Popůvky-Ostrovačice  atd.)

Jak jste připraveni na programové období
2014 – 2020 z hlediska čerpání evropských
fondů, na co se chcete především zaměřit?

Kraj za tímto účelem v roce 2012 aktualizo-
val svou Strategii rozvoje Jihomoravského
kraje do roku 2020 – prioritami kraje je konku-
renceschopná regionální ekonomika v evrop-
ském/globálním měřítku, kvalitní a odpovída-
jící nabídka veřejných služeb, rozvoj páteřní in-
frastruktury a dopravního napojení kraje
a dlouhodobá životaschopnost znevýhodně-
ných částí kraje. Co se týká finanční nároč-
nosti, nejvýznamnější oblastí, ve které bychom
chtěli využít evropské fondy, je modernizace
dopravní infrastruktury v kraji. Významnou
a čím dál více důležitou oblastí je rozvoj lid-
ských zdrojů – investice do celoživotního vzdě-
lávání, spolupráce škol s firmami apod. Klíčo-
vým faktorem úspěšného využití evropských
fondů je trvalá spolupráce a vzájemná důvěra
s klíčovými aktéry v kraji – se zástupci Hospo-
dářské komory, Svazu průmyslu a dopravy,
neziskovými organizacemi, agrární komorou,
zástupci univerzit. Velkou výzvou nového ob-

dobí je zhodnocení inovačního potenciálu Ji-
homoravského kraje – uplatnění výsledků vý-
zkumu a vývoje v průmyslových i neprůmys-
lových podnicích v kraji (např. fyzika materiálů,
optika, farmaceutika apod.) – i to je téma, kde
mohou evropské fondy pomoci posunout re-
gion jižní Moravy po hospodářské stránce
mezi globálně konkurenceschopné regiony.
Specifickou oblastí pro jižní Moravu budou
opatření řešící vzrůstající problém sucha a za-
držení vody v krajině a problém větrné a vodní
eroze půdy.

Kromě zmíněné strategie je v současné
době ve spolupráci s partnery z území pro-
cesu zpracování Program rozvoje Jihomorav-
ského kraje 2014-2017 a Regionální inovační
strategie Jihomoravského kraje 2020. Probíhá
komunikace a jednání se všemi zainteresova-
nými skupinami v území (obce, města, mikro-
regiony, MAS, NNO, zaměstnavatelé, vysoké
školy, atd.) s cílem připravit strategické zá-
měry individuálních projektů a integrované
nástroje (Integrované teritoriální investice Br-
něnské metropolitní oblasti, Integrované stra-
tegie MAS) v území Jihomoravského kraje.
Pro programové období 2014-2020 nově
vznikla Regionální stálá konference Jihomo-
ravského kraje složená z významných regi-
onálních aktérů, jejíž funkce bude plánovací
a koordinační, iniciační, monitorovací a vy-
hodnocovací, informační a propagační. Pro
stanovení územní dimenze včetně finančního
plánu bude vytvořen koordinační dokument
Regionální intervenční rámec Jihomorav-
ského kraje.

Aktuální informace k přípravě programo-
vého období 2014-2020 je uveden na www.kr-
jihomoravsky.cz / Evropská unie / Příprava Ji-
homoravského kraje na programové období
2014+

Klíčovým hospodářským partnerem České re-
publiky je Německo.  Co je charakteristické
podle Vás pro vztahy mezi oběma zeměmi,
která konkrétní pozitiva to kraji přináší?

Export do Německa tvoří v České republice
více než 30 % hodnoty exportu (období březen
2013 – únor 2014) a Německo je nejdůležitěj-
ším obchodním partnerem (zejména spolkový
stát Bavorsko) i pro podniky z Jihomorav-
ského kraje. Mezi pozitiva vzájemných dob-
rých vztahů a ekonomickým přínosem pro jižní
Moravu je návštěva desetitisíců německých
návštěvníků v rámci Grand Prix České repu-
bliky na automotodromu v Brně.

Němečtí investoři investovali v našem kraji
do významných a tradičních průmyslových
odvětví. Jde např. o Siemens (Brno, Drásov),
PD Refractories (Velké Opatovice), Hartmann
(Veverská Bítýška), Dürkopp Adler (Minerva
Boskovice), VAG (Armaturka Hodonín), Fritz-
meier (Vyškov – zemědělské stroje), Walter
(Kuřim). Všechny uvedené investice využívají
převážně místní pracovní síly a jsou v součas-
nosti nezastupitelnými subjekty z hlediska trhu
práce i regionální ekonomiky. Strategickou in-
vesticí byl také vstup německé společnosti
Messe Düsseldorf do společnosti Veletrhy
Brno. ■

Vstup do EU přispěl k ekonomickému růstu naší země,
řekl CzechIndustry Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

CI01_13_Vstup do EU_CI_SABLONA  5/13/14  8:24 AM  Stránka 13



Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii? V čem je podle Vás
konkrétní přínos členství v EU pro kraj, v jehož
čele stojíte?

Hodnotit členství v EU můžeme podle růz-
ných kritérií a to také může být důvodem dia -
metrálně odlišného pohledu. Zřejmě by se nej-
více očekávalo, že se budeme jako kraje bavit
o tom, jak se podařilo čerpat finanční pro-
středky z EU. Po zkušenostech, co dnes mám,
bych chtěl říci, že by bylo lepší, kdyby se fi-
nance daly do daňových výnosů a žádné pe-
níze bychom do EU nemuseli odvádět, a pak
je pracně a složitě získávat zpátky. V plánova-
cím období 2007 až 2013 se sice zdála být
velká šance získat více, než jsme odvedli, což
bylo vyjednáno téměř ve výši 770 miliard
korun, bohužel se však ukazuje, že s bídou bu-
deme čerpat to, co nám EU pro plánovací ob-
dobí 2014 až 2020 dává, tedy cirka 550 miliard.
Ke všemu se projevilo, že se tato záležitost
může projevit i jako velmi významné politi-
kum. Například v roce 2012 uchopili staros-
tové organizovaní v politické straně STAN toto
téma jako volební, začali kritizovat rozdělování
finančních prostředků a zcela zapomněli, že
možnost čerpat finanční prostředky z evrop-
ských fondů s nimi byla od samotného začátku
konzultována. Samozřejmě se stanovovaly
priority a určité podíly, které se vymezily pro
dopravu, pro regionální rozvoj, pro cestovní
ruch – nejvíce v poslední fázi, kdy již rok při-
pravený Regionální operační program (ROP)
Regionu soudržnosti Střední Morava, spolu
s ostatními ROPy, čekal od konce roku 2006 na
to, až stát vyřeší Národní rozvojový referenční
rámec. Ten byl schválen až koncem roku 2007.
Tudíž se ROPy dlouho neposuzovaly, a pak na-
jednou začal kvas, ve kterém nastaly určité
změny – mezi jinými například to, že statutární
města si pro sebe vymínila dost vysoké částky,
což pak vyvolalo pnutí a peněz bylo najednou
jakoby méně. Řada starostů kritizovala to, že
se jim nedostalo peněz na vyspravení chod-
níků nebo zalátání děr v silnicích, ale poza-
pomnělo se, že projekty měly být „prorozvo-
jové“ neboli přinést pracovní místa a mít po-
tenciál jakéhosi ekonomického motoru. 

Situace pro další plánovací období není
lepší, protože jsme vždycky jaksi „papežštější
než papež“ a dnes, v době kdy bychom měli
čerpat finanční prostředky, ještě ani pořádně
nevíme jak. Navíc jsou z tohoto procesu vyeli-
minovány kraje, a to díky snaze obcí, které pro-
sazují, že si u rozhodování budou samy. Bohu-
žel, zúčastnění si neuvědomují, kolik práce se
musí odvést, takže pokud si k tomu vezmou tu
práci a zodpovědnost, tak to mají mít. Kraje
jsou navíc ze zákona odpovědny za regionální
rozvoj, to znamená za vytváření prostředí pro
rozvoj v daném území. Toto jim bude ome-
zeno, protože jim k tomu bude odebrán jeden
z velmi významných nástrojů, podílení se na
zpětném přerozdělení peněz, které odvádíme
do Evropské unie. Chtěl bych zdůraznit, že se
jedná o naše peníze! Místo aby docházelo
k vyrovnávání území, tak se přidávají peníze
tam, kde je vysoká daňová výnosnost, a tím se
naopak nůžky rozevírají a nedochází k vyrov-

návání disparit. Osobně bych nebořil to, co
fungovalo. 

Pokud se týká dalších věcí, možná jsme ně-
kteří měli větší očekávání, já osobně jsem byl
„nohama na zemi“, i přesto jsem dnes trochu
zklamán, protože se ukázalo, že v době hospo-
dářské krize se projevil protekcionismus.
Různé firmy, které byly v roli subdodavatelů
zahraničních firem, jež u nás působily, přišly
o zakázky, které dostaly firmy v mateřské zemi.
To pro mě bylo velké zklamání, neboť ukázalo,
že země v EU jsou si „rovny“ a „rovnější“. Ur-
čitě se očekávalo lepší vymáhání práva, což si
myslím dnes tak úplně není, je více byrokracie,
více papírování atd. Nelze však vše svádět na
Brusel. Mnohé jsme si zavinili sami.

Na druhou stranu jsme v Schengenu, mů-
žeme volně cestovat, zvláště mladí lidé mohou
nabírat zkušenosti při zahraničních studijních
pobytech, takže je i spousta výhod, které
mohou být velkým přínosem. Jde o to je
dobře uchopit, využít a respektovat pravidla,
která tyto možnosti dávají.

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU v kraji
realizovány?

V programovém období 2007-2013 mohly
subjekty ze Zlínského kraje čerpat finanční
prostředky EU především ze strukturálních
fondů prostřednictvím Regionálního operač-
ního programu regionu soudržnosti Střední
Morava a tematických operačních programů
a dále z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EAFRD) prostřednictvím Pro-
gramu rozvoje venkova ČR na období 2007 -
2013. 

V rámci programového období 2007 - 2013
bylo doposud celkem podpořeno cca 7000
projektů ze Zlínského kraje s předpokládanými
celkovými náklady ve výši cca 150 mld. Kč
a s poskytnutou dotací v celkové výši 40,8
mld. Kč (jedná se o zazávazkované finanční
prostředky ze Smluv o poskytnutí dotace), tzn.
dotace činí 27,2 % z celkových předpokláda-
ných nákladů podpořených projektů. V sou-
časné době jsou u řady operačních programů
ještě vyhlašovány poslední výzvy, tudíž toto
číslo nemusí být konečné.

Největší objem dotačních finančních pro-
středků získal Zlínský kraj v rámci Regionál-

ního operačního programu regionu sou-
držnosti Střední Morava (podpořeno přes 500
projektů, dotace cca 9,0 mld. Kč), OP Podnikání
a inovace (podpořeno cca 1300 projektů, do-
tace cca 8,8 mld. Kč) a OP Lidské zdroje a za-
městnanost (podpořeno cca 530 projektů, do-
tace cca 8,6 mld. Kč). 

V dalších OP je čerpání Zlínského kraje ná-
sledující: 
•  OP Životní prostředí (podpořeno cca 1000

projektů, dotace cca 6,0 mld. Kč)
•  Program rozvoje venkova ČR (podpořeno

cca 2400 projektů, dotace cca 2,5 mld. Kč)
•  Integrovaný operační program (podpořeno

cca 530 projektů, dotace cca 1,9 mld. Kč)
•  OP Věda a výzkum pro inovace (podpořeno

5 projektů, dotace cca 1,5 mld. Kč)
•  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

(podpořeno přes 520 projektů, dotace cca
1,4 mld. Kč).
V rámci operačních programů spolupráce

(Operační program Přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007-
2013, Operační program Nadnárodní spolu-
práce 2007-2013, Program STŘEDNÍ EVROPA
a Operační program Meziregionální spolu-
práce, INTERREG IVC) bylo celkem podpořeno
přes 300 projektů ze Zlínského kraje s celkovou
výší poskytnuté dotace cca 1,1 mld. Kč.

Jak jste připraveni na programovací období
2014 – 2020 z hlediska čerpání evropských
fondů, na co se chcete především zaměřit?

Ke své odpovědi na první dotaz, týkající se
nadcházejícího programovacího období, bych
doplnil, že příprava Zlínského kraje na progra-
movací období 2014 – 2020 se odvíjí od po-
stupu přípravy příslušných dokumentů na ná-
rodní úrovni (zejména příprava Dohody o par -
tnerství a operačních programů) a z toho vyplý-
vajícího vývoje role kraje v budoucím období.

Zlínský kraj se podílí na programování bu-
doucího období formou přímé účasti v růz-
ných platformách (výbory, pracovní skupiny)
na národní úrovni i prostřednictvím Asociace
krajů ČR. 

Při přípravě na nové období využíváme
zkušenosti získané při plánování i realizaci
stávajícího Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava. Na nastavení priorit
do dalšího období úzce spolupracuje s Úřa-
dem Regionální rady Střední Morava. Na zá-
kladě této spolupráce vznikly i konkrétní pod-
klady pro přípravu dalšího období, jako jsou
např. analýzy strategických dokumentů kraje
s cílem identifikovat základní problémy/bari-
éry v rozvoji kraje, analýzy absorpční kapacity
apod.

Ačkoliv Regionální investiční rámec není
zatím zpracován, na základě zpracovaných roz-
vojových dokumentů lze říct, že se Zlínský kraj
v budoucím období zaměří na zlepšování in-
frastruktury a veřejných služeb, a to jak
v přímé kompetenci kraje (dopravní infrastruk-
tura, školství, zdravotnictví, sociální péče, kul-
turní dědictví), tak v kompetenci jiných veřej-
ných subjektů. Další oblastí soustředěného
zájmu je podpora podmínek pro rozvoj podni-
kání, inovací a zaměstnanosti. ■

14
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Mnohé jsme si zavinili sami, 
řekl CzechIndustry Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii?

Do Evropské unie rozhodně patříme a je
vždy lepší se ptát, co můžeme zlepšit pro naše
úspěšné členství v EU, nežli se ptát, proč v EU
nejsme. Mám-li hledat pozitivní příměr, na-
jdeme jej zajisté v našem členství v NATO. 

Na druhou stranu je třeba brát v potaz i to,
že je sice relativně snadné přestřihnout dráty
na hranici, pak ale přichází každodenní práce
na tom, aby slovo sousedství nebylo jen pou-
hým slovem. Vidíme, že je to práce na dekády
a v podstatě nikdy nekončící. I z tohoto pohledu
si musíme přiznat, že jsme v EU jako stát zatím
určitě nedosáhli všeho, co se nám nabízelo.

V čem je podle Vás konkrétní přínos členství
v EU pro kraj, v jehož čele stojíte? 

Kromě jiných výhod bych se zaměřil na pří-
nos ekonomický. I když se Evropa stále ještě
potýká s důsledky krize, tak si musíme přede-
vším uvědomit jednu skutečnost – z fondů EU
k nám proudily a proudí opravdu mimořádné
finanční prostředky.

Tyto peníze k nám putovaly prostřednictvím
Regionálního operačního programu Jihozá-
pad. Ten byl jedním ze sedmi regionálních ope-
račních programů České republiky, které od
roku 2007 sloužily k podpoře hospodářského
a sociálního rozvoje. Program ROP Jihozápad
podporoval dotacemi z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF) projekty realizované
na území Jihočeského a Plzeňského kraje.
Hlavním cílem programu ROP Jihozápad bylo
zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity re-
gionu v zájmu zvyšování kvality života jeho
obyvatel. Pro program ROP Jihozápad bylo na
období 2007 – 2013 vyčleněno 18,4 miliard
korun. 

Díky Regionálnímu operačnímu programu
(ROP) regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad
do jižních a západních Čech plynulo z Evropské
unie už více než 9 miliard korun. Přesná částka,
vyplacená úspěšným příjemcům dotací, se od
roku 2007 do 30. 6. 2013 vyšplhala na 9 miliard
korun, smlouvy na projekty v tomto období do-
sahují částky 15 miliard korun. Nejvíce financí
mířilo do podpory dopravní infrastruktury – po-
depsané smlouvy na tuto oblast činí téměř 7
miliard korun (dosud proplaceno bylo více než
3,5 miliard Kč), dále na rozvoj měst a obcí, pro
něž byly podepsány smlouvy ve výši téměř 5
miliard korun (proplaceno více než 3,6 miliardy
Kč), pak na cestovní ruch – smlouvy na pro-
jekty od roku 2007 do 30. 6. 2013 zde činí více
než 2,6 miliard korun a vyplacené dotace více
než 1,7 miliard korun.

Zmíněné projekty pomohly v rozmezí let
2007 až do poloviny roku 2013 vytvořit 326 no-
vých pracovních míst, na základě smluv jich je
zajištěno dokonce 585. Zaměstnáno bylo při-
tom 227 žen (smluvně zajištěno 384 pracovních
úvazků pro ženy) a 99 mužů (smluvně 201).

Můžete nám přiblížit významné projekty, které
byly s přispěním prostředků EU v kraji realizo-
vány?

Evropské fondy přispěly k rozvoji regionu, ať
už v oblasti dopravní infrastruktury, podpory

školství a zdravotnictví, rozvoje cestovního
ruchu či ochrany životního prostředí. 

V rámci ROP Jihozápad patří k významným
projektům například vybudování tzv. „Zaná-
dražní komunikace“ v Českých Budějovicích
s dotací z EU ve výši 382 mil. Kč, která výrazně
ulehčí přetížené dopravě v krajském městě,
dále pak projekty na dostavbu a pořízení vyba-
vení pro strakonickou a táborskou nemocnici
podpořené z EU ve výši cca 315 mil. Kč či řada
projektů v oblasti cestovního ruchu, jako je
např. modernizace Skiareálu Lipno (podpora
z EU 88 mil. Kč) nebo vybudování zážitkového
skanzenu Housův mlýn v Táboře (podpora
z EU 4,7 mil. Kč). 

Operační program Životní prostředí přispěl
kromě dlouhé řady projektů zaměřených na
snížení energetické náročnosti nejrůznějších
typů budov podporou velkého projektu na sa-
naci a rekultivaci staré ekologické zátěže v My-
dlovarech, který získal dotaci z evropských
fondů ve výši 495 mil. Kč. 

Díky operačnímu programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost získaly v rámci sedmi
globálních grantů v celkové výši 961 mil. Kč
možnost realizovat své projekty jihočeské insti-
tuce a subjekty působící v oblasti počátečního
a dalšího vzdělávání.

Operační program Doprava pomohl v Jiho-
českém kraji například k dobudování dalšího
úseku dálnice D3 (podpora z fondů EU ve výši
9 mld. Kč) a rychlostní komunikace R4 (pod-
pora z fondů EU ve výši 1,5 mld. Kč) nebo
k modernizaci trati Veselí n. L. – Tábor (podpora
z fondů EU 5,5 mld. Kč).

V rámci operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost stojí za zmínku např. dva velké
projekty Jihočeského kraje na podporu sociál-
ních služeb (výše podpory z fondů EU 317 mil.
Kč), operační program Věda a výzkum pro ino-
vace podpořil v rámci několika projektů rozvoj
Jihočeské univerzity (podpora z fondů EU ve
výši necelé 1 mld. Kč).

Integrovaný operační program umožnil
např. realizaci významného projektu na rekon-
strukci zámeckého pivovaru a jezuitského se-
mináře v Jindřichově Hradci, kde vzniklo Ná-
rodní muzeum fotografie (podpora z EU ve výši
131 mil. Kč), a za zmínku stojí také velké pro-
jekty IOP na rozvoj eGovernmentu v Jihoče-
ském kraji (117 mil. Kč).

Jak jste připraveni na programovací období
2014 – 2020 z hlediska čerpání evropských
fondů, na co se chcete především zaměřit? 

Jihočeský kraj se na nové programovací ob-
dobí 2014–2020 připravuje od samotného po-
čátku vyjednávání, tj. přibližně od podzimu
2010, kdy Evropská komise zveřejnila tzv. 5. ko-
hezní zprávu. Zástupci kraje pravidelně připo-
mínkují jednotlivé vznikající dokumenty a in-
tenzivně se účastní pracovních skupin na růz-
ných úrovních, v nichž se snaží prosazovat
prio rity Jihočeského kraje. Na úrovni Asociace
krajů ČR pak byl pro přípravu kohezní politiky
2014-2020 ustaven vyjednávací tým prezentu-
jící stanoviska AK ČR v platformách připravují-
cích nové operační programy, které se v této
chvíli blíží ke své finální podobě a budou po
projednání vládou ČR zaslány Evropské komisi
k posouzení a následnému schválení. Zahájení
čerpání se předpokládá začátkem roku 2015. 

Konstantním cílem Jihočeského kraje je, aby
i v období 2014-2020 plynulo do regionu co
nejvíce finančních prostředků na potřebné
a smysluplné aktivity. Současně je pro kraj dů-
ležité, aby byly využity zkušenosti z předcho-
zích programovacích období, vč. disponibilní
administrativní kapacity, a v maximální míře
došlo k zefektivnění, zjednodušení a zrychlení
čerpání dotačních programů EU.

Z logiky věci je pro Jihočeský kraj jedním
z nejdůležitějších operačních programů Inte-
grovaný regionální operační program (IROP),
de facto nástupce dobíhajících regionálních
operačních programů. IROP by měl podporo-
vat aktivity, jež se svým zaměřením úzce dotý-
kají rozvoje kraje, ať už je to modernizace regi-
onální silniční infrastruktury, zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání či
rozvoj zdravotnických a sociálních služeb nebo
podpora a ochrana přírodního a kulturního dě-
dictví. Kromě těchto aktivit plánuje Jihočeský
kraj získat prostředky i z ostatních operačních
programů, a sice na ochranu životního pro-
středí a zlepšení energetické efektivity, na pod-
poru vědy a výzkumu, na vzdělávání nebo zvý-
šení zaměstnanosti.

Klíčovým hospodářským partnerem České re-
publiky je Německo.  Co je charakteristické
podle Vás pro vztahy mezi oběma zeměmi,
která konkrétní pozitiva to kraji přináší? 

Jihočeský kraj je v této souvislosti ještě pro-
nikavějším případem, protože s Německem
bezprostředně sousedíme. Kromě řady dílčích
přeshraničních projektů nás spojuje zejména
velké téma Šumavy, turismu a nejsilnější důraz
klademe na spolupráci v Evropském regionu
Dunaj – Vltava (ERDV), který kromě jižních
Čech zastřešuje dalších šest regionů z České re-
publiky, Rakouska a Bavorska. A Jihočeský kraj
loni navíc ERDV předsedal.   

Jedná se o náš největší regionální projekt
v rámci EU. A zároveň o vzorový projekt v rámci
EU nejen díky schopnosti zkoordinovat činnost
sedmi regionů ERDV najednou, ale především
schopností společně formulovat vizi naší spo-
lupráce.  Pro Jihočeský kraj je v rámci spolu-
práce v ERDV jasnou prioritou dopravní napo-
jení na Rakousko a Bavorsko. ■

Z fondů EU k nám proudí opravdu mimořádné finanční prostředky,
řekl CzechIndustry Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii?

Bilancovat uplynulých deset let je hodně
těžké a je mi celkem jasné, že s blížícím se
datem 10. výročí členství ČR v Evropské unii,
se bude objevovat více a více článků, úvah
i názorů, které budou toto období hodnotit
z různých úhlů pohledu a podle toho budou
také docházet k různým závěrům. Ani já
nemám ambici na nějaké komplexní hodno-
cení - jde spíše o můj vlastní názor, který vy-
chází z let praxe v komunální a krajské politice.

Na atmosféru roku 2004 si dobře vzpomí-
nám, kdy se završilo několikaleté období pří-
stupových jednání spojených s očekávání. Pří-
stupová jednání trvala relativně dlouho a po-
stupná transpozice evropského práva zname-
nala, že po 1. květnu 2004 nenastala žádná re-
voluce. Nicméně jisté nadšení a řekněme
euro optimismus byl znát. 

S odstupem 10 let toto nadšení vystřídal
jistý pragmatismus a jsem rád, že si vůči EU
umíme stát za svým. Tím také říkám, že sou-
částí našeho vystřízlivění je to, že jsme se na-
učili více přemýšlet o dopadech toho, co Bru-
sel navrhuje, že ne vše, co Evropská komise
navrhne, je automaticky nutné nekriticky přijí-
mat a považovat za imperativ doby. Jsem jed-
noznačně zastáncem myšlenky evropské inte-
grace a jsem hluboce přesvědčen o principi-
elní správnosti této myšlenky. A právě proto je
třeba vidět chyby, k nimž dochází, upozorňo-
vat na ně a snažit se o jejich nápravu. 

V čem je podle Vás konkrétní přínos členství
v EU pro kraj, v jehož čele stojíte?

Rád bych vyzdvihnul především některá
z pozitiv, které pro Českou republiku a tím i Pl-
zeňský kraj členství v EU má. Dle mého názoru
jsou tím nejviditelnějším a nejhmatatelnějším
kladem strukturální fondy, které nám umožňují
realizovat investice, na které by kraj neměl
vlastní zdroje nebo by na ně musel dlouhá léta
šetřit. Běžný občan kraje si to patrně již ani ne-
uvědomuje, u kolika staveb, u kolika silnic
nebo na kolika budovách jsou cedule umís-
těny s modrou vlajkou EU, které upozorňují na
to, že investice je realizována právě s podpo-
rou EU. Stalo se to tak běžným, že to již ani ne-
vnímáme. A je to trochu škoda, protože bez
těchto peněz bychom mohli realizovat sku-
tečně jen zlomek toho, co se za celou realizo-
valo – vždyť jen z Regionálního operačního
programu Jihozápad přiteče do Plzeňského
a Jihočeského kraje skoro 17 miliard korun,
což je jen pro představu více jak čtyřnásobek
průměrného ročního rozpočtu našeho kraje. 

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU v kraji
realizovány?

Nejvýznamnější program, ze kterého mohl
Plzeňský kraj v programovém období EU
2007-2013 čerpat peněžní prostředky EU (a
stále ještě může, neboť program stále ještě
běží) je Regionální operační program ROP
NUTII Jihozápad. V rámci tohoto programu
byl Plzeňský kraj společně se svými zřizova-
nými organizacemi jedním z neúspěšnějších

žadatelů. Finančně nejvýznamnější projekty
byly realizovány především oblasti dopravy,
kde podpora směřovala do projektů staveb na
silnicích II. a III. tříd. Další důležité projekty byly
realizovány v oblasti zdravotnictví, kde nejvý-
znamnějším dílem byl projekt dostavby Kla-
tovské nemocnice, v oblasti středního školství
především projekty spojené s modernizací,
inovací a zkvalitněním výuky ve středních ško-
lách a v oblasti cestovního ruchu projekty za-
měřené na propagaci Plzeňského kraje široké
veřejnosti.

Jak jste připraveni na programovací období
2014 – 2020 z hlediska čerpání evropských
fondů, na co se chcete především zaměřit?

Myslím, že Plzeňský kraj je na čerpání ev-
ropských fondů v rámci nového programo-
vého období EU 2014-2020 připraven velice
dobře. Již od počátku příprav tohoto nového
období se pracovníci Plzeňského kraje velice
aktivně podílejí v rámci různě ustanovených
pracovních skupin na různých úrovních na
celkové přípravě nového období. V podstatě
již od roku 2012 se také věnujeme koncepční
práci, kdy především ve spolupráci s Regi-
onální rozvojovou agenturou Plzeňského
kraje jsme nechali zpracovat několik analytic-
kých a strategických dokumentů, které nám
pomohly v různých oblastech správně stano-
vit priority Plzeňského kraje vedoucí k dal-
šímu rozvoji celého území a vydefinovat, do
kterých oblastí by měly být evropské pro-
středky na území Plzeňského kraje investo-
vány.

Konkrétně zůstává i v příštím období naši
prioritou realizace projektů v oblasti dopravy,
kde se i nadále budeme zaměřovat na novos-
tavby, rekonstrukce a modernizace silnic II.
a III. třídy na páteřní síti na území celého kraje.
V této oblasti bude zcela jistě nejvýznamnější
stavbou pokračování v realizaci tzv. Západního
okruhu města Plzně. V oblasti školství budeme
zcela jistě pokračovat v realizaci aktivit spoje-
ných s modernizací škol pro potřeby moder-
ních forem výuky i s tím spojeného pořízení
nového vybavení. V oblasti zdravotnictví bu-
deme směřovat naše úsilí do projektů rekon-
strukce objektů nemocnic, modernizaci jejich
vybavení či zvýšení ekonomické efektivity. Sa-
mozřejmě při realizace projektů nezapome-

neme i na oblast kultury a cestovného ruchu,
životní prostředí, sociální oblast, efektivní ve-
řejnou správu atd.

Klíčovým hospodářským partnerem České re-
publiky je Německo.  Co je charakteristické
podle Vás pro vztahy mezi oběma zeměmi,
která konkrétní pozitiva to kraji přináší?

Pro kraj je klíčová především spolupráce
se Spolkovou republikou Německo v rámci
úzké přeshraniční spolupráce. V této oblasti
již více než 10 let úzce spolu pracu -
jeme především s bavorskými regiony Horní
Falc a Dolní Bavorsko. Jejím cílem je pro-
hloubení hospodářské, demografické a ko-
munální spolupráce v rámci společného pře-
shraničního prostoru. S výše uvedenými ba-
vorskými regiony Plzeňský kraj realizuje
menší i větší projekty nejen v rámci Pro-
gramu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-
2013, který je financován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj, ale i projekty a aktivity,
které jsou financovány z vlastních zdrojů. Ak-
tuálně nejvýznamnějším projektem mezi Pl-
zeňským krajem a bavorským regionem
Horní Falc je přeshraniční projekt „Plzeňský
kraj a Horní Falc – evropští sousedé“, který
je spolufinancován z Programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007-2013. Cílem tohoto pro-
jektu je především rozvoj přeshraniční spo-
lupráce na komunální úrovni, v cestovním
ruchu, kultuře, dopravě, zemědělství a roz-
voji venkova, ochraně životního prostředí,
hospodářství, územním plánování a rozvoji,
školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociál-
ních službách. Realizace tohoto projektu za-
počala v červenci 2011 a navazuje na již v mi-
nulosti úspěšně realizované projekty „Síť pro
regionální rozvoj oblastí Horní Falcko /Dolní
Bavorsko – Plzeňský kraj“ a „Rozvoj společ-
ného akčního prostoru“. 

Celkové možnosti v oblasti přeshraniční
spolupráce jsou nově posíleny také vznikem
Evropského regionu Dunaj-Vltava. Tento ev-
ropský region, který byl založen 30. 6. 2012
zatím jako pracovní uskupení bez právní sub-
jektivity, pomáhá Plzeňskému kraji společně
s ostatními zúčastněnými regiony vytvořit zá-
klad pro intenzivní trojstrannou přeshraniční
spolupráci v oblastech hospodářského vý-
voje, výzkumu, vědy, technologie a inovací,
turismu, vzdělávání a dosahování kvalifikace,
sociálních a zdravotních služeb, pracovního
trhu, mobility a regionálního plánování.
Cílem všech zúčastněných regionů je v jeho
rámci společně vyvíjet a budovat budoucnost
celého dotčeného území, společně zachovat
a posilovat neporušený životní, přírodní i kul-
turní prostor, prostřednictvím spolupráce uni-
verzit a škol vybudovat výzkumné a vzdělá-
vací možnosti, ve spolupráci s podniky vytvo-
řit zajímavá pracovní místa, podporovat kon-
kurenceschopné podniky, spoluprací podniků
vytvořit zajímavá pracovní místa atd. Vznikem
Evropského regionu Dunaj-Vltava tedy zapo-
čala nová éra trilaterální přeshraniční spolu-
práce. ■

16
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Naší prioritou je realizace projektů v oblasti dopravy,
řekl CzechIndustry Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii?

Letošní jubileum pro naši republiku zna-
mená především to, že jsme společně s ostat-
ními demokratickými evropskými státy čle-
nem svazku, který si klade za cíl zajistit bez-
pečný a plnohodnotný život všech občanů
EU. Lidem samotným to přináší volný pohyb,
možnost výměny pracovních zkušeností v ji-
ných členských státech i cestování za vzdělá-
ním. Naše firmy a podnikatelé mají možnost
poměřit své schopnosti v kvalitním konku-
renčním prostředí.

Velmi významný dopad má členství v EU
také pro jednotlivé regiony ČR. Díky možnosti
čerpat evropské peníze na projekty krajů, obcí
i soukromých podnikatelů se výrazně změnila
tvář a životní úroveň regionů. Vstupem do EU
se samozřejmě také prohloubily sociální
a kulturní vazby našich zemí. Nyní je před
námi úkol nově nastavit cíle dalšího směřo-
vání naší spolupráce a snažit se aktivně podí-
let na dalším směřování Evropy jako celku.

V čem je podle Vás konkrétní přínos členství
v EU pro kraj, v jehož čele stojíte?

Přínos členství v EU je pro Karlovarský kraj
jednoznačný. Jednak můžeme bez problémů
posilovat vazby na naše německé partnery,
přičemž s Bavorskem a Saskem máme dlou-
hodobě uzavřené partnerské smlouvy a díky
provázání vzájemných aktivit řešíme např. do-
pravní propojení obou zemí, společné pro-
jekty v rámci přeshraničního programu Cíl 3
nebo spolupráci složek integrovaného zá-
chranného systému. 

Dále je třeba opakovaně zdůraznit, že i přes
problémy v ROP Severozápad způsobenými
především komplikovaným nastavením kon-
trolního systému, patřil tento regionální ope-
rační program k jedněm z nejlépe čerpajících
programů v zemi. Za dobu existence ROP Se-
verozápad je výše dosud proplacené dotace
pro žadatele z Karlovarského kraje (včetně
kraje samotného) celkem 4, 4 miliardy korun. 

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU v kraji
realizovány?

Mezi nejvýznamnější krajské projekty
s přis pěním prostředků z EU patří například
modernizace Integrované střední školy tech-
nické a ekonomické v Sokolově, výstavba
Centra technického vzdělávání v Ostrově, vy-
budování nových dopravních terminálů v So-
kolově, v Chebu a v Mariánských Lázních, In-
teraktivní galerie Becherova vila v Karlových
Varech, ale také modernizace přístrojového
vybavení a lůžek v nemocnicích v Karlových
Varech, v Sokolově a v Chebu nebo v součas-
nosti budovaný jihovýchodní obchvat Chebu.
Ovšem velmi úspěšné byly a jsou v získávání
evropských prostředků i obce, připomenu na-
příklad hojně využívané sportovní centrum
na vrchu Háj v Aši, multifunkční halu v Bře-
zové nebo rekonstruovanou budovu kni-
hovny v Ostrově.  

Jak jste připraveni na programovací období
2014 – 2020 z hlediska čerpání evropských
fondů, na co se chcete především zaměřit?

Karlovarský kraj se na budoucí programo-
vací období připravuje intenzivně již od mi-
nulého roku, a to i bez ohledu na zjevné
opoždění příprav na národní úrovni.  V pro-
sinci 2013 byl zastupitelstvem Karlovarského
kraje schválen Program rozvoje Karlovar-
ského kraje pro roky 2014-2020. V něm jsou
stanoveny tyto konkrétní priority:
Prioritní oblast 1 - Konkurenceschopnost 
Prioritní oblast 2 - Cestovní ruch a lázeňství 
Prioritní oblast 3 - Sociální oblast a zdravot-
nictví 
Prioritní oblast 4 - Životní prostředí 
Prioritní oblast 5 - Doprava 
Prioritní oblast 6 - Veřejná správa a systém
řízení bezpečnosti 

Popis jednotlivých priorit by byl velmi
zdlouhavý. Nicméně jednou z nejvýznam-
nějších priorit kraje je konkurenceschop-
nost, tedy vznik a podpora regionálního ino-
vačního systému, vytváření podmínek pro
lidské zdroje a vzdělávání pro konkurence-
schopnost a kvalitní podnikatelské pro-
středí. 

Příští programovací období chápeme jako
výzvu k tomu, abychom v Karlovarském kraji
nastavili a případně i rozvíjeli stávající
funkční spolupráci mezi klíčovými regionál-
ními hráči, jako jsou podnikatelé, vzdělávací
instituce, neziskový sektor. Tento typ spolu-
práce jsme započali již před několika lety,
a to nejen díky schválení první „Strategie
rozvoje konkurenceschopnosti“  (v roce
2008),  ale následně i díky vzniku Karlovar-
ské agentury rozvoje podnikání (KARP).
Agentura KARP  by se měla  stát mediáto-
rem napříč hlavními hráči v kraji, ale i v sou-
sedních krajích českých i německých. Uvě-
domujeme si, že je to běh na dlouhou trať.
Nicméně i za těch prvních několik let se např.
podařilo zrealizovat KARPu několik zajíma-
vých aktivit. Jedná se např. o inovační vou-
chery,  které podporují spolupráci firem a vý-
zkumných institucí.

Pokud se máme  vrátit k tématu konkrét-
ních projektů v našem území - ty bezpro-

středně vychází právě z předchozích zpraco-
vaných strategií. Je obtížné vyjmenovat jen
několik z námětů a projektů, který by kraj,
nebo subjekty v kraji realizovaly. Namátkou
tedy např.: 

•  Dobudování páteřních cyklostezek
•  Rozvoj dalšího vzdělávání pedagogic-

kých pracovníků (DVPP)
•  Modernizace a rekonstrukce sociálních

zařízení a služeb v Karlovarském kraji
•  Bezpečnostní portál Karlovarského kraje
•  Mezinárodní komunikační a propagační

kampaň na podporu míst v rámci snah
o zápis na Seznam světového dědictví
UNESCO (Montanregion, Lázeňský troj-
úhelník, Česko-bavorský geopark)

Klíčovým hospodářským partnerem České
republiky je Německo.  Co je charakteris-
tické podle Vás pro vztahy mezi oběma ze-
měmi, která konkrétní pozitiva to kraji při-
náší?

