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V tomto čísle 
se představují:



Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným s cílem propagovat 
a podporovat technickou učenost, zvýšit zájem o ní a posílit prestiž tech-
nického vzdělání mezi širokou veřejností.

Vycházíme z přesvědčení, že budoucnost naší země je v technické 
vzdělanosti a technické výchově od mateřských přes základní, střední až 
po vysoké školy. Všechny tyto části vzdělávacího procesu je třeba rozví-
jet ve vzájemné součinnosti. Primárně se zaměřujeme na poradenství 
a podporu získávání a šíření informací, znalostí a vědomostí, motivování 
změny přístupu veřejnosti k technickým oborům, a to formou zpracování 
účelových publikací, pomůcek, mediálních programů, pořádání konferencí, 
seminářů a znalostních kvízů a soutěží pro děti a mládež.



Pane předsedo, Akademie věd je v prin-
cipu představitelem neuniverzitních vě-
deckých institucí. Můžete ji představit čte-
nářům CzechIndustry?

Akademie věd České republiky byla zří-
zena zákonem č. 283/1992 Sb. jako český
nástupce dřívější Československé akade-
mie věd. Je soustavou  54 veřejných vý-
zkumných pracovišť. Pracuje zde přes 7000
zaměstnanců, z nichž více než polovina
jsou badatelé s vysokoškolským vzdělá-
ním. Aktuálním posláním Akademie věd
a jejích pracovišť je uskutečňovat výzkum
v širokém spektru přírodních, technických,
humanitních a sociálních věd. V současné
době ale připravujeme novou Strategii roz-
voje AV ČR, v důsledku jejíž realizace by se
měla do budoucna výrazněji profilovat
jako instituce, jejímž posláním je špičkový
výzkum zaměřený rovněž na problémy
a výzvy, kterým čelí současná společnost.
Nedílnou součástí aktualizovaného poslání
Akademie věd bude i její nové motto
„špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. 

Témata jako jsou například energetická
budoucnost České republiky, zdraví ob-
čanů nebo kvalita veřejných politik před-
stavují složité okruhy problémů, jejichž ře-
šení vyžaduje široce založený interdiscipli-
nární výzkum - a to jak základní, tak apliko-
vaný. Akademie věd proto připravila sérii
koordinovaných výzkumných programů se
souhrnným názvem „Strategie AV21“ vy-
užívající mezioborových a meziinstituci-
onálních synergií s cílem identifikovat
výzvy dnešní doby a společenské prob-
lémy a koordinovat výzkumné úsilí praco-
višť Akademie věd směrem k jejich řešení.
Její výzkumné programy budou přitom od
počátku otevřeny partnerům z vysokých
škol, podnikatelské sféry a institucím státní
a regionální správy, stejně jako zahranič-
ním výzkumným skupinám a organizacím.
Jsem přesvědčen, že schopnost Akademie
věd realizovat svou novou strategii se
stane jedním z rozhodujících faktorů roz-
voje české společnosti a ekonomiky na po-
čátku 21. století.

Navazujete na tradice předchůdců Akade-
mie počínaje Královskou českou společ-
ností nauk.  Jakou roli podle Vás sehrávala
v minulosti při rozvoji, podpoře a propa-
gaci vědy a jak je tomu dnes? 

V této souvislosti si dovolím připome-
nout, že klíčovým okamžikem pro rozvoj
české vědy bylo založení České akademie
věd a umění před 124 lety jako součásti
a zásadního předpokladu procesu národní,
politické a kulturní emancipace. Tehdejší
Akademie věd, zejména zásluhou mece-
náše Josefa Hlávky a s významnou pod-
porou státu, pořádala přednášky, vydávala

vědecké spisy, rozvíjela bádání ve všech
vědních oborech a udržovala styky se spo-
lečnostmi pěstujícími vědu, literaturu
a umění.  Rovněž soudobá Akademie věd
považuje podporu těchto aktivit za nedíl-
nou součást svého poslání. AV ČR je přiro-
zeným partnerem vysokých škol ve vzdě-
lávacím procesu, usilujeme o praktické
uplatnění získaných výsledků a v nepo-
slední řadě o naplňování národních potřeb
včetně uchovávání a rozvíjení národního
kulturního dědictví. 