Ekonomika českého a německého příhra-
ničí vykazuje různou úroveň vyspělosti i od-
lišné tempo svého růstu. To je do značné
míry ovlivněno rozdílnými společensko-po-
litickými poměry, které zde panovaly během
druhé poloviny 20. století. Právě odlišná úro-
veň ekonomické vyspělosti a odstranění ba-
riér v mezistátním obchodě umožnilo po-
stupné propojení hospodářství Karlovar-
ského kraje a sousedních německých příhra-
ničních okresů. Spolupráce se ale rozvinula
i v dalších oblastech – dokladem toho je na-
příklad řada společných projektů financova-
ných z přeshraničního programu Cíl 3 – na-
mátkou zbudování komunikačního jazyko-
vého centra Gymnázia Cheb ve spolupráci
s Gymnáziem Oelsnitz, řeší se i vzájemná
spolupráce obcí, například mezi hasiči Aše
a sousedního Selbu nebo společná aktivita
směřující k elektrifikaci železniční trati Cheb
– Norimberk.

V tomto období je naším cílem zaměřit se
na podporu vzniku společného prostředí pro
výzkum, vývoj a inovace. Ideální by bylo vy-
budovat  regionální síť v německo-českém
příhraničním regionu propojující existující
specializovaná odborná pracoviště a tato
pracoviště s podniky, což by umožnilo vzá-
jemnou výměnu znalostí, zkušeností a pří-
kladů dobré praxe a podnítilo nastartování
společných projektů.

Ze strukturálního pohledu má hospodář-
ství česko-německého příhraničí řadu shod-
ných rysů. Zejména to platí ve zpracovatel-
ském průmyslu, kde lze na české i německé
straně nalézt společné specializace v obo-
rech výroby porcelánu a skla, v kovodělném
a elektrotechnickém průmyslu. Podporu-
jeme různé přeshraniční formy spolupráce
mezi oborově blízkými podniky, stejně tak
jako spolupráce podniků z Německa i Česka
s příslušnými odbornými školami. Rovněž
zkušenosti z odborného a celoživotního
vzdělávání na německé straně jsou pro če-
skou stranu využitelné. ■

Jednou z nejvýznamnějších priorit kraje 
je konkurenceschopnost,
řekl CzechIndustry Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii?

Samotné přistoupení do Evropské unie
bylo vzhledem k pokračující integraci ev-
ropského prostoru asi nevyhnutelné. Jako
každá zavazující smlouva to s sebou ale při-
náší kromě výhod i nevýhody. Nemůžu
a nechci zapomenout na miliardy korun,
které k nám za tu dobu z Evropy přitekly
a za něž se zrealizovala řada úspěšných
a potřebných rozvojových projektů. Prav-
dou je, že bez finanční pomoci bychom se,
zvláště v některých regionech, tomu evrop-
skému standardu přibližovali mnohem po-
maleji. 

Na druhou stranu nelze opomenout tu
nesmyslnou spoustu různých nařízení
a omezení, která svazují ruce našim úřa-
dům, podnikatelům, ale i občanům. Tzv.
bruselský diktát je někdy dost vysokou
cenou za naše přistoupení.

V čem je podle Vás konkrétní přínos členství
v EU pro kraj, v jehož čele stojíte?

Ústecký kraj patří vzhledem ke své historii
a složení obyvatelstva ke strukturálně posti-
ženým regionům v České republice i Evropě.
Z toho důvodu je řada finanční pomoci ur-
čena právě sem, ačkoli si myslím, že v rámci
našeho rozdělování se mohlo na postižené
regiony hledět ještě víc. Pro náš kraj byly
tedy přínosné zejména investice do do-
pravní infrastruktury a rekonstrukcí škol
a sociálních zařízení. 

Ústecký kraj je region s průmyslovou mi-
nulostí, ale v dnešní době není možné se ori-
entovat jen na těžký průmysl. Proto byly uži-
tečné projekty podporující rozvoj cestovního
ruchu, které v důsledku vytvářejí další pra-
covní místa pro občany regionu.

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU v kraji
realizovány?

Mezi nejpodstatnější a nejvíce viditelné
výsledky našeho čerpání prostředků z ev-
ropských fondů jsou jistě revitalizace cen-
ter měst a obcí. Krásně opravené náměstí,
nové zelené plochy, ale také výstavba no-
vých moderních sportovišť, odpočinkových
zón a všeobecně zlepšení občanské vyba-
venosti jistě oceňují nejen místní, ale také
turisté a návštěvníci našeho kraje. Z hledi-
ska kraje chci zmínit velké rekonstrukce sil-
nic II. třídy, na které z vlastního rozpočtu
nezbývá, ale třeba také výstavbu cykloste-
zek, které lákají i návštěvníky ze zahraničí,
hlavně ze sousedního Německa.  Mezi pří-
jemce dotací patřily i České dráhy, které na-
koupily řadu nových vlakových jednotek,
jež výrazně zvýšily úroveň veřejné dopravy.

Jak jste připraveni na programovací období
2014 – 2020 z hlediska čerpání evropských
fondů, na co se chcete především zaměřit?

Nové programovací období 2014+ je pro
kraje zatím pořád trochu hádankou. Nově
navržený způsob rozdělování prostředků
v rámci centrálně řízeného operačního pro-
gramu oprávněně vzbuzuje pochybnosti,

zda budou důsledně zohledněny potřeby
jednotlivých regionů a jejich specifika.
Chápu, že panují obavy z možnosti zneužití
prostředků, jako tomu bylo v některých pří-
padech. Ale centrální řízení podle mě není
zárukou, že k zneužití nemůže dojít i na jiné
úrovni. Kraje se obávají potlačení jejich zá-
konné role.  Přes tato rizika se na nové ob-
dobí připravujeme. Zásobník projektů urče-
ných k realizaci je plný, u některých akcí se
dokončují projektové práce, abychom mohli
dokumentaci předložit, jakmile bude vyhlá-
šená výzva. Důraz je opět kladený zejména
na silniční síť, která je dlouhodobě podfi-
nancovaná.

Klíčovým hospodářským partnerem České
republiky je Německo.  Co je charakteristické
podle Vás pro vztahy mezi oběma zeměmi,
která konkrétní pozitiva to kraji přináší?

Ústecký kraj má dlouhou společnou hra-
nici se Svobodným státem Sasko. Ta za-
kládá předpoklad pro úzkou a kvalitní spo-
lupráci. Různé programy vyhlašované Ev-
ropskou unií se zaměřují právě na podporu
mezinárodních aktivit. Z těchto programů
Ústecký kraj dlouhodobě a aktivně čerpá
a spolupracuje s německou stranou
v mnoha oblastech. Za zmínku jistě stojí
společný portál krizového řízení, který se
osvědčil zejména v době povodní. Budují se
nová příhraniční spojení, cyklostezka Kruš-
nohorská magistrála má díky propojení na
saskou stranu Krušných hor obrovský po-
tenciál pro rozvoj cestovního ruchu. A zapo-
menout nesmím ani na společnou aktivitu
vedoucí k zápisu středověkých hornických
památek na seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Společných projektů je
řada. Právě v této spolupráci i na obecní
úrovni, možnosti poznávat bezprostředně
nové lidi a čerpat příklady dobré praxe vní-
mám jako jeden z největších přínosů našeho
členství v EU.  ■
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Bez finanční pomoci bychom se evropskému standardu
přibližovali mnohem pomaleji,
řekl CzechIndustry Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Vyhlášení dotačního programu na
podporu rozvoje pracovních příležitostí
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová
vyhlásila 4. dubna v rámci výjezdu do
Ústeckého kraje nový program pro posky-
tování dotací na podporu rozvoje pracov-
ních příležitostí. O programu informovala
hejtmana Oldřicha Bubeníčka na jednání
předsednictva Hospodářské a sociální
rady Ústeckého kraje (HSR ÚK) v Litomě-
řicích.

Ministryně uvedla, že si je vědoma prob-
lému vysoké nezaměstnanosti v Ústeckém
a v Moravskoslezském kraji. Proto po svém
nástupu o funkce nechala zpracovat nový
program zaměřený na podporu vytváření
nových pracovních míst v těchto struktu-
rálně postižených regionech. Tento pro-
gram a jeho podmínky byly vyhlášeny

právě v tento den. „Jsem přesvědčena, že
nastavené podmínky pro získání dotací při
tvorbě nových míst umožní podnikatelům
a obcím vašeho regionu pružně reagovat,
a že mému ministerstvu budou předloženy
kvalitní projekty, jejichž výstupem budou
nově vytvořená pracovní místa,“ řekla mi-
nistryně Jourová.

„Chci poděkovat Ministerstvu pro místí
rozvoj a osobně paní ministryni za dotační
program, který podpoří vznik nových pra-
covních míst v Ústeckém kraji,“ řekl Oldřich
Bubeníček.

Cílem programu je vytvořit podmínky
pro zřízení nových pracovních míst, snížit
nezaměstnanost v postižených regionech
a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.
Je určen jak pro obce a kraje nebo jimi zří-
zené právnické osoby, tak i pro fyzické

a právnické osoby. Program je rozdělen na
dva dotační tituly - v rámci jednoho budou
podávat žádosti o dotaci fyzické a práv-
nické osoby, v rámci druhého pak obce
a kraje.

Zásadní podmínkou pro poskytnutí do-
tace je, že projektový investiční záměr a ná-
sledné vytvoření minimálně jednoho pra-
covního místa pro zaměstnance v hlavním
pracovním poměru bude realizováno na
území Ústeckého nebo Moravskoslezského
kraje.

Pro program bylo schváleno 300 milionů
korun, z toho na Ústecký kraj je vyčleněno
sto milionů a na Moravskoslezský kraj 200
milionů. Při stanovení maximální výše 500
tisíc korun na vytvoření jednoho pracov-
ního místa by mělo být celkem vytvořeno
minimálně 600 těchto nových míst.
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii?

Vstupem České republiky do Evropské
unie se všem subjektům v Moravskoslez-
ském kraji otevřel přístup na jednotný spo-
lečný trh doprovázený volným pohybem
zboží, služeb, kapitálu i osob. Kraj získal je-
dinečnou příležitost podílet se na naplnění
cílů kohezní politiky, a to zejména pro-
střednictvím čerpání podpor ze strukturál-
ních fondů. V rámci deseti let našeho člen-
ství v unii plynula evropská finanční pod-
pora do mnoha oblastí společenského ži-
vota Moravskoslezského kraje. 

Jako negativum vnímám přetrvávající
byrokratické mechanismy, omezující po-
vinnost dodržování obecných pravidel Ev-
ropské unie, která v tomto období byla
průběžně zapracovávána do národní legis-
lativy. To má úzkou spojitost i s možností
využívání finanční pomoci, na kterou kraj
nemá automatický nárok, ale musí se o ni
ucházet a pro čerpání podpory dodržovat
stejná pravidla jako ostatní subjekty EU,
což je doprovázeno zvýšenou administra-
tivou. 

V čem je podle Vás konkrétní přínos člen-
ství v EU pro kraj, v jehož čele stojíte?

Rozhodujícím pozitivem je možnost čer-
pat finanční prostředky z operačních pro-
gramů. Bez této podpory by se pravděpo-

dobně kraj nemohl tak dobře vyrovnat
s povinnostmi vyplývajícími z péče
o údržbu a modernizaci svěřeného ma-
jetku v oblasti vzdělávání, zdravotní péče
i dopravní infrastruktury.

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU
v kraji realizovány?

Kraj měl příležitost žádat o finanční
podporu v rámci dvou rozpočtových ob-
dobí EU, a to zkráceného v letech 2004 až
2006 a řádného (z časového hlediska),
které probíhalo v letech 2007 až 2013.

V průběhu plnohodnotného programo-
vého období se kraj ucházel o finanční
prostředky pro všechny oblasti společen-
ského života. Mimo jiné pro oblast vzdě-
lávání, sociální péče, zdravotnictví, ces-
tovního ruchu, kultury i o obnovu infra-
struktury. Celkově přiteklo zhruba 8,5 mi-
liardy korun na projekty, které se v kraji
realizovaly. Za evropské peníze jsme na-
příklad vybudovali Integrované bezpeč-
nostní centrum Moravskoslezského kraje,
odbavovací plochu Letiště Leoše Janáčka
Ostrava, zrekonstruovali a zmodernizovali
kilometry silnic, zateplili školy či podpořili
rozvoj služeb sociální prevence v Morav-
skoslezském kraji. 

Jak jste připraveni na programovací ob-
dobí 2014 – 2020 z hlediska čerpání evrop-
ských fondů, na co se chcete především
zaměřit?

Chceme v našem kraji využít každou ko-
runu, která se nám z evropských fondů na-
bízí. Moravskoslezský kraj má zpracovaný
zásobník projektových záměrů pro období
2014 až 2020. Tento zásobník je průběžně
aktualizován podle navrhovaných kritérií
programových dokumentů jednotlivých
Operačních programů.

Klíčovým hospodářským partnerem České
republiky je Německo. Co je charakteris-
tické podle Vás pro vztahy mezi oběma ze-
měmi, která konkrétní pozitiva to kraji při-
náší?

Česká ekonomika je ekonomikou posta-
venou na exportu. Vzhledem k hospodář-
skému vývoji ve světě je fakt převažující
závislosti českého exportu na „ekonomic-
kém zdraví“ Německa nyní nejspíše výho-
dou, protože jeho ekonomika vykazuje ze
všech velkých evropských zemí a ze všech
našich partnerů nejspíše nejlepší kondici
i perspektivu. Přitom poslední desetiletí
vztahů mezi oběma zeměmi prokázala, že
bezpečným kurzem není cesta hledání
vzájemných křivd minulosti, ale společné
směřování k oboustranně prospěšné bu-
doucnosti. Konkrétně v našem kraji asi
nikdo nebude zpochybňovat klíčovou roli
stabilní „dcery“ německé společnosti
OSRAM v Bruntále pro nezaměstnaností
silně postižené Bruntálsko. Podobné pří-
klady můžeme najít i v jiných částech na-
šeho kraje. Němečtí investoři si pochvalují
vysokou úroveň technické gramotnosti
našich pracujících, která je vždy jedním
z předpokladů úspěchu investičního zá-
měru. Se všemi těmito investory (a nejen
s německými), kteří se prosadili do pozice
klíčových zaměstnavatelů kraje, pravi-
delně konzultujeme vývoj situace na pra-
covním trhu na výjezdních zasedáních
rady kraje a sdělujeme si náměty k tomu,
co může která strana partnerského di-
alogu reálně vykonat pro to, aby se situ-
ace zlepšovala. ■

Chceme v našem kraji využít každou korunu, která se nám
z evropských fondů nabízí,
řekl CzechIndustry Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje 
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii?

Členství v Evropské unii je pro nás jed-
noznačně velkým přínosem, protože jsme
se stali součástí silného hospodářského
a politického celku. Dnes už mladí lidé
těžko chápou dobu, kdy byla k cestování
potřeba výjezdní doložka, a na hraničních
přechodech stály dlouhé fronty aut čekají-
cích na odbavení při cestě na dovolenou. 

Členství v Evropské unii považuji za
zlom v historii České republiky. Přesto, že
řada takzvaných eurorealistů upozorňo-
vala na ztrátu suverenity a na řadu nevý-
hod, za posledních deset let se ukázalo, že
neměli pravdu a že převažují výhody.
Mnohdy zapomínáme na to, že Česká re-
publika od svého vstupu do EU čerpá vý-
razně více prostředků, než na různých pří-
spěvcích do rozpočtu Evropské unie dává,
a to v poměru 2:1. V průměru tedy zapla-
tíme 40 miliard korun ročně a získáváme
80. Takže i z ekonomického hlediska je pro
nás členství velmi důležité. Jediné, co mně
na Evropské unii vadí, je obrovská admini-
strativa, zejména v jejích sídlech, tedy Bru-
selu, Lucemburku a Štrasburku. Na to by
se měla Unie zaměřit, protože množství
úředníků je skutečně na pováženou. 

V čem je podle Vás konkrétní přínos člen-
ství v EU pro kraj, v jehož čele stojíte?

Pro náš kraj to je možnost bez bariér
spolupracovat se čtyřmi partnerskými re-
giony z Evropské unie. Je to velice pří-
nosné, protože máme možnost se vzá-
jemně informovat a čerpat od sebe zkuše-
nosti. 

Nejviditelnější je samozřejmě přínos
ekonomický, který dokumentuje výrazné
zlepšení infrastruktury kraje. Nezdá se to,
ale díky regionálním prostředkům z Evrop-
ské unie z fondu pro regionální rozvoj
a z dalších programů se podařila řada in-
vestic. Umožnilo nám to postavit a celkově
rekonstruovat velké množství silnic II. a III.
třídy, investovat do nemocnic, sociálních
ústavů a středních škol. Výrazným způso-

bem se daří obnovovat majetek Pardubic-
kého kraje. Pokud bychom srovnali situaci
před deseti lety a nyní, viděli bychom vý-
razný posun. Například před deseti lety
vedla dálnice z Prahy jen do Poděbrad,
nyní jsme napojeni na už hotovou dálnici
D11 čtyřpruhem až z Pardubic. I díky tomu,
že se nám podařilo investice směřovat
tam, kde jsou potřeba i ve vztahu k podni-
katelskému sektoru, byl náš region letos
vyhlášen nejatraktivnějším regionem pro
investory ve střední a východní Evropě.

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU
v kraji realizovány?

Jsou to obchvaty řady měst a obcí jako
například Holice a Chvaletice, je to obnova
železničních koridorů, nové železniční sou-
pravy na regionálních tratích nebo zmiňo-
vané napojení na dálniční síť. Vznikl multi-
funkční dopravní terminál v České Tře-
bové, rozšířilo se civilní letiště v Pardubi-
cích a obnovil se ekologický park trolej-
busů pro MHD v Pardubicích. Velké pro-
jekty se nyní dokončují v nemocnicích
v Pardubicích a ve Svitavách, novou hu-
mánnější podobu získávají sociální ústavy
a obrovské investice mířily také do cestov-
ního ruchu. Fondy pomohly nastartovat in-

vestice do zaostalé části kraje na Králicku,
kde vznikl mimořádný celoroční areál pro
rekreaci a sport. Nabalily se na něj i sou-
kromí investoři, kteří zde prostavěli už 1,5
miliardy korun. Významné prostředky pu-
tovaly také do obnovy památek, naší vý-
kladní skříní bude nejen Zámek Pardubice,
ale také Zámecké návrší v Litomyšli včetně
zámeckého pivovaru a regionálního
muzea. V následujících letech budeme sklí-
zet ovoce ze zateplení řady veřejných
budov, které se projeví v úsporách energie.

Jak jste připraveni na programovací ob-
dobí 2014-2020 z hlediska čerpání evrop-
ských fondů, na co se chcete především
zaměřit?

Česká republika je z hlediska příprav ve
skluzu, stejně jako ostatní státy. Jedním
z důvodů je ale chybějící rámcová legisla-
tiva Evropské unie k mnoha opatřením.
Pardubický kraj se snaží připravit všechny
strategické dokumenty včas. Je to přede-
vším Regionální intervenční rámec, který
popisuje v návaznosti na program rozvoje
kraje priority a oblasti, kam bychom chtěli
směřovat podporu ze všech strukturálních
fondů. Důležité bude také zpracování regi-
onální inovační strategie ve spolupráci
s významnými zaměstnavateli regionu
a dalšími partnery. Rok 2014 bude ještě ve
znamení dočerpání předcházejícího ob-
dobí, ale počátkem roku 2015 budeme při-
praveni na všechny výzvy týkající se regi-
onů.

Klíčovým hospodářským partnerem České
republiky je Německo.  Co je charakteris-
tické podle Vás pro vztahy mezi oběma ze-
měmi, která konkrétní pozitiva to kraji při-
náší?

Díky tomu, že u nás investovala řada ně-
meckých firem do výrobních podniků, ale
také do vědy a výzkumu, je pro nás Ně-
mecko důležitý partner z hlediska zaměst-
nanosti a jako investor. V našem kraji jsme
schopni nabídnout vysoce kvalifikovanou
pracovní sílu a dobře odvedenou práci.
Některé německé investice se v současné
době dokončují, jiné už dobře prosperují.
Jmenovat mohu například firmy jako Ki-
ekert v Přelouči, Junker v Holicích, Brück
AM ve Vysokém Mýtě, KÖGEL v Chocni,
SIAG v Chrudimi a další.

Vedle toho je pro nás Německo inspirací
i v oblasti vzdělávání. Na rozdíl od nás ne-
opustilo systém duálního vzdělávání, který
byl i u nás za 1. republiky a navazoval na
starý rakouský model. Duální vzdělávání
znamená intenzivní spolupráci veřejné
správy, hospodářské komory, škol a za-
městnavatelů. Zjednodušeně řečeno vede
k tomu, že si firmy vychovávají své bu-
doucí zaměstnance. Díky tomuto propra-
covanému systému mají v Německu velmi
nízké procento nezaměstnaných absol-
ventů škol. ■
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Náš region byl letos vyhlášen nejatraktivnějším regionem
pro investory ve střední a východní Evropě,
řekl CzechIndustry Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
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Jak z pozice vedení kraje hodnotíte naše
členství v EU? Jaké změny a výhody kraji
naše členství přináší a naopak – Existují ve
vztahu kraj – EU nějaké problémy?  

Členství v Evropské unii umožňuje čerpat
finanční prostředky z Evropských fondů a to
pak přináší rychlejší řešení konkrétních prob-
lémů, na které je zaměřena podpora z EU.
Tak se lépe daří zlepšovat kvalitu života na
území Libereckého kraje. Jde například o mo-
dernizaci silniční infrastruktury, dopravní ob-
služnost, podporu rozvoje vzdělávání, o in-
vestice do zdravotnické a sociální infrastruk-
tury a podobně. Faktem je, že bez finanční
podpory z EU by investice kraj ze svého roz-
počtu realizoval pomaleji a nebo dokonce
vůbec ne.

Výhodou je přímá možnost podílet se na
tvorbě legislativy Evropské unie, o kterou se
snažíme prostřednictvím oficiálního Zastou-
pení Libereckého kraje v Bruselu.

Domnívám se, že problémy s čerpáním
dotací EU jsou problémy nikoli krajské, ale
národní, neboť kritéria a způsoby kontroly
nastavoval stát.

Rád bych se zeptal, kolik peněz už do kraje
šlo úhrnem ze všech operačních programů
od našeho vstupu do EU? Samozřejmě
nevím jistě, zda máte taková čísla k dispo-
zici.

Z dostupných dat víme, že příjemci dotací
z území Libereckého kraje již vyčerpali
z fondů EU cca 18,2 mld. Kč. Navíc víme, že
z údajů ministerstva pro místní rozvoj je
patrné, že projekty jsou schváleny v celko-
vém úhrnu cca 26,5 mld. Kč, ale některé
z nich ještě nejsou dokončeny a k čerpání do-
tace se u nich teprve uskuteční. 

Liberecký kraj jako instituce, respektive
jako příjemce dotací z EU vyčerpal ze svého
rozpočtu přibližně 1,8 mld. Kč.

Jaké projekty, na kterých se podílel kraj
a s jejichž realizací pomohla EU, byly v uply-
nulých deseti letech nejnákladnější či nejná-
ročnější?

K nejnákladnějším vždy patří všechny pro-
jekty silniční infrastruktury, např. přestavba
křižovatky I/35 a III/2784 v Liberci – celkové
náklady 105 mil. Kč, Rekonstrukce ulice 5.
května v Turnově – celkové náklady 63
mil. Kč nebo rekonstrukce ul. 3. května v Se-
milech – celkové náklady 82,5 mil. Kč. 

K dalším nákladným projektům patří také
zateplování budov příspěvkových organizací
– tedy především škol a také sociálních zaří-
zení. Např. zateplení budov SOŠ a SOU
Česká Lípa – celkové náklady 53,8 mil. Kč
nebo zateplení budovy gymnázia I. Ol-
brachta v Semilech – celkové náklady 36,5
mil. Kč.

Pak jsou projekty, které ještě v tuto chvíli
běží, a jejich náročnost i nákladovost je velmi
vysoká. Např. jde o projekt Přeshraniční inte-
grace informací, nástrojů, přístupů a opatření
při předcházení a řešení povodní a katastrof
(47,9 mil. Kč), projekt vybudování nového
operačního střediska a vybavení výjezdových
jednotek Zdravotní záchranné služby LK (46,7
mil. Kč). 

K náročným projektům řadím také např.
Transformace pobytového zařízení – Domov
pro osoby se zdravotním postižením Maře-
nice a Jestřebí nebo projekt Vybudování lůž-
kového hospice v Liberci.

Jak jste připraveni na programovací období
2014 – 2020 z hlediska čerpání evropských
fondů, na co se chcete především zaměřit?  

Jednání o rozdělení finančních prostředků
pro plánovací období EU 2014-2020 stále
probíhají a definitivní výsledky nejsou
známy. Za úspěch bych považoval, kdyby se
finanční prostředky  více než dosud investo-
valy do zlepšení stavu majetku v krajích i do-
stupnosti venkova, tedy například do rekon-
strukcí a výstavbu silnic nižších tříd,  škol, do-
movů důchodců a nemocnic,  spíše než na
tzv. „měkké“ projekty.  O to v současné
době  usilujeme a věřím, že se tuto strategii
podaří  s Bruselem vyjednat a prosadit.

Mimo jiné víme, že menší obce a venkov si
obecně pozornost zaslouží v daleko větší
míře, než tomu bylo v předcházejícím pláno-
vacím období. Úsilí o směrování vyšších fi-
nančních prostředků z EU do jeho rozvoje
obcí a venkova proto budeme jednoznačně
také podporovat. Priority jednotlivých resortů
Libereckého kraje na léta 2014 – 2020 jsou na:
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/Kraj-pred-
stavil-generalnim-sekretarum-Rady-pro-
fondy-Spolecneho-strategickeho-ramce-sve-
priority-n222810.htm

Klíčovým hospodářským partnerem České
republiky je Německo.  Co je charakteristické
podle Vás pro vztahy mezi oběma zeměmi,
která konkrétní pozitiva to kraji přináší?

Funguje velmi dobře spolupráce v rámci
Euroregionu Nisa a využívání přeshraničního
programu Cíl 3. Zde je obrovská možnost na-
vazovat kontakty mezi školami, univerzitami,
sportovními a kulturními spolky a třeba i ha-
siči a záchranáři, což přináší do pohraničí
nová požární vozidla, sanity a další techniku.
A to se týká i Polska, konkrétně Dolnoslez-
ského vojvodství. 

A připomenu asi největší přínos posled-
ního desetiletí – a to je kooperace a spolu-
práce v oblasti vodohospodářství – budování
čistíren odpadních vod a kanalizace. Vidět je
to například na toku naší stěžejní řeky Nisy,
do které se vrátily ryby. ■

Výhodou je přímá možnost 
podílet se na tvorbě legislativy Unie,
řekl CzechIndustry Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Liberec-
kého kraje  - celkové náklady 12 379 342 Kč
Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Libereckého kraje – celkové náklady 19 606 400 Kč
Libštát - rekonstrukce mostu event. č. 28311 - 1,2 – celkové ná-
klady 10 314 766 Kč
Heřmanice v Podještědí - křižovatka se silnicí I/13 – celkové ná-
klady 19 800 000 Kč
Regionální inovační strategie Libereckého kraje  - celkové ná-
klady 2 376 980 Kč
Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Liberec-
kého kraje, 2. etapa – celkové náklady 11 896 217 Kč
Liberec - přestavba křižovatky I/35 a III/2784 – celkové náklady
105 331 046 Kč

Jizerská magistrála pro pěší turistiku – celkové náklady 19 934 934 Kč
II/592 Chrastava - dopravní řešení v centru města – celkové ná-
klady 63 473 169 Kč
Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou,
Bogatynia a Heřmanice v česko-polském příhraničí – celkové
náklady 1 574 892 Kč
Prezentace kulturního dědictví - Muzeum Českého ráje v Tur-
nově  - celkové náklady 8 838 373 Kč
Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje – cel-
kové náklady 16 615 142 Kč
Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji  - cel-
kové náklady 4 237 025 Kč
Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost  - celkové
náklady 15 640 397 Kč

Významné projekty realizované v kraji 
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Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii?

Členství České republiky v Evropské unii
považuji za logické završení historického
vývoje v našem regionu. V každodenních
sporech to tak možná vždy nevypadá, nic-
méně jsme v elitním klubu vyspělých zemí
sdílejících společné hodnoty. Jako plno-
právní členové máme zároveň možnost
ovlivňovat každé unijní rozhodnutí, což je
pro nás velmi důležité. 

Samozřejmě jsem si vědom i dosud ne-
využitých příležitostí. Česká republika ne-
vyčerpá významnou část podpory, na kte-
rou jsme měli v uplynulém programova-
cím období nárok. Snad se z toho všichni
poučíme pro příště. 

V čem je podle Vás konkrétní přínos člen-
ství v EU pro kraj, v jehož čele stojíte?

Pokud zůstanu u financí, Olomoucký kraj
v uplynulých letech čerpal významnou
podporu z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava. A netýká se to jen
kraje jako instituce, dotace pobírali také
obce, podnikatelé a neziskové organizace.
Díky těmto financím se například kraji po-
dařilo významně investovat do dopravní
infrastruktury. Tu jsme od českého státu
převzali s velkým vnitřním zadlužením
a není myslitelné, abychom ji uvedli do
dobrého stavu jen s využitím prostředků
kraje. ROP Střední Morava dosud vyplatil
na projekty v Olomouckém a Zlínském
kraji 12 miliard korun, což je značná částka. 

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU
v kraji realizovány?

Významná část prostředků byla investo-
vána do dopravní infrastruktury, příkla-
dem může být komunikace Dub – Tovačov
za sto milionů korun. Na projekt zaměřený

na dostupnost sociálních služeb jsme zí-
skali dokonce více než 280 milionů korun.
Významnou podporu jsme čerpali také
v oblasti školství, například na investice
do Střední školy polytechnické v Olo-
mouci. 

Jak jste připraveni na programovací ob-
dobí 2014 – 2020 z hlediska čerpání evrop-
ských fondů, na co se chcete především
zaměřit?

Priority Olomouckého kraje jsou ve čty-
řech klíčových oblastech, kterými jsou do-
prava, školství, sociální záležitosti a zdra-
votnictví. Je samozřejmě otázkou, jak kon-
krétně budou operační programy nasta-
veny. Přiznám se, že naše loňská komuni-
kace s centrálními orgány na toto téma
byla docela složitá. Nicméně i v tomto pří-
padě existují kromě špatných zpráv i ty
dobré. K nim patří například souhlas státu
se zařazením Středomoravské aglomerace
na seznam vhodných příjemců dotací ur-
čených na takzvané integrované územní
investice. 

Klíčovým hospodářským partnerem České
republiky je Německo.  Co je charakteris-
tické podle Vás pro vztahy mezi oběma ze-
měmi, která konkrétní pozitiva to kraji při-
náší?

Vztahy s Německem jsou součástí naší
historie, která má samozřejmě svá světlejší
i temnější období. Nicméně poválečné Ně-
mecko je klíčovým hráčem v evropské in-
tegraci. Němci dodávají unii stabilitu z po-
litického i finančního hlediska. Německo je
zároveň také důležitým obchodním partne-
rem České republiky. Myslím, že nás mno-
hem více spojuje, než rozděluje, a toho by-
chom se měli držet. 

Olomoucký kraj má dlouholeté partner-
ství s německým okresem Würzburg. Naši
odborníci studují tamní sociální systém,
především péči o seniory, jež je na velmi
vysoké úrovni. ■
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Němci dodávají unii stabilitu 
z politického i finančního hlediska,
řekl CzechIndustry Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Název projektu Celkové náklady v Kč Dotace v Kč
Značení kulturních a turistických cílů v OK 1 801 810,40 1 096 487,37
Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v OK 285 503 474,36 285 503 474,36
Kvalitnější vzdělávání řemeslníků na SŠP - nadstavba učebnového pavilonu 
(SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79) 36 897 890,40 21 575 322,59
Modernizace výukových prostor a vybavení střední školy polygrafické Olomouc 26 124 520,00 16 886 720,30
V. Týnec - rekonstrukce průtahu II. etapa 46 449 179,20 41 539 588,20
Silnice II/434 Sušice - přeložka silnice 21 071 329,33 15 264 546,28
Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově - I. Etapa 28 267 270,00 23 671 111,10
DD Šumperk – rekonstrukce koupelen klientů 11 141 478,90 6 241 418,94
Silnice III/44311 Dolany - průtah I. Etapa 37 472 920,00 32 951 149,45
Silnice III/4469 Bohuňovice - rekonstrukce průtahu 20 527 557,64 16 123 532,94
Krajské operační a informační středisko (HZS OK) 53 921 631,00 45 251 082,40
Marketingové aktivity Olomouckého kraje 19 696 561,99 16 740 782,58
III/36711 Bedihošť – průtah 29 077 197,67 21 462 271,90
II/435 Dub – Tovačov, stavební úpravy 102 983 490,26 68 182 178,79
Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu interních oborů, I. Etapa 39 159 489,00 27 540 010,80
Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu operačních oborů 73 334 216,77 42 265 284,75
Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy B 26 568 961,00 17 636 928,00

CI01_22_Němci dodávají unii_CI_SABLONA  5/13/14  8:59 AM  Stránka 22



23
1I

Pane hejtmane, jak vnímáte 10 let našeho
členství v Evropské unii? V čem je podle
Vás konkrétní přínos členství v EU pro
kraj, v jehož čele stojíte?

Uplynulých deset let členství v Evropské
unii vnímám převážně kladně. Členství
sice přináší i určitá omezení a klade jisté
nároky, ale pozitiva jednoznačně převažují.
Jde především o pomoc při zvyšování
standardů v méně rozvinutých oblastech,
kterých není v příhraničních regionech
nikdy málo. V Královéhradeckém kraji se
podařilo realizovat mnoho projektů, které
by bez pomoci Evropské unie byly jen ob-
tížně realizovatelné. 

Můžete nám přiblížit významné projekty,
které byly s přispěním prostředků EU
v kraji realizovány?

Jen pro příklad lze zmínit některé z těch
nejvýznamnějších. Velmi významné pro-
středky šly v rámci institucí zřizovaných
Královéhradeckým krajem do zvyšování
kvality vzdělávání. Velice nákladné jsou
také projekty v oblasti silniční infrastruk-
tury. Mezi mnoha lze zmínit například re-
konstrukci mostů po celém území Králové-
hradeckého kraje, která byla rozdělena do
několika etap. Další nákladnou akcí byla re-
konstrukce komunikace II/303 a její rozší-
ření o stoupací pruhy na vrchol Pasa na
Broumovsku. Dotace na tuto akci činila ne-
celých 80 milionů korun. Zhruba stejnou
podporu měla oprava silnice II/304. S výra-
zným přispěním Evropské unie se podařilo
rekonstruovat také silnici II/316 vedoucí
z Kostelce nad Orlicí k hranicím s Pardubic-
kým krajem. Podobně významných akcí ale
bylo mnohem víc. Evropské prostředky ale
neprospívají jen motoristům. Hojně využí-
vaná je třeba cyklostezka vedoucí z Hradce
Králové na Kuks. Zhruba 65 miliony byla
podpořena nedávno ukončená rekon-
strukce gymnázia J. K. Tyla v Hradci Krá-
lové. Téměř sta milionů dosáhla podpora
na přestavbu planetária v Hradci Králové. 

Jak jste připraveni na programovací ob-
dobí 2014 – 2020 z hlediska čerpání evrop-
ských fondů, na co se chcete především
zaměřit?

Kvůli novému programovacímu období
vypracoval Královéhradecký kraj několik
strategií. Zmínit lze Strategii rozvoje Králo-
véhradeckého kraje 2014 – 2020 
•  základní a významný koncepční doku-

ment strategického zaměření určující
hlavní směry rozvoje KHK na období
příštích 7 let

•  dokument je připraven k předložení ke
schválení Zastupitelstvu KHK 

•  tento dokument je základní podmínkou
pro čerpání finančních prostředků z EU
v novém programovém období 2014-
2020

•  na SRK KHK navazuje akční plán Pro-
gram rozvoje KHK 2014-2015, který je
momentálně ve fázi zpracovávání

Program rozvoje cestovního ruchu na ob-
dobí 2014 – 2020
•  významný koncepční materiál pro oblast

cestovního ruchu na nové programové
období

•  práce na dokumentu započaty v únoru
2014, předpoklad dokončení a schválení
v orgánech kraje nejdéle do června 2015

Klíčovým hospodářským partnerem České
republiky je Německo.  Co je charakteris-
tické podle Vás pro vztahy mezi oběma ze-
měmi, která konkrétní pozitiva to kraji při-
náší?

Vzhledem k poloze Královéhradeckého
kraje je pro nás velmi významným partne-
rem Polsko, se kterým máme dlouhou spo-
lečnou hranici. Přeshraniční spolupráce
Česka a Polska, na které se významnou
měrou podílí i Královéhradecký kraj, je
v rámci celé Evropské unie tím vůbec nej-
úspěšnějším. V soukromém sektoru jsou
pro nás ale německé společnosti samo-
zřejmě velice významné. Na území Králo-
véhradeckého kraje se nacházejí hned dva
závody společnosti Škoda Auto, která je
součástí koncernu Volkswagen. Tento kon-
cern je strategickým investorem a jedním
z největších zaměstnavatelů v kraji. Na
každé pracovní místo v jeho závodech
navíc připadá několik dalších pracovních
pozic u subdodavatelských společností.
V kraji ale působí i další významné ně-
mecké společnosti. ■

V soukromém sektoru jsou pro nás 
německé společnosti velice významné,
řekl CzechIndustry Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
na svém 13. zasedání konaném dne 31.
března 2014 schválilo rozdělení finanč-
ních prostředků v dotačních programech
volnočasových aktivit, sportu a tělový-
chovy, vrcholového a výkonnostního
sportu a programu obnovy venkova Krá-
lovéhradeckého kraje.

Seznamy podpořených příjemců
jsou zveřejněny v dotačním portále
Královéhradeckého kraje – DOTIS na
adrese http://dotace.kr-kralovehra-
decky.cz. V jednotlivých dotačních ob-
lastech najdete vždy konkrétní dotační
program a seznam schválených pří-

jemců. Jednotliví příjemci pak mohou
sledovat i stavy svého projektu – viz ta-
bulka stavů v informacích z roku 2011

http://www.kr-kralovehradecky.cz
/ c z / k r a j - v o l e n e - o r g a n y / g r a n t y -
dotace/granty-dotace-2010/sledovani-
stavu-zadosti-a-vyuctovani-projektu-
42874/ .

Nově zavedeným stavem je infor-
mace – Dotace neposkytnuta. Tato infor-
mace slouží pro ukončení evidence žá-
dostí, které získaly dost bodů v hodno-
cení, ale vzhledem k převisu požadavků
jim nebyly přiděleny finanční pro-
středky. 

Pokud je stav žádosti Bodové hodno-
cení OK, pak to znamená, že projekt je
v pořádku, ale z důvodů vyčerpání finanč-
ních prostředků již nemohl být podpořen.
Jeho podpora je možná z vrácených fi-
nančních prostředků v průběhu roku.

Na začátku května 2014 budou zveřej-
něny seznamy příjemců pro další do-
tační oblasti vyjma oblasti životního
prostředí a zemědělství a dotačního pro-
gramu podpora hasičské techniky pro
obce s JPO. Tyto dvě jmenované oblasti
respektive programy budou zveřejněny
po jednání zastupitelstva 23. června
2014.

Dotační programy Královéhradeckého kraje v roce 2014
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Uplynulé desetiletí členství České repu-
bliky v Evropské unii dává možnost nejen
bilancovat, ale současně připomenout
dobu, která tomu předcházela. Jste spolu-
autorem knihy s názvem Kterak jsme
vstupovali, jež mapuje všechny klíčové
etapy a momenty českého sbližování
s Unií v období od roku 1997 až po summit
EU v Kodani v prosinci 2002. Můžete
našim čtenářům přiblížit toto období s od-
stupem více než patnácti let?

To by pomalu vydalo na další knihu.
Stručně řečeno, cílem bylo zkoordinovat
přípravu na členství tak, abychom náraz
způsobený vstupem do po všech strán-
kách vysoce konkurenčního prostředí,
bez větších problémů ustáli. Současně
pak, abychom v jednáních maximálně na-
plnili politický mandát, který jsme od
vlády dostali, a který podstatným způso-
bem nebyl rozporován ani v Poslanecké
sněmovně. Zahraniční odborníci si na
rozdíl od mnohých českých politiků
všimli, že se to nejlépe dařilo dvěma
zemím a jednou z nich byla ČR. Měli jsme
pověst vyjednávačů hodně lpících na čes -
kém dresu, ale respektovaných pro jejich
aktivní a konstruktivní přístup. Dokázali
jsme vidět dál než na špičku nosu. Dá se
říct, že jsme vstupovali jako země, která
má vysoký potenciál a se kterou se po-
čítá, možná více, než byla či je její váha.
Byly to stovky složitých jednání, střetů,
velkých nervů, ale i humorných situací.
Po dvanácti letech mohu říct, že z celé
řady důvodů, hodně ležících v české poli-
tice, jsme potenciál naplnili jen velmi
málo. Vytratila se aktivita, sebevědomí,
schopnost ovlivňovat dění, vytratil se
vliv.

Které momenty podle Vás byly rozhodu-
jící? Ne všichni nás přijímali s otevřenou
náručí…

To je pravda. Ale patřili jsme mezi země,
o které byl spíše větší, než menší zájem.
Rozhodující bylo, že jsme věděli, co
chceme, že jsme byli připravení a uměli
jsme argumentovat a vyjednávat. Požado-
vali jsme vše podstatné, ale nic zbyteč-
ného, nechovali jsme se jako zlatokopové,
kteří nakonec spláčou nad výsledkem, pro-
tože nevěděli do čeho jdou a co je únosné
pro protistranu. Nepřinášeli jsme do EU
žádné větší problémy. Stejně tak bylo pod-
statné, že ČR potvrzovala historicky danou
pověst klidného ostrůvku demokracie
a ekonomické stability v regionu. Obrov-
skou roli, byť to mnozí nedocenění neradi
slyší, sehrál Václav Havel. 

Co Vy osobně považujete při předvstup-
ních rozhovorech za největší úspěch, kte-
rého se v tomto období podařilo dosáh-
nout a naopak, kde jsme mohli, obrazně
řečeno, získat více?

Velmi nerad hodnotím vlastní práci
a práci nejbližších kolegů. Mohl bych spíše
poskytnout reference na články, které se
psaly v renomovaných bruselských a ev-
ropských periodikách. Myslím, že to nej-
podstatnější bylo, že jsme prakticky napl-
nili mandát, tedy zadání, které jsme do-
stali. To se málokomu podařilo. Určitě
velmi úspěšnou kapitolou přístupových
jednání byly daně. Nebo celkem inovativní
způsob, jak perspektivně v té době těžko
čerpatelné prostředky ze strukturálních
fondů dostat přímo do rozpočtu ČR. Také
potěšilo, že ve Vámi zmiňované Kodani šé-
fové všech klíčových zemědělských a po-
travinářských organizací přímo na tiskovce
poděkovali a řekli, že se dosáhlo maxima
možného. Asi se dalo získat někde více, to
asi lze vždy. Otázkou pak ale je, kde Vám to
protistrana sečte a kde si to vezme zpět.
Nejde tedy o to dostat co nejvíce, ale to, co
skutečně potřebujete. Nicméně, mrzí mě,
že EU tehdy neměla více finančních pro-
středků pro zemědělce všech nově přistu-
pujících zemí. Přestože se v prvním roce
členství zvýšily příjmy českých zemědělců
ze všech nových zemí nejvíce, cca o 120 %,
tak ty nerovnosti oproti starým členům
jsem vnímal, a to i přes některé naše nižší
náklady. Ostatní nové země však na tom
nebyly jinak.

Referendum nakonec rozhodlo o našem
vstupu. Připusťme možnost, že by do-
padlo opačně.  Česká republika by tak
stála mimo hlavní proud evropského vý-
voje. Obstála by?

Těžko říct, je to ryzí spekulace. Řeknu to
takto, přežili bychom. Ale řadu následně
realizovaných investic bychom neviděli,
peníze ze strukturálních fondů by nebyly,
v obchodě a volném pohybu osob by pře-
trvaly překážky apod. Prostě, nebylo by to
jednoduché.

Když bychom bilancovali deset let našeho
členství. V čem jsou pro nás hlavní pří-
nosy? 

Ukotvili jsme se ve stabilním a bezpeč-
ném, přes některé problémy i prosperují-
cím prostředí. Vzpomeňme si na naše his-
torické zkušenosti se sousedem na západ
od našich hranic a Ruskem s jeho mocen-
skými choutkami na východě. Podívejme
se na Ukrajinu. Dnes mnohé považujeme

za samozřejmost, ale … Jsme součásti vni-
třního trhu, máme minimální překážky
a mohl bych pokračovat. Tím nechci říct, že
vše je růžové. Vůbec ne. V mnohém bych
čekal silnější a akceschopnější unii. Efek-
tivnější realizaci některých záměrů, nižší
administrativní zátěž, nižší náklady, a zase
bych mohl pokračovat. Nalejme si však čis-
tého vína. Vždyť i my jsme unií a mnohé
můžeme ovlivňovat. Proč jsme v tomto ne-
byli úspěšnější? 

Často diskutovanou otázkou je, zda EU
jako taková je nevratný proces nebo může
dojít k jejímu rozpadu. Jak ji vnímáte z po-
hledu dalšího vývoje evropské integrace? 

Rozpadnout se může skoro všechno. Nic
není jednou provždy dané. Chceme-li sta-
bilní a prosperující EU, musí se o to pečo-
vat a usilovat, musíme se vyvíjet. A to
i úsilí naše a my sami.

Myslíte si, že česká politická scéna hájila
dostatečně naše zájmy v Bruselu?

Rozšířil bych vaší otázku, resp. odpověď
na ni. Už jsem říkal, že jsme nenaplnili náš
potenciál, což je téměř trestuhodné. Ne
nutně jsme měli jasně definované zájmy,
ne vždy o ně naše politická reprezentace
uměla pečovat, ale také mnohdy jsme si
neuměli uvědomit, kolik máme společných
zájmů s našimi partnery a ani o ty nebylo
pečováno. Někdy se naše politická repre-
zentace chovala ignorantsky a sobecky. EU
tady měla být pro nás, ale nechtějte nic od
nás, jakoby říkali naši politici.

V čem je podle Vás hlavní přínos toho, že
je Česká republika součástí jednotného
evropského trhu?

Dovolte mi odpovědět určitou paralelou.
Představme si, že ČR je také takovým jed-
notným trhem všech krajů, měst, obcí, lidí
a podniků. A nyní mezi jednotlivé kraje po-
stavte překážky všeho druhu. To znamená,
představme si, že podnikatel či občan Mo-
ravskoslezského kraje ve svém podnikání
a životě musí překonávat překážky kladené
sousedním krajem. Jaký by to mělo
dopad, je asi zřejmé. A my tyto hranice
v EU už nemáme a čelíme jen dílčím pře-
kážkám, které bychom ale také měli od-
bourat. Rozhodně bych tuto ambici měl,
rozhodně by z toho český podnik a občan
profitoval.

Myslíte si, že větší konkurence je prospěš-
nější pro české firmy nebo se některé
z nich mohou kvůli tomu ocitnout v ohro-
žení?

Ukotvili jsme se ve stabilním a bezpečném, přes některé
problémy i prosperujícím prostředí,
říká v rozhovoru pro CzechIndustry věnovaném 10 letům členství České republiky v Evropské unii
Pavel Telička, lídr hnutí ANO v letošních volbách do Evropského parlamentu. V hnutí ANO se
specializuje na problematiku EU a snižování administrativní zátěže. A proč jde do politiky? „Poměry
u nás překročily veškeré meze a nerad bych si jednou vyčítal, že jsem se nepokusil přispět k jejich
nápravě a také zlepšení naší pozice v Evropě.“
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Větší konkurence, je-li to konkurence
férová a s rovnými podmínkami, je
zdravá a těží z ní nejen česká ekonomika,
ale hlavně spotřebitel. To neznamená, že
každá firma obstojí nebo že se nemůže
ocitnout v ohrožení. Ale socialistické hos-
podářství jsme tu již měli a s jeho dů-
sledky se potýkáme dodnes. I ve sportu
je lepší se měřit s těmi dobrými a lepšími,
těžko budeme lepší, když budeme hrát
jen se slabšími a jen proto, aby mohli
hrát úplně všichni. Já českým podnikům
ale věřím. 

Pokud jsou schopny se vypořádat
s někdy hostilním prostředím české poli-
tiky a exekutivy, s vysokou administra-
tivní zátěží, s mnohými nekonzisten -
tnostmi a neustále se měnícími podmín-
kami, tak po uskutečnění nezbytných ná-
prav výše uvedeného dle mého názoru
vesměs v konkurenci obstojí. Zejména,
když je budeme umět i chránit proti ne-
kalé konkurenci.

Máme ambiciózní plány z hlediska ex-
portu a konkurenceschopnosti – patřit do
roku 2020 do dvacítky nejvíce konkuren-
ceschopných zemí. Je to reálné, podobné
ambice mají i další země?

Nevím. Mě více než politické deklarace
zajímá recept, jak dosáhnout pozitivních
posunů. Zbývá šest let a to není mnoho.
Mluvím s byznysem, zahraničními inves-
tory a dalšími subjekty. Je tu stále mnoho
negativního. Tanečky kolem investice
Amazonu nesvědčí o tom, že to máme
zcela v hlavě srovnané.

Je podpora českého státu v tomto dosta-
čující, co je je třeba udělat pro to, aby-
chom obstáli?

Lze udělat mnohé. Minimálně implicitně
o tom hovořím výše. Začal bych ale sníže-
ním administrativní zátěže, odstraněním
některých překážek, jednodušší legislati-
vou, lepším přístupem k finančním pro-
středkům zejména pro malé a střední pod-
niky. Udělal bych audit našeho vzděláva-

cího systému, více bych naslouchal potře-
bám průmyslu v tomto směru. Je toho
více, ale toto by byl dobrý začátek.

Posílení národní i evropské konkurence-
schopnosti souvisí čerpáním financí z ev-
ropských fondů. V tom si nevedeme nej-
lépe. Myslíte si, že nastal čas změny?

To jste řekl velmi mírně. Stav je takový,
že bych rád viděl i vyvození zodpovědnosti
konkrétních subjektů. I politické. Zda nastal
čas pro změny? Je pět minut po dvanácté.
Ale vidím, že ministryně Jourová se do
toho pustila, budu ji držet palce.

Je podoba operačních programů pro další
programovací období odpovídající našim
potřebám?

Je tam podstatný posun správným smě-
rem. Ale není to jen o programech, ale
konkrétních politikách vlády, strategii jed-
notlivých odvětví, cílech regionů, záleží na
konkrétních plánech a jejich dodržování.
Postrádám větší systémovost, koncep -
čnost a strategický výhled. Některá jednání
stále probíhají, tak vyčkejme jejich vy-
ústění.

Bruselu je často vytýkána jeho těžkopád-
nost, odtržení od reality, snaha o přílišnou
regulaci.  Jaké výhrady Vy osobně máte
vůči Komisi a naopak, co bystě řekl na její
obhajobu?

Moje výhrady by byly celkem podobné.
Myslím, že jste to vystihl velmi dobře.
Ještě bych dodal, že někdy je třeba lépe
anticipovat vývoj, rychle reagovat na aktu-
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Pavel Telička (*24. srpna 1965, Washing-
ton, USA) je český lobbista, někdejší
diplomat a člen Evropské komise.
V roce 1986 vystudoval Právnickou fa-
kultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté
pracoval na Ministerstvu zahraničních
věcí ČSSR. V letech 1991 až 1995 půso-
bil ve Stálé misi České republiky při
EU. V roce 1998 se stal náměstkem mi-
nistra zahraničí a v roce 1999 1. ná-
městkem ministra a státním tajemní-
kem pro evropské záležitosti. V době
přístupových rozhovorů o vstupu
České republiky do Evropské unie vedl
český vyjednávací tým a poté se stal
velvyslancem a vedoucím Stálé mise
ČR při EU. V roce 2004 byl za Českou
republiku krátce členem Prodiho Ev-
ropské komise. V prosinci 2004 spolu-
založil lobbistickou firmu BXL Consul-
ting v Bruselu, které je spolumajitelem
a ředitelem. V srpnu 2013 se stal tváří
hnutí ANO 2011.
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ální potřebu, rád bych viděl transparent-
nější chování, průběžné a kritické vyhod-
nocování účinnosti programů a politik. Po-
strádám větší odvahu a snad i vizi.

Často lze strany průmyslu slyšet kritiku,
že EU má řadu ambiciózních cílů, napří-
klad v oblasti energeticko-klimatické poli-
tiky s tím, že dopadové studie nejsou příliš
realistické a mají na průmysl negativní
dopad, takže hrozí některým odvětvím na
starém kontinentu zánik…

Absolutně souhlasím. A dříve dokonce
žádné dopadové studie ani nebyly. Bez
nich si nedovedu představit žádné klíčové
rozhodnutí, žádnou právní normu. Ale
zase, podívejme se pravdě do očí. České
vlády neustále Brusel kritizovaly, ale vždyť
jim nic nebránilo, aby usilovaly o to, aby
jak Rada EU (Komise tak již činí), tak sa-
motná ČR pečlivě vyhodnocovaly dopady
přijímaných norem a rozhodnutí. A ještě
bych chtěl vidět, aby každá další zbytná

zátěž byla kompenzována požadavkem na
redukci zátěže v jiné otázce, která je v pů-
sobnosti předkladatele. Vždyť nelze ne-
ustále jen nakládat, zejména když čínská,
ruská a další konkurence mají méně ná-
ročné regulatorní prostředí. 

Jak Vy osobně vnímáte přijetí eura. Kdy
by k tomu mělo dojít?

Až budeme připraveni, a to udržitelně
připraveni, a až si eurozóna vyřeší existu-
jící problémy. Není v našem zájmu zavést
euro, když budeme splňovat kritéria jen
s odřenýma ušima. 

Dnes již vládní koalice chce zavést „zá-
sadní změnu“ v postoji české vlády k Ev-
ropské unii a zahájit „strategický dialog“
s Německem. V čem by konkrétně měly
tyto změny spočívat?

Mně bude pro začátek stačit, když pře-
staneme z ryze ideologických důvodů oko-
pávat EU kotníky, když si jasně vydefinu-

jeme naše klíčové národní zájmy, stano-
víme si priority na dalších pět až deset let,
tyto priority se budeme snažit prosazovat
s přihlédnutím i k zájmům dalších part-
nerů, začneme se chovat méně sobecky
a více zodpovědně, budeme aktivní a ne-
budeme jen čekat, co nám z Bruselu při-
stane na stole a pak to ještě obalíme v Pos-
lanecké sněmovně. Pak z toho bolí žaludek
a netrávíme. Ve vztahu k Německu bych
měl na mysli sebevědomou politiku, zo-
hledňující ale skutečnost, že při otevřenosti
naší ekonomiky máme řadu společných
zájmů. Ale nemluvím o druhém extrému,
závislosti nebo servilitě.   

Jak hodnotíte česko-německé vztahy a na
co by se měly především zaměřit do bu-
doucna? 

Hodnotím je jako celkem dobré, ale
málo živé. Zaměřil bych se na budoucnost
a ne minulost, na ekonomiku, rozvoj do-
pravních a energetických sítí, užší spolu-

práci všude tam, kde je relevantní vyšší
přidaná hodnota, rád bych viděl těsnější
vazby v oblasti výzkumu a inovací, vidím
potřebu odstranění některých překážek pro
volný pohyb.

Hospodářské a obchodní vztahy Česka se
SRN mají řadu nej. Na druhé straně jsou
tady stále „stíny minulosti“. Co je třeba
udělat pro to, abychom se na ně dívali pri-
zmatem současnosti. Za krok v tomto
směru je možné považovat vystoupení bý-
valého premiéra Nečase v Mnichově před
dvěma lety, i když u nás bylo přijímáno
s rozpaky… 

Zmiňujete premiéra Nečase, já bych
zase rád zmínil odvahu a zásadovost pre-
zidenta Gaucka. Škoda, že český prezident
neprokázal větší odvahu a vstřícnost. Ně-
mecký prezident si ji zasloužil, myslím, že
očekával více. Jinak bych asi zopakoval od-
pověď na předchozí otázku. Dívejme se do
budoucnosti.

V rozhovoru, který otiskl časopis CzechIn-
dustry s Mirkem Topolánkem na téma
energetika, doslova uvedl: „Největší sta-
rosti mi dělá ta zahleděnost do českého
rybníčku. Nemusí se nám líbit, co dělají
v energetice Němci, ale jako fakticky se-
dmnáctá spolková země to prostě dost
dobře nemůžeme ignorovat.“ My jsme
pro jádro, Němci proti, nemůže tato sku-
tečnost vyvolat určitě třecí plochy nebo
dokonce tlak ze strany Německa na naši
energetickou politiku? 

No, dovolte mi v prvé řadě odmítnout tu
sedmnáctou spolkovou zemi. K součas-
nému Německu chovám velký respekt, ale
stejně tak velký k vlastní zemi. K věci. Hle-
dejme, jak jsem uvedl výše, možnosti větší
interakce i v energetice. Ale máme svá
specifika a současné dění na Ukrajině je
nám připomíná. Je to naše volba a vy-
chází-li nám jádro přesvědčivě, pak se ho
držme.

Jste lídrem hnutí ANO pro volby do Evrop-
ského parlamentu. Logicky se dá předpo-
kládat, že v létě usednete do jeho lavic.
Kterým hlavním tématům se chcete věno-
vat na evropské úrovni?

Kdysi jsem ještě jako český eurokomi-
sař měl interview pro FT Deutschland. Ne-
ustále mě redaktor tlačil do odpovědi,
jaké bych chtěl mít v první Barrosově Ko-
misi portfolio. Nechtěl jsem komunikovat
s designovaným předsedou přes média,
chvíli jsem se bránil odpovědi. Pak jsem
ale částečně pod určitou pachutí z němec-
kého tlaku na to, aby jeho komisař byl tím
tzv. superkomisařem pro ekonomiku,
uvedl, že právě toto portofilo bych bral.
Nemyslel jsem to vážně, ale nedalo mi to
dát najevo, že to přeci není automatické
a že i ČR může chtít významnější portfolio.
Druhý den napsal FTD, že Telička je kon-
kurentem Verheugena. Zajímavé na tom
bylo, že jsem dostával velmi pozitivní re-
akce od německého a rakouského by-
znysu. Už méně od českých politiků. To
o něčem svědčí, ale zároveň tím říkám, že
se již delší čas upínám k otázkám vnitř-
ního trhu, dlouhá léta se zabývám admi-
nistrativní zátěží a dopravními sítěmi. Ne-
podceňuji ani zemědělství. Je toho
hodně, ale budu respektovat také zájmy
kolegů a budu muset záměry redukovat.
A hlavně, musím vyčkat, zda dostanu
mandát a jak silný mandát to bude pro
mě, i pro ANO. Chceme-li změny v ČR,
pro které jsme dostali silný mandát, po-
třebujeme být silní i v Evropě. 

Myslíte si, že v něm bude slyšet český hlas
více, než tomu bylo doposud?

O tom vůbec nepochybuji. Budeme-li
zvoleni, tak stoprocentně. Stačí, když se na
mě a kolegy zeptáte v evropských institu-
cích. Když nic jiného, tak toto mohu slíbit.

Žijeme v turbulentním prostředí, které vy-
žaduje rychlou reakci na řadu událostí,
které ho provází. Dá se očekávat, že Unie
jako instituce bude v příštích letech více
realistická a bude operativněji reagovat na
potřeby jednotlivých zemí i celku? 

Snad. Budeme mít ambici k tomu při-
spět.  ■
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Každý politik, který promlouvá v Ev-
ropském parlamentu, vyjadřuje tiše,
nebo otevřeně svůj evropský sen

a já bych se rád držel této dobré tradice.
Nejdříve bych Vám řekl, co není mým

evropským snem. Nechal jsem se inspiro-
vat známým polským filozofem Leszkem
Kołakowskim, který přednesl přednášku
nazvanou „Co je to socialismus“. Myslím,
že to bylo v roce 1957. Začal tím, že řekl:
„Soudruzi, byl jsem požádán, abych Vám
řekl, co to je socialismus. Dobrá. Ale nej-
dřív Vám řeknu, co není socialismus. Soci-
alismus, soudruzi, nejsou vraždy politic-
kých protivníků, socialismus nejsou kon-
centrační tábory, socialismus nejsou poli-
tičtí vězni, socialismus není cenzura.“ V ta-
kovém stylu pokračoval více než půl ho-
diny. Já budu hovořit kratší dobu a za pět
minut Vám řeknu, co není můj evropský
sen. Ale musím dodat, že na konec svého
projevu Leszek Kołakowski řekl: „A nyní,
přátelé soudruzi, Vám řeknu, co je socialis-
mus. Socialismus, soudruzi, je dobrá věc.“
A to bylo všechno.

Pět minut strávím tím, že řeknu, co není
můj evropský sen. Můj evropský sen neob-
sahuje bláznivé stěhování Evropského par-
lamentu ze Štrasburku do Bruselu a na-
opak. Můj evropský sen neobsahuje ne-
smyslné směrnice, jako například směr-
nice o energeticky úsporných žárovkách.
Mám jednu doma na chalupě a vypadá to
tam jako na hřbitově nebo v márnici, takže
hovořím z vlastní zkušenosti. Evropský sen
neobsahuje takzvanou bruselsko-evrop-
skou architekturu, která někdy vypadá jako
nafouklá krabice od bot. Navíc můj evrop-
ský sen nezahrnuje steak v ústředí Evrop-
ské komise, který vypadá jako žvýkačka
a chutná jako žvýkačka, což je také má zku-
šenost. Toto není můj evropský sen.

Teď Vám řeknu, jak vypadá můj evrop-
ský sen. Začnu citátem českého filozofa
Václava Bělohradského, který uvedl, že
„evropské občanství je kulturní volba“ a já
s ním souhlasím, protože my všichni jsme

se někde narodili a není to naší zásluhou.
Ale kulturní volba ve prospěch evropského
občanství vyplývá z naší svobodné vůle,
platí a je užitečná zejména v obtížných si-
tuacích, jako je ta stávající. Definujme si,
co to znamená. Za prvé, kultura je něco
více než jenom chladný ekonomický kalkul
srovnávající výnosy a ztráty. Kultura je
soubor společných pravidel chování. V in-
tegračním procesu musíme vycházet z rov-
ných pravidel z nerovných úrovní. V čem
tedy spočívá rozdíl? Společná pravidla
jsou například vztah mezi minimální
mzdou a průměrnou mzdou, nicméně
mzda závisí na produktivitě práce a nelze
ji upravit společnými zásadami. Takováto
společná pravidla ale potřebujeme v řadě
oblastí evropské politiky. Začněme u za-
hraniční politiky. Stále platí ta ironická
otázka Henryho Kissingera: „Komu mám
do Evropy volat, na jaké číslo?“  Stále Ev-
ropská unie nemá společnou zahraniční
politiku. Pokud jde o takzvanou měkkou,
neformální politiku, musím kriticky říci, že
někdy mi to připomíná opakování appe-
asementu ze 30. let.

Ale abychom neměli jenom neformální
politiku, potřebujeme společnou obrannou

politiku. Máme osmadvacet armád, které
nejsou plně kompatibilní. Společná evrop-
ská armáda, a to je dlouhodobý sen, by
byla levnější a efektivnější. Potřebujeme
také společnou fiskální politiku, harmoni-
zaci zdanění.

Velice rád Vám oznamuji, že Česká re-
publika přijala fiskální pakt a já jsem vel-
kým příznivcem přijetí eura v co nejkratším
časovém horizontu. Protože ti, kteří euro
kritizují, mají něco, čemu já říkám strach
z neznámého. Myslím si, že euro je stabili-
začním faktorem hospodářského rozvoje.
Ale ještě k tomu potřebujeme společná
pravidla sociální politiky, potřebujeme za-
hájit evropskou sociální chartu, potřebu-
jeme společná pravidla v oblasti politiky ži-
votního prostředí a konečně potřebujeme
odvahu pro velké projekty jako transevrop-
ské sítě, včetně železničních a dálničních
sítí a vodních koridorů. I když tyto dlouho-
dobé projekty přesahují horizont politic-
kého myšlení, který je obyčejně pouze čtyř-
letý.

Vážení kolegové, rád bych skončil tím, že
vznesu jeden protest. Pan Cohn-Bendit,
který tu bohužel není, vydal výzvu „Mladí
Evropané, spojte se“. Musím protestovat,
protože jsem starý Evropan a chápu tuto
deklaraci jako věkovou diskriminaci, která
je přísně proti zásadám Evropské unie.
A co ještě znamená „spojte se“? Pokud to
znamená „integrujte se prostřednictvím
společných pravidel“, pak úplně souhla-
sím. Pokud to znamená „sjednoťte se“, tak
jsem jasně proti. Protože uniformnost je
šedá a nudná. Jsem proti společnému ev-
ropskému sýru, jsem proti společnému ev-
ropskému pivu. Pokud mohu, tak bych
Vám doporučil české pivo, které je nejlepší
na celém světě. Potřebujeme integraci. Ev-
ropskou federaci, nikoli evropský unitární
stát.

Samým závěrem, vážení kolegové, bych
se znovu vrátil určitou formou k Leszkovi
Kołakowskemu. Hluboko ve svém srdci
věřím, že Evropská unie je dobrá věc. ■

Hluboko ve svém srdci věřím, že Evropská unie je dobrá věc… 
Prezident republiky Miloš Zeman během návštěvy Evropského parlamentu ve Štrasburku 
pronesl 26. února projev, ve kterém řekl:

Prezident republiky Miloš Zeman usku-
tečnil dne 26. února 2014 pracovní náv-
štěvu Evropského parlamentu ve
Štrasburku. V sídle Evropského parla-
mentu se zapsal do “Zlaté knihy vý-
znamných návštěvníků Evropského
parlamentu,”  setkal se s předsedou
Martinem Schulzem, vystoupil v plénu
parlamentu a poté odpověděl na
otázky novinářů. Prezident republiky se
zúčastnil vernisáže výstavy k projektu
vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
„Budoucnost vnitrozemských vodních
cest v EU – TEN-T a Vodní koridor
Dunaj-Odra-Labe“.
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Valná část tuzemských podnikatelů by
upřednostnila přijetí eura v letech 2018
až 2020. Z toho takřka 30 % je přesvěd-

čeno o tom, že euro mělo už být přijato dřív.
Zhruba třetina firem se domnívá, že euro by
mělo být přijato až po roce 2020. „Česká re-
publika má zpoždění. Ve srovnání se zeměmi,
které společně s ČR vstoupily v roce 2004 do
EU, většinou již mají euro nebo se na jeho při-
jetí v nejbližší době chystají,“ upozornil Jaro-
slav Hanák, prezident SP ČR.

Důvodem požadavku je zejména omezení
rizika kurzových výkyvů a snížení transakčních
nákladů v rámci výrazně exportně orientované
české ekonomiky. Vstup do eurozóny má
i další příznivé dopady. Jak uvedl na Podnika-
telském fóru investiční bankéř Ondřej Jonáš,
členství v eurozóně by pomohlo růstu českého
HDP o 1,5 procenta ročně. Ve finančním vyjá-
dření by země ročně získala po zavedení eura
o 50 až 60 miliard korun ročně navíc.

Podnikatelského fóra se zúčastnil předseda
vlády Bohuslav Sobotka, předseda Evropské
rady Herman Van Rompuy, státní tajemník pro
evropské záležitosti Tomáš Prouza, ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek, náměstek
ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun, ale
jako vystupující i předseda představenstva
České spořitelny Pavel Kysilka či CEO společ-
nosti Siemens Industrial Turbomachinery Edu-
ard Palíšek a další hosté. Svaz průmyslu a do-
pravy ČR vedle Jaroslava Hanáka na fóru za-
stupoval viceprezident Svazu Radek Špicar
a případovou studií výhod či nevýhod členství
ČR v EU z pohledu podnikatele prezentoval šéf
společnosti LINET Zbyněk Frolík, člen předsta-
venstva SP ČR.

Členství ČR v EU bylo přínosem 
pro firmy
Jaroslav Hanák ve svém vystoupení poukázal
na desetiletý přínos vnitřního trhu pro tuzem-
ské firmy. Ze zmíněného šetření vyplynulo, že
jednotný vnitřní trh považuje za výhodu polo-
vinu firem v zemi. Šéf SP ČR zmínil i přínos
v podobě růstu objemu zahraničního ob-
chodu a investic. „Firmy dokázaly situaci ma-
ximálně využít k exportu,“ poznamenal. Podle
údajů Evropského statistického úřadu dosáhl
export ČR do zemí EU27 v roce 2003 částky
37,6 miliardy eur, v roce 2004 už to bylo 48,3
miliardy eur a v roce 2012 se tato částka více
než zdvojnásobila a dosáhla hodnoty 98,5 mi-
liardy eur. Podobný vývoj je od vstupu ČR do
EU možné sledovat i u zahraničního obchodu
mimo EU.

Projevil se i efekt silnější konkurence, a to
v lepší alokaci kapitálu a v zefektivnění výrob-
ních procesů zaváděním inovací. Silnější inte-
rakce s vyspělým zahraničím umožnila sdílení
a přebírání zkušeností v oblastech řízení spo-
lečností (corporate governance), firemní kul-
tury, řízení kvality i výzkumu a vývoje.

Tuzemští podnikatelé oceňují svobodu po-
hybu osob, volné hranice bez víz a kontrol. Za
jednoznačnou prioritu ji považuje až 70 % pod-
nikatelů v České republice.

Evropské dotace

Tuzemské firmy vyzdvihují i přínos dotací
a podpůrných nástrojů z fondů EU. Až 56 % tu-
zemských firem je považuje za jasnou výhodu
a přínos pro ně. Celkově zhruba 80 % podni-
katelů má osobní zkušenosti s dotacemi
z fondů EU.

Loňský rok, kterým skončil víceletý finanční
rámec 2007 – 2013, byl pro ČR nejúspěšnější,
když čistá pozice dosáhla rekordní částky 84,1
miliardy korun. Od vstupu ČR do EU v květnu
2004 do konce loňského roku si ČR sáhla na
676,2 miliardy korun, přičemž do společného
rozpočtu EU přispěla částkou 342,8 miliardy
korun, což znamená - celkem jsme z EU získali
o 333,4 miliardy korun více, než kolik jsme při-
spěli. Zhruba čtvrtina tuzemských podnikatelů
oceňuje pak bezpečnostní aspekt členství
země v EU. Poslední vlny rozšíření byly rozho-
dujícími kroky směřujícími k sjednocenější Ev-
ropě a současně zvýšily bezpečnost a stabilitu
regionu.

Téměř pětina firem zmiňuje jako jasnou vý-
hodu členství harmonizaci pravidel a stan-
dardů, což společně se stabilnějším prostře-
dím v regionu přineslo evropským firmám
méně nákladů a rizik.

Došlo i k posunu v hodnotách tuzemského
byznysu a výrazné kultivaci podnikání. „Patrné
jsou změny v chování v oblasti daní,“ pozna-
menal Jaroslav Hanák.

Jak uvedl, za posledních 10 let jsou jasné
posuny od lavírování na okraji zákonných li-
mitů směrem k jistotě, která obstojí i z hlediska
budoucnosti. Firmy dávají přednost bezpro-
blémovému, právně čistšímu řešení před zpo-
chybnitelnou variantou momentálně třeba
i výhodnější. Naučily se volat po jistotě, před-
vídatelnosti, průhlednosti. Více chápou ne-
zbytnost opatření, které je sice zatěžují, ale
jsou v zájmu omezení možností pro nepoc-
tivce ze stejného prostředí. Nemalou roli
v tomto posunu sehrály velké nadnárodní kor-
porace, jejich podniková kultura i způsob ko-
munikace.

Jaroslav Hanák vzkázal euroskeptikům před
květnovými volbami do Evropského parla-
mentu, že ČR patří do Evropské unie a je jeho
nedílnou součástí.

Politici 10 let v EU nevyužili

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pou-
kázal na to, že podnikatelé se shodují v tom, že
ČR nevyužila 10 let členství v Unii k tomu, aby
se zvýšila její konkurenceschopnost vůči ostat-
ním zemím, v mezinárodním měřítku. Vyplývá
to z šetření, podle něhož více jak 60 % podni-
katelů je přesvědčeno, že ČR nedostatečně vy-
užila členství ČR v EU.

„Zatímco český vývoz výrazně stoupl, za-
tímco firmy pod tlakem krize v roce 2008 zvy-
šovaly konkurenceschopnost, restrukturalizo-
valy se, inovují, řeší otázku zaměstnanosti,
přemýšlí o budoucnosti a jak naplňovat vize,
státní a veřejná práva a politická sféra klopýtá
za těmito změnami a požadavky doby. Ostatní
země provádějí změny rychleji a my ztrácíme

Podnikatelské fórum 10 let ČR v EU: Firmy volají po euru
Jasným signálem, že tuzemské firmy chtějí zavedení eura, je výsledek dotazníkového šetření Svazu
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České spořitelny, v němž tři čtvrtiny tuzemských podnikatelů
vyjádřilo tento požadavek. Zjištění bylo prezentováno 30. dubna v Praze na Podnikatelském fóru 
10 let ČR v EU, které organizoval Úřad vlády společně se SP ČR.
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Jasným signálem, že tuzemské firmy chtějí zavedení eura, je výsledek dotazníkového šetření SP ČR
a České spořitelny, v němž tři čtvrtiny tuzemských podnikatelů vyjádřily tento požadavek, řekl ve
svém příspěvku prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Foto Jiří Janda
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rok co rok své pozice,“ uvedl Jaroslav Hanák.
Upozornil i na stinnou stránku členství v Unii,
jíž je nárůst regulací. „Podniky se při svém pů-
sobení v EU stále více potýkají s rostoucí by-
rokratickou zátěží, škodlivou regulací, přetrvá-
vajícími překážkami na vnitřním trhu, protek-
cionismem a asymetrickým přístupem na třetí
trhy,“ uvedl šéf SP ČR.

Svá slova opírá o zjištění, že téměř dvě tře-
tiny podnikatelů (63 %) považují za největší
mínus nárůst právě administrativy a byrokra-
cie. Vysoký počet zástupců firem (více jak 
55 %) upozorňuje na škodlivé a nadměrné re-
gulace.

SP ČR požaduje proto, aby čeští politici pro-
sazovali v Bruselu snižování regulací a aby
všechny politiky Unie, zejména v oblasti ener-
getiky a klimatu, prošly testem dopadu na prů-
myslovou politiku.