V rámci svého cíle popularizovat vědu
a výzkum, se Akademie věd přibližuje veřej-
nosti prostřednictvím mnoha zajímavých
aktivit a projektů. Za zmínku stojí zejména
pořádání prestižního Týdne vědy a techniky,
Dnů otevřených dveří, Letní školy soudo-
bých dějin, řady studentských soutěží, vzdě-
lávání středoškolských pedagogů nebo or-
ganizování odborných stáží pro studenty

středních škol prostřednictvím projektů Ote-
vřená věda a Otevřená věda II. Akademie též
pravidelně pořádá velké množství populari-
začních výstav o vědě a výzkumu a tyto ak-
tivity bude dále rozšiřovat a rozvíjet.

V uvedených souvislostech si dovoluji
vyslovit neskromné přání, aby osobností
podobných Josefu Hlávkovi bylo i dnes
v řadách podnikatelů co nejvíce, stejně
jako moudrých vlád a jejich představitelů,
kteří si uvědomují, že kvalita vzdělání
a vědy jsou zcela nezbytnými předpoklady
vytváření nejen materiálního blahobytu,
ale i formování kulturních a duchovních
hodnot, neboť na jejich základech lze bu-
dovat skutečnou a dlouhodobou prospe-
ritu České republiky.

Historie AV ČR je spojena se jménem řady
významných osobností, které to jsou
především?

Stále klesající podíl prostředků ze státního rozpočtu
ohrožuje fungování pracovišť Akademie věd 
a jejich primární orientaci na kvalitní výzkum,

řekl CzechIndustry Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky 
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Přestože věda byla až do pádu totalit-
ního režimu v roce 1989 podřízena silnému
ideologickému tlaku, udržovala si v řadě
případů svou tvůrčí potenci a nalézala tak,
i když v jednotlivých oborech a obdobích
různě, cestu ke světové vědecké komunitě.
Svědčí o tom např. udělení Nobelovy ceny
Jaroslavu Heyrovskému v r. 1959 nebo
světové uznání, které se dostalo Otto
Wichterlovi za vynález kontaktních čoček.
Z dalších vynikajících představitelů české
vědy, kteří v minulosti v Akademii věd pra-
covali, zmiňme alespoň matematika Edu-
arda Čecha, teoretického fyzika Václava Vo-
trubu, geofyzika Víta Kárníka, fyziologa Vi-
léma Laufbergera či filozofa a spoluautora
Charty 77 Jana Patočku. Otto Wichterle se
pak stal prvním předsedou Akademie po
návratu demokracie do naší země.

Letos si připomínáme 25 let od událostí
v listopadu 1989, jež se staly počátkem
nové etapy v životě naší země. Jak se Aka-
demie změnila v tomto období?

Není pochyb o tom, že Akademie věd
jako jediná výzkumná instituce v systému
výzkumu, vývoje a inovací České republiky
prošla od zahájení své činnosti zásadní
transformací po vědecké, personální i or-
ganizační stránce a přiblížila se tak stan-
dardním podmínkám běžným v institucích
neuniverzitního výzkumu v Evropě. Velká
pozornost byla věnována navázání úzkých
kontaktů s vědou v českých vysokých ško-
lách, spolupráci s průmyslem a zapojení
pracovišť Akademie věd do mezinárodní
vědecké spolupráce.

Hlavním rysem jejího vývoje po roce
1989 je systematická transformace sou-
stavy jejích pracovišť s cílem zvýšit efekti-
vitu výzkumu. V průběhu 25 let redukovala
Akademie věd počet svých pracovišť z pů-
vodních 84 na současných 54. Klíčovým
nástrojem této transformace je periodické
hodnocení pracovišť za účasti mezinárod-
ních expertů s promítnutím jeho výsledků
do diferencovaného financování. Jedním
z hlavních hodnotících kritérií je množství
a kvalita dosažených výsledků srovnatel-
ných s úrovní špičkových pracovišť v Ev-
ropě a ve světě. Akademie byla vůbec
první výzkumnou institucí v ČR, která za-
vedla praxi hodnocení výsledků výzkumu
podle mezinárodně používaných kritérií. 