Ke konkurenceschopnosti 
vede podpora vzdělání
Otázka zvýšení konkurenceschopnosti české
ekonomiky byla jedním z témat, jimž se věno-
vali účastníci Podnikatelského fóra. „Konku-
renceschopnost je nikoliv cíl, ale pouze pro-
středek, jak zvýšit HDP,“ řekl ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek. Cestou k jejímu zlep-
šení je podle něj zefektivnění státních institucí
a podpora vědy. Jako opatření na podporu
ekonomického růstu navrhuje snížení admini-
strativní zátěže pro podniky a zlepšení přístupu
k financování pro začínající podnikatele, pod-
poru domácích i zahraničních soukromých in-
vestic. „Potřebujeme propagovat Česko jako
zemi, kde je výhodné investovat a podnikat,“
prohlásil.

Viceprezident SP ČR Radek Špicar ocenil, že
nová vláda premiéra Bohuslava Sobotky se
alespoň rétoricky k EU staví lépe než řada je-
jích předchůdkyň. „Je to jen první výkop, ale
doufáme, že ten zápas bude pokračovat v po-
dobném duchu,“ poznamenal. Podle průmys-
lových podniků konkurenceschopnost v ČR
dusí zejména příliš vysoké ceny energie a ne-
funkční vzdělávací systém. „Produkuje absol-
venty, o které zaměstnavatelé nemají zájem,“
posteskl si. Řešením by podle něj mimo jiné
mohlo být přijetí nového vysokoškolského zá-
kona a finanční podpora ekonomické diploma-
cie, která je „mnohem důležitější než její insti-
tucionální podpora“.

Význam vzdělání zdůraznil také člen před-
stavenstva České spořitelny, a.s., Daniel Heler.
„Musíme v dětech a studentech pěstovat am-
bici dosáhnout kvalitního vzdělání,“ uvedl.
Zmínil nutnost usnadnit získání českého víza
kvalifikovaným zaměstnancům z méně rozvi-
nutých zemí. Jeho snem je vybudovat takové
inovativní prostředí, kde by šlo dosáhnout
„německo-švýcarské kvality za zachování
české flexibility a cen“.

Český byznys chce mít eurokomisaře pro
průmysl
Jaroslav Hanák vyzval vládu a politiky na Pod-
nikatelském fóru k tomu, aby po květnových
volbách do Evropského parlamentu požado-
vala Česká republika eurokomisaře s lepším
portfoliem, než jaké jsme měli doposud. „Řek-
něme si o funkci evropského komisaře pro
energetiku nebo průmysl či dopravu,“ prohlá-
sil Jaroslav Hanák s tím, že ČR je na špici členů

Unie s 35procentním podílem průmyslu na
HDP. „Politici by se měli dohodnout na vý-
razné osobnosti,“ dodal.

Komisař pro uvedené oblasti by mohl po-
moci posílit pozice v Bruselu a zlepšit image
země v EU. Za uplynulých deset let členství ČR
v Unii si totiž naše země nedokázala vybudo-
vat dostatečné pozice, má v evropských insti-
tucích málo vysokých úředníků ve srovnání
s ostatními členy EU a její image není dobrá.
Takový je názor převažující části podnikatel-
ského fóra. Na nedobrou reputaci v Bruselu
poukazuje více jak 80 % tuzemských podnika-
telů.

„Česko jako celek, země s bohatou historií
a mimořádnou polohou si za deset let svou sil-
nou pozici v EU nevybudovala a zdá se, že ji
předběhli někteří, velikostí menší, kteří měli
horší výchozí podmínky,“ uvedl J. Hanák.

Jak upozornil, Česko nedostatečně uplat-
ňuje svůj vliv v rámci institucí EU a není
schopno prosazovat své národní zájmy. Často
ani není jasné, jaký ten národní zájem vlastně
je. „Česká republika si vysloužila image nespo-
lehlivého partnera několika problémovými po-
stoji či aktivitami,“ uvedl šéf Svazu.

Výrazně kritizoval politické elity, že nedoká-
zaly vytvořit systém, který by systematicky vy-
hledával a připravoval nejlepší zástupce a po-
sílal je do Bruselu. „Mít své lidi na důležitých
generálních ředitelstvích je klíčové pro prosa-
zování národních zájmů. To je bohužel fakt, na
který Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňo-
val již minulé vlády a apeluje i na tuto vládu,“
řekl dále Jaroslav Hanák. ČR má nižší počet lidí
ve vyšším managementu v Bruselu (55 osob)
oproti s počtem obyvatel srovnatelným zemím
- Maďarsko 64, Portugalsko 332 a Řecko 411
zástupců. Mnohem lépe dopadají pobaltské
země, které jsou z hlediska počtu obyvatel
mnohonásobně menší, ale počty zástupců
mají porovnatelně více než ČR.

Český byznys požaduje, aby byla napravena
tato křiklavá negativní skutečnost, což by mohl
postupně napravit efektivní systém personální
politiky a přípravy lidí. „Je nezbytné systema-
ticky, z dlouhodobějšího hlediska, intenzivněji
a napříč politickým spektrem začít pracovat na
schopných lidech, kteří budou zastupovat ČR
v Bruselu a budou tam prosazovat zájmy

země,“ uvedl Jaroslav Hanák s tím, že není
možné posílat do Bruselu lidi, kteří nejsou
vidět.

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje také
jednotný postup ČR vůči Bruselu a důraznější
hájení národních zájmů. Jeho zástupci jednali
o tomto klíčovém tématu jak s vládními poli-
tiky, tak i kandidáty na europoslance napříč po-
litickými stranami před květnovými volbami
do Evropského parlamentu.

Byznys vyzval vládu: 
Chceme vědět, co bude dál s jádrem
Svaz průmyslu a dopravy ČR, zastupující 28
odvětvových svazů a celkem 1600 firem, vy-
zval otevřeným dopisem vládu premiéra Bo-
huslava Sobotky, aby se jasně vyjádřila
k energetické budoucnosti země a odpově-
děla na to, jak bude postupovat ohledně vý-
roby energie z jaderných elektráren. Otevře-
nou výzvu přijali delegáti 29. dubna na Valné
hromadě v Čes kém Krumlově. Předána byla
přítomnému ministrovi průmyslu a obchodu
Janu Mládkovi.

I.
Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje, aby
vláda jasně nastavila dlouhodobý výhled v ob-
lasti energetiky a přijala Aktualizaci Státní
energetické koncepce. Dokument vyzývá také
k urychlenému dopracování a schválení Suro-
vinové politiky ČR, který by zahrnoval jedno-
značný postoj k využití surovinových zdrojů
v ČR a komplexní novelizaci horního práva.

„Firmy, které se rozhodují o investicích,
musí mít v ruce jasný výhled na delší období.
Nemůžeme si dovolit nečitelnost v oblasti
energetiky a surovinové politiky,“ uvedl prezi-
dent Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Při současné výkupní ceně energie 35
eur/MWh jsou investice do energetiky v pod-
statě zmražené. Pokud vláda nerozhodne o vý-
robě energie z jádra a o těžebních limitech
uhlí, nebudou investoři znát vytyčené kori-
dory, aby podnikatelé v energetice věděli, kde
mohou počítat s možnými investicemi.

A je tu ještě další zásadní problém, pokud
ČR nepřijme zmíněné strategie: „Nebudeme
mít řešení rychlého nárůstu poměrně vý-
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znamné závislosti ČR na dovozu energie
včetně elektrické, ale také nebudeme vědět, jak
tyto dovozy hradit“.

II.
Tuzemský byznys chce od vlády, aby zaujala
jasné stanovisko k výrobě energie z jádra. Ote-
vřeným dopisem ji vyzývá k tomu, aby objas-
nila, na základě jakých ekonomických parame-
trů padlo rozhodnutí o zastavení tendru na do-
stavbu Jaderné elektrárny Temelín. Vzhledem
k významu této investice Svaz požaduje zpra-
cování a předložení dopadových studií.
„Jasný postoj k budoucímu energetickému
mixu České republiky přispěje k větší jistotě
podnikatelského prostředí a usnadní podnika-
telům v energetice rozhodování o investicích,“
uvádí se v dokumentu. Za tuzemský byznys
Jaroslav Hanák na Valné hormadě řekl:
„Chceme jádro“. Jak dodal, není příliš alterna-
tiv mimo jádro.

III.
Zaměstnavatelé vyzývají vládu, aby přijala ta-
ková legislativní opatření v oblasti podpory
obnovitelných zdrojů energie (OZE), která
v souladu s evropskými pravidly nebudou srá-
žet konkurenceschopnost průmyslu v ČR. Svaz
průmyslu a dopravy ČR již čtyři roky tlačí na
nápravu největší konkurenční nevýhody, kte-
rou je právě OZE.

Podpora OZE stála ČR jen v loňském roce
44,3 miliardy Kč. I při zastavení podpory od 
1. 1. 2014 budou náklady v roce 2014 přibližně
stejné. Náklady na podporu OZE v letech 2005-
2034 i při zastavení podpory od 2014 dosáh-
nout tak u nás 874 miliard Kč.

Na otevřený dopis reagoval na Valné hro-
madě ministr Jan Mládek. „Věřím, že vláda se
vyjádří kladně k otevřenému dopisu Svazu prů-
myslu a dopravy ČR,“ uvedl. Vyjádřil názor, že
dostavba Temelína z dlouhodobého hlediska je
přínosem pro českou ekonomiku. Jak pozna-
menal, „odklad nám umožní se podívat na to,
jak je výstavba financována v jiných zemích“.

Otevřený dopis vládě k řešení energetické
budoucnosti ČR
Svaz průmyslu a dopravy České republiky vy-
zývá vládu České republiky k přijetí Aktualizace
Státní energetické koncepce, k dokončení
a schválení Surovinové politiky ČR a k zaujetí
postoje ohledně výroby energie z jádra.

Apelujeme na vládu České republiky, aby
po dokončení procesu SEA urychleně schvá-
lila předloženou Aktualizaci Státní energetické
koncepce. Máme za to, že koridory vytyčené
aktualizací SEK poskytují dostatečný prostor
pro určení budoucího směřování české ener-
getiky bez ohledu na to, jaký podíl na energe-
tickém mixu bude mít výroba energie z jádra.

V návaznosti na schválení ASEK, vyzýváme
vládu ČR k urychlenému dopracování a schvá-
lení Surovinové politiky ČR, k zaujetí jedno-
značného postoje k využití všech surovino-
vých zdrojů v České republice a ke kvalitní
komplexní novelizaci horního práva.

Dlouhodobě podporujeme posílení úlohy
jaderné energetiky v energetickém mixu,
proto vyzýváme vládu k zaujetí jasného po-
stoje ohledně výroby energie z jádra, a to na
základě zpracovaných dopadových studií.
Máme za to, že jasný postoj k budoucímu
energetickému mixu České republiky přispěje

k větší jistotě podnikatelského prostředí
a usnadní podnikatelům v energetice rozhodo-
vání o investicích.

Žádáme, aby vláda přijala taková legisla-
tivní opatření v oblasti podpory obnovitelných
zdrojů, která v souladu s evropskými pravidly
nebudou snižovat konkurenceschopnost prů-
myslu v České republice.

Tyto požadavky jsou v souladu se závěry
a doporučeními Evropské rady z 21. března
2014 k dalšímu postupu přípravy nového
rámce evropské politiky v oblasti energetiky
a klimatu 2030. Jelikož o jeho konečné podobě
bude Evropská rada rozhodovat již letos
v říjnu, jsme přesvědčeni, že vláda a celá česká
politická reprezentace by se těmto úkolům ne-
měla vyhýbat. Měla by neprodleně konat.

Potřeba přijetí výše uvedených národních
rámců je o to naléhavější, že vzhledem k roz-
hodování na úrovni EU v posledních letech
nelze předpokládat prosazení vlastních potřeb
prostřednictvím přímého ovlivnění procesních
pravidel EU, jak ad hoc stále častěji činí velké
členské státy. Je proto v zájmu České repu-
bliky, jejích občanů i firem na jejím území pů-
sobících, aby přijala vlastní stabilní rámec
svého dalšího směřování v energetice v sou-
ladu s evropskými politikami a pravidly a na-
dále se podle nich řídila. Bez tohoto kroku by
naše země mohla rezignovat na vlastní demo-
kratické rozhodování o své ekonomické bu-
doucnosti založené na zvýšení úrovně konku-
renceschopnosti.

Firmy chtějí změnu podnikatelského
prostředí
Kvalita podnikatelského prostředí v České re-
publice se nemění k lepšímu, tvrdí to více jak
dvě třetiny (68 %) tuzemských zaměstnava-
telů. Téměř třicet procent (28 %) dokonce pou-
kazuje na jeho zhoršování. Vyplývá to z aktu-
álního šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR
(SP ČR) a České národní banky, do něhož se
zapojilo 188 respondentů.

Stav podnikatelského prostředí kritizují
představitelé firem dlouhodobě s tím, že sráží
jejich konkurenceschopnost a růst. Návrhy
vlády, jak situaci řešit, byly proto 22. dubna
součástí jednání Rady hospodářské a sociální
dohody ČR (tripartity), na které Ministerstvo

průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR předložily návrh opatření,
která by měla podpořit hospodářský růst a ak-
tivně podpořit zaměstnanost. Desetibodový
dokument zahrnuje i kroky ke zlepšení podni-
katelského prostředí.

„Materiál chválíme jako krok správným
směrem. Problémy jsou známé, ale řešit je
a změnit praxi vyžaduje značné úsilí,“ uvedl
Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. Po jednání
uvedl, že zástupci vlády potvrdili, že do konce
roku 2014 by měla být zpracována koncepce
hospodářské politiky. „Do konce roku by-
chom měli mít jasno, jak tato země chce zved-
nout svou konkurenceschopnost,“ řekl J.
Hanák. Současně upozornil, že prorůstová
opatření by měla být navázána na státní roz-
počet a odpovědnost za tento balík by měl
mít předseda vlády. V minulosti snahy růz-
ných vlád zlepšit konkurenceschopnost země
selhaly právě z toho důvodu, že nebyla zvlád-
nuta spolupráce mezi jednotlivými minis-
terstvy a nebyla dostatečná politická podpora
nejvyšších autorit.

Součástí projednávaného materiálu byly
i návrhy aktivní podpory zaměstnanosti. „Sou-
střeďme se zejména na zaměstnávání mladé
generace,“ vzpomenul některé projekty 
J. Hanák. Podle něho by se na takovou pod-
poru měly více soustředit úřady práce.

Viceprezident SP ČR Pavel Juříček upozor-
nil: „je třeba nadále prosazovat zavedení du-
álního systému a spolupráce škol a firem. To
je cesta, jak postupně odstraňovat disparity na
trhu práce, kdy firmy nemají dostatek tech-
nicky zaměřených pracovníků a současně na
trhu práce je téměř 630 tisíc nezaměstna-
ných.“ Současně připomenul informace z řady
firem, které jsou nespokojené s podnikatel-
ským prostředím. Některé z nich dokonce zva-
žují přesun do zahraničí. Podle výše zmíně-
ného šetření je to zhruba jedno procento
firem.

Zaměstnavatelé připomenuli i téma cen
energie, které jsou jedním z pilířů konkurence-
schopnosti ČR. „S vládou jsme ve shodě
ohledně energeticko-klimatického balíčku, a že
si nemůžeme dovolit podobný experiment,
jako byla fotovoltaika. Nedokážeme si také
představit naši energetiku bez jádra a výstavby
dalších reaktorů,“ uvedl šéf SP ČR. ■
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Dovolte mi na začátek osobní poznámku.
Byl jsem členem vlády Vladimíra
Špidly, byl jsem v pozici ministra fi-

nancí v době, kdy jsme finišovali poslední pří-
pravy na vstup do Evropské unie před 10 lety,
po deseti letech tomu osud chtěl, abych se
vrátil do vysoké ústavní funkce, a mám tedy
možnost být u toho, když slavíme a bilancu-
jeme 10leté výročí vstupu do Evropské unie. 

Jsem přesvědčen, že Evropa je ojedinělý in-
tegrační projekt, který je založen na nepo-
chybné spolupráci a solidaritě. Klíčovým
úspěchem existence Evropské unie, projektu,
na kterém se posledních deset let máme pří-
ležitost podílet, je zajištění dlouhodobého
míru, stability a demokracie v integrované
části kontinentu. Evropa k tomu, aby dospěla
k takovému řešení, musela projít řadou krva-
vých zkušeností, které vyvrcholily během 20.
století. Jsem rád, že dnes se na tomto míro-
vém stabilním projektu může podílet i Česká
republika.

Evropská integrace je ale i šancí, aby evrop-
ské země obstály v globální hospodářské kon-
kurenci. Finanční krize, kterou jsme zažívali
v minulých letech, ukázala, že největší odol-
nost proti výkyvům globálního trhu prokázaly
ty evropské země, které dokáží dobře kombi-
novat volný trh se silným sociálním státem,
jako Německo, Rakousko, země, které patří ke
skandinávskému okruhu. Tyto země ale záro-
veň stojí na předních příčkách v mezinárod-
ním srovnání konkurenceschopnosti.

Evropská unie je silná a unikátní právě díky
schopnosti kombinovat jednotný vnitřní trh
s vysokými sociálními standardy, které udržují
koupěschopnost obyvatelstva a vytvářejí sil-
nou střední třídu. Jednotný vnitřní trh, volný
pohyb osob, zboží a kapitálu zvyšují konku-
renci napříč Unií a podporují zdravý růst. So-
ciální stát zase udržuje střední třídu, zamezuje
či alespoň zpomaluje rozevírání nůžek mezi
bohatými a chudými a vytváří soudržnou spo-
lečnost, a soudržná společnost je odolnější
vůči ekonomickým a politickým tlakům než
společnosti, které jsou dramatickým způso-
bem sociálně rozděleny.

Členství v Evropské unii je naplněním na-
šeho národního zájmu. Prostřednictvím na-
šeho členství máme mnohem větší vliv na
dění v okolním světě. Už to není o nás bez
nás, jako tomu často bývalo v historii, sedíme
u jednoho stolu s ostatními evropskými part-
nery a podílíme se na rozhodování.

Je nepochybné, že vstup do Evropské unie
nás ekonomicky posunul dopředu. Nejde jen
o to, že jsme získali za 10 let 333 miliard z ev-
ropských fondů, jde také o to, že naše členství
bylo signálem pro výrazný příliv přímých za-
hraničních investic. Právě to, že jsme se stali
součástí Unie, pásma stability, tak bylo signá-
lem pro celou řadu zahraničních investorů,
aby začali vnímat naši zem jako dobré místo
pro své podnikání.

Čeští podnikatelé získali přístup na zahra-
niční trhy, do zemí Evropské unie dnes smě-
řuje více než 80 % našeho vývozu, a když se

podíváme na vývoj objemu našeho obchodu
s členskými státy, je zřejmé, že došlo k výraz -
nému nárůstu v posledních deseti letech.

Když bilancujeme 10 let našeho členství
v Evropské unii, tak je také důležité pozname-
nat, že jsme ho dosud nedokázali plně využít.
Nejde jen o čerpání z evropských fondů, což
je v České republice velmi bolestivé téma, ze-
jména pokud jde o naši schopnost rychle
a efektivně tyto prostředky vyčerpat.

Jde také o naši schopnost prosazovat český
pohled a české zájmy na evropské úrovni. My
jsme tuto schopnost v minulých letech neměli
a toto musíme rozhodně změnit. Proto se
dnes nová česká vláda snaží vrátit Českou re-
publiku do hlavního proudu evropské inte-
grace, k principům, se kterými jsme do Evropy
vstupovali, k principům aktivní participace na-
šeho aktivního členství.

Je zřejmé, že naše země potřebuje zlepšit
svoji konkurenceschopnost a členství v Evrop-
ské unii nám v tom může pomoci… Naším
problémem je kvalita institucí, vymahatelnost
práva, boj proti korupci, úroveň podnikatel-
ského prostředí.

Chci při této příležitosti slíbit, že nová česká
vláda v krátkém čase připraví strategii, která
definuje způsob, jakým se můžeme na že-
bříčku konkurenceschopnosti opět začít pohy-
bovat směrem dopředu. Je to strategie, která
by měla definovat slabá místa, určit kde může
vláda dobrým vládnutím pomoci, měla by to
být strategie, na které se shodneme v rámci
sociálního dialogu.

Pro konkurenceschopnost je důležitá i bu-
doucí energetická politika Evropské unie. Tato
energetická politika nesmí vyhnat z Evropy
průmysl. Je to téma, které je velmi aktuální ze-
jména v letošním roce, a výsledek evropské
debaty, tak jak v letošním roce bude završena,

výrazným způsobem ovlivní také konkurence-
schopnost naší země.

Důležité budou ale i veřejné a privátní in-
vestice do vědy, výzkumu a inovací, stejně tak
investice do zlepšování školství, včetně škol-
ství technického a učňovského – to chci zdů-
raznit zejména v souvislosti s nedobrou situ-
ací na našem trhu práce.

Ke zvýšení konkurenceschopnosti musí
efektivněji přispět i evropské fondy v letech
2014 a 2020. Česká vláda je ve fázi, kdy poté,
co jsme schválili Dohodu o partnerství, připra-
vujeme jednotlivé operační programy, a to
také s ohledem na to, jakým způsobem pomo-
hou vládě realizovat její základní cíl – posílit
hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost a pod-
pořit konkurenceschopnost naší země.

Stejně tak je důležité, aby peníze z evrop-
ských fondů v letech 2014 až 2020 byly využity
na zlepšení dopravní a veřejné infrastruktury,
podpořily znevýhodněné regiony a přispěly
k jejich transformaci od utlumovaných způ-
sobů podnikání.

Nedávná ekonomická krize, jejíž dopady
ještě stále pociťujeme, nedobrá sociální situ-
ace některých zemí Evropské unie, politická
a bezpečnostní krize v našem sousedství na
Ukrajině, to všechno ukazuje, že Evropa je
živým organismem, který je sice odolný a ži-
votaschopný, ale který rozhodně nemůžeme
jen tak jednoduše naprogramovat. O to větší
je naše odpovědnost v tom, jak se budeme
i tady v České republice politicky rozhodovat,
jak aktivní úlohu budeme v Unii hrát, jakou
ekonomickou a politickou diplomacii budeme
vůči Evropské unii prosazovat. Evropu mů-
žeme vytvářet jen vlastními společnými si-
lami, protože my všichni jsme Evropané. Je
čas, abychom se do toho pustili s novým od-
hodláním a také s novou energií. ■

Evropa je ojedinělý integrační projekt
Z vystoupení předsedy vlády Bohuslava Sobotky na Podnikatelském fóru 10 let ČR v EU
v Lichtenštejnském paláci dne 30. dubna

Premiér Sobotka a předseda Evropské rady Rompuy na Podnikatelském fóru 10 let ČR v EU
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Společnost ÚJV Řež, a. s., mezi ně patří.
Vznikla v roce 1955 jako Ústav jaderné
fyziky a v jejím areálu v obci Husinec-

Řež, nedaleko Prahy, byl v v roce 1957 posta-
ven první jaderný reaktor v tehdejším soci-
alistickém bloku mimo území Sovětského
svazu. Za toto období se ÚJV Řež, a. s. (dříve
Ústav jaderného výzkumu Řež), stala uznáva-
ným partnerem v oborech spojených s jader-
nou i klasickou energetikou i nukleární medi-
cínou. Po vstupu České republiky do Evrop-
ské unie i významným partnerem ostatních
členských zemí. 

Za účelem větší koncentrace a možnosti
nabízet komplexní služby v rámci projektů
EU, byly do spolupráce zahrnuty společnosti
ze Skupiny ÚJV – Výzkumný a zkušební ústav
Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) v oblasti výzkumu
a testování zařízení v energetice a transport-
ních systémech; Centrum výzkumu Řež s.r.o.
(CV Řež) pro vědecké a výzkumné činnosti
spojené s využíváním výzkumných reaktorů
LR-0 a LVR-15, Ústav aplikované mechaniky
Brno, s.r.o. (ÚAM Brno), jenž má dlouholetou
tradici ve výzkumu a poskytování služeb
v oblasti strojního inženýrství a návrhu kon-
strukcí. V neposlední řadě potom společnost
EGP INVEST, spol. s r.o. (EGPI) v Uherském
Brodě zajišťující projektové práce a služby
v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí,
modernizací a inovací staveb. 

Partner a spolupracovník
Podstatnou součást mezinárodních aktivit
ÚJV Řež, a. s., a Skupiny ÚJV, představuje
dlouhodobá účast v projektech EU, zejména
v rámci 7. rámcového programu EURATOM
v oblasti jaderného štěpení a v mezinárod-
ním nevládním sdružení NUGENIA, (Nuclear
Generation Association), které se zabývá vý-
zkumem a vývojem technologií zaměřených
na jaderné štěpení pro II. a III. generaci jader-
ných reaktorů. Sdružuje subjekty z průmyslu,
provozovatele jaderných elektráren, vý-
zkumné instituce, technické podpůrné orga-
nizace jaderného dozoru, univerzity a akade-
mické obce, které se zavázaly rozvíjet spo-
lečné projekty výzkumu a vývoje vedoucí ke
zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity
provozu jaderných zařízení.ÚJV Řež, a. s.,
patří mezi zakladatele sdružení NUGENIA.

Jaderná energetika 
Odborníci z ÚJV Řež, a. s., a společností Sku-
piny ÚJV, jsou dnes významnou součástí ev-
ropského výzkumného prostoru a přispívají
k rozvoji dlouhodobě udržitelné energetiky
jak v oblasti EU, tak zejména v rámci ČR. Tě-
žiště svých aktivit v oblasti výzkumných a vý-
vojových projektů a projekčních prací sou-
střeďují především do služeb pro provozova-
tele a dodavatele energetických zařízení,
především jaderných. Paralelně s tím je vý-

znamná rovněž angažovanost ve výzkumu
a vývoji v mezinárodním měřítku, zejména
v oblastech strategických zájmů EU, zamě-
řená mimo jiné na:
•  dlouhodobý ekonomický, bezpečný a spo-

lehlivý provoz jaderně energetických zaří-
zení (7. rámcový program EU)

•  vývoj a výzkum nových typů jaderných re-
aktorů v rámci mezinárodní spolupráce
(EURATOM, GIF IV - Generation IV Interna-
tional Forum, projekt ALLEGRO)

•  účast v evropské platformě pro udržitelnou
jadernou energetiku (SNETP)

•  vodíkové technologie
•  střední a zadní části palivového cyklu ja-

derné elektrárny a zacházení s radioaktiv-
ními odpady

•  jadernou fúzi (projekt ITER)

Pro řešení výše uvedených oblastí má ÚJV
Řež, a. s., a společnosti Skupiny ÚJV k dispo-
zici rozsáhlou experimentální základnu.
Vedle zmíněných výzkumných reaktorů jsou
to zařízení na zkoumání ozářených materiálů
- horké, resp. polohorké komory, experimen-
tální pavilon se smyčkami pro materiálový
výzkum reaktorů IV. generace chlazených su-
perkritickou vodou, vysokoteplotních reak-
torů chlazených heliem anebo s chladivem
olovo-vizmut. 

Projekt SUSEN
Projekt „Udržitelná energetika“ (Sustainable
Energy, SUSEN) byl schválen Evropskou ko-
misí v prosinci 2011. Představuje posílení vý-

zkumné infrastruktury v energetice České re-
publiky a významný impuls k rozvoji týmů
a znalostí v oblasti energetických technologií.
Znamená:
•  novou výzvu pro jaderný výzkum ve

střední Evropě
•  posílení materiálně technické základny vý-

zkumu pro jadernou energetiku v České re-
publice

•  podpůrný vědecko-výzkumný program pro
novou generaci jaderných reaktorů

•  moderní vybavení a laboratoře
•  vývoj pokročilých technologií
•  nové příležitosti pro vědecké pracovníky

a studenty

Projekt SUSEN zahrnuje výstavbu vý-
zkumné infrastruktury, která dlouhodobě
zvýší vědecký, výzkumný a vývojový poten-
ciál České republiky v oblasti aplikovaného
výzkumu v energetice, převážně (ale neex-
kluzivně) jaderné. Jedním z cílů projektu je
i výzkum a vývoj nových technologií s vyso-
kou účinností v klasické energetice. Projekt
by se měl také zabývat špičkovými technolo-
giemi a materiály v oblasti termojaderné
fúze.

Projekt je postaven na čtyřech základních
pilířích, které představují tyto výzkumné pro-
gramy: 
1)  Technologické experimentální okruhy

(TEO)
2)  Strukturální a systémová diagnostika

(SSD)
3)  Jaderný palivový cyklus (JPC)
4)  Materiálový výzkum (MAT)

Projekt SUSEN 
náš příspěvek do evropské spolupráce
Je málo společností v Evropské unii, které se mohou pochlubit téměř šedesátiletou historií výzkumu,
vývoje a provozu jaderných zařízení. 

32
1I2014

V nové Experimentální hale v Plzni bude umístěno zařízení pro testování primární stěny fúzního
reaktoru a experimentální infrastruktura pro ověření a vývoj nových postupů dálkové manipulace při
montáži, opravách a údržbě systémů.
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Technologické experimentální okruhy
(TEO) - výzkumný program je zaměřen na
rozšíření experimentální základny pro pod-
poru vývoje nových technologií a materiálů
reaktorů IV. generace a fúzních reaktorů a to
vybudováním nových experimentálních zaří-
zení. Experimentální data získaná v těchto za-
řízeních jsou potřebná pro vývoj daného re-
aktoru a rozšiřují stávající znalosti o jejich
chování při daných parametrech, které
budou využity pro zdokonalení výpočetních
kódů, databází vlastností látek apod. 

Strukturální a systémová diagnostika
(SSD) - jde především o prodlužování život-
nosti jaderných elektráren současné gene-
race a s tím související výzkumné aktivity. Vý-
zkumný program je rozdělen do čtyř výzkum-
ných aktivit zaměřených na Degradace a ži-
votnost konstrukčních materiálů jaderných
reaktorů:
•  NDE kvalifikace a vývoj manipulátorů pro

zkoušení jaderných reaktorů, 
•  simulace těžkých havárií jaderných elektrá-

ren nové generace, 

Výzkum vysoce ozářených materiálů, který
je nutné provádět v tzv. horkých komorách
pomocí manipulátorů za velmi přísných bez-
pečnostních pravidel. 

Jaderný palivový cyklus (JPC) - je zaměřen
na výzkum a vývoj (VaV) v oblasti tzv. zadní
části jaderného palivového cyklu, do kterého
patří především nakládání s radioaktivními
odpady (RAO) a použitým jaderným palivem.
Ve svém poli působnosti pokrývá program
JPC všechny důležité oblasti od vývoje tech-
nologií pro nakládání s problematickými ra-
dioaktivními odpady a technologií pro výraz -
nou redukci objemu radioaktivních odpadů,
přes VaV v oboru geologického ukládání vy-
soce aktivních odpadů a použitého jader-
ného paliva, až k vývoji vysokoteplotních se-
paračních technologií transuranů a štěpných
produktů. V rámci výzkumného programu
JPC bude vybudována unikátní laboratoř pro
experimentální studium chování materiálu,
tzv. coria, vznikajícího při roztavení aktivní
zóny jaderného reaktoru a laboratoř SIMS
pro studium vlivu zadní části jaderně palivo-
vého cyklu např. na životní prostředí.

Materiálový výzkum (MAT) - je primárně za-
měřen na výzkum materiálů pro jadernou
energetiku, ale předpokládá se zapojení i v ob-
lastech klasické energetiky a nových nekon-
venčních postupů získávání energie. Program
je zacílen na studium mezních stavů nových
progresivních materiálů, resp. dílů a uzlů
z nich vyrobených. Činnost pracoviště bude
probíhat v oblasti základního výzkumu vlast-
ností konstrukčních materiálů, výsledky budou
přímo aplikovatelné v energetickém průmyslu.

Mezi Řeží a Plzní
Hlavní část projektu SUSEN je umístěna
v obci Husinec-Řež u Prahy, kde sídlí jak ma-
teřská ÚJV Řež, a. s., tak Centrum výzkumu
Řež s.r.o., hlavní garant a řešitel projektu.
Z šesti objektů, budovaných v areálu v Řeži,
byl jen jeden postaven jako zcela samostatná
stavba – Diagnostické centrum, pět budov
vzniklo rekonstrukcí nebo přístavbou, tady
budou například nové horké komory nebo
prostory pro technologické smyčky. 

Experimentální základna programu je bu-
dována v Plzni, v lokalitě Borská pole. Zde,
(v objektu G2), který je součástí plzeňského
Vědecko-technologického parku, vzniká regi-
onálně unikátní pracoviště, vybavené špičko-
vými přístroji s kvalifikovanou obsluhou. Ve
spolupráci se Západočeskou univerzitou
(ZČU) v Plzni bude nové pracoviště hrát vý-
znamnou roli při výchově nových materiálo-
vých odborníků. Experimentální hala v Plzni
bude sloužit především pro výzkum jaderné
fúze a budou v ní umístěny i některé techno-
logické smyčky. V těsném sousedství haly
jsou již provozy výzkumných programů 3 –
strukturálně systémová diagnostika a 4 – ma-
teriály. Počítá se i s umístěním technologie
studeného kelímku (zařízení pro termickou
úpravu obtížně upravitelných či nestandard-
ních radioaktivních materiálů) a další zařízení.

Finanční rozpočet projektu SUSEN počítá
s celkovými náklady 2,45 mld. Kč, z čehož
činí dotace EU 2,083 mld. Kč a příspěvek
České republiky 368 mil. Kč. Jde o finanční
prostředky jak na stavbu (cca 20 %) tak
především na technologická experimentální
zařízení a přístroje (cca 80 %). ■
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Diagnostickém centru bude Analytická laboratoř, vybavená špičkovým hmotnostním spektrometrem
sekundárních iontů (SIMS) a ultračistými laboratořemi s hmotnostním spektrometrem s vázanou
plazmou (ICP–MS). Dále zde bude umístěna LOCA komora, což je zařízení pro simulaci havárie LOCA
(loss of coolant accident), tedy úniku chladiva. Bude využíváno zejména pro testování kabelů. Své
prostory tu získají i moderně vybavené laboratoře elektronové mikroskopie pro transmisní (TEM)
i skenovací (SEM) elektronovou mikroskopii. Součástí mikroskopů budou i detektory typu EDX, WDX
či EBSD.

Uvnitř experimentální haly bude umístěna Experimentální smyčka CO2 se superkritickým oxidem
uhličitým. Úkolem smyčky bude ověřit funkci konverzního cyklu a zjistit korelace pro přestup tepla
v superkritické oblasti CO2
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ČNOPK patří do sítě německých zahra-
ničních hospodářských komor (AHK)
a německých obchodních a průmys-

lových komor (IHK); zastřešující organizací
je Německý sněm obchodních a průmyslo-
vých komor (DIHK) v Berlíně. Pana Rudolfa
Fischera, prezidenta Česko-německé
obchodní a průmyslové komory jsme se
v souvislosti s deseti lety vstupu ČR do EU
zeptali: 

Pane prezidente, toto vydání vychází při
příležitosti 10. výročí vstupu České repub -
liky a dalších zemí do Evropské unie.  Do
jaké míry tato okolnost ovlivnila hospo-
dářský vývoj v EU a obzvláště v Ně-
mecku?

Vstupem 10 nových východoevrop-
ských a středoevropských zemí do EU
v roce 2004 Unie splnila důležitý milník ve
svém úsilí stát se největším jednotným
trhem na světě, který v sobě zahrnuje více
než 500 milionů obyvatel. Obchodní
úspěch této politiky je hmatatelný. Ze-
jména volný pohyb zboží, kapitálu a pla-
tebních převodů či různé programy EU
vztahující se k modernizaci infrastruktury
(dopravní, komunikační, energetické atd.)
v těchto zemích k tomuto významně při-
spěly. Nově přistoupivší země se velmi
rychle staly důležitými obchodními part-
nery a vzájemný obchod mezi EU s tzv. ze-
měmi střední a východní Evropy se od té
doby znásobil. 

I přesto, že Německo už před rokem
2004 bylo důležitým partnerem pro nově
přijaté země střední a východní Evropy,
mohlo dál zvýšit svůj zahraniční obchod
s nimi, který stabilně rostl ze 113 miliard
eur na 212 miliard eur v roce 2012.

V čem jsou podle Vás jeho hlavní přínosy
pro Českou republiku?

V prvé řadě je to otevření evropského
trhu ČR, která se tak stala součástí spole-
čenství vysoce rozvinutých zemí, a z toho
plynoucí výhody jako například zrušení
celních poplatků, mobilita pracovních sil,
volný pohyb služeb a kapitálu nebo mož-
nost získat finanční podporu od EU
v rámci různých modernizačních a rozvo-
jových programů.

Vstup do EU vedl k rychlému růstu za-
hraničního obchodu pro ČR. Během prv-
ních 12 měsíců (květen 2004 až duben
2005) vzrostlo saldo zahraničního ob-
chodu meziročně o 78,5 miliardy korun.
S výjimkou let 2008 a 2009 průběžně rostl
vývoz i dovoz. Obrat bilaterálního ob-
chodu s Německem vzrostl z více než 1177
miliard v roce 2004 na necelých 1711 mili-
ard v roce 2013. 

A jak již bylo zmíněno, ČR rovněž velmi
těžila z programů EU, které podporovaly
modernizaci její infrastruktury, ochranu ži-
votního prostředí, regionální rozvoj a přes -
hraniční spolupráci, což v konečném dů-
sledku posílilo konkurenceschopnost
země a zvýšilo její atraktivitu pro inves-
tory. 

Jak Vy osobně vnímáte budoucnost Ev-
ropské unie, obstojí ve zkoušce času a po-
daří se jí v převážné míře naplnit ambice,
které si předsevzala?

Ve stále globalizovanějším světě se
možnosti jednotlivých evropských zemí
stávají stále omezenějšími. K silné EU ne-
existuje žádná alternativa zahrnující
všechny oblasti jako politika, hospodářství
a kultura. Obzvláště vzájemná solidarita
a mezinárodní konkurenceschopnost
budou silnými prvky v udržitelném sociál-
ním zabezpečení a sociálním smíru v EU.
Klíčové otázky jsou, které kompetence
a politické pravomoci budou alokovány
EU a které v budoucnu zůstanou u člen-
ských států, jak lze zajistit demokratičtější
účast a zapojení členských států a jak
omezit přeregulování, byrokracii a centra-
lismus.  

Co je podle Vás charakteristické pro hos-
podářské vztahy mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo v sou-
časnosti?

Obchodní vztahy mezi těmito dvěma ze-
měmi jsou velmi úzké a stabilní a jsou
jasně patrné na objemu obchodu ve výši
64 miliard eur v roce 2013 a v přímých za-
hraničních investicích ze strany němec-
kých společností ve výši 24 miliard eur od
roku 1992. Obě země mají podobnou prů-
myslovou strukturu (automobilový prů-
mysl, strojírenství, elektronika atd.) a to
nejen z důvodu přítomnosti řady němec-
kých výrobních podniků v ČR, ale i z dů-
vodu dlouholeté průmyslové tradice v ČR.
V mnoha oblastech se německé a české
know-how, inovace, produktivita a nákla-
dová efektivita vzájemně velmi úspěšně
doplňují a pomáhají oběma zemím zvyšo-
vat jejich globální konkurenceschopnost.  

Oba státy jsou exportními zeměmi bez
významných domácích zdrojů surovin,
oba jsou konfrontovány globálními konku-
renty a musí podporovat inovaci, produk-
tivitu a kompetence k zachování své kon-
kurenceschopnosti. 

V jakých oblastech očekáváte možnost
pro další rozvoj a bilaterální spolupráci
v česko-německých obchodních vztazích?

Prostor pro další rozvoj existuje v tak-
zvaných „oblastech s vyšší přidanou hod-
notou“ jako například jako například
v high-tech průmyslové výrobě, výzkumu-
výzkumu, vývoji, inovaci a ve službách
spojených s průmyslem. Jaký by měl být
další krok pro ČR, vzhledem k tomu, že už
není považována za „nízkonákladovou“
zemi? Předurčenými odvětvími jsou ty tra-
diční, jako automobilový průmysl, strojí-
renství a elektronika, ale i jiná odvětví,
v nichž se naskytuje možnost pro spolu-
práci. 

Další potenciál pro rozvoj česko-ně-
mecké spolupráce představují investice
českých společností v Německu. Bohužel
pouze pár českých firem využilo tuto mož-
nost obchodní expanze.

Jste finančním ředitelem společnosti 
Siemens s.r.o., a tudíž máte konkrétní
zkušenosti s podnikatelskými aktivitami
v České republice, které můžete jako pre-
zident ČNOPK využít. Jak v tomto kon-
textu hodnotíte podnikatelské prostředí
v České republice?

Hospodářský růst a rozvoj ČR ztratil
v nedávné minulosti svou rychlost a do-
konce se musel vypořádat se dvěma lety
recese. Domácí poptávka se snižovala jak
v soukromé spotřebě, tak i ve veřejných

Česká republika je velmi atraktivním místem 
pro německé investory
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) je se zhruba 560 členy největší bilaterální
zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Podporuje vytváření obchodních vztahů mezi
českými a německými firmami a zároveň se zasazuje v politice a u správních orgánů o podnikatelsky
příznivé rámcové podmínky v České republice. 
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investicích. Pouze export mohl částečně
kompenzovat výraznější recesi.  Pro gene-
rování domácího růstu jsou potřebné
nové impulzy. 

Mnoho našich členů si stěžuje na právní
nejistotu, nedostatek transparentnosti, vy-
sokou míru korupce a přespřílišnou byro-
kracii. Tyto problémy se pro investory stá-
vají kritičtějšími, jelikož v těchto oblastech
nedošlo ke zlepšení po řadu let. 

Pozitivní vliv mají prohlášení a snahy
vlády o udržení veřejného rozpočtu pod
kontrolou, zamezení zvýšení daní pro spo-
lečnosti a podporu hospodářského růstu. 

Důležitou roli pro rozhodování investorů
hrají právní prostředí a podmínky pro
podnikání v příslušné zemi. Čeho si
v Česku především cení němečtí investoři
a proč, naopak, co by se mělo zlepšit?

Podle posledního průzkumu mezi na-
šimi členy je pro investory největší výho-
dou České republiky její členství v EU, blíz-
kost k Německu, vysoká produktivita a vý-
konnost zaměstnanců, dobře rozvinutá in-
frastruktura, vysoká kvalita a dostupnost
místních dodavatelů. 

Zlepšení je potřebné v následujících ob-
lastech: odborné vzdělávání zaměřené na
praxi, flexibilita pracovního trhu, posílení
právní jistoty, rámcové podmínky pro vý-
zkum a vývoj, transparentnost, férová hos-
podářská soutěž, integrita, snížení byro-
kracie. 

Česko-německá obchodní a průmyslová
komora vloni oslavila své 20. výročí. Kde
vidíte její nejdůležitější příspěvek k rozvoji
česko-německých vztahů?

Již počátkem 90. let Česko-německá ob-
chodní a průmyslová komora (ČNOPK)
byla důležitou platformou pro německé
společnosti před tím, než začaly podnikat
v náročných letech privatizace. A to platí
i dodnes. Naše komora je prvním kontakt-
ním místem pro společnosti, které hledají
praktické poradenství o českém trhu
a o tom, jak na něj vstoupit. Připravuje
a identifikuje potencionální obchodní part-
nery. Stejné služby jsou nabízeny i čes kým
společnostem, které by chtěly expandovat
na německý trh prostřednictvím naší sítě
v Německu.  

Jako silná členská organizace reprezen-
tujeme a hájíme zájmy našich členů u po-
litiků a ve veřejné správě.  Konkrétním pří-
kladem je téma „zlepšení odborného škol-
ství“. Po mnoha letech setkávání a diskuzí
iniciovaných ČNOPK tuto záležitost ko-
nečně převzala vláda (projekt POSPOLU).

Nedávno získala Česko-německá ob-
chodní a průmyslová komora cenu Sdru-
žení pro zahraniční investice (AFI) za svou
dlouhodobou podporu investičního pro-
středí v ČR a získávání a šíření poznatků ze
soukromé sféry, které následně vnášela
také do veřejné diskuze a pře dávala rozho-
dovacím orgánům. 

Které milníky v historii ČNOPK byste rád
vyzdvihnul?

Jednou z nejdůležitějších událostí pro
Česko-německou obchodní a průmyslo-
vou komoru bylo samozřejmě její založení
v roce 1993, které představovalo oficiální

zastoupení německého hospodářství
v České republice.  V průběhu let jsme ne-
ustále rozšiřovali své aktivity: Stali jsme se
oficiálním reprezentantem Bavorska,
Saska, Německé turistické centrály a za-
stoupením veletrhů v Berlíně a Brně. 

V posledních letech jsme otevřeli regi-
onální kanceláře v Ostravě (2011) a Plzni
(2012) v souvislosti s kooperační dohodou
s Obchodní a průmyslovou komorou Re-
gensburg. Pomáhá nám to dostat se blíže
k našim členům a k regionům. 

V roce 2010 byla založena naše společ-
nost „AHK Services“ jako 100% dceřiná
společnost ČNOPK, jež nabízí a poskytuje
služby (jak bylo uvedeno výše) německým
a českým společnostem. 

Zavedli jsme každoroční hospodářskou
diskusi s vysoce postavenými politiky
a veřejnou správou jako tradiční listopa-
dovou událost.

Vloni jsme oslavili 20. výročí ČNOPK
a získali již zmíněnou cenu AFI za naše
dlouholeté úsilí v ČR. 

Komora logicky hájí zájmy svých členů.
Její pravidelné průzkumy poukazují na
problémy, s nimiž podniky a firmy v České
republice zápasí. Které z nich, jež by měla
řešit nová vláda, považujete za nejpalči-
vější?

Aniž bych chtěl zacházet do podrob-
ností, klíčovými tématy jsou dle našeho
názoru udržení veřejného dluhu pod kon-
trolou, stimulace domácího růstu, vyhnutí
se zvyšování daní nebo jiných veřejných
poplatků, zlepšování odborného vzdělá-
vání, podpora flexibility pracovního trhu,
posílení právní jistoty, příznivé podmínky
pro výzkum a vývoj, transparentnost, fé-
rová hospodářská soutěž, integrita a od-
bourávání byrokracie.

Na co se zaměří hlavní aktivity ČNOPK
v letošním roce?

Mimo naši „každodenní“ práci neustále
sledujeme naše hlavní témata, která jsem
již uvedl. Jako téma roku 2014 jsme si vy-
brali „Výzkum a vývoj – zaostřeno na bu-
doucnost“.

Účelem a cílem tohoto tématu je zalo-
žení síťové platformy mezi společnostmi

a výzkumnými zařízeními s cílem podpořit
výzkum a vývoj v České republice. Na spo-
lečných setkáních budou firmy prezento-
vat své potřeby a očekávání a výzkumné
instituce budou představovat své kompe-
tence, budou sdíleny ukázkové příklady
z praxe a definována nutná zlepšení pro
další spolupráci. 

Být členem ČNOPK je bezpochyby vý-
hodné. Které argumenty byste použil pro
toto tvrzení?

Síť Česko-německé obchodní a průmys-
lové komory představuje největší asociaci
zahraničního obchodu v České republice
a zároveň se jedná o největší česko-ně-
meckou podnikatelskou síť. 

Propagujeme zájmy našich členů
v úzkém dialogu s politiky a orgány s roz-
hodujícími pravomocemi.  

Naši členové přímo těží z našich služeb,
jako například navazování nových ob-
chodních kontaktů, poskytování analýz
trhu, nabídka seminářů a z využívání plat-
formy pro výměnu zkušeností.

Můžeme sloužit jako „brána“ k němec-
kému a globálnímu trhu prostřednictvím
naší globální sítě Německých obchodních
komor. 

Otázka na závěr: Jak vidíte budoucnost
česko-německých hospodářských vztahů
v dlouhodobé perspektivě?

Česká republika je velmi atraktivním
místem pro německé investory.  Je sou-
částí EU se všemi kladnými dopady na
vzájemné obchodní vztahy, a to z mnoha
důvodů. Minulost prokázala, že obchodní
vztahy jsou velmi silné a spolehlivé. 

Nicméně během posledních let zvýšily
i ostatní země svou konkurenceschopnost
a atraktivitu pro zahraniční investory a ne-
ustále ČR dohánějí. 

ČR už není vnímána jako „nízkonákla-
dová“ země a vláda musí zajistit zlepšení
dalších kritérií důležitých pro investory,
jako například vysokou kvalifikaci, právní
jistotu, transparentnost a boj s korupcí. 

Jsem optimistou a domnívám se, že
německé investice v ČR budou nadále
růst a že dojde k potřebným změnám
k lepšímu. ■
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Stabilní výhledy pro české hospodář-
ství, optimismus ohledně vývoje
vlastní ekonomické situace a sdílené

první místo v žebříčku atraktivity investič-
ních lokalit – to jsou výsledky aktuálního
průzkumu Česko-německé obchodní a prů-
myslové komory (ČNOPK) mezi převážně
německými firmami v České republice. Prů-
zkum ukázal, že téměř 90 procent dotáza-
ných by zde investovalo znovu. Třetina firem
plánuje navýšení investic, vytvoření nových
pracovních míst a zvýšení mezd. Naopak
potenciál ke zlepšení spatřují dotázané pod-
niky i nadále v boji proti korupci, politické
sféře, veřejné správě a právní jistotě.

Aktuální ekonomickou situaci zhodnotily
téměř dvě třetiny dotázaných jako uspoko-
jivou a 16 procent jako dobrou. Zatímco mi-
nulý rok označila situaci za špatnou jedna
třetina, letos tak učinilo jen 19 procent. Vy-
hlídky pro letošní rok jsou optimističtější: 41
procent respondentů počítá v Česku s hos-
podářským vzestupem a téměř polovina
očekává stabilní podmínky. Pouze 11 pro-

cent se obává zhoršení. Nicméně jen třetina
firem počítá se zvýšením obratu z vývozu,
většina předpokládá stabilní situaci. „To, že
export i nadále zůstane na vysoké úrovni, je
dobrá zpráva. U mnoha německých firem
vývoz totiž představuje velkou část jejich ob-
ratu,“ vysvětluje výkonný člen představen-
stva ČNOPK Bernard Bauer.

Celých 40 procent dotázaných skutečně
počítá se zlepšením vlastní ekonomické si-
tuace a polovina očekává stabilní poměry.
„Dotázané firmy opět vidí vývoj své vlastní
ekonomické situace o poznání pozitivněji
než všeobecnou hospodářskou situaci,“ říká
Bernard Bauer a doplňuje: „To mi dodává
optimismu, protože z průzkumů z posled-
ních let víme, že prognózy obratu našich
členských firem byly většinou velmi realis-
tické.“ 

Také prognózy týkající se investic a pra-
covních míst jsou optimističtější než minulý
rok. V obou případech počítá více než polo-
vina dotázaných se stejnými výdaji. Jedna
třetina plánuje dokonce zvýšit investice

a obdobný počet respondentů chce při-
jmout nové zaměstnance. Výrazně více než
jedna třetina mezinárodních investorů chce
zvýšit mzdy o více než 3 procenta. 

Stejně jako minulý rok je většina firem
spokojena se svým rozhodnutím podnikat
v České republice – 88 procent by zde inves-
tovalo znovu. Tomu odpovídá i hodnocení
německých investorů působících v České re-
publice, pro které je Česko opět nejatraktiv-
nější investiční lokalitou v regionu střední
a východní Evropy – avšak poprvé společně
se sousedním Slovenskem, které získalo
stejné vynikající hodnocení. Polsko skončilo
v žebříčku atraktivity investičních lokalit na
druhém místě a Čína, která byla do prů-
zkumu zařazena pro srovnání, obsadila třetí
pozici.

Podle průzkumu ČNOPK je i nadále nej-
větší výhodou České republiky její členství
v EU. Dobrá hodnocení získali také místní
dodavatelé a produktivní a dobře kvalifiko-
vaní zaměstnanci s konkurenceschopnými
pracovními náklady. Zatímco české vysoké

Němečtí investoři: Česko se poprvé dělí o první místo
v žebříčku atraktivity investičních lokalit se Slovenskem
Investoři v Česku mají většinou pozitivní obchodní vyhlídky, ale vidí také problémy s korupcí,
politickou stabilitou a státní správou
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Česko-německá obchodní a průmys-
lová komora (ČNOPK) bude v roce
2014 prezentovat téma výzkum

a vývoj na veřejnosti a při jednání s politiky
prostřednictvím řady projektů a aktivit.
ČNOPK tak v letošním roce staví jedno ze
svých hlavních témat do středu zájmu. 

Česká republika má v oblasti výzkumu
a vývoje velký potenciál, který je řadou ně-
meckých firem již využíván. Podle vý-
sledků průzkumu ČNOPK z roku 2013 chce
většina podniků, které se již v oblasti vý-
zkumu a vývoje angažují, zlepšit inovač-
ními aktivitami svoji konkurenceschop-
nost. Prostor pro zlepšení vidí zástupci
těchto podniků nejen v užší spolupráci
mezi hospodářskou sférou a výzkumnými
institucemi, ale například také ve využití
tzv. transferu technologií. 

ČNOPK tak letošním tématem roku pod-
poruje navazování potřebných kontaktů
i prohloubení spolupráce mezi podniky,
vysokými školami, výzkumnými institu-
cemi a státem. „Hlavním cílem našich ak-
tivit je zajistit společně s partnery česko-
německého hospodářství lepší rámcové
podmínky pro výzkum a vývoj a zprostřed-
kovat konkrétní kooperace,“ vysvětluje vý-
konný člen představenstva ČNOPK Ber-
nard Bauer. ČNOPK nabízí firmám zapoje-
ným do projektu tematickou platformu pro
prezentaci a výměnu zkušeností. 

Téma roku odstartovalo 6. března zaha-
jovacím setkáním, na kterém se představili
všichni partneři projektu a prezentovali své
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.  „Uvě-
domujeme si, že budoucí úspěch je zalo-
žen na nynějších investicích do výzkumu
a vývoje a kvalitně připravených odbor-

níků. Spolupráce se vzdělávacími institu-
cemi, díky níž fungují např. vesmírné
sondy s našimi komponentami efektivně,
nabízí obojí,“ zdůraznil Marcel Páter, ob-
chodní ředitel firmy Schunk Praha, která je
prémiovým partnerem tématu roku. Mož-
nost diskuze uvítal i Dr. Wolfram Motz, jed-
natel firmy MBtech Bohemia: „Naše pré-
miové partnerství tématu roku ČNOPK pro
nás jako poskytovatele vývojových služeb
zejména v automobilovém průmyslu před-
stavuje exkluzivní platformu pro výměnu
zkušeností s ostatními partnerskými fir-
mami a výzkumnými institucemi.“ 

Další plánovanou společnou akcí je vy-
tvoření pozičního dokumentu, ve kterém
budou vyjádřeny podněty a žádosti part-
nerských společností a institucí vůči poli-
tické sféře. Na podzim se budou prezento-
vat prémioví partneři tématu roku ČNOPK
na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně, nejvýznamnějším průmyslovém
veletrhu ve střední Evropě. 

Kromě toho se budou konat v Plzni a Os-
travě akce zaměřené na výměnu informací
a zkušeností.  V listopadu je na programu
tématu roku Hospodářská diskuze ČNOPK
v podobě pódiové diskuze s účastníky
z politiky a hospodářské sféry.

Rádi v této souvislosti doplňujeme, že
časopis CzechIndustry je mediálním part-
nerem akce. ■
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Téma roku ČNOPK: 
Výzkum a vývoj – zaostřeno na budoucnost 
Inovační činnost firem je klíčem k zajištění a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti 
České republiky

Bernard Bauer, výkonný člen představenstva
ČNOPK, při zahájení tématu roku ČNOPK

školství bylo v průzkumu hodnoceno pře-
vážně kladně, známky pro odborné vzdělá-
vání a dostupnost odborných pracovníků
v posledních letech klesají. Podmínky pro
výzkum a vývoj získaly průměrné hodnoty.
Nejhorší hodnocení patřilo opět korupci
a hospodářské kriminalitě. Špatné známky
obdržely i rámcové podmínky, politická sta-
bilita, veřejná správa a právní jistota.

„Hrozící nedostatek odborných pracov-
níků, nejistota v právním systému a nedo-
statečná důvěra v politiku a státní správu
oslabují konkurenceschopnost českého
hospodářství. Na těchto faktorech bude zá-
viset nejen budoucí angažmá německých
firem v zemi, ale i celá budoucnost Česka
coby lokality pro výrobu a vývoj,“ komen-
tuje Bernard Bauer výsledky průzkumu,

„proto doufáme, že nová vláda se bude tě-
mito tématy aktivně a trvale zabývat, a na-
bízíme se v tomto směru jako partner k di-
skuzi.“ 

Průzkumu se zúčastnilo na 150 firem pů-
sobících v České republice, z toho zhruba 80
procent německých, 5 procent českých a 15
procent firem z ostatních zemí. Zastoupena
byla všechna odvětví a velikosti podniků.■
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Nabízí komplexní a systémové služby
zejména v oblasti využití jaderné ener-
gie a zdrojů ionizujícího záření, vý-

zkum a sledování stavu materiálů, koncepční
a prováděcí projekty, nakládání s radioaktiv-
ními odpady, specializuje se na vývoj a vý-
robu radiofarmak. Za téměř 60 let své exis-
tence se stala odbornou autoritou a propagá-
torem v oblasti jaderné energetiky a využití
ionizujícího záření. 

Skupinu ÚJV dále tvoří Centrum výzkumu
Řež, s.r.o. (CV Řež), Ústav aplikované mecha-
niky Brno s.r.o. (ÚAM Brno), Výzkumný a zku-
šební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) a EGP 
INVEST, spol. s r.o. v Uherském Brodě (EGPI).
Společnosti úzce spolupracují s národními
agenturami pro technologický rozvoj a gran-
tovou politiku. 

V případě Německa se jedná především
o spolupráci v rámci společných projektů se
Společností pro bezpečnost reaktorů (GRS
mbH - Gesellschaft für Anlagen-und Reaktor-
sicherheit) se sídlem v Braunschweigu, Karl -
sruhe Institute of Technology, Technickou uni-
verzitou v Drážďanech a dalšími.

Projekty v oblasti 
jaderné bezpečnosti a spolehlivosti
Formy spolupráce s Německem, přímé či ne-
přímé v rámci mezinárodních projektů, se tý-
kají oblasti: termohydraulických analýz, těž-
kých havárií, rizika a spolehlivostních analýz
včetně lidského faktoru.

Oblast termohydraulických analýz se sou-
střeďuje na využití výpočetních prostředků
a metodik pro potřeby bezpečnostních analýz
tlakovodních reaktorů. Spolupráce probíhá na
základě dvoustranné dohody mezi ČR a SRN
(instituce ÚJV Řež a. s., a GRS mbH). V oblasti
využívání výpočetních prostředků jde o počí-
tačové programy ATHLET, COCOSYS
a ATHLET CD. Z hlediska výpočetních metodik
jde o aplikaci a využití metodiky nejlepšího
odhadu (Best estimate plus uncertainties –
BEPU) a výpočetního nástroje SUSA pro tyto
metodiky.

Pokročilý ‘best-estimate’ systémový termo-
hydraulický výpočetní program ATHLET
umožňuje modelování spektra stacionárních,
přechodových a havarijních procesů, které
mohou nastat v zařízeních (systémech) vyba-
vených jaderným nebo elektrickým (v případě
experimentálních zařízení) zdrojem tepla
a užívajících jako hlavní teplonosné médium
vodu - reaktory PWR a VVER. Jako další chla-
dicí média lze uvažovat těžkou vodu, čisté hé-
lium a sodík (lze využít i pro reaktory nové ge-
nerace GIV).

Dalším výpočetním programem je COCO-
SYS, který na základě mechanistických mo-
delů umožňuje komplexní simulaci procesů,
jenž nastávají při projektových i těžkých havá-
riích v ochranných obálkách jaderných elek -

tráren (JE) s lehkovodními (varnými a tlako-
vodními) reaktory.

Velmi význačnou oblastí spolupráce je ap-
likace metodiky nejlepšího odhadu použité
pro efektivní provádění bezpečnostních ana-
lýz iniciačních událostí v jaderných elektrár-
nách. Tato metoda, vyvinutá v GRS mbH, je
též obsahem spolupráce. Best-Estimate pří-
stup porovnává specifická kritéria přijatelnosti
se sledovanými neurčitými výstupními veliči-
nami výpočtů stanovených statistickou neur-
čitostní analýzou. Praktický rozvoj a aplikace
metodik jsou v ÚJV Řež, a. s., vyvíjeny v těsné
spolupráci s GRS mbH s cílem upřesnit bez-
pečnostní analýzy v ČR.

V oblasti výzkumu spojeného s otázkou
zvládání těžkých havárií jaderně energetic-
kých zařízení je možné společné aktivity roz-
dělit do dvou skupin – programy organizo-
vané nadnárodními společenstvími a dvou-
stranná spolupráce mezi institucemi v ČR
a Německu, kde na české straně se jedná
o ÚJV Řež, a. s..

V rámci jednotlivých rámcových programů
EU je velmi zásadní výměna informací v rámci
projektu SARNET, jeho pokračovateli SAR-
NET2 a současném nástupnickém programu
NUGENIA, kde je spolupráce zaměřena jed-
nak na využití evropského integrálního výpoč-
tového programu ASTEC pro simulaci rozvoje
těžké havárie (program je společně vyvíjen ve

Francii a Německu – GRS mbH), kde česká
strana přispívá hlavně v oblasti nezávislého
ověřování jednotlivých fenomenologických
modelů na základě experimentálních dat)
a dále na využití experimentálních dat obecně
pro ověřování modelů i v dalších výpočtových
programech (především integrální program
MELCOR). 

V rámci aktivit pod hlavičkou OECD, přede-
vším NEA (Nuclear Energy Agency) se spolu-
práce mezi českou a německou stranou rozví-
jela v řadě projektů, ale nejhlouběji v rámci
projektů THAI a jeho pokračovatele THAI-2,
které byly na německé straně organizovány
GRS mbH a experimentální část prováděna
v Becker Technologies GmbH. Experimenty
byly zaměřeny na výzkum chování vodíku
(distribuce a hoření) a možnosti jeho rekom-
binace pomocí pasivních autokatalytických re-
kombinátorů. Činnost zástupce české strany
(ÚJV Řež, a. s.) byla natolik oceněna, že mu
bylo umožněno zapojení do německého ná-
rodního výzkumného programu pro validace
CFD výpočetních kódů se statutem externího
zahraničního přispěvatele, kdy ÚJV Řež, a. s.,
provádí validační práce na základě experi-
mentálních dat zpřístupněných německou
stranou.

Mezi zásadní aktivity patří také dvoustranné
spolupráce, kde ÚJV Řež, a. s., má podepsa-
nou smlouvu o spolupráci s GRS mbH.

Skupina ÚJV a spolupráce s Německem
Skupina ÚJV zahrnuje především mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a její dceřiné 
společnosti. ÚJV Řež, a. s., se zaměřuje jak v České republice, tak v rámci mezinárodních
kontraktů na inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu a výstavbě
energetických zařízení. 
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V oboru těžkých havárií jsou aktivity zamě-
řeny na výměnu informací a využití němec-
kých nástrojů pro vizualizaci výsledků výpoč-
tových simulací. Výměna informací probíhá již
prakticky dvě desetiletí a velmi intenzivně pro-
bíhala po událostech v jaderné elektrárně Fu-
kushima. Intenzivní spolupráce pak probíhá
i s dalším velmi významným ústavem v Ně-
mecku – KIT (Karlsruhe Institute of Techno-
logy), kde se bezpečnosti jaderných elektráren
dlouhodobě věnují a v oblasti těžkých havárií
provádějí velmi intenzivní experimentální vý-
zkum na chování palivových proutků během
počáteční fáze rozvoje těžké havárie a při ap-
likaci opatření pro přerušení rozvoje vedou-
cího k zaplavení přehřátých palivových tyčí.
Zástupci ÚJV Řež, a. s., jsou na tyto aktivity
napojeni od počátku 90. let a využívají experi-
mentálních poznatků k ověřování výpočto-
vých programů, jejich úpravám a zdokonalo-
váním, ale také k podpoře návrhů dalších
testů na simulaci pokročilejších fází rozvoje
těžké havárie.

V oblasti analýzy rizik a spolehlivosti,
včetně lidského faktoru, spolupracují v po-
slední době experti z ÚJV Řež, a. s., a Ně-
mecka v řadě evropských mezinárodních
projektů a pracovních skupinách. Příkladem
mohou být projekty 7. rámcového programu
(FP7) MMOTION (orientovaný na zmapování
oblasti lidského faktoru (s účastí ISaR), SAR-
GEN-IV (metody bezpečnostních analýz pro
čtvrtou generaci jaderných reaktorů, spolu
s GRS mbH a Karlsruher Institut für Techno-
logie) a ASAMPSA-E (pravděpodobnostní
posouzení bezpečnosti se zaměřením na
vnější nebezpečí, za účasti GRS mbH a VGB
Powrtech). Dalšími příklady mohou být pro-
jekty NEA OECD (FIRE, ICDE a OPDE) a pra-
covní skupiny (WGRISK, WGHOF, DIGREL
atd.). ÚJV Řež, a. s., a němečtí odborníci rov-
něž spolupracují v rámci skupin mezinárodní
organizace ETSON (European Technical Sa-
fety Organizations Network - Evropské aso-
ciace Organizací pro jaderné hodnocení
(TSO) na podporu národních dozorných or-
gánů).

Problematika nakládání s radioaktivními
odpady (RAO)
Spolupráce se rozvíjela především v letech
1996 až 2012, jednalo se o projekt Výzkum
procesů v tzv. přírodním analogu (HÚ) Ru-
prechtov (u Karlových Varů v Podkrušnohoří),
projekt byl spolufinancován GRS mbH. Stu-
dium procesů probíhajících v přírodní struk-
tuře hroznětínské pánve poskytlo cenné infor-
mace a poznatky. V současnosti je studován
především vliv organické hmoty na pohyb
uranových částic. Další pokračování tohoto
projektu se zapojením ÚJV Řež, a. s., je v jed-
nání.

Role radiofarmak 
ve spolupráci s Německem
V průběhu roku 2009 byla zahájena registrace
léčivého přípravku 153 Sm EDTMP inj. v Ně-
mecku. Na registraci se podílela společnost
ROTOP Pharmaka AG. V druhé polovině roku
2012 byla úspěšně ukončena a léčivý přípra-
vek byl zaregistrován pod názvem ROTOP Sa-
marium. Za rok 2013 bylo do Německa do-
dáno 54 540 MBq.

Mezinárodní rozměr specifických
výzkumných projektů

Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) a GRS
mbH na půdě ETSON intenzívně spolupra-
cují s cílem výměny výsledků a zkušeností
v oblasti hodnocení jaderné bezpečnosti,
harmonizace praxe v hodnocení jaderné
bezpečnosti v Evropě, definování a reali-
zace výzkumných programů a sdílení spo-
lečných zdrojů při řešení evropských vý-
zkumných projektů. Takováto spolupráce je
zejména mezi sousedícími zeměmi mimo-
řádně důležitá, neboť umožňuje získávat
nové poznatky, konfrontovat vlastní činnost
s praxí jiných obdobných institucí a harmo-
nizovat přístupy k hodnocení jaderné bez-
pečnosti. 

K významným projektům realizovaným
s Německem patří vyhodnocení transmutač-
ních detektorů na výzkumném reaktoru
FRMII v Mnichově. V CV Řež byl vyvinut nový
způsob měření fluence a spektra neutronů
nazvaný „metoda transmutačních detek-
torů“. Tato metoda může přispět k zpřesnění
měření pole neutronů. Ve výzkumném reak-
toru FRMII v Mnichově byl proveden experi-
ment vyhodnocení některých typů ozářených
transmutačních detektorů (TMD) pomocí
neutronové aktivační analýzy okamžitých
kvant gama (PNAA). Měření probíhala na ho-
rizontálním svazku chladných neutronů ve
spolupráci pracovníků CV Řež, ÚJF AV (Ústav
jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) a Technische
Universität München.

CV Řež spolupracuje s Technickou univer-
zitou v Drážďanech na projektu SYNKOPE,
výrobě vodíku zkapalňováním hnědého uhlí
za použití jaderné kogenerace. Projekt je za-
měřen na využití hnědého uhlí pro obnovi-
telné zdroje energie v regionu, kde se set -
kává Česká republika, Německo a Polsko.
V současné době pracuje CV Řež na hodno-
cení životního cyklu procesu výroby SYN-
KOPE za využití metodiky “Český energe-
tický mix 2050”, vyvinuté v rámci projektu
SUSEN (Sustainable energy - velký inves-
tiční projekt ze strukturálních fondů EU). Na
projektu SYNKOPE se očekává navazující
spolupráce. 

V rámci evropského konsorcia EUROFU-
SION v programu Horizont 2020, CV Řež
úspěšně spolupracuje s Karlsruhe Institut für
Technologie (KIT) na fúzním výzkumu
v těchto tematických oblastech:
•  vývoj blanketu fúzního reaktoru (obal,

vnitřní vrstva reaktorové komory)
•  vývoj divertoru (zařízení pro čištění plaz-

matu),
•  jaderná bezpečnost a nakládání s radioak-

tivními odpady
•  bezpečnostní výpočty pro fúzní reaktor. 

Na výzkumu ve prospěch reaktorů IV. ge-
nerace spolupracuje CV Řež v projektu 7RP
SCWR-FQT (SuperCritical Water Reactor -
Fuel Qualification Test) s KIT-IKET (Karlsruhe
Institut für Technologie - Institut für Kern und
Energietechnik) na vývoji experimentální re-
aktorové smyčky pro kvalifikaci paliva pro re-
aktor chlazený superkritickou vodou (SCWR).
Smyčka bude postavena v rámci projektu
SUSEN. Pro uvedenou smyčku navrhli v KIT
havarijní systémy a provedli veškeré po-
třebné havarijní analýzy tak, aby smyčka vy-
hověla požadavkům na provoz v reaktoru
LVR-15 (umístěném v Řeži). Smyčka bude je-
diné zařízení svého druhu na světě určené na
experimenty s palivem v superkritické vodě.

Projektování v PDMS

Společnost EGP INVEST, spol. s .r.o., se
v současné době podílí na pracích pro ně-
meckou společnost BASF – významnou ně-
meckou společnost v oblasti petrochemie. Je
zapojena do projektů zpracovávaných v sy-
stému PDMS přímo na pracovištích v Lud-
wigshavenu pro společnosti, jež zajišťují tyto
služby pro BASF. Jedná se např. o Peters
Engineering a další. PDMS (Plant Design Ma-
nagement Systém) je produkt s integrova-
nými databázemi a hierarchickou strukturou.
Na jádře systému jsou vyvinuty aplikace, jež
zahrnují všechny disciplíny důležité pro
tvorbu prostorového CAD/CAE modelu ob-
jektů složitých technologických celků. Tento
makroprogram je editovatelný a lze jej (např.
po změně projekčních jmen) použít jako
vstupní soubor s příkazy. ■
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Firma byla založena v roce 2000
dvěma specialisty z oboru přes-
ného lití metodou vytavitelného

modelu, kteří v 90. letech minulého sto-
letí stáli u zrodu zavádění této technolo-
gie do sériové výroby v tehdejším Če-
skoslovensku. Díky jim jsou v současné
době odlitky vyráběné touto technologií
vyžadovány mnoha renomovanými
světovými firmami a je možné se s nimi
setkat v kosmu, ve vzduchu, na souši,
na vodě i pod vodou. Výroba přesných
Al odlitků ve společnosti ALUCAST, na-
bízí konstruktérům a uživatelům výrobu
lehkých, komplexních dílů o vysoké
pevnosti, které se již dnes úspěšně se-
tkávají s jejich zítřejšími požadavky na
tvary a vysoké technické vlastnosti po-
užívaných odlitků. To je také hlavní
důvod, proč si v ALUCASTu na nedosta-
tek zakázek nemohou stěžovat. Ing. Jar-
mila Cilečka, jednatele společnosti,
jsme proto zeptali: 

Před 14 lety jste odešel z manažer-
ského postu ze zaběhnuté slévárny
a založil jste si vlastní slévárnu přes-
ného lití metodou vytavitelného mo-
delu - Alucast s.r.o. Co bylo nejtěžší, vy-
budovat firmu, zajistit si odbyt vý-
robků, získat technologie nebo sehnat
kvalitní lidi do týmu?

Od začátku jsem se držel Baťova
hesla: „Vše je možné, jen musíš chtít
a umět.“ Každý technický pokrok dělají
lidé, kteří chtějí být stále lepší, kteří dě-
lají vše pro to, aby byli nejlepší a pokud

máte to štěstí, že toto vaše chtění, být
za každou cenu nejlepším, děláte
v oboru, který umíte, pak jsem přesvěd-
čen, že úspěch se musí dostavit. Když
mne osud zavál v roce 1974 do slé-
várny, kde nebylo možné stát 10 minut
na jednom místě, neboť se člověk již ne-
odlepil, tak to byla pro mne výzva.

Abych mou vizi mohl realizovat, musel
jsem čekat bezmála 20 let. Dnes již po
40 letech od mého nástupu do praxe
mohu říci, že se to podařilo... Jak říkám,
stačí jen chtít a umět. Společnost ALU-
CAST dnes pracuje v prostorách 3. tisí-
ciletí, a to po stránce čistoty, hygieny, ži-
votního i pracovního prostředí, výrob-
ního i kontrolního vybavení.

Dnes odlitky z ALUCASTu najdete
v letounech AIRBUS, BOEING, v řadě lé-
kařských přístrojů, v kolejové technice,
v železničních vagonech Pendolino,
REGIO Jet, v hobby nářadí, v modelář-
ské technice a to v zemích od USA, přes
Jižní Afriku až po Indii, včetně všech
států EU.

Sehnat lidi do týmu je složitá věc.
V ALUCASTu dnes pracuje bezmála 100
zaměstnanců, z toho máme 5 sléváren-
ských inženýrů. V současné době, kdy
střední vzdělání slévárenských odbor-
níků u nás neexistuje a z vysoké školy
odchází ročně absolventi, které můžete
spočítat na prstech od rukou, tak to je
neuvěřitelně vysoké číslo. Udržet slévá-
renského inženýra znamená jej motivo-
vat, mít pro něj jasnou vizi, dát každému
prostor k realizaci a to se nám daří. 

Zaměřujete se, jak jste uvedl, na výrobu
přesných Al odlitků ze slitin Al. Můžete
nám tuto technologii přiblížit?  

Jedná se o poměrně náročnou slévá-
renskou technologii, která vyrábí odlitky
s vysokou přidanou hodnotou, s mini-
málními požadavky na následné dokon-
čovací operace. Tato technologie nabízí
konstruktérům vysokou míru volnosti,
odlitky je možno konstruovat neomeze-
ných tvarů s vysokou kvalitou povrchu
a velké pevnosti.