Důležitou součástí transformačního pro-
cesu byl i přechod soustavy pracovišť Aka-
demie věd na veřejné výzkumné instituce
v roce 2007. Tímto krokem se přiblížila
standardním podmínkám běžným v insti-
tucích neuniverzitního výzkumu v Evropě
a současně získala z hlediska legislativy
rovnoprávnější postavení vůči českým ve-
řejným vysokým školám. Další motivací
bylo i efektivnější nakládání s duševním
vlastnictvím a vytvoření prostředí pro
snadnější převod a využití výsledků vědec-
kého bádání v praxi. Akademie věd tím
mimo jiné reagovala i na požadavek vlády
České republiky, aby byl podporován i vý-
zkum, který vede pokud možno k přímým
ekonomickým přínosům a ke zvyšování
konkurenceschopnosti České republiky. 

V průběhu uplynulých let se AV ČR vý-
razně profilovala i jako instituce vzdělá-
vací. Svou účast na vzdělávání považuje za

integrální část svého poslání. Její praco-
viště se podílejí na vzdělávání jak výcho-
vou mladých badatelů při uskutečňování
doktorských studijních programů - v ústa-
vech Akademie věd se školí průběžně přes
2000 doktorandů a cca 1000 studentů ma-
gisterského studia, tak i pedagogickou ak-
tivitou svých pracovníků na vysokých ško-
lách – v současné době pracovníci Akade-
mie věd odpřednášejí na vysokých školách
ročně přes 70 000 hodin. Dokladem napro-
sto samozřejmé spolupráce Akademie
a vysokých škol je více než 50 společných
pracovišť.

Výsledkem dlouhodobé snahy vedení
Akademie věd o zkvalitňování vědecké
úrovně pracovišť je zlepšení kvalifikační
struktury výzkumných pracovníků a zvý-
šení vědeckého výkonu. I když Akademie
představuje pouze limitovanou část vý-
zkumné kapacity ČR, je nejefektivnějším
producentem kvalitních výsledků - s pou-
hými 12 % pracovníků ve výzkumu produ-
kuje 37 % všech významných výsledků vý-
zkumu v České republice.

Žijeme v čase, kdy je přínos té které insti-
tuce především spojován s ekonomickými
výsledky. Nabízí se v této souvislosti myš-
lenky Alberta Einsteina o svobodě bádání
a vědců, kteří pracují na zakázku a vě-
decké bádání v klasické podobě jde tím
pádem „stranou“. Lze tedy očekávat od
AV ČR, která se zabývá především základ-
ním výzkumem, ekonomický přínos?

V moderní době je stále více zřejmé, že
věda a výzkum patří mezi základní faktory
hospodářské prosperity společnosti. Je ne-
sporné, že celý obrovský pokrok techniky
v uplynulém století je důsledkem dvou
fundamentálních objevů z počátku 20. sto-
letí, jež zásadně změnily naše chápání zá-
konů přírody. Kvantové povahy zákonů mi-
krosvěta a teorie relativity. Tyto objevy
byly učiněny čistě z touhy Plancka, Ein-
steina a dalších velikánů vědy pochopit
svět kolem nás, a ani jejich autoři si dlouho
neuvědomovali, k čemu jejich objevy po-
vedou. Podobně průlomový byl o padesát
let později objev DNA Crickem a Watso-
nem, který vyvolal revoluci v genetice, jejíž
důsledky ještě ani dnes nedokážeme plně
domyslet. Moderní společnost je bez
těchto objevů nemyslitelná, stejně tak je
ovšem nemyslitelná bez těch, kteří tyto ob-
jevy přetavili do přístrojů a technologií,
jimiž jsme obklopeni. Historie minulého
století tak přesvědčivě ukazuje, že časový
odstup od základního objevu k jeho prak-
tickému využití trvá často celá desetiletí
a že v okamžiku zrodu si nikdo nedokáže
představit, k čemu takový objev může kon-
krétně vést. Vynález webu před 25 lety je
další přesvědčivou ilustrací tohoto rysu
vědy a výzkumu. Jinými slovy, aby se
mohlo něco aplikovat, nejdřív se to musí
vymyslet. 