V letech 2008 až 2011 jste zavedli osm
zcela nových nebo inovovaných pro-
cesů, což přispělo k zásadnímu zvýšení
kvality odlitků, které to jsou?

V době recese, kdy se většina firem
neobešla bez pomoci bank, společnost
ALUCAST nejvíce investovala a to
z vlastních prostředků. Do roku 2012 od
svého počátku firma nevyplatila ani ko-
runu podílů, vše bylo vraceno do firmy.
Společnost ALUCAST je také poměrně
úspěšná v čerpání prostředků v rámci
projektů. V roce 2011 jsme úspěšně
ukončili projekt INOVACE. V jeho rámci
bylo investováno hlavně do oblasti kon-
troly odlitků (digitální rentgen, zařízení
na kontrolu povrchových defektů, spek-
trometr na rozbor kovů, speciální stroj
na kontrolu mechanických hodnot). Ve
společnosti ALUCAST využíváme pa-
tentovanou technologii Jfcasting, díky
které dokážeme vyrábět odlitky o vyso-
kých mechanických hodnotách požado-
vaných hlavně v leteckém průmyslu. 

Kvalita je, když se vrací zákazník, nikoliv odlitek
Štěstí přeje připraveným, říká známé přísloví. V případě společnosti ALUCAST bych ho doplnil, že také
těm, kteří chtějí a umí. 
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Ing. Jarmil Cilečka, jednatel společnosti

CI01_40_41_Kvalita je_CI_SABLONA  5/12/14  9:50 AM  Stránka 40



I ty nejlepší technologie mohou vyrobit
takříkajíc „zmetka“. Vaší vizitkou je, jak
uvádíte na www stránkách, kvalita.
Aby zákazník dostal hodnotný výrobek,
je třeba před expedicí provést jeho kon-
trolu. Co vše se na výrobcích posuzuje
a jak?

Dodávat odlitky do tak sofistikova-
ného oboru jakým nepochybně je letec-
tví, musí být snem každé firmy, která
své podnikání bere jako své poslání
s vizí na mnoho let. Splňovat letecké
normy, požadavky, toto implementovat
do celé firmy je nesmírně těžké a ná-
ročné. Důležitost a nutnost těchto kroků
si nejvíce uvědomíte když sedíte v le-
tounu AIRBUS nad Atlantikem. Ne-
mohu dnes říci, že máme vše vyřešeno,
za 14 let života nové firmy to snad ani
není možné. Naše milionové investice
hlavně do oblasti kontroly však jsou zá-
rukou toho, že v letounech AIRBUS
a BOEINING  jsou skutečně odlitky
z TUPES té nejvyšší kvality. Jen pro
představu si dovolím krátce popsat kon-
trolu mechanických hodnot odlitků za
posledních 50 let. Ještě v 70. let minu-
lého století se mechanické hodnoty vy-
hodnocovaly na předlitých kuželech,
tak, aby byl zachován zákon vepsaných
koulí, aby kužel neobsahoval řediny. 

Konstruktér, který byl zodpovědný za
celý výrobek – letoun – si samozřejmě
kladl otázku, jak to vypadá v odlitku
a pro jistotu nasadil bezpečnost 2, 5, 10.
Odlitky z těchto výpočtů vycházely mo-
hutné a těžké a pro letouny jen málo po-
užitelné.

V 80. letech se vyhodnocovaly již me-
chanické hodnoty na předlitých tyčin-
kách, mechanické hodnoty byly pro
konstruktéra věrohodnější, stále však
konstruktér měl určitý ostych a nedů-
věru k odlitkům.

Dnes slévárna vypreparuje z kritic-
kého místa tyčinku, na té vyhodnotí me-
chanické hodnoty a předloží konstrukté-
rovi. Konstruktér tak může upravit tvar
odlitku, aniž by předimenzoval jeho roz-
měry a hmotnost. K vyhodnocení takto
vypreparovaných tyčinek potřebujete
speciální trhací stroj, který jsme v rámci
projektu INOVACE zakoupili v roce
2011od firmy ZWICK.

Mimo vysokých mechanických hod-
not, především pevnosti, musí mít odli-
tek také vysokou kvalitu povrchu a vyso-
kou přesnost. Kontrolu přesnosti a tvaru
kontrolujeme na nejmodernějším skeno-
vacím zařízení, které odlitek naskenuje,
proložíte jej modelem ve 3D a během ně-
kolika minut máte provedenou kontrolu
tvaru odlitku. Sken zašlete zákazníkovi,
který má ihned k nahlédnutí odlitek, jeho
tvar a přesnost. Toto zařízení na kontrolu
tvaru a rozměrů jsme zakoupili taktéž
v rámci projektu INOVACE. 

Jak jsou s nimi zákazníci spokojeni?
Spokojenost zákazníka se projevuje

jediným způsobem, že se vrací. Kvalita
je, když se vrací zákazník, nikoliv odlitek.
ALUCAST je dnes v obrovském přetlaku
zakázek. My jsme za poslední rok zvedli
objem výroby bezmála o 100 %. V eko-

nomice existují dva způsoby jak zvýšit
výkon. První - komunistický spočívá ve
zvyšování objemu vstupů ve výrobním
procesu, což je hloupost, ten druhý,
který jsme my aplikovali, je vymyslet
nové způsoby jak tento výkon zvýšit se
stejnými počty vstupů. 

V současné době řešíme projekty
INOVACE, TAČR a EDUCA. Díky těmto

programům velmi systematicky vzdělá-
váme naše pracovníky v dělnických pro-
fesích, firmu vybavujeme nejmoderněj-
ším zařízením v oblasti měrové kon-
troly, zavádíme technologii RAPID PRO-
TOTYPING, díky které vyrobíme odlitek
do 24 hodin. To vše jsou intenzifikační
metody, kterými zvládáme enormní ná-
růst objednávek. ■
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Díl textilního stroje dříve vyráběn konvenčními technologiemi, tzn. obráběním, svařováním
šroubováním, frézováním apod. Materiál: slitina Fe, hmotnost 2,1 kg

Díl je nyní vyráběn v ALUCASTu přesným litím, úspora pracnosti je 40 %. Materiál: slitina Al,
hmotnost 0,52 kg
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Pane řediteli, v letošním roce si připomí-
náme 110 let od výroby první turbíny ve Ško-
dových závodech, předchůdce dnešní spo-
lečnosti Doosan Škoda Power. Můžete nám
přiblížit počátky jejich výroby?

V letošním roce to skutečně bude již 110
let, kdy byla vyrobena první parní turbína ve
Škodovce. Byla to turbína o výkonu cca 400
KW vyrobená na základě licence zakoupené
od francouzské firmy založené profesorem
Augustem Rateauem.

Na které významné momenty v historii jejich
produkce byste především upozornil?

V dlouhé historii výroby parních turbín
ŠKODA existuje mnoho milníků. Ale pokud
bych měl jmenovat ty opravdu nejvýznam-
nější, byly by to kromě roku 1904, kdy byla
vyrobena ve Škodových závodech první
parní turbína, určitě tyto události:  
•  1911 – začali jsme vyrábět parní turbíny

vlastního designu ŠKODA rovnotlaké kon-
cepce

•  1932 – byly uvedeny do provozu v elek -
trárně Třebovice dvě kondenzační parní
turbíny, každá o výkonu 23 MW s přihřívá-
ním páry 

•  1959 – byla uvedena do provozu první tur-
bína 110 MW 

•  1966 – byla uvedena do provozu první tur-
bína 200 MW 

•  1969 – výroba se přestěhovala do nové
(současné) haly

•  1976 – tento rok byl významný pro jaderný
program výrobou první turbíny 220 MW
pro jaderné elektrárny typu VVER (PWR)

•  1978 – vyrobena první turbína 500 MW 
•  1991 – vyrobena parní turbína 1000 MW na

sytou páru s otáčkami 3000 ot/min pro ja-
derné elektrárny

•  2014 – letošní rok bude významný uvádě-
ním do provozu první turbíny s výkonem
660 MW s nadkritickými parametry vstupní
páry
Z těch netechnických bych uvedl jen jeden

a to rok 2009, kdy byla dokončena akvizice
a Škoda Power se stala členem jihokorejské
skupiny Doosan 

Jaké typy turbín nabízíte dnes?
Naše turbíny pokrývají široké spektrum vý-

konů v rozsahu od 10 do 1200 MW pro
všechny aplikace. V rámci skupiny Doosan
jsme dodavatelé turbín do výkonu cca 400
MW bez teritoriálního omezení. Pro vyšší vý-
kony se pak musíme interně dohodnout,
s jakou strategií do projektu půjdeme – jestli
s turbínou typu Škoda nebo Doosan. Doosan
má vlastní výrobu turbín především velkých
výkonů okolo 1000 MW, jejichž konstrukce je
založena na starší licenci americké GE pro 
60 Hz aplikace. 

Pokud se týká našich nabídek, nabízíme
parní turbíny do všech aplikací. Pro biomasu,
spalovny komunálního odpadu, solární
bloky, u velkých výkonů jsou to pak fosilní,

jaderné a paroplynové bloky nebo kogene-
rační jednotky.

Naší výhodou na trhu je, že umíme přizpů-
sobit konstrukci turbíny požadavkům zákaz -
níka a jsme více flexibilní než naše konku-
rence.

Kde všude nacházejí uplatnění?
Parní turbíny Škoda byly instalovány za

dobu své novodobé historie ve více než 60
zemích světa. Jsou používány ve fosilních
elektrárnách, v paroplynových cyklech
i v elektrárnách využívajících obnovitelné
zdroje jako jednotky pro výrobu elektřiny,
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
v průmyslu. Nemůžeme trh ovlivňovat, ale
musíme se mu přizpůsobovat. Boom v ob-
lasti obnovitelných zdrojů, například fotovol-
taických elektráren, je mimo náš obchodní
směr. Máme však např. turbíny do solárních
elektráren a v současné době s naším part-
nerem pracujeme na pilotním projektu solár-
ního bloku v Austrálii. 

V čem jsou podle Vás vaše přednosti ve
srovnání s konkurencí?

V současné době nelze hovořit v pravém
slova smyslu o přednostech. Důležité je na-
bízet produkty na srovnatelné technické
úrovni s konkurencí. Když řekneme srovna-
telné úrovni, myslíme tím, že pokud projekt
chceme vyhrát, musíme být opravdu na
stejné nebo lepší technické úrovni. Vyhodno-
covací kritéria bývají často neúprosná
a výkon nižší byť v řádu jen několika desítek
kilowatt může znamenat, že se umístíme na
jiném než prvním místě… Tedy produkty se
špičkovou účinností, flexibilní, jednoduché,
spolehlivé a za dobrou cenu. Výhodou naší
firmy ve srovnání s velkými hráči je para-
doxně menší velikost naší firmy a s tím sou-
visející větší flexibilita v přístupu k zákazní-

kovi a to jak ve vztahu k technickému řešení,
tak i k rozsahu dodávky našeho zařízení. 

Které zakázky z posledního období považu-
jete za nejvýznamnější?

Významná je pro nás každá zakázka
a každá je pro nás výzvou. Z hlediska teritoria
jsou to dnes zakázky pro Střední a Jižní Ame-
riku – dodávka turbosoustrojí s parní turbí-
nou ŠKODA 200 MW pro paroplynový cyklus
Punta del Tigre v Uruguayi, dodávka turbo-
soustrojí s parní turbínou ŠKODA 179 MW
pro paroplynový cyklus Kelar v Chile, turbo-
soustrojí 2 x 153 MW pro uhelnou elektrárnu
s průmyslovým využitím Paco v Panamě
a turbosoustrojí pro uhelnou elektrárnu Ter-
motajasero 200 MW v Kolumbii. Doosan
Škoda Power tak naplňuje svoji strategii
v průniku na trhy Střední a Jižní Ameriky.

Významné jsou samozřejmě i další do-
dávky parních turbín pro kogenerační blok
v Polsku, pro paroplyn v Německu i akce
v Indii. Nelze vynechat modernizace turbín ji-
ných výrobců, které nyní představují vý-
znamný segment našich obchodních aktivit. 

Vzhledem k vývoji v teplárenství budou
nové projekty pokrývat širší rozsah poměru
výroby elektřiny a tepla. Vycházíte v tomto
zákazníkům vstříc?

Turbíny s odběrem páry pro teplofikaci
byly a jsou dlouhodobě tak říkajíc naší „par-
ketou“. Je to dáno jednak naší větší flexibili-
tou a ochotou změnit standardní koncepci za
vhodnější, přizpůsobenou více požadavkům
zákazníka a pak i schopností našich techniků
„dostat“ ze zákazníka přesně ty informace,
které potřebujeme pro nejoptimálnější de-
sign s nejlepší účinností řešení. Tímto způso-
bem pak jsme úspěšní na trhu.

Dále pak se dlouhodobě věnujeme rozvoji
těchto turbín a vývoji nových komponentů.
Zde se jedná zejména o vývoj nových nebo
modifikování existujících koncových lopatek
nízkotlakových stupňů v oblastech výrazně
vzdálených od návrhových bodů. Pro rozší-
ření bezpečných provozních stavů Doosan
Škoda Power realizuje experimentální a pro-
vozní měření pro ověření a odladění výpoč-
tových metod. Výsledky pak slouží k optima-
lizaci návrhu nových robustnějších konco-
vých lopatek, jejichž použití umožní rozšíření
provozních rozsahů při zachování potřeb-
ných bezpečnostních kritérií.

Nově byl zpracován i návrh optimalizo-
vané výstupní partie teplárenských protitla-
kových turbín. Tento nový způsob vyvedení
páry do teplofikačních ohříváků efektivně
rozděluje množství páry mezi tyto ohříváky
zejména v nenávrhových provozech. Přináší
tak významné zvýšení účinnosti cyklu.
Úspěšně byl tento koncept využit při nově zí-
skaném kontraktu do Švédska.

Turbíny vždy představovaly hlavní segment
výroby, nicméně není jediný. Kromě toho vy-

Výhodou naší firmy je paradoxně její menší velikost 
a s tím související větší flexibilita v přístupu k zákazníkovi,
řekl CzechIndustry Ing. Jiří Fiala, ředitel Technického úseku Doosan Škoda Power 
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rábíte i další příslušenství tzv. turbínového
ostrova. Co vše zahrnuje z hlediska pro-
dukce Doosan Škoda Power?

Vlastníme know-how pro návrh, konstrukci
a výrobu kondenzátorů nebo ohříváků – jak
pro regenerační systém tepelného cyklu, tak
i pro teplofikační ohříváky teplárenských
cyklů. I když je v posledních letech výroba
ohříváků realizována zpravidla externími – vý-
robci – dodavateli, návrh těchto tepelných vý-
měníků je podle základní koncepce a tepel-
ného výpočtu Doosan Škoda Power.

Kromě vlastní výroby se nabídka společnosti
zaměřuje také na retrofity a modernizace,
které se týkají jak klasických, tak jaderných
elektráren. Můžete specifikovat tyto činnosti? 

Modernizace a retrofity zaujímají v našem
produktovém portfoliu stále významnější
místo a realizujeme je jak u turbín vlastní
konstrukce, tak i u turbín jiných výrobců (Non
OEM). 

Doosan Škoda Power v programu Non
OEM modernizací a retrofitů  čerpá ze zkuše-
ností s obdobnou problematikou u turbín
Škoda. Základem je využití a aplikace veške-
rého „Know–how“ a výsledků výzkumu a vý-
voje, který máme k dispozici pro stavbu no-
vých turbín. Dále dlouholeté montážní a se-
rvisní zkušenosti a v neposlední řadě velmi
pružný aplikační inženýring.  Významnou roli
hraje i možnost aplikace moderních techno-
logií, např. metody reverse engineeringu. In-
vestovali jsme do špičkové technologie pro
tento typ produktů nákupem vysoce přes-
ného scanovacího zařízení. Při použití této
metody jsou všechny komponenty turbíny po
demontáži a očištění scanovány. Na základě
získaných dat je rekonstruován přesný nume-
rický model původní turbíny se všemi odchyl-
kami, opotřebeními či poškozeními. Tento
model slouží jako vzor pro 3D model nového
řešení. Je to ve většině případů jediná mož-
nost jak si vytvořit dokumentaci k zařízení, ke
kterému zpravidla jinde není dostupná.

Pro zkrácení doby potřebné pro ustavení
vnitřních dílů turbíny je aplikována metoda
tzv. „on site machiningu“. Jedná se o staveb-
nici obráběcích strojů a měřicí aparatury,
která se v rozloženém stavu dopraví do elek -
trárny, namontuje se do zařízení a provede
se potřebné strojní obrábění přímo na místě
v elektrárně. Výsledkem je kvalita a přesnost
obráběných povrchů, srovnatelná s kvalitou
při výrobě nových turbín, navíc s výraznou
úsporou času a nákladů na transport a zpět-
nou montáž. 

Které konkrétní zakázky jste v tomto reali-
zovali v České republice a Slovenské repub-
lice?

V poslední době jsme zmodernizovali
všechny turbíny Škoda instalované v českých
a slovenských jaderných elektrárnách. 
•  JE Dukovany 8×220 MW – postupně byly

zmodernizovány kondenzátory, nízkotlaké
a nakonec vysokotlaké díly turbín tak, že
dnes jsou turbíny schopné dosáhnout až
výkonu 250 MW. Samozřejmě se tím pro-
dloužila životnost kritických částí o dalších
200 000 provozních hodin. 

•  JE Temelín 2×1000 MW – v současné době
probíhá výměna původních NT dílů za
nové s vyšší účinností a prodlouženou ži-
votností. VT díly byly modernizovány již
v první etapě.

•  JE Bohunice V2 4×220 MW – zvýšení elek-
trického výkonu na svorkách generátoru na
252 MW a prodloužení životnosti při zacho-
vání bezpečnosti provozu prostřednictvím
nových průtočných částí jak VT, tak i NT
dílů.

•  JE Mochovce – 4×220 – zvýšení elektric-
kého výkonu na svorkách generátoru na
265 MW při zachování bezpečnosti pro-
vozu. 
Z fosilních elektráren lze jmenovat např.

komplexní obnovu elektrárny Tušimice
4×200 MW, u níž jsme zajišťovali retrofit zaří-
zení celé strojovny. Původní tzv. standardní

„dvoustovkové“ parametry páry 165 barů
a 535 °C byly zvýšeny na tlak 175 barů a tep-
lotu 570 °C. Důvodem pro navýšení hodnoty
parametrů páry bylo zlepšení tepelné účin-
nosti z 40 % projektovaných u původních tur-
bín na současných 46 %. Nyní probíhá mo-
dernizace třech bloků 250 MW v elektrárně
Prunéřov.

A pokud jde o další státy?
Významnými projekty v této oblasti jsou

Non EOM modernizace zařízení elektrárny
Gardanne ve Francii a modernizace VT dílů
turbín ve finské jaderné elektrárně Loviisa.
Současný instalovaný výkon elektrárny Lovi-
isa je 992 MW (4×248 MW), po modernizaci
VT dílů bude činit 1016 MW.

U projektu konverze klasické uhelné elek -
trárny Gardanne o původním výkonu cca 250
MW na elektrárnu spalující biomasu o garan-
tovaném výkonu 160 MW je Doosan Škoda
Power zodpovědná za celkovou modernizaci
strojovny s cílem prodloužit životnost o 20 let
a podstatně zvýšit účinnost parního cyklu. 

Úspěšně jsme již dokončili modernizaci
dvou bloků 110 MW elektrárny Torrent
v Indii. Doosan Škoda Power společně
s DHIC vyhrály tento projekt v plné meziná-
rodní konkurenci.  Cílem tendru je zlepšením
termodynamické účinnosti turbíny designu
Škoda, vyrobené indickou firmou BHEL na
základě zakoupené licence, a zvýšení elektric-
kého výkonu na svorkách generátoru mini-
málně na 121 MW. Tímto projektem se Doo-
san Škoda Power vrátila na indický trh do
segmentu modernizací. V Indii v současné
době realizujeme rovněž Non OEM moderni-
zaci turbíny 210 MW v elektrárně Bandel.

Ve vaší nabídce jsou i pravidelná údržba
a diagnostika zařízení z hlediska jeho život-
nosti. Těmto činnostem se věnujete jen pro
zařízení vlastní výroby nebo i dalších produ-
centů. Co vše obsahují?

Náš Servis v rámci služeb zákazníkům
v pozáruční době nabízí dlouhodobou se-
rvisní smlouvu. V současné době tento typ
smlouvy máme podepsán s několika elek -
trárnami. Co se týče nových technických
zlepšení, nabízíme našim zákazníkům napří-
klad tzv. „remote monitoring system“, tedy
on line monitorovací systém. Výhodou to-
hoto systému je okamžitý přenos vybraných
dat do výrobního závodu. V případě nějakých
obtíží jsou data okamžitě k dispozici a tím se
zkracuje doba řešení problému. Navíc mů-
žeme provozovateli např. měsíčně předávat
zprávu o způsobu provozování zařízení.

Od roku 1911 měly Škodovy závody vlastní
výzkum a vývoj turbín, což umožnilo rychle
reagovat na potřeby rozvíjející se elektro-
energetiky. Takže máte na co navazovat.
V rámci skupiny Doosan se dnes v Plzni řeší
otázky spojené s dalším vývojem turbín. Na
které oblasti se především soustředíte, co
vše obsahuje výzkumná a vývojová základna
společnosti?

V loňském roce jsme se stali v rámci sku-
piny Doosan Globálním centrem výzkumu.
To znamená, že jsme leadrem a nositelem
know-how v rámci výzkumu parních turbín.
Vlastní výzkum se provádí jak V Plzni, tak
i v korejském Changwonu, kde sídlí výroba
turbín Doosan.
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Náklady na výzkum v naší firmě každo-
ročně stoupají. Jako velmi důležité vnímáme
úkoly směřující ke zvýšení účinnosti průtočné
části – vyvíjíme zcela nový typ účinnějšího lo-
patkování. Dokončili jsme letos vývoj nové
lopatky posledního stupně o délce 1375 mm
a připravujeme finální experimentální ově-
ření jejich vlastností. V oblasti koncových lo-
patek se ale nesoustřeďujeme jen na zvětšo-
vání výstupní plochy, ale i na celkové do-
plnění portfolia naších koncových stupňů.
Škodovka tradičně vyráběla zejména turbíny
pro sítě s frekvencí 50 Hz. Poté, co se naše
firma spojila s korejským koncernem Doo-
san, je nutné rozšířit portfolio i o turbíny na
60 Hz. Proto vyvíjíme také poslední lopatky
tak říkajíc na objednávku mateřské firmy
Doo san. V současné době probíhá vývoj po-
slední lopatky o délce 40“ a začíná enginee-
ring lopatky 50“, obě pro 60 Hz aplikace.

Dalšími oblastmi je konstrukční vývoj no-
vých prvků a komponentů jako jsou nové
typy ucpávek, ložisek, tvaru výstupních částí
turbinových těles, nový typ ventilů atd.  In-
tenzivně se rovněž věnujeme vývoji a apli-
kaci nových typů materiálů a svařování. Zde
se jedná hlavně o vývoj a ověřování svařo-
vání materiálů rotorů turbín. 

Tím se dostávám k otázce, v čem jsou hlavní
přínosy příslušnosti ke skupině Doosan, na-
kolik ovlivňuje vaše obchodní úspěchy?

Stručně vyjádřeno - zázemí silné firmy
s celosvětovou působností, máme k dispozici
širokou obchodní síť Doosan, účastníme se
na projektech DHI, značka Doosan nám po-
máhá v teritoriích, kde jsme dosud nepůso-
bili. Například v USA.

Zhruba před rokem jsme v souvislosti s do-
stavbou Temelína hovořili o tom, že jste ne-
byli osloveni ani jedním z účastníků výbě-
rového řízení. Došlo v tomto k nějaké
změně v souvislosti s upřesňováním nabí-
dek?

Jak již dnes všichni víme, tendr na do-
stavbu Temelína byl zrušen. Nicméně i kdyby

zrušen nebyl, pro naši firmu by to nemělo
žádný přínos. Jak jsme již mnohokrát kritizo-
vali, tendr byl nastavený tak, aby uchazeči
dodali na klíč celou elektrárnu. Bylo plně na
EPC kontraktorech, koho si vyberou jako své
partnery pro jednotlivé technologické do-
dávky. Všechny tři společnosti, které se ten-
dru účastnily, chtěly dodávat zařízení vyro-
bená na jejich domácím trhu. 

Vláda premiéra Sobotky se vyslovila pro do-
stavbu Temelína ovšem za předpokladu, že
se na ní výrazným způsobem budou podílet
české společnosti. Lze toho bez turbínového
ostrova české provenience dosáhnout?

Tato varianta je samozřejmě možná. Když
se však podíváme do zahraničí, jak se vlády
chovají u takto technicky i finančně význam-
ných projektů, jsme svědky toho, že dávají
přednost tuzemským výrobcům. Není to
pouze otázka využití domácích výrobních ka-
pacit a tím zlepšení zaměstnanosti, ale také
využití výsledků domácího výzkumu a vývoje
a s tím souvisejících personálních kapacit
atd. Je škoda, že jsme se jako jedna z nejsil-
nějších domácích firem neměli možnost za-
pojit do domácí soutěže na špičkovou tech-
nologickou dodávku, ve které by rozhodla
technická i cenová nabídka. My si neříkáme
o žádné výhody, pouze bychom chtěli rovnou
soutěž pro všechny, tedy dostat šanci.

Úspěch společnosti bezpochyby závisí na
kvalifikovaných zaměstnancích od dělnic-
kých profesí až po vrcholový management.
Zájemců o technické obory v ČR ubývá.
Jakou strategii jste zvolili, abyste si zajistili
dostatek kvalifikovaných zaměstnanců a tím
i přenos know-how z generace na generaci?

V našem oboru je velmi těžké získat na
trhu práce vhodné a zkušené pracovníky.
Proto přichází v úvahu druhá možnost a tou
je výchova mladých nastupujících absol-
ventů. 

Společnost klade velký důraz na rozvoj na-
šich zaměstnanců a do této aktivity investuje
nemalé peníze. Zaměstnance rozvíjíme jak

v tzv. tvrdých dovednostech (profesní vzdě-
lávání, speciální technické dovednosti atd.)
tak i v tzv. měkkých dovednostech (komuni-
kace, prodejní dovednosti, management
atd.). Také investujeme do jazykového vzdě-
lávání a rozvoje globální kultury společnosti.
Máme některé speciální on-line programy,
které slouží např. k poznání kultury a podni-
kání mateřské společnosti v Koreji.

K tomu má bezpochyby přispět soutěž Doo-
san Thesis Award, která je určená studen-
tům technických nebo ekonomických uni-
verzit z EU o nejlepší diplomovou práci, jejíž
téma je zadáno nebo schváleno společností
Doosan Škoda Power. Můžete nám o ní říci
více, daří se naplňovat očekávání, která jsou
s ní spojena?

Doosan Thesis Award je soutěž pro stu-
denty vysokých škol o nejlepší diplomovou
práci. Cílem společnosti je podpora talento-
vaných studentů z technických a ekonomic-
kých univerzit v rámci EU, kteří zpracovávají
téma zadané nebo schválené společností
Doo san Škoda Power. Společnost tak chce
namotivovat, podpořit studenty v přípravě
diplomové práce a poskytnout jim tak mož-
nost získat zajímavou adekvátní pozici
v mezinárodní společnosti s jedinečným
know-how. Doosan Škoda Power se takto
snaží zaujmout talentované studenty a pří-
padně se s nimi domluvit na dlouhodobé
spolupráci.  Většina z těchto absolventů
zůstává v naší společnosti jako kmenoví
pracovníci.

Vyprodáno na několik let dopředu… Tento
slogan bylo možné použít před několika lety,
kdy zakázky převyšovaly vaše výrobní kapa-
city. Jak je tomu nyní?

Doba, kdy jsme vyráběli čtyři stejné něko-
likatělesové 200MW turbíny pro elektrárnu
Tušimice nebo tři identické několikatělesové
turbíny o výkonu 250 MW pro Prunéřov, mi-
nula. Dnes participujeme na projektech ma-
teřské firmy Doosan. Dodáváme např. turbo-
soustrojí s příslušenstvím pro tři téměř iden-
tické projekty izraelské elektrárenské společ-
nosti IEC, rekonstrukce turbín 2 x 110 MW
Torrent nebo 210 MW Bandel v Indii. Navíc
jsme díky Doosanu získali kontakty na jiho-
korejské EPC kontraktory, s nimiž realizujeme
především jihoamerické projekty. Termotasa-
jero 200 MW a Punta del Tigre 200 MW se
společností Hyunday nebo Kelar 180 MW se
Samsungem. Česko je mrtvý trh. Abychom
dosáhli požadovaný obrat, potřebujeme
roční produkci 1,2 GW. ČR má instalovanou
kapacitu 12 GW.

Plány prezentované společností před dvěma
roky v souvislosti se změnou názvu na Doo-
san Škoda Power byly velmi ambiciózní. Daří
se je naplňovat?

Z našich plánů jsme neslevili ani v těchto
pro energetiku krizových časech. Tak jako
jsme před více než deseti lety velmi usilovali
o první projekt v Německu, dnes se inten-
zivně snažíme být úspěšní v Perském zálivu
a chceme ještě letos zapíchnout vlaječku i do
mapy Spojených států. Investujeme do vý-
zkumu a vývoje, do zaměstnanců, do techno-
logického vybavení – tedy do špičkového
konkurenceschopného produktu, který může
uspět v tvrdé konkurenci. ■
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TOS KUŘIM – OS, a.s., a ČKD BLAN-
SKO-OS, a.s., společnosti s bohatou
strojírenskou tradicí úspěšně pokra-

čují ve výrobě, nyní společně v areálu TOS
KUŘIM. Během dlouhé doby působení re-
alizovaly zakázky v mnoha zemích a oblas-
tech průmyslu. Jedním z klíčových seg-
mentů je energetika, kde mají stroje TOS
KUŘIM i ČKD BLANSKO široké uplatnění,
ať již při obrábění součástí vodních turbín,
velkých turbínových skříní nebo zařízení
pro tepelné a jaderné elektrárny. 

Dodávek v tomto segmentu bylo realizo-
váno velké množství, uvádíme několik po-
sledních.

Ve společnosti ŽĎAS, a.s., se na strojích
z produkce TOS KUŘIM – OS, a.s., opraco-
vávají monumentální odlitky lopatek Kap-
lanovy turbíny a turbínové skříně. 

Portálová obráběcí centra typu FRF
a FRUN garantují dostatečnou tuhost

v kombinaci s produktivitou a minimem
přepínacích operací obrobku, potenciál
strojů výrazně zvyšuje použití výměnných
vřetenových hlav z produkce TOS KUŘIM
– OS, a.s. 

Oba stroje byly dodány tzv. „na klíč“,
včetně stavební realizace základu stroje. 

Rozměrné části turbín se zde opracová-
vají také na dvou stojanovém svislém sou-
struhu typu SKD z produkce ČKD BLAN-
SKO-OS, a.s.

V červnu 2011 bylo u ruského zákazníka
firmy Ťjažmaš nainstalováno a uvedeno
do provozu portálové obráběcí centrum
typu FRUN, na dodaném stroji se budou
opracovávat lopatky vodních turbín. Zatím
posledním dodaným strojem na ruský trh
je portálové obráběcí centrum typu FRUF,
které bude v ruském závodě „UTZ“ (Ural-
skij Turbinnyj Závod) sloužit k obrábění
skříní parních turbín.

V loňském roce bylo do české firmy
MAVEL, a.s., dodáno multifunkční portá-
lové obráběcí centrum, které plně kombi-
nuje a využívá všech důležitých vlastností
portálového obráběcího centra a svislého
soustruhu (karuselu). Toto centrum umož-
ňuje opracovat technologicky náročné
a objemné součásti při minimální manipu-
laci s obrobkem. Názorným příkladem
těchto složitých a zároveň náročným dílů
je např. obrábění vnějšího lopatkového
kruhu u vodní turbíny (část skříně vodní
turbíny osazené lopatkami s ovládacím
mechanismem). Jedná se o díl jak rozmě-
rově, tak i technologicky náročný kvůli ob-
lasti použití (teplota, vlhkost, tlak, mecha-
nické namáhání atd.) ■

www.tos-kurim.cz
www.ckd-blansko.cz

Obráběcí stroje pro energetiku
Stroje TOS KUŘIM – OS a ČKD BLANSKO-OS nabízejí široké použití při obrábění rozměrově
i technologicky náročných součástí

Multifunkční obráběcí centrum
kombinuje vlastnosti portálového

obráběcího centra a karuselu
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EGP INVEST a Hlavní institut VNIPIET
v minulých dnech uzavřely dohodu
o spolupráci při řešení problémů v ob-

lasti zacházení s vyhořelým jaderným palivem
a radioaktivním odpadem, jejich transportem,
skladováním a uložením. „Máme bohaté zku-
šenosti se spoluprací s českými kolegy ze spo-
lečnosti EGP Invest: vypracovali jsme spo-
lečně s petrohradskými odborníky projekt stro-
jovny pro výzkumný reaktor MBIR,“ říká pro-
jektový ředitel akciové společnosti Hlavní in-
stitut VNIPIET pro projektování Alexandr Kuzin
a dodává: „Úspěšně provedená práce nám
umožňuje uvažovat o možnostech rozšíření
spolupráce v oblasti projektování objektů v tak
odpovědné a potřebné oblasti jakou je zachá-
zení s vyhořelým jaderným palivem a radioak-
tivním odpadem.“

„Naše kooperace se společnostmi, které
jsou součástí ruské státní korporace ROS -
ATOM, začala při projektování strojovny pro
výzkumný reaktor MBIR. Tuto zakázku získalo
rusko-české konsorcium společností TASMO,
ARPO a EGPI právě od Rosatomu, zastoupe-
ného Hlavním institutem VNIPIET,“ zdůraznil
ředitel EGP INVEST Petr Sláčala. „Díky reali-
zaci tohoto projektu jsme získali potřebné re-
ference pro rozšíření naší spolupráce s part-
nery z korporace ROSATOM. V rámci nové do-
hody o spolupráci s Hlavním institutem VNI-
PIET zahájíme naši společnou činnost vzájem-
nou výměnou expertních zkušeností v oblasti
zacházení s vyhořelým jaderným palivem
a ukončením provozu jaderných elektráren.“

Dohoda mezi Hlavním institutem VNIPIET
a společností EGP INVEST byla podepsána
během vědecko-praktického semináře o prob-
lémech zacházení s vyhořelým jaderným pali-
vem a radioaktivním odpadem, a také o defi-
nitivní izolaci radioaktivních odpadů. V rámci

semináře účastníci obou stran - české i ruské -
posuzovali nejnovějších vývojové trendy
v této oblasti. Jedním z hlavních témat bylo
posuzování projektu výstavby úložiště radio-
aktivního odpadu v Sosnovém Boru. Čeští ex-
perti vyjádřili názor, že technologie podzemní
izolace radioaktivních odpadů je skutečně spo-
lehlivým řešením za předpokladu, že se využijí
taková konstrukční řešení, která vyhoví veške-
rým bezpečnostním požadavkům.

Kromě toho navštívila česká delegace fili-
álku FGUP Ros RAO v Sosnovém Boru, kde je
dočasné úložiště radioaktivního odpadu
a stavbu jaderné elektrárny Leningradská
AES-2.

Tolik tisková zpráva, která byla vydána po
uzavření dohody. Ing. Petra Sláčaly, MBA, ře-
ditele společnosti EGP INVEST jsme se dále
zeptali: 

Pane řediteli, v roce 2012 jste získali zakázku
na projektové práce pro jaderné zařízení, které
se bude stavět na teritoriu Ruské federace –
konkrétně ve Výzkumném ústavu jaderných
reaktorů v Dimitrovgradě. Co vše obsahuje?

Předmětem zakázky bylo zpracování tech-
nického projektu strojovny s turbínou 60 MWe
včetně uzlu vyvedení výkonu. Jednalo se
o všeprofesní projektovou dokumentaci.

Technický projekt jsme úspěšně předali
včetně dokumentace v 3D na přelomu listo-
padu a prosince roku 2013.

Výsledkem je, jak jste uvedl, projekt strojovny
pro výzkumný reaktor MBIR. Můžete nám ho
blíže představit? 

Jedná se o zcela unikátní a nejvýkonnější
výzkumný jaderný reaktor na světě. Pracuje na
rychlých neutronech a jeho výkon je 150 MWt.

Jako chladicí médium primárního okruhu je
použit tekutý sodík. Na reaktoru MBIR lze pro-
vádět vědecké experimenty různých druhů,
např. výzkum v oblasti uzavřeného palivového
cyklu, výzkumy palivových a konstrukčních
materiálů, nových a modifikovaných chladiv,
apod. 

V minulých dnech jste uzavřeli dohodu o spo-
lupráci při řešení problémů v oblasti zacházení
s vyhořelým jaderným palivem a radioaktiv-
ním odpadem, jejich transportem, skladová-
ním a uložením. Jedná se o vysoce odbornou
činnost. Zkušenosti z této oblasti již máte, po-
díleli jste se na řešení řady projektů. Které to
byly?

Naše společnost se, mimo jiné, zaměřuje na
projekty v oblasti zpracování, skladování
a ukládání radioaktivních odpadů (jak nízko
a středně aktivních odpadů, tak odpadů insti-
tucionálních) včetně vyhořelého jaderného pa-
liva. Jednalo se a jedná se např. o úložiště
v areálu JE Dukovany, úložiště Richard v ČR,
na Slovensku to je např. regionální úložiště
v JE Mochovce, nyní řešíme Integrální sklad
RaO pro SR a další projekty u nás i v zahraničí.

Účastnili jsme se a podílíme se na projek-
tové přípravě téměř všech úložišť radioaktiv-
ních odpadů v České a Slovenské republice,

Tvrdím, že nic lepšího než jaderná energetika neexistuje,
přestože ideální není
Zkušenosti české společnosti EGP INVEST z Uherského Brodu, získané během prací spojených
s projektováním strojovny víceúčelového výzkumného reaktoru MBIR, přinesly první plody. 
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O společnosti 
Hlavní institut VNIPIET
Východoevropský hlavní vědeckovýz-
kumný a projektový institut energetic-
kých technologií (akciová společnost
Hlavní institut VNIPIET) je multi-profi-
lová organizace Státní korporace Rosa-
tom, jejíž historie se začala psát 21. října
1933.

Základní profily činnosti: projektování
průmyslových objektů; komplexní inže-
nýring; vědecké výzkumy; vývoj techno-
logií; konstrukce nestandardních zařízení
a výroba pilotních i sériových zakázek vý-
robků a přístrojů v oblasti využití jaderné
energie; jaderné a radiační bezpečnosti
a v dalších inovačních sférách výrobní
činnosti; vědecké výzkumy a vývoj v ob-
lasti přírodních a technických věd.

V roce 2011 byl VNIPIET vybrán jako
generální projektový garant federálního
projektu Průlom. V institutu se provádějí
vývojové práce pro výstavbu jaderné
elektrárny s inovačním výzkumně-prů-
myslovým blokem s reaktorovým zaříze-
ním na bázi rychlých elektronů s chladí-
cím médiem - směsí olova a bismutu
o elektrickém výkonu 100 MW (SVBR-
100) a pro projekt víceúčelového vý-
zkumného jaderného zařízení, jehož sou-
částí je rychlý výzkumný reaktor se sodí-
kovým chlazením (MBIR).

O společnosti EGP INVEST
Společnost EGP INVEST, spol. s r.o., se
zabývá projektováním a kromě toho na-
bízí služby v oblasti výstavby, rekon-
strukce, modernizace a inovace staveb.
Specializuje se zejména na jaderné a kla-
sické elektrárny a také na objekty pro-
dukce energie z obnovitelných zdrojů.
Své služby nabízí společnost i v dalších
oblastech (například v petrochemickém
průmyslu, průmyslové a obytné vý-
stavbě). Společnost byla založena v roce
1991 a její byznys i výrobní plány byly vy-
tvořeny na základě zkušeností projekto-
vého centra, které bylo vytvořeno
v Uherském Brodě již v roce 1960. V roce
2009 se společnost stala dceřinou spo-
lečností Ústavu jaderných výzkumů
v Řeži (ÚJV Řež, a.s.). V současné době
pro ni pracuje 110 stálých zaměstnanců,
jejichž průměrný věk je 42 let.
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řešili jsme například i mezisklad vyhořelého ja-
derného paliva v Jaderné elektrárně Duko-
vany, participovali jsme se na projektech pře-
pracovatelských center radioaktivních odpadů
v České a zejména ve Slovenské republice.

Naše projekty lze však nalézt i v mnoha ev-
ropských zemích, republikách bývalého Sovět-
ského svazu apod.

Jak budou probíhat práce na nové zakázce,
budou se na ní podílet i další české firmy?

Odpověď na tuto otázku bych rozdělil na
dvě části, a to: Projekt MBIR – v současné době
ROSATOM schválil technickou část „Technic-
kého projektu“ a posuzuje jeho ekonomické
vyhodnocení. Jestliže vše dopadne dle našeho
očekávání, pak začnou práce na prováděcí do-
kumentaci, na nichž bychom se rádi i nadále
podíleli – nezastírám, že zde máme velkou
šanci.

Součástí projektu strojovny MBIR byla např.
turbína společnosti Doosan Škoda Power
z Plzně a lze předpokládat, že se uplatní i další
čeští dodavatelé zejména „speciálních“ kom-
ponent (např. čerpadel, armatur apod.). Dru-
hou částí je dohoda o spolupráci v oblasti
konce palivového cyklu – zde se jedná o zcela
nekomerční záležitost zaměřenou především
na výměnu zkušeností a doplnění společného
portfolia včetně referencí. Veškeré další čin-
nosti jsou zcela v režii ROSATOMu.

Jste součástí Skupiny ÚJV. Co konkrétně vám
to přináší ve vztahu k projektům spolupráce
s ruskou stranou?

Co se týká naší skupiny a ÚJV, tak je to
především silné odborné i finanční zázemí.

Spolupráce s ruskou stranou nám přináší
především setkání se zajímavými lidmi a spe-
cialisty, s neobvyklými projekty.

Spolupráce přináší rozšíření znalostí a vše-
obecného přehledu našich projektantů, neboť
ve světě se mnoho takovýchto projektů nere-
alizuje, a pokud ano, pak výběr dodavatelů je

značně omezen. Získat tedy zkušenosti i v této
oblasti, oboru výzkumných a experimentál-
ních malých reaktorů je pro naši společnost
a naše projektanty velmi cenné.

Dohoda mezi Hlavním institutem VNIPIET
a společností EGP INVEST byla podepsána
během vědecko-praktického semináře o prob-
lémech zacházení s vyhořelým jaderným pali-
vem a radioaktivním odpadem, a také o defi-
nitivní izolaci radioaktivních odpadů. Čím
vším se konference zabývala?

Jednalo se vlastně o workshop – výměnu
zkušeností v této oblasti. Byly prezentovány
zkušenosti specialistů obou stran a diskuto-
vány jejich přístupy k řešení problematiky
ukládání a manipulace s radioaktivním odpa-
dem včetně vyhořelého jaderného paliva.
Další plánujeme na letošní září.

Otázku hlubinného úložiště radioaktivních od-
padů řešíme i v České republice. Podílíte se na
přípravných pracích?

Samozřejmě, naše společnost je jedním
z hlavních řešitelů problematiky hlubinného
úložiště pro Českou republiku. Podíleli jsme se
výrazným způsobem na zpracování projekto-
vého řešení referenčního projektu hlubinného
úložiště pro ČR v letech 2009-2011.

Logicky se nabízí otázka bezpečnosti úložiště
RAO. Jaké argumenty byste použil v jeho pro-
spěch?

Základním požadavkem každého úložiště ja-
derného odpadu je bezpečnost ve vztahu k ži-
votnímu prostředí a ochraně zdraví obyvatel.
Vychází především z konstrukce úložiště, ze
způsobu jeho provozování podle předem sta-
novených režimů a pravidel a soustavy kon-
trolních mechanismů včetně matematického
modelování úložiště a jeho chování za všech,
a to i vysoce nepravděpodobných situací.

Bezpečnosti ukládání jaderného odpadu je
tedy dosahováno monitorováním úložiště,

důsledným dodržováním limitů a pravidel
provozu, dodržováním podmínek přijatel-
nosti ze strany původce odpadu a jejich dů-
slednou kontrolou při předávání odpadů
k uložení Správou úložišť radioaktivních od-
padů.

Vyřešením poslední části využití jaderné ener-
gie pro mírové účely je často podmiňováno
schválení výstavby jaderné elektrárny. Jak vi-
díte její budoucnost, může se lidstvo obejít
bez jaderné energie?

Tvrdím, že nic lepšího než jaderná energe-
tika neexistuje, přestože ideální není. A říkám
to navzdory tomu, že je jaderná energie v Ev-
ropě v útlumu. Očekávám však, že se situace
za deset až patnáct let změní opět ve prospěch
jádra.

Činnost EGP INVEST není zaměřena pouze na
zakázky pro ruskou stranu, ale řešíte i další
úkoly. Které to jsou?

Zaměřujeme se především na energetiku,
a to jak klasickou, tak především jadernou.

Z oblasti jaderné energetiky nelze nezmínit
projekt dostavby Jaderné elektrárny Mo-
chovce bloků 3 a 4, kde naše společnost za-
stává nepřehlédnutelnou roli na projektech ja-
derného ostrova.

Velice náročným úkolem je také projekt se-
izmického zodolnění Jaderné elektrárny Duko-
vany, jehož jsme nositelem.

V oblasti klasické energetiky stojí za zmínku
podíl naší společnosti na projektu Komplexní
obnovy elektrárny Prunéřov a další. 

Ze zahraničních projektů lze vyzdvihnout
projekty pro Pákistán - jednalo se o velkou část
stavebních objektů elektráren Balloki a Mu-
ridke  - CCPP.

Samozřejmostí jsou pro nás i projekty z ob-
lasti petrochemie a těžké chemie.

V loňském roce jsme zahájili intenzivní pro-
jektantskou činnost v oblasti teplárenství
a úsporných energetických programů. ■
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Nejinak je tomu i v případě Zkušeb-
ního centra Výzkumného Ústavu Že-
lezničního ve Velimi. Je sice prav-

dou, že konkurence v této oblasti není tak
vysoká, jako je tomu například v oblasti ná-
kladní železniční dopravy, ale bylo by veli-
kou chybou tvrdit, že parametry zkušební
trati, zejména délka a rychlost, jsou v celé
Evropě jedinečné a nepřekonatelné. Dnes
možná ano, ale bude tomu tak i za rok, za
deset let? Navíc pouze rychlost a délka by
neměly zůstat jediným faktorem, kvůli kte-
rému do Zkušebního centra jezdí největší
evropští výrobci kolejových vozidel.

Dva zkušební okruhy
Zkušební centrum VUZ Velim (ZC) dispo-
nuje dvěma uzavřenými zkušebními tra-
těmi. Malý zkušební okruh (MZO) měří
téměř 4 kilometry a nejvyšší dovolená rych-
lost je 80 – 115 km/h v závislosti na polo-
měru oblouku. Je využíván zejména pro pr-
votní ladění zkoušených vozidel, případně
pro zkoušky, které nevyžadují vysoké rych-
losti, různé poloměry oblouků a různá pře-
výšení také umožňují provádět zkoušky jízd-
ních vlastností. Hojně je využíván pro seři-
zování traťových mechanizmů, jako jsou
automatické strojní podbíječky, kolejové
pluhy apod.

Velký zkušební okruh (VZO) měří celkem
13,276 km a je dovoleno na něm trvale jezdit
maximální rychlostí 200 km/h, umožňují to
i parametry obou oblouků, které mají polo-
měr 1 400 metrů a maximální převýšení
150 mm. Při technicko-bezpečnostních zkou-
škách je ale možné povolit rychlost 210
km/h a po splnění určitých specifických pod-
mínek mohou vozidla s naklápěcími skří-
němi jezdit rychlostí až 230 km/h. Obě zku-
šební tratě jsou samozřejmě v celé délce
elektrifikovány.

ZC má vlastní napájecí stanici, což je velká
výhoda oproti zkušebním centrům například
v Polsku nebo Rumunsku, kde mají napájení
stejné, jako na celostátní dráze. ZC může kli-
entům nabídnout všechny základní evrop-
ské napájecí systémy, tedy DC 1.5 kV a 3 kV,
AC 25 kV/50 Hz a německý systém 15
kV/16⅔ Hz. Navíc každý z těchto systémů
umožňuje určitou regulaci a tak se dají zkou-
šet i podpěťové a přepěťové stavy. Díky sy-
stému úsekových odpojovačů lze různým
napěťovým systémem v jednom okamžiku
napájet trať VZO, MZO, ale i tzv. manipulační
kolejiště, kde probíhá zejména stacionární
příprava vozidel. 

Jenže zvyšující se nároky nových vozidel
na výkon, rychlost, jízdní vlastnosti apod.
najednou vyvolaly otázku, zda je možné se
spokojit se stávající infrastrukturou. Prvním
velkým krokem v novodobé historii Vý-

zkumného Ústavu Železničního byla rekon-
strukce necelých 7 kilometrů trati VZO, kde
byly použity kolejnice UIC60 s úklonem 1:40
a zajištěním pomocí pružných svorek Vos-
sloh.

Modernizace s přispěním prostředků
z fondů EU
Úspěšná obchodní politika společnosti ze-
jména v letech 2008 – 2013 a možnost čer-
pání nemalého objemu finančních pro-
středků z operačních programů EU umož-
nily modernizovat nejdůležitější součásti in-
frastruktury ZC. V roce 2009 se realizovala
modernizace napájecí stanice, která nyní
disponuje maximálním výkonem 10 MW,
což je pro většinu zkoušených vozidel dosta-
tečný výkon. Jenže výkon není všechno,
pokud jej není po čem spolehlivě přenést,
proto se v roce 2010 kompletně vyměnilo
trakční vedení na VZO, a to nejen trolejový
drát, ale byly osazeny i nové sloupy včetně
nových základů. Aby nedocházelo k poklesu
napětí na vzdálenějších místech, je instalo-
váno tzv. zesilovací vedení. Na řadě tak bylo
dokončení rekonstrukce druhé poloviny trati
VZO, kdy bylo vyčištěno štěrkové lože, po-
loženy nové pražce a osazeny nové kolej-
nice již s úklonem 1:40. K této rekonstrukci
došlo v roce 2011.

O rok později se modernizovalo zabezpe-
čovací a sdělovací zařízení, vybrané vý-
hybky byly osazeny elektrickými přestavníky
a počítači náprav, což umožnilo rychlejší sta-
vění posunových cest a zároveň zvýšilo bez-

pečnost, nyní je znemožněno přestavení vý-
hybky pod projíždějícím či stojícím vozid-
lem. Všechny tyto rekonstrukce si v jednot-
livých letech vyžádaly zhruba měsíční ne-
přetržité výluky. V úvodu bylo řečeno, že
zkušební tratě nejsou jediným faktorem,
který zákazníci při svých zkouškách vyžadují.
Každou zkoušku je potřeba připravit, ale
mohou probíhat i různé prohlídky vozidel,
dokončovací práce, stacionární testy nevy-
žadující vysoké napětí apod. K tomu je za-
potřebí mít kvalitní zázemí, což ve ZC před-
stavují haly pro přípravu zkoušek, tzv. HPZ.
V současné době jsou celkem 4, ale ještě
v roce 2008 zde byla jedna hala s délkou 60
metrů, s krátkým prohlížecím kanálem a pří-
stupem na střechu vozidel pouze u jedné
z kolejí. Od té doby se jako první opravila
malá sklolaminátová hala (dnes označovaná
jako HPZ IV.), která původně sloužila jako
sklad a neměla dokonce ani kolejové napo-
jení. 

Uvnitř je možné nalézt i kancelář a soci-
ální zařízení. Po celý rok 2013 byla užívána
zákazníkem Bombardier Německo, který zde
zkoušel motorovou lokomotivu BR245 a ná-
sledně elektrickou lokomotivu TRAXX AC3
LM, která je kromě 2 napěťových systémů
25 kV/50 Hz a 15 kV/16⅔ Hz vybavena i die-
selovým motorem. V rámci prezentace lo-
komotivy v květnu 2013 byla v režimu této
funkce LM („Last Mile“) schopna rozjet sou-
pravu ložených nákladních vozů Falls o cel-
kové hmotnosti 2 000 tun.

Během modernizace zabezpečovacího za-
řízení byla zrekonstruována původně lami-

Zkušební centrum VUZ Velim 
nabízí zákazníkům kvalitní služby a zázemí
Každá obchodní společnost, která chce mít mnoho spokojených klientů, ba co víc, která chce další
nové klienty získávat, musí neustále zlepšovat, zdokonalovat a rozšiřovat své služby a prostředí pro
své zákazníky. 
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nátová hala, která sloužila jako depo pro lo-
komotivy VUZ, ale prostředí nebylo hodné
významného evropského zkušebního cen-
tra. Proto začala radikální přestavba haly
(označená jako HPZ III.), nyní má hala délku
60 metrů, dvě koleje a plní účel místa pro
odstavení lokomotiv a měřicích vozů VUZ,
přípravu zkoušek Zkušební laboratoře VUZ
a je zde i speciální kryté stání pro záložní ro-
tační měnič kmitočtu používaný pro ně-
mecký napájecí systém 15 kV/16⅔ Hz.

K jednomu z nejzásadnějších rozhodnutí
v rámci zkvalitnění zázemí přistoupila spo-
lečnost VUZ v roce 2011, kdy byla posta-
vena úplně nová dvoukolejná hala o délce
144 metrů (s možností prodloužení na cel-
kovou délku 210 metrů), jedna kolej je vyba-
vena prohlížecím kanálem v téměř celé
délce a přístupem na střechu vozidel, zá-
chytným systémem, jeřábem, přístavkem
s kancelářemi, zasedací místností, sklady,
dílnou, sociálním zařízením atd. Již nyní se
ukazuje, že toto rozhodnutí bylo naprosto
správné, hala označovaná jako HPZ II. je vy-
užívána téměř denně zejména společností
Bombardier.

Zkoušky vozidel domácích
i zahraničních výrobců
Rok 2013 byl tedy prvním rokem, kdy nebyla
plánována žádná výluková činnost takového
rozsahu, jako tomu bylo v letech předcho-
zích. Pro zákazníky to znamenalo možnost
bez jakéhokoli přerušení a úprav harmono-
gramů zkoušet svá vozidla ve ZC. Na po-
čátku roku pokračovaly již zavedené pro-

jekty. Jednalo se zejména o zkoušky elek-
trické lokomotivy s typovým označením
109E (neboli ř. 380 pro ČD) z produkce tu-
zemské společnosti ŠKODA Transportation,
jež vyústily v získání velmi důležitého certi-
fikátu od německé EBC, který je základem
pro schválení k provozu v okolních zemích.
Zároveň do poloviny roku došlo k definitiv-
nímu schválení řady pro provoz na síti
SŽDC. Ve druhé polovině roku poté probí-
haly další zkoušky vyžadované zejména ně-
meckými úřady a příprava lokomotivy na
schválení na Slovensku a v Maďarsku.

Druhou velkou zakázkou od tuzemské
firmy ŠKODA Transportation bylo pokračo-
vání zkoušek elektrických jednotek s typo-
vým označením 7Ev, u ČD označovaných
jako RegioPanter, které se zde objevily ve
všech vyráběných variantách, tedy tří-vo-
zová stejnosměrná (ř. 440), tří-vozová dvou-
systémová (ř. 640) a dvou-vozová dvousys-
témová (ř. 650). Jednotky zde dokončovaly
typové zkoušky a zároveň probíhaly tech-
nicko-bezpečnostní zkoušky před jejich pře-
dáním zákazníkovi.

Z velkých zahraničních výrobců lze jme-
novat francouzskou společnost Alstom,
která zde zkoušela regionální hybridní jed-
notku s označením Regiolis. Zajímavostí
této jednotky je možnost provozu na stan-
dardních francouzských napájecích systé-
mech DC 1.5 kV a AC 25 kV/50 Hz, ale rovněž
plnohodnotný provoz pomocí dieselových
agregátů, které jsou umístěny na střeše vo-
zidla. Během zkušebního období zde byly
testovány celkem tři tyto jednotky, dvě šesti-
vozové a jedna čtyř-vozová. 

Zakázku na dodání elektrických jednotek
pro několik regionů ve Francii má i Bombar-
dier Transportation France SAS, který ve ZC
zkouší jednotku označenou jako Regio2N.
V porovnání s polepem jednotek těchto
dvou velkých konkurentů si nešlo nevšim-
nout, že je vyrábí pro úplně stejné regiony.
Oproti Alstomu Bombardier nabízí čistě
elektrické jednotky s napěťovými systémy
DC 1.5 kV a AC 25 kV/50 Hz, jednotky jsou 6,
a 8-vozové a navíc částečně dvoupodlažní.

Dalším z řady dlouhodobých projektů ve
ZC je jistě firma Siemens AG, která pokra-
čuje ve zkouškách lokomotivy s označením
ES64X4, pro kterou se vžilo označení Vec -
tron. Tato lokomotiva má modulární kon-
strukci vozidlové skříně, což umožňuje bez
jakýchkoli náročných úprav a dalšího schva-
lování vybavit lokomotivu různými trakč-
ními systémy, sběrači a vlakovými zabezpe-
čovači pro provoz na evropských železnicích
dle přání zákazníka. Ve ZC tak bylo možné
spatřit čtyř-systémovou verzi (DC 1.5 kV a 3 kV,
AC 25 kV/50 Hz a 15 kV/16⅔ Hz), čistě stří-
davou verzi (AC 25 kV/50 Hz a 15 kV/16⅔Hz),
nebo čistě stejnosměrnou verzi (DC 3 kV).
Poslední jmenovaná úspěšně prošla schva-
lovacím procesem v Polsku a je provozo-
vána nákladním dopravcem DB Schenker-
Rail. Během roku se do ZC postupně vrátily
i dříve zkoušené lokomotivy ES64U4-H (pro
SNCB) a ES64F4, které provozuje například
soukromý nákladní dopravce METRANS.

V první polovině roku se ve ZC objevily
hned dva projekty německé společnosti
StadlerPankow. Jednalo se o zkoušky pa-
trové elektrické jednotky KISS s jediným na-

49
1I

❯❯❯

CI01_48_50_vuz_CI_SABLONA  5/12/14  10:00 AM  Stránka 49



pájecím systémem AC 15 kV/16⅔ Hz, která
je určena pro provoz v Lucembursku, proto
měla přídomek CFL. Další z rozsáhlé rodiny
Flirtů se zkoušel na konci první poloviny
roku 2013.

Španělský Vossloh přijel rovněž zkoušet
dvakrát, ale svými projekty orámoval začá-
tek a konec roku. Nejdříve se testovala mo-
torová lokomotiva označená jako
EURO3200, provozovaná by měla být na tra-
tích v Izraeli. Tomu odpovídala i určitá spe-
cifika na lokomotivě, zejména ovládací pult
strojvedoucího, který byl naprosto odlišný
od standardních evropských lokomotiv. Při
zkušebních jízdách na okruhu bylo možné
potkat tuto lokomotivu v doprovodu napří-
klad již dříve zkoušené lokomotivy Vossloh -
EuroLight, „brejlovců“ 753.7 nebo moderni-
zovaného „esa“ 363.5 pronajatých od ČD
Cargo, ale i s Vectronem nebo zátěžovou
soupravou prázdných plošinových vozů
Res. Na závěr roku přijela motorová loko-
motiva UKLight, která bude provozována na
britských ostrovech. Jako pomocná loko-
motiva opět posloužila „vlastní“ EuroLight,
na žádost klienta byl zajištěn i zátěžový vlak,
tentokrát se jednalo o soupravu ložených
vozů řady Falls o celkové hmotnosti 1 500
tun.

Podle potřeb a požadavku zákazníka
Poměrně velký zásah do provozu ZC způso-
bilo rozhodnutí modernizovat jedinou zatím
nedotčenou halu, označenou jako HPZ I.
Rozdílné pohledy na konečnou podobu haly
trochu zpočátku protahovaly zahájení
stavby, až nakonec byla přijata a odsouhla-
sena varianta prodloužit halu na novou
délku 120 metrů, vybudovat nový prohlížecí
kanál v téměř celé délce haly (cca 110
metrů), vystavět nové lávky pro přístup na
střechu vozidel podél obou kolejí a vylepšit
zázemí pro zákazníky vybudováním dalších
kanceláří a zejména tolik potřebných sklado-
vých prostor. Tím ale došlo k úplnému vyřa-
zení haly z provozu na dobu téměř 4 měsíců.
Současně se začalo budovat i prodloužení
haly HPZ II., to sice neomezilo vlastní provoz

haly, ale po dobu tří měsíců nebylo možné
používat prodloužení kolejí za halou. S po-
čátkem obou staveb v září přijela do ZC vy-
sokorychlostní elektrická jednotka označená
jako V300 Zefiro HST z produkce firmy Bom-
bardier Transportation Italy. Jednotka je ur-
čena pro zákazníka TrenItalia a měla by být
provozována na třech napájecích systé-
mech (DC 1.5 kV a 3 kV, AC 25 kV/50 Hz). Její
délka lehce přes 200 metrů ve vztahu k fak-
tům řečeným v předchozím odstavci připra-
vily provoznímu personálu ZC určité kompli-
kace, protože klient často využíval halu HPZ II.,
což vyžadovalo poměrně časté otáčení jed-
notky na malém okruhu, aby bylo možné
pracovat na všech vozech dle potřeby a po-
žadavku zákazníka. Určitým usnadněním
této situace bylo rozhodnutí francouzského
Bombardieru, že stáhne zkoušenou jed-
notku na část testů na tratě ve Francii. Jed-
notka se zpět do ZC vrátila až v roce 2014.
Po uvedení haly HPZ II. do zkušebního pro-
vozu, byla jednotka Zefiro první, která byla
přes Vánoce odstavena v hale a i když se

lehce posouvalo zarážedlo, tak se se svou
délkou celá vešla do haly, čímž byl proveden
ostrý test, že vysokorychlostní vozidla s ta-
kovouto délkou budou mít ve ZC odpovída-
jící zázemí.

Na podzim se ve ZC ještě objevily dva
měřicí vozy, které byly rekonstruovány
z dnes již dosluhujících motorových vozů ř.
851. Jeden z nich modernizovala firma CZ
LOKO pro společnost AŽD. Tento měřicí vůz
bude sloužit pro měření zabezpečovacího
systému ETCS. Druhý vůz byl modernizo-
ván společností DPOV pro státní organizaci
SŽDC na měření prostorové průchodnosti.

Vedle těchto řekněme velkých projektů
jsou ve ZC k vidění i menší, ale rozhodně ne
zanedbatelné. Jedná se zejména o zkoušky,
které provádí Zkušební laboratoř VUZ, jsou
to typové nebo jen např. brzdové či hlukové
zkoušky lokomotiv a speciálních vozidel
z produkce CZ LOKO (ř. 744, 714.8 na CNG,
MVTV 2.2), osobních vozů Bdmpee (Pars
nova), ARmpee a WLABmee (ŽOS Vrútky),
ABpee (PESA), nákladních vozů Sdggrms
(Tatravagonka Poprad), Modalohr (LOHR
Industry), Eans (OOS Ostrava). Během roku
zde zkoušely krátkodobě i polská společ-
nost Newag Gliwice (elektrická lokomotiva
Griffin), německý Alstom (motorová jed-
notka Lint) a firmy specializované na provoz
traťových strojů (VIAMOST DSP, GJW
Praha).

V roce 2013 byla vytíženost zkušebních
tratí a hal někdy až extrémní, ale dobrou or-
ganizací a zákaznicky orientovaným přístu-
pem se podařilo vše bez větších problémů
zvládnout. Dokončením stavby haly HPZ I. získá
ZC další kvalitní prostor, který bude moci na-
bízet svým zákazníkům. Rozvolní se tak ur-
čitý tlak, který převládal v období, kdy bylo
ve ZC více zákazníků najednou, a ne vždy
měl každý odpovídající zázemí. I tak je po-
třeba neustále přemýšlet o zdokonalování
pracovního prostředí pro zákazníky, protože
jak jde kupředu vývoj v oblasti kolejových
vozidel, rostou i požadavky zákazníků na
kvalitní zázemí. ■

Ing. Daniel Los, 
vedoucí Železničního zkušebního okruhu
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Pane obchodní řediteli, Česká průmys-
lová zdravotní pojišťovna se snaží pro-
filovat jako pojišťovna pro průmysl,
což má ostatně ve svém názvu. Co pro
ČPZP znamená spolupráce s průmyslo-
vými podniky?

Není tajemstvím, že založení zdra-
votní pojišťovny před více než dvaceti
lety iniciovaly přední průmyslové pod-
niky v regionu severní Moravy a Slez-
ska. Mezi zakládající společnosti patřily
i dnešní ArcelorMittal Ostrava, TŘI-
NECKÉ ŽELEZÁRNY, VÍTKOVICE MA-
CHINERY GROUP a tehdejší ŽDB. Prů-
mysl i v době ekonomické recese hraje
klíčovou roli v rámci celého hospodář-
ství ČR, stále je tvůrcem základních
ekonomických hodnot v této společ-
nosti. I systém veřejného zdravotního
pojištění táhnou zaměstnavatelé, takže
pro nás je tato spolupráce naprosto zá-
sadní. 

Jaký podíl prostředků odvádějí do sys -
tému veřejného zdravotního pojištění
průmyslové podniky?

Systém veřejného zdravotního pojiš-
tění disponuje ročně přibližně 230 mili-
ardami Kč, přičemž zhruba 70 procent
celkových příjmů pochází z vybraného
pojistného od zaměstnavatelů. Zbytek
tvoří zejména příjmy z plateb státního
rozpočtu za osoby, za které je plátcem
pojistného stát a nejmenší část předsta-
vují příjmy od samoplátců, kterými jsou
osoby samostatně výdělečně činné
a osoby bez zdanitelných příjmů.
Částka, kterou získáváme od zaměstna-
vatelů, tvoří přibližně 70 procent celko-
vých příjmů plynoucích do systému.
Čerpání zdravotní péče se zvyšuje
s věkem a nejvyšší je v době, kdy lidé
již nejsou produktivní. Na jejich péči
díky solidárnímu principu našeho zdra-
votnictví přispívá nejvíce právě prů-
mysl. 

Máte programy, které jsou zaměřeny
na péči o zaměstnance průmyslových
firem?

Zaměstnanci průmyslu jsou vysta-
veni vysoké fyzické a psychické zátěži,
a to zejména na rizikových provozech.
S velkými zaměstnavateli proto navazu-
jeme úzkou spolupráci, abychom spo-
lečně pomohli tyto škodlivé vlivy na
zdraví pracovníků eliminovat. 

Co tedy dělá vaše zdravotní pojišťovna
pro tyto zaměstnance?

Česká průmyslová zdravotní pojiš-
ťovna jako jedna z mála zdravotních po-
jišťoven již řadu let přispívá na rekon-
diční programy pro své pojištěnce za-
městnané zejména v podnicích prů-
myslového charakteru.  Ve firmách,
které s ČPZP uzavřely dohodu o spolu-
práci, směřují na rekondiční pobyty

přednostně zaměstnanci – pojištěnci
ČPZP, kteří pracují v těžkých provozech
se zvýšenou prašností a hlučností, fy-
zickou či psychickou zátěží. Léčebně re-

habilitační pobyty či ambulantní reha-
bilitace obnovují síly a pomáhají zrege-
nerovat vyčerpaný organismus. Zdra-
votní pojišťovna tak pomáhá eliminovat
potencionální riziko vzniku chorob z po-
volání, povzbuzuje regeneraci orga-
nizmu a zvyšuje výkonnost zaměst-
nanců. 

Jak je to s financováním rekondičních
pobytů?

Na financování rekondičních pobytů
se podílí ČPZP společně se zaměstna-
vatelem, který si zajišťuje jejich organi-
zaci. Podmínky pro rekondice si přitom
jednotlivé podniky nastavují podle
svých možností a potřeb. Některé orga-
nizace si pak následně vyhodnocují po-
kles úrazovosti a procento nemocnosti
v provozech, jejichž zaměstnanci se re-
kondičních pobytů zúčastnili. Rekon-
diční pobyty, které ČPZP poskytuje od
roku 1994, doslova zdomácněly napří-
klad ve společnostech VÍTKOVICE MA-
CHINERY GROUP, TŘINECKÉ ŽELE-
ZÁRNY, ArcelorMittal Ostrava nebo
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, které vybí-
rají na rekondiční péči zaměstnance
z těžkých provozů.

■

Systém zdravotního pojištění táhnou zaměstnavatelé, 
říká obchodní ředitel ČPZP Ing. Vladimír Matta

ČPZP zastavila externí nábory nových pojištěnců
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) ukončila spolupráci s externími
společnostmi, které pro ni zajišťovaly nábory nových pojištěnců. Získávání kli-
entů pro třetí největší zdravotní pojišťovnu v ČR prostřednictvím náborových
společností bylo zastaveno k 28. 2. 2014. Pokud tedy budou lidé na ulici či jinde
obtěžováni nabídkou ke změně zdravotní pojišťovny, mají jistotu, že to nebudou
externí spolupracovníci ČPZP.

„Naše pojišťovna již dlouhodobě zastává názor, že externí nábory mezi jed-
notlivými zdravotními pojišťovnami jsou kontraproduktivní, nejsou přínosem
pro systém veřejného a zdravotního pojištění a často občany obtěžují. Proto
jsme uvítali výzvu ministra zdravotnictví k ukončení externích náborů. Tyto ná-
bory jsme zastavili i přesto, že spolupráce mezi ČPZP a náborovými společ-
nostmi byla korektní a případné problémy byly ihned řešeny ke spokojenosti
klienta. Přejeme si, aby ani naši pojištěnci nebyli nadále obtěžováni a úmyslně
uváděni v omyl obchodními zástupci jiných zdravotních pojišťoven. Velmi by-
chom proto uvítali, kdyby se od externích náborů distancovaly i ostatní pojiš-
ťovny,“ řekl obchodní ředitel ČPZP Ing. Vladimír Matta.

ČPZP v současnosti eviduje desítky stížností svých (a to i bývalých) klientů na
neetické jednání náborářů některých konkurenčních zdravotních pojišťoven,
kteří přetahují pojištěnce ČPZP pomocí nepravdivých informací, například že
ČPZP krachuje, slučuje se s jinou nebo mění obchodní jméno. Naopak stížnosti
na chování externích spolupracovníků přicházely do ČPZP jen zcela výjimečně.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vyzval dopisem zdravotní pojiš-
ťovny, aby nemrhaly prostředky zdravotního pojištění na nábor nových pojiš-
těnců. V dopise mimo jiné uvedl, že na ministerstvo obracejí se stížnostmi po-
jištěnci, kteří se stali při náboru k některé ze zdravotních pojišťoven terčem ne-
korektního jednání a velmi pravděpodobně také obětí úmyslného uvedení
v omyl.

Změnit zdravotní pojišťovnu mohou lidé v České republice jednou do roka.
Přihlášku musejí podat do konce pololetí, aby se od 1. ledna následujícího roku
stali pojištěnci jiné pojišťovny. Zájemci o vstup do ČPZP se mohou přihlásit na
kterékoli pobočce této zdravotní pojišťovny, zaregistrovat se na webových strán-
kách www.cpzp.cz, nebo u individuálních spolupracovníků, s nimiž jsou uza-
vřené dohody o provedení práce.
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Dnes je tomu přesně naopak, klíčové
zabezpečovací technologie jsou
ryze českým produktem, který na-

jdete už ve dvaceti zemích světa. 
Ing. Zdeňka Chrdleho, generálního ředitele
AŽD Praha, jsme se v této souvislosti zep-
tali:  

To, že nyní AŽD Praha instaluje v České re-
publice českou verzi jednotného evrop-
ského vlakového zabezpečovače ETCS asi
považujete za velký úspěch.

Původně jsme jej vůbec nechtěli vyvíjet.
Jde totiž o velmi složitý systém a proto
jsme plánovali, že pokud bychom vyhráli
nějakou soutěž na nasazení ETCS, kompo-
nenty bychom nakupovali od konkurenč-
ních společností. Jenže ty nás vyautovaly
s tím, že nám nic neprodají. Nemít tento
produkt, který je budoucností evropské že-
leznice, to si prostě společnost formátu
AŽD Praha nemohla dovolit. A tak nastou-
pili naši vývojáři, kteří se rychle zoriento-
vali v problematice a na světě je česká
verze ETCS, která úspěšně konkuruje všem
světovým hráčům.

Pokud vím, vývoj české verze ETCS přišel
AŽD Praha na zhruba 200 milionu korun.
Ty se vám přece v rámci České republiky
nemohou nikdy vrátit. 

Máte pravdu. V rámci České republiky se
nám vložené prostředky do vývoje tohoto

systému nemohou nikdy vrátit. Jsem
proto rád, že jsme teď vyhráli tendr na in-
stalaci ETCS na Slovensku na trati Brati-
slava-Žilina-Čadca - státní hranice s Če-
skou republikou. Jde o zakázku za téměř 40
milionů EUR.  A samozřejmě se budeme
snažit s ETCS prorazit i do dalších východ-
ních zemí, aby se nám vložené investice
vrátily. 

Hovoříte o východních zemích. Proč pro-
niká AŽD Praha výhradně tam?

Nepoužil bych slovo výhradně, protože
naše produkty dnes najdete třeba i v USA.
Ale faktem je, že se zúčastňujeme soutěží
v drtivé většině ve východních zemích.
Důvod je prostý, západ si velmi hlídá své
trhy. A když vypíšou soutěž, je napsaná
tak, aby se tam pokud možno nikdo mimo
místní firmy nedostal. Na východě jsou li-
berálnější a vypisují soutěže kvalitně a bez
jakýchkoliv vedlejších záměrů. A druhá
věc, západní země jsou na rozdíl od vý-
chodních už moderní zabezpečovací tech-
nikou nasyceny. 

Čím to ale je, že vaše společnost na vý-
chodě tak úspěšná?

Máme velkou výhodu v tom, že jsme
země bývalého socialistického bloku
a naše technologie mají komfort a techno-
logické postupy, které jsou bližší východ-
nímu pojetí obsluhy systému.  Málokdo ví,
že řídit železniční provoz z našeho jednot-
ného obslužného pracoviště anebo ze zá-
padního je pro východní zákazníky přece
jen určitý rozdíl.  Tím neříkám, že západní

technologie jsou špatné, jde jen o přístup,
jak se ty technologie ovládají. A další věc,
když přijde západní společnost, nabídne
produkt a tak jak ho má vyvinutý, tak ho
nainstaluje. Kdežto AŽD Praha nabízí, že
produkt do jisté míry upraví zákazníkovi na
míru. 

Jaký je vůbec podíl zahraničních zakázek
vůči těm tuzemským?

V tuto chvíli tvoří zahraniční zakázky
přes dvacet procent podílu. Rád bych, aby-
chom se do dvou let dostali na pětatřicet
procent, myslím si, že na to máme hezky
našlápnuto. Za ideální stav ale budu pova-
žovat, až bude podíl zahraničních zakázek
na čtyřiceti procentech. V tu chvíli totiž bu-
deme schopni bez větších problémů zvlá-
dat různé ekonomické, případně politické
turbulence. 

Je známo, že jste velkým fandou české že-
leznice. Jak vidíte její další rozvoj z hledi-
ska infrastruktury?

Železnice má i u nás velkou budoucnost.
Jen se podívejte na přeplněné dálnice ka-
miony, na jimi zničené životní prostředí,
neustálé zácpy a těžké dopravní nehody.
To se bude muset brzy změnit. Za vzor by-
chom si měli vzít Rakousko a Švýcarsko.
Je přece na nás všech, jakou zemi svým
dětem necháme. Chceme ji nechat špina-
vou a plnou kamionů, které blokují snad
vše, co už se blokovat dá? Podívejme se na
Jižní spojku v Praze, okamžikem zmizení
kamionů je plynně průjezdná. A tak by to
bylo třeba i na D1. Třetí pruh, který bude

Zdeněk Chrdle: 
Česká železnice v bezpečnosti drží krok s Evropou 
Řekne-li se bezpečnost na železnici, každému, kdo se o tento obor zajímá, se okamžitě vybaví AŽD
Praha. Jde totiž o společnost, která letos slaví 60 let na trhu, během nichž vyrobila a dodala nespočet
zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky. AŽD Praha si za dobu své
existence prošla velkým vývojem. Když se psal rok 1954, drtivá většina systémů byla vyráběna v licenci. 
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Jeden ze sálů Centrálního dispečerského
pracoviště v Přerově, který vybudovala
společnost AŽD Praha
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stát miliardy z kapes daňových poplatníků
a dále zatíží přírodu, by se po eliminaci ka-
mionů stavět nemusel. V současné době
se již stavějí obchvaty obchvatů a stejně to
nebude nic řešit. Smutná pravda je ale to,
že železnici většina politiků nechce. Nechci
spekulovat proč – řekněme třeba to, že ná-
vratnost investic do železnic se nevrátí do
jednoho volebního období, že autobusoví
dopravci jsou blíže k politikům, že systém
poplatků za železniční dopravní cestu ne-
úměrně prodražuje železnice, které musí
objednávat a platit kraje. Prostě a jedno-
duše, politické prostředí je v naší zemi na-
staveno proti železnici. Toto je naprosto
zřejmé.   

Co by tedy české železnici hodně po-
mohlo?

To vím naprosto přesně! Srovnání pod-
mínek automobilové a železniční dopravy
a přepravy. Je zajímavé, že železniční do-
pravce anebo přepravce musí platit po-
platky za každý kilometr užití dopravní
cesty. Jak to, že kamiony a autobusy toto
nemusí? Co to je za konkurenční pro-
středí? Tady je někdo významně zvýhod-
něn a jsem přesvědčen, že by železniční
dopravci a přepravci uspěli se stížností
v Bruselu. Kamiony vesele objíždějí pla-
cené úseky dálnic, ničí infrastrukturu,
všichni se na to koukáme, stojíme v kolo-
nách na ucpaných dálnicích a nikdo z od-
povědných nemá problém. Věřil jsem, že

nová vláda se k celé věci postaví konečně
fér. Zklamal jsem se. Přesto stále v koutku
duše věřím, že se najde konečně někdo,
komu nepůjde o politické body, o peníze,
nebude se bát lobby automobilových do-

pravců a bouchne pěstí do stolu. Je třeba
si uvědomit, že buďto budeme mít celou
republiku zaneřáděnou kamiony anebo se
zavedou srovnatelné poplatky a další pod-
mínky, budeme respektovat Bílou knihu
EU a další doporučení. 

Jsme v závěru našeho rozhovoru. Co má
v plánu společnost AŽD Praha v tomto
roce?

Budeme se soustředit na zdokonalování
našeho TOP produktu, elektronických sta-
vědel ESA 44. Chci, aby sama automaticky
eliminovala nehodové události, které se
v poslední době nebezpečně množí. To je
pro mě obrovská výzva. Další výzvou je
dokončení nového vlakového zabezpečo-
vače LS06 a urychlit práce na zabezpečo-
vači LS07. To bude zajímavý produkt, pro-
tože bude funkční i v okolních zemích, tak
aby hnací vozidla mohla bez problému
přejíždět přes hranice. 

Ze zakázek kromě zmíněného evrop-
ského vlakového zabezpečovače ETCS,
který instalujeme u nás a také na Sloven-
sku, se nám podařilo vyhrát významný
tendr v Litvě na trati Kaunas-Kazlu Ruda,
kde budeme doplňovat a upravovat řídicí
a zabezpečovací technologie. Daří se nám
pronikat i na americký trh, kde instalujeme
už druhé přejezdové zabezpečovací zaří-
zení a další dvě vypadají nadějně. A nejno-
vější zakázkou je kompletní revitalizace
trati České Budějovice-Volary. ■
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Nový měřicí vůz ETCS společnosti AŽD Praha,
který je využívám při instalaci ETCS v České
republice a bude používán i na Slovensku.
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Významnou smlouvu podepsala na
Slovensku společnost AŽD Praha.
Na trati Bratislava - Žilina - Čadca –

státní hranice s ČR dodá evropský systém
řízení a zabezpečení železniční dopravy
ERTMS. Celá zakázka má hodnotu téměř
40 mil EUR a její instalace by měla trvat 17
měsíců.

„Pro naši společnost jde samozřejmě
o významnou zakázku a jsme za účast na
tomto projektu velmi rádi,“ říká generální
ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. „Na pro-
jektu nebudeme pracovat sami, ale bu-
deme úzce spolupracovat s řadou sloven-
ských i zahraničních firem, jako například
s německým Siemensem či rakouským
Kapschem. Práci chceme odvést v bez-
vadné kvalitě,“ dodává Zdeněk Chrdle.

Stavba je rozdělena do dvou částí. V první
půjde o instalaci zabezpečovacího systému
ETCS úrovně L2 na trati Žilina – Čadca –
státní hranice s ČR. Účelem je vybudovat
nový interoperabilní systém řízení a kon-
troly jízdy vlaků. Druhou částí zakázky je in-
stalace digitálního telekomunikačního sy-
stému GSM-R na trati Bratislava – Žilina –
Čadca – státní hranice s ČR. Evropský sy-

stém řízení železniční dopravy ERTMS (Eu-
ropean Rail Traffic Management System)
má za úkol sjednotit vlakové zabezpečení
v prostoru Evropské unie. Roztříštěné zabez-
pečovací systémy v Evropě, kterých je
v současnosti více než dvacet, nahradí jed-
notným evropským systémem ETCS (Euro-
pean Train Control System). Ten umožní ve-
dení vlaků po celém území Evropy bez nut-
nosti výměn hnacích vozidel na hranicích

jednotlivých států.  Kromě zjednodušení
a zrychlení mezinárodní dopravy jde také
o maximální zvýšení její bezpečnosti. „Sy-
stém ETCS umožní vlakům jezdit rychlostmi
nad 160 km/h v plné bezpečnosti. Je zde
totiž zcela eliminováno případné selhání lid-
ského faktoru. V případě pochybení strojve-
doucího systém ETCS totiž situaci zkoriguje
anebo vlak dokonce zastaví,“ vysvětluje
funkčnost ETCS L2 Zdeněk Chrdle. ■

Jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém 
na Slovensku 

Novou generaci přejezdového zabez-
pečovacího zařízení instalovala spo-
lečnost AŽD Praha na železnici ve

Spojených státech ve městě Watertown
v Tennessee, na trati společnosti The Nash-
ville&Eastern Railroad Corp. (NERR). Nejde
o první úspěch AŽD Praha v Severní Ame-
rice, pro kterou je zde atraktivní a perspek-
tivní trh.

„Úspěšná instalace elektronického pře-
jezdu 3. generace je pro naši společnost po-
tvrzením celkového konceptu otevírání ame-
rického trhu,“ prohlásil Petr Liška, prezident
společnosti AZD Signaling Inc. se sídlem
v Chicagu, IL. „Velmi si vážíme spolupráce se
společností NERR a věříme v úspěch při nad-
cházejících tendrových řízeních zaměřených
na zabezpečení mnoha dalších přejezdů v že-
lezniční síti NERR a dalších železničních spo-
lečností. Důkazem toho jsou přípravy na in-

stalaci dalších dvou českých přejezdových za-
bezpečovacích zařízení v Americe,“ dodává
Liška. 

Zabezpečovací zařízení PZZ US3, které
bylo vyrobeno přesně podle zadání ame-
rické strany, splňuje nejvyšší bezpečnostní
kritéria v zabezpečení přejezdů vícekolej-
ných tratí. Má schopnost řízení dvou a více
přejezdů v okolí menších stanic a nabízí také
bezpečné řešení umístění velkého počtu vý-
stražníků a synchronizaci výstrahy s řízením
provozu na blízké křižovatce. Nová generace
navazuje na již instalovaný ukázkový český
přejezd v Americe řady PZZ-US1, který se
v provozu plně osvědčil a proto americká
strana pokračuje v úspěšné spolupráci. Sy-
stém PZZ US3 v roce 2013 úspěšně absol-
voval sérii náročných zkoušek u jedné z nej-
větších železničních společnosti USA, Union
Pacific. Během sedmi měsíců byl systém vy-
staven letním teplotám přesahujícím 40 °C
a v zimě – 30 °C ve zkušebním středisku že-
lezniční společnosti ve státě Nebraska. 

AŽD Praha se nachází v Spojených stá-
tech ve velmi výhodné pozici, technicky i ob-
chodně. Díky dosaženým obchodním úspě-
chům v mnoha zemích světa je společnost
schopna pružně reagovat na požadavky
americké strany i s ohledem na spolupráci
s místními partnery nebo na potřebu proká-
zání vysokého obsahu místní výroby (made
in USA), požadované v některých federální
vládou financovaných projektech. ■

Nejmodernější zabezpečení 
na přejezdech v USA
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Další zakázka
v Litvě
Společnost AŽD Praha podepsala na
začátku tohoto roku smlouvu na do-
plnění a úpravu řídicích a zabezpečo-
vacích technologií pro litevskou želez-
nici na trati Kaunas – Kazlu Ruda. Za-
kázka má hodnotu více než 43 milionů
korun a je součástí rekonstrukce želez-
ničního koridoru Rail Baltica.

„Úprava se bude týkat čtyř elektro-
nických stavědel ESA 11-LG a elektro-
nického automatického bloku ABE-1-
LG, kterými AŽD Praha již dříve vyba-
vila koridorovou trať Kaunas – Kybar-
tai,“ upřesňuje zadání Ing. Petr Ža-
tecký, ředitel odboru zahraničního ob-
chodu AŽD Praha. 

Železniční koridor Rail Baltica propo-
juje evropskou železniční síť s pobalt-
skými státy. Rail Baltica je jedním z pri-
oritních projektů TEN-T Evropské unie.
Odhadem zde utratí 3,2 až 3,7 miliardy
EUR. Z uvedené sumy přibližně 550
milionů EUR proinvestuje na území
Litvy, kde se po etapách buduje a mo-
dernizuje úsek o délce 335 kilometrů se
standardním evropským rozchodem
kolejí.

AŽD Praha ještě letos plánuje svou
účast na dalších dvou výběrových ří-
zení na modernizaci železniční zabez-
pečovací a telekomunikační techniky
v rámci projektu Rail Baltica. ■
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Podzemní zásobník plynu Háje byl pů-
vodně navržen jako flexibilní zdroj zem-
ního plynu pro vyrovnávání spotřeby

plynu v průběhu energetických špiček a jako
záloha pro Prahu a Středočeský kraj. Techno-
logie nadzemní části se skládá z několika pro-
vozních celků. Jedná se zejména o filtry, su-
šící linky, kompresory, regulační stanice, ko-
telnu, provozní sondy a mezizátkový a odvod-
ňovací vrt. 

Před zahájením modernizace byl vznesen
požadavek zákazníka, aby rekonstrukce pro-
běhla za provozu zásobníku. Tento požadavek
zásadně ovlivnil postup prací a rekonstrukce
musela být rozdělena do několika etap.

První etapa, realizovaná v roce 2011, byla
zaměřena na vizualizační vrstvu řídicího sy-
stému. Došlo k povýšení SCADA systému
IGSS z produkce firmy Schneider, pracující
ještě pod operačním systémem Windows 95,
na nejnovější verzi. 

Druhá etapa (2012) proběhla se zaměře-
ním na upgrade řídicího software jednotli-
vých procesních stanic a na změnu komuni-
kace mezi řídicími automaty.  Došlo k pře-
psání řídicích algoritmů do moderního pro-
gramovacího jazyka UniCap, který byl navr-
žen v souladu s normou IEC 61131 a k vybu-
dování nových propojů optickými kabely.
V této etapě muselo také dojít k výměně pro-
cesorových jednotek řídicího systému. Jed-
nalo se však jen o mezistupeň, který zvládal
starý hardware (I/O systém) a novou softwa-
rovou platformu současně.

V závěrečné třetí etapě (2013) došlo ke
kompletní výměně hardware. Byly dodány
nové moderní  I/O karty. Nahrazeny byly
také procesory instalované v druhé etapě,
a to za nové s označením UNI600. Zařízení
bylo instalováno v nových rozváděčových

skříních, to vše z produkce společnosti Uni-
Controls.

Jak již bylo zmíněno výše, celá rekon-
strukce proběhla za provozu podzemního zá-
sobníku plynu. Výměny prvků řídicího sy-
stému byly uskutečněny v době plánovaných
odstávek technologie z jiných důvodů, než
výměna řídicího systému. Provádět rekon-
strukci řídicího systému za provozu zásob-
níku by zcela zřejmě nebylo možné za před-
pokladu, že by došlo ke kompletní výměně ří-
dicího systému za platformu od jiného doda-
vatele. Investor RWE Gas Storage, s.r.o.,
v tomto případě vsadil na osvědčenou kartu.
Rekonstrukci prováděla firma UniControls,
jejíž experti mají s řídicími systémy zejména
pro podzemní zásobníky více jak dvacetileté
zkušenosti. Velkým dílem ke zdárnému ukon-
čení akce také přispěli zaměstnanci zásob-
níku, bez jejichž proaktivního přístupu by akce
zdaleka neproběhla tak hladce.  ■

Rekonstrukce řídicího systému 
podzemního zásobníku plynu Háje
V roce 1997 byl podzemní zásobník plynu Háje uveden do provozu jako první a zatím jediný podzemní
zásobník plynu kavernového typu v České republice. Při výstavbě byl vybaven na svou dobu moderním
řídicím systémem z produkce tehdy mladé společnosti UniControls. Po téměř dvaceti letech přišel čas
na jeho modernizaci.

Transport and Industrial Control Systems

VŠE POD KONTROLOU  
průmyslové řízení

Komplexní systémy řízení technologických procesů – 
Těžba, skladování, transport a distribuce plynu – Dis-
pečerské řízení v dopravě – Regulace na elektrických 
rozvodných sítích – Řízení čerpacích stanic, úpraven 
a přepravy pitné vody. 

www.unicontrols.cz

inzerce
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Na tuto mnohaletou tradici úspěšně
navazují současní představitelé če-
ského železničního průmyslu, kteří

nespoléhají jen na tradici, ale významně
investují do vývoje nových produktů, ná-
kupu nových technologií a obnovy výrob-
ních areálů. Tato technologická inovace
v železniční dopravě je nutnou podmínkou
k zajištění konkurenceschopnosti tohoto
dynamicky se rozvíjejícího průmyslového
odvětví.

ACRI – Asociace podniků českého
železničního průmyslu
ACRI je asociace sdružující podniky če-
ského železničního průmyslu a je současně
národním členem UNIFE - Evropské asoci-
ace železničního průmyslu. ACRI reprezen-
tuje zájmy členské základny a oborové

zájmy železničního průmyslu především
vůči českým institucím a prostřednictvím
UNIFE i vůči institucím evropským. 

Společnosti sdružené v ACRI v součas-
nosti zaměstnávají v ČR přes 19 000 pra-
covníků, dosahují celkový roční obrat
téměř 80 miliard Kč, z toho export činí 
50 % a nemalou měrou svou podnikatel-
skou činností přispívají k zaměstnanosti
a k tvorbě HDP v ČR

Členy ACRI jsou společnosti působící
v oborech:
•   vývoj, konstrukce, výroba a opraváren-

ství kolejových vozidel
•   výstavba, modernizace a rekonstrukce

železniční infrastruktury
•   vývoj, projektování, výroba, montáž, re-

konstrukce a servis zabezpečovací, tele-
komunikační, informační a automati-

zační techniky v železniční dopravě
•   železniční komponenty, materiály

a služby
•   výzkumné ústavy a zkušebny
•   související služby

Mezi hlavní pilíře ACRI patří podpora
a lobbování zájmů železničního průmyslu
a železnice. Dalším pilířem je Centrum
technické normalizace, které zajišťuje úkoly
při tvorbě ČSN včetně mezinárodní spolu-
práce při tvorbě technických norem v ob-
lastech týkajících se železničního sektoru.
V neposlední řadě se jedná o proexportní
podporu členských firem.

Prioritní exportní země členské základny
ACRI tvoří Turecko, pobaltské země,
Rusko, Bělorusko a ostatní státy SNS,
Indie, a obecně země EU. Vybrané exportní
úspěchy loňského roku:

Český železniční průmysl 
– perspektivní obor s vysokou přidanou hodnotou
Za současným úspěšným rozvojem železniční dopravy stojí více než stoosmdesátiletá tradice českého
železničního průmyslu. Někdejší Ringhofferova vagonka v Praze, Vagonka v Kopřivnici, První
Českomoravská strojírna v Praze – pozdější ČKD, Škodovy závody v Plzni společně s dlouhou řadou
dalších výrobců byly vždy špičkou ve svých oborech. O kvalitě jejich výrobků svědčí i rozsáhlý export
čítající všechny světadíly, s jedinou výjimkou – a tou je Austrálie. Zejména Ringhofferovy salonní,
lůžkové a jídelní vozy a parní lokomotivy z ČKD a Plzeňské Škodovky jsou světově uznávanými pojmy. 
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•   Společnost AŽD Praha podepsala
smlouvu s průmyslovým koncernem
Bombardier a pro stavbu železniční trati
Irmak-Zonguldak v Turecku dodá 500
venkovních prvků pro 261 železničních
přejezdů v hodnotě 30 milionů korun.
Nově budovaná trať je důležitou spojnicí
hlavního města Ankary s černomoř-
ským přístavním městem Zonguldak. 

•   Od konce roku 2016 budou vozy vyro-
bené českým výrobcem Škoda Trans-
portation jezdit na bavorských tratích
mezi městy Norimberk – Ingolstadt –
Mnichov. Společnost Škoda Transporta-
tion dodá německému operátorovi DB
Regio šest moderních vysokokapacit-
ních dvoupodlažních souprav včetně
stejného počtu lokomotiv 109 E. Právě
tato lokomotiva nedávno získala jako
druhá na světě evropský certifikát TSI
High Speed RST na rychlost 200 km/h.
Celková hodnota zakázky přesahuje 2,6
miliardy korun.

•   Více než 20 mld. Kč činil v roce 2013 ex-
port Třineckých železáren a to přede-
vším v rámci dodávek pro Německo,
Polsko, Slovensko a Itálii. 

•   Společnost Škoda Electric uzavřela
v loňském roce kontrakt na trolejbusy.
Jedná se celkově o sto vozidel za 1,2 mi-
liardy korun. Zakázku zastřešuje bulhar-

ské město Burgas, ale trolejbusy budou
v rámci kontraktu dodány rovněž do
Varny, Staré Zagory a Plevenu. A dále
Škoda Electric uzavřela kontrakt na do-
dávku 125 trolejbusů pro lotyšskou
Rigu. V průběhu pěti let dodá do lotyš-
ské metropole nízkopodlažní kloubové
trolejbusy typu Škoda 27 Tr v celkové
hodnotě až 2,6 mld. Kč. Součástí
smlouvy je též možnost uplatnění opce
na dalších 38 trolejbusů.

•   Společnost Škoda Transportation pode-
psala v polovině července 2013 kontrakt
na dodávku tramvají pro slovenskou
metropoli Bratislavu. Jedná se o celkem
patnáct obousměrných moderních
tramvají za 39 milionů euro (975 milionů
korun). A během roku 2013 byl také uza-
vřen kontrakt s tureckým městem Konya
na dodávku 60 nízkopodlažních tramvají
v hodnotě 2,6 mld. Kč.

•   Společnost CZ LOKO vyrábí, moderni-
zuje a opravuje motorové lokomotivy
a v hodnotě téměř 1 mld. Kč byl v loň-
ském roce realizován export a to přede-
vším do zemí bývalého Sovětského
svazu.

Faktem, který se negativně ovlivňuje
český železniční průmysl, je skutečnost, že
česká ekonomika patří k nejotevřenějším
v Evropě, což má sice i své výhody, ale

také negativní dopady.  Negativní v tom,
že český trh je otevřený pro zahraniční in-
vestice v míře, která v okolních státech
není obvyklá. „Každá země se v rámci zá-
konných možností snaží podpořit domácí
firmy, zvláště pokud se jedná o projekty,
které jsou financovány z veřejných zdrojů.
Tyto investice financované přímo nebo

nepřímo ze státních peněz, pokud jsou
realizované firmami vyrábějícími v ČR,

přináší své efekty v podobě zaměst-
nanosti, odvodů daní, zvýšení kupní
síly obyvatelstva,“ tvrdí generální
ředitelka ACRI Marie Vopálenská.
Prakticky se investované pro-
středky vrací nejen v podobě
vlastní investice, tedy v podobě
modernizované železnice, želez-
ničního vozidla apod., ale přede-
vším v podobě rychlé finanční
podpory nazpět do státního roz-
počtu. „I ve velmi liberalizova-
ném prostředí EU je obvyklé, že
v těchto projektech jsou úspěšné

především domácí firmy, což je
výsledkem politicky odpovědné

podpory domácích firem,“ zdůraz-
nila dále.

Celkový propad realizovaných do-
mácích zakázek je způsobený jednak

neschopností plně čerpat finanční ev-
ropské zdroje a pak také celkově rozpo-

ruplnými dopady v rámci zákona o veřej-
ných zakázkách. Konkrétně objem vypsa-
ných a následovně zrušených tendrů ve-
řejného sektoru jde do desítek miliard
korun. Nekonečné řetězení odvolacích
procesů a svázanost zákonem o veřejných
zakázkách spolu s minimální podporou ze
stran nadřízených orgánů způsobuje po-
stupné zastavování odvětví. Je to likvi-
dační nejen pro stavební podniky, ale také
pro firmy, které dodávají zabezpečovací
a informační technologie.

Český železniční průmyslu má obrovský
potenciál. Další investice do tohoto sek-
toru budou mít multiplikační efekt na do-
mácí ekonomický rozvoj. Zcela konkrétně
- pozitivně ovlivní zaměstnanost, zajistí
kvalitní dopravní obslužnost a vyšší kva-
litu cestování, zvýší exportní výkonnost
podniků. Česká železnice obecně potře-
buje v příštích letech značné investice,
aby se dostala na potřebnou úroveň. Ob-
náší to zejména investice do rozvoje že-
lezniční infrastruktury, musí se dobudovat
nejen železniční koridory a modernizovat
klíčové železniční uzly. Zapomínat se ale
nesmí ani na regionální železniční tratě.
Abychom byli konkurenceschopní, mu-
síme vybavit hlavní koridory evropským
zabezpečovacím systémem ERTMS/ETCS,
musíme modernizovat nákladní koridory,
které vedou přes Českou republiku, mu-
síme harmonizovat náklady mezi všemi
druhy dopravy, musíme dále investovat
do modernizací a nákupu nových vozidel
a v neposlední řadě je nutné velmi rychle
začít připravovat výstavbu vysokorych-
lostních tratí, které uvolní tradiční tratě
pro nákladní dopravu.

■
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Teoretický základ

Napěťové jevy jsou ve standardu kvality
napětí [1] rozděleny na přerušení napětí,
poklesy napětí a dočasná zvýšení napětí.
Jejich standardizované parametry se vy-
hodnocují z efektivních hodnot spočíta-
ných za dobu periody. Efektivní hodnoty
napětí počítané za uplynulou periodu na-
pětí opakovaně po půlperiodě a synchro-
nizovaně průchodem napětí nulou jsou
označeny jako napětí URMS1/2. Jestliže se vý-
počet efektivní hodnoty napětí opakuje po
periodě, pak se vypočítané napětí ozna-
čuje jako URMS1. Za normálních podmínek
se v distribučních sítích nachází časový
průběh napětí URMS1/2 nebo URMS1 v tole-
rančním pásmu Ujm ± 10 % Ujm. Při snížení
napětí pod 90 % Ujm nastává pokles napětí,
který je ukončen, až když se průběh napětí
vrátí nad (90+2) % Ujm. Při zvýšení napětí
nad 110 % Ujm nastává dočasné zvýšení
napětí, které končí v okamžiku, kdy se prů-
běh napětí dostane pod (110-2) % Ujm.
Přístroj, registrující napěťové jevy, často
označované jako události (events) na na-
pětí, pak zaznamenává okamžik počátku
a konce události. Při poklesu napětí je za-
znamenána nejmenší hodnota z průběhu
napětí, která se nazývá zbytkové napětí. Při
dočasném zvýšení napětí se zaznamenává
největší hodnota z průběhu napětí. Jestliže
při poklesu napětí klesne průběh napětí
pod 5 % Ujm, pak se tato událost nazývá
přerušením napětí. V trojfázové síti na-
stává přerušení napětí až v okamžiku, kdy
jsou všechna tři napětí pod 5 % Ujm.

Ve standardizovaném vyjádření je tedy
záznam průběhu události opsán obdélní-
kem s dobou trvání a zbytkovým nebo
maximálním napětím. Lze tedy říci, že
standardizované vyjádření napěťových
jevů přeje odběrateli. Je zřejmé, že pro
statistické účely standardizované zjedno-
dušení napěťových jevů zcela vyhovuje,
avšak pro provozní účely je často ne-
zbytná znalost průběhu napětí URMS1/2

nebo URMS1 a v některých případech je
vítán i oscilografický záznam. 

Význam měření napěťových jevů
Stále větší podíl spotřebičů elektrické
energie je citlivý na napěťové jevy na na-
pájecím napětí. K jejich potlačení se často
používají zdroje nepřerušeného napájení –
UPS. Ty jsou však dimenzovány na určitý
výkon a především při vzniku shluků na-
pěťových jevů nemusí být účinné. Navíc
existují provozy s velkou spotřebou elek-
trické energie, u nichž může být řešení po-
mocí UPS ekonomicky nevýhodné, jestliže
nejsou k dispozici statisticky významné
údaje o dlouhodobém výskytu napěťo-
vých jevů v místě instalace. 

Pro měření a registraci napěťových
jevů v energetických sítích mohou být po-
užity měřicí přístroje různých výkonů
a také různé ceny. Při měření napěťových
jevů v distribučních energetických sítích,
které se v nich vyskytují v převážné míře

náhodně, je vhodné použít měřicí pří-
stroje pro trvalou instalaci a dlouhodobé
monitorování. V průmyslových energetic-
kých sítích se stává, že napěťové jevy
často korelují s provozními stavy nebo
výrobními cykly napájených spotřebičů.
V takových případech lze dobře použít
měřicí přístroj přenosný. 

K měření a záznamu detailních prů-
běhů napěťových jevů – událostí slouží
PQ monitory MEg38/C a MEg39. Dlouho-
dobou registraci napěťových jevů ve
standardizovaném tvaru provádí také
Universal energy meter MEg40+/supra.
Výše uvedené přístroje mají i další měřicí
funkce. 

Měření napěťových jevů v energetických sítích
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Obr. 1. Záznam událostí na napětích a proudech s průměrnými, minimálními a maximálními napětími
PQ monitorem MEg38/C

Obr. 2. Časový detail první události na napětí změřený PQ monitorem MEg38/C, dílek 5 minut
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Charakteristika monitoru
MEg40+/supra

Universal energy meter MEg40+/supra je
určen pro dlouhodobé měření a záznam
elektrických veličin energetických sítí a za-
řízení. Měří napětí, proudy, výkony a úči-
níky, vyhodnocuje jejich maxima a mi-
nima. Energie měří pro každou fázi samo-
statně a ukládá je do šesti v čase rozlože-
ných registrů, měří činnou i jalové ener-
gie induktivní a kapacitní ve směru od-
běru i dodávky. MEg40+ zaznamenává
všechny události na napětí ve standardi-
zovaném formátu, vyhodnocuje je ve
třídě S. Použití suprakapacitorů
v MEg40+/supra umožňuje měření a zá-
znam událostí i při výpadcích napájecích
napětí s dobou trvání do 1 minuty. 

Data dlouhodobých měření se
v MEg40+/supra ukládají na paměťovou
kartu CARD 16 MB. Dálkový přenos on-
line měřených i statisticky zpracovaných
dat je možné přenášet rozhraním RS485,
případně přes konvertor USBhost/RS485
protokolem proprietálním nebo MOD-
BUS.

Konstrukčně se universal energy meter
MEg40+/supra vyrábí pro nepřímé měření
proudů, rozsah 5 A nebo 1 A. V provedení
MEg40+/supra/S1 se k měření proudů po-
užívají proudové transformátory Smart
PTD s děleným jádrem a jmenovitými
proudy 200 A, 400 A, 600 A, 900 A. V pro-
vedení MEg40+/supra/S3 se k měření
proudů používají ohebné snímače
AMOSm se jmenovitými proudy 250 A,
500 A, 1 000 A a 2 000 A. Provedení S1
a S3 jsou určena pro dodatečnou instalaci
do již provozovaných sítí, které nejsou vy-
baveny standardními přístrojovými trans-
formátory, přičemž dodatečná instalace
pevných proudových transformátorů by
přinesla závažné provozní nebo ekono-
mické nevýhody. 

Charakteristiky PQ monitorů 
MEg38/C a MEg39
PQ monitor MEg38/C je přenosný příst-
roj, který měří čtyři napětí a čtyři proudy

na hladině nn, vn a vvn. Ve funkci Zá-
znam zpracovává všechny měřené veli-
činy, vyhodnocuje výkony energie a har-
monické do řádu 64. Ve funkci Analýza
kvality třídy A vyhodnocuje pro tři mě-
řená napětí a tři proudy všechny standar-
dem ČSN EN 50160, ed.3 stanovené pa-
rametry. Harmonické a meziharmonické
měří do řádu 125. U událostí na napětích
a proudech provádí vedle záznamu časo-
vého průběhu URMS1/2 nebo IRMS1/2 i oscilo-
grafický záznam všech čtyř napětí
a proudů. MEg38/C může rovněž praco-
vat jako oscilograf se záznamem U1 až
U4 a proudů I1 až I4. Vyhodnocuje vhod-
nou velikost kompenzační kapacitní bate-
rie a stanoví správnou hodnotu jističe
pro měřený odběr. V souladu se standar-
dem monitor obsahuje zdroj zajištěného

napájení, to znamená, že měří i při udá-
lostech. Proudy v rozsahu od 1 A do 3000
A měří automaticky identifikovanými
klešťovými transformátory nebo oheb-
nými snímači se SW přepínanými roz-
sahy. Je v celoplastovém, mechanicky
odolném pouzdře minimálních rozměrů,
je vodotěsný, má zesílenou izolaci a ka-
tegorii přepětí CAT IV.

PQ monitor MEg39 rovněž měří čtyři
napětí a čtyři proudy a lze jej použít pro
trvalou instalaci na hladinách vvn, vn
a nn. Funkci Záznamník a Analýza kvality
napětí má shodnou s MEg38/C. Je kon-
struován pro připevnění na DIN lištu
TC35 s možností plombování. Krátko-
dobé výpadky jednofázového napájení do
3s překrývá interní zdroj v MEg39. PQ
monitor MEg39 lze napájet i stejnosměr-
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Obr. 3. Průběh hodnot URMS1/2 a IRMS1/2 při události na napětí a tabulka napětí změřená PQ monitorem
MEg38/C

Obr. 4. Průběh hodnot URMS1/2 a IRMS1/2 při události na napětí s oscilografickým záznamem a frekvenční analýzou fázových napětí a proudů změřený PQ
monitorem MEg38/C

❯❯❯
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ným napětím 12 V např. ze zdroje zajiště-
ného napájení MEg101.3, který se připo-
juje pomocí konstrukčního řešení HBUS,
kompatibilního s DIN lištou TC35. Moni-
tor MEg39 má čtyři komunikační rozhraní:
USB, Ethernet, RS485 a RS232. Pro dál-
kový přenos dat sítí GSM službou GPRS
lze přes HBUS připojit komunikační jed-
notku MEg202.3.

Změřená data obou PQ monitorů jsou
vyhodnocována uživatelským progra-
mem Data viewer. K vyhodnocení a ana-
lýze více datových souborů je k dispozici
soubor programů WebDatOr pracující
nad databází ORACLE. K parametrizaci
měření přístrojů se používá program PQ
monitor. 

Uživatelské popisy programů i jednot-
livých přístrojů jsou na www.e-mega.cz .

Rozbor záznamu události PQ
monitorem MEg38/C a monitorem
MEg40+/supra
Příklad záznamu napěťového jevu v ener-
getické síti průmyslového podniku při
provozu ze dne 28. 7. 2013 v 8hod52min
je na obr. 1 až obr. 6. Záznamy na obr. 1
až obr. 4 byly uskutečněny PQ monitorem
MEg38/C a pro porovnání záznamy na
obr. 5 a obr. 6 zaznamenal přístroj
MEg40+. Spolu se záznamy napětí jsou
v obrázcích i záznamy událostí na
proudech. 

Za dobu měření, tj. od 27. 7. do 2. 8.
2013 byly zaznamenány čtyři poklesy na-
pětí viz obr. 1, při kterých se napětí URMS1/2

jednotlivých fází dostalo pod 90 % Ujm, tj.
pod 207 V. První nejhlubší pokles napětí
ke 170 V byl zaznamenán 28. 7. 2013
v 8hod52min. Maxima fázových proudů
při něm překročila 500 A. (obr. 1)

I v pětiminutovém časovém rastru na
obr. 2 se událost jeví jako jednoduchá.
Průměrná fázová napětí ve standardizo-
vané desetiminutové agregaci jsou 237,3 V,
236,9 V a 237,6 V. Minimální 200 ms (de-
setiperiodová) napětí v desetiminutovém
intervalu, ve kterém nastal pokles, jsou
205,5 V, 222,5 V a 231,9 V, nicméně zbyt-
kové napětí poklesu se i v detailnějším
zobrazení na obr. 2 dostává ke 170 V. Prů-
měrné fázové proudy IL1, IL2 a IL3 jsou
277 A, 263,3 A a 271,4 A, jejich rozkmit
při události však je od 50 A do 530 A. 
(obr. 2)

Na obr. 3 se sekundovým rozlišením je
záznam průběhu fázových napětí URMS1/2

a fázových proudů IRMS1/2. Zbytková na-
pětí poklesu v jednotlivých fázích jsou
170,98 V, 209,48 V a 227,36 V. Z obr. 3 je
vidět, že zřejmě na snížení napětí ve fázi
L1 reagoval spotřebič zvýšením odebíra-
ného proudu z fází L2 a L3. Pravděpo-
dobně nekorektní automatický pochod,
který byl do jedné sekundy následován
dalším přechodným jevem, popisova-
ným ve standardu jako rychlá změna na-
pětí.   (obr. 3)

Na zdvojeném obr. 4 je pro názornost
doplněn oscilografický záznam průběhů
napětí i proudů a jejich harmonická ana-
lýza. Harmonické složky napětí dosahují
až k 7 % a harmonické složky proudů až
k 50 % základní harmonické. Z oscilosko-

pického záznamu proudu je vidět, že s po-
klesem napětí ve fázi L1 je spojen tvarově
deformovaný odběr proudů ve fázích L2
a L3 s vrcholovými hodnotami proudů až
1100 A, přičemž proudy L2 a L3 jsou
v protifázi.   (obr. 4)

Záznam shodného napěťového jevu
provedený Universal energy meter
MEg40+, který vyhodnocuje standardizo-
vané parametry, je vidět na obr. 5 a obr.
6. Na obr. 5 je vedle napěťového jevu zob-
razen i průběh průměrného, maximál-
ního a minimálního napětí fáze L1 funkce
záznamník s intervalem záznamu 20 s.
Obr. 6 ukazuje standardizovaný záznam
poklesu se zbytkovými napětími 170,12 V,
208,57 V a 226,80 V. Z předložených zá-
znamů MEg40+ je vidět dobrá shoda změ-
řených výsledků s výsledky výkonnějšího
PQ monitoru MEg38/C, které však postrá-
dají možnost detailní analýzy nutné pro
rozbor příčiny jevu.  (obr. 5 – 6)

Závěr

Napěťové jevy získávají s rozvojem tech-
nické úrovně spotřebičů na významu. Způ-
sobují havarijní a poruchové stavy, proje-
vují se i v přerušení výrobních činností. Ne
vždy je možné nebo ekonomicky rentabilní
jejich vliv potlačit použitím zdrojů UPS.
Pak nezbývá než jejich monitorování, ana-
lýza a následné odstranění příčin jejich
vzniku. K tomuto účelu byly vyvinuty
a slouží i výše uvedené měřicí přístroje.  ■

Za MEgA, a. s. zpracoval 
Doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc.
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Obr. 5. Záznam událostí na napětí a proudech změřený přístrojem MEg40+

Obr. 6. Detail standardizovaných parametrů poklesu napětí vyhodnocený MEg40+
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