Pokud jde konkrétně o Akademii věd,
v oblasti transferu získaných poznatků do
aplikační sféry jsme dosáhli významného
pokroku. Již v roce 1994 pracoviště Akade-
mie založila Technologické centrum AV ČR
jako samostatný právní subjekt, zároveň
s tím byl realizován první pokus o zřízení
podnikatelského inkubátoru na podporu

vzniku inovačních firem. Zmíněný přechod
ústavů Akademie věd na právní formu ve-
řejných výzkumných institucí pak možnosti
zakládání spin-off firem a inkubátorů dále
usnadnil. Ve spolupráci s aplikační sférou
se Akademie věd aktuálně podílí jak na
řadě projektů v rámci národních programů
výzkumu a vývoje, tak i na mnoha projek-
tech Technologické agentury ČR. Bezpro-
střední spolupráce pracovišť Akademie
věd s partnery z aplikační sféry se promítá
i do řešení společných grantů vládních mi-
nisterstev a dalších institucí. 

Stát dává na vědu a výzkum nemalé fi-
nanční prostředky. Přesto často slyšíme,
že jsou nedostatečné. Je tomu tak nebo
spíše nejsou efektivně rozdělovány?

Jedním ze zásadních problémů je sku-
tečnost, že v české společnosti a její poli-
tické reprezentaci je hluboce zakořeněna
představa o vědě jako primárně výrobní
síle, která kupodivu nevymizela ani se
změnou politického režimu v polistopa-
dové době. Na této zcela mylné představě,
že stát a zejména vědci jsou zodpovědní za
to, jak budou naše firmy inovovat své vý-
robky, byla postavena i Reforma systému
výzkumu, vývoje a inovací z roku 2008.
Jedním z jejích paradoxních důsledků je
skutečnost, že v současnosti jsou ze stag-
nujících veřejných prostředků na vědu ve
výši zhruba 27 miliard korun dotovány ak-
tivity podnikatelského sektoru ve výši
téměř 5,5 miliardy korun, tedy přes 20 %.
Jde o značný nepoměr už proto, že je to
procentuálně dvakrát více, než činí průměr
Evropské unie. Tyto prostředky pak samo-
zřejmě chybí ve vědě. Varovné rovněž je,
že pouze 1,8 % podnikatelských výdajů na
výzkum skončilo v podpoře vědy na vyso-
kých školách a veřejných výzkumných
institucích. Srovnejme si toto marginální
číslo s údaji, které jsem nedávno četl právě
ve vašem časopise: německé firmy inves-
tovaly v r. 2010 do výzkumu a vývoje cca
58 mld. euro, z čehož celá pětina šla právě
do „externích“ zakázek. 

Hovoříme-li o českém výzkumu a o jeho
financování, pak musíme zmínit i téma no-
vých výzkumných infrastruktur, vybudova-
ných převážně za evropské peníze. Jistě
nejen za sebe mohu říci, že do těchto pro-
jektů vkládáme velké naděje, ale také jsme
si vědomi řady rizik spojených s jejich re-
alizací. Pro jejich úspěch jsou klíčové dvě
věci – dostatek kvalitních vědců a zajištění
jejich finanční udržitelnosti jak z pro-
středků státního rozpočtu, tak ze soukro-
mých a zahraničních zdrojů. Ponecháme-li
stranou nároky na personální kapacity,
které se budou odvíjet od postupně nabí-
hajících projektů a programů, pak zcela klí-
čovou se jeví otázka garantované institucio -
nální podpory těchto špičkových center
tak, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý pro-
voz včetně nezbytné obnovy. Stejně jako
jinde ve světě, ani tyto výzkumné infra-
struktury si na sebe nevydělají. Je třeba
zdůraznit, že nikdy ani nebyly primárně bu-
dovány ke komerčnímu využití - velmi
tvrdě bychom narazili na pravidla Evrop-
ské unie o porušování pravidel hospodář-
ské soutěže. To ale neznamená, že infra-
struktury nebudou plnit svoji roli i směrem
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k průmyslovým a jiným komerčním part-
nerům, a nebudou jim nabízet své špič-
kové služby - je to jedním z jejich důleži-
tých úkolů. Bylo by ale naivní se domnívat,
že samotným vybudováním špičkové in-
frastruktury se něco okamžitě a zásadně
změní, jde pouze o první důležitý krok při
změně kultury inovačního procesu. Ze za-
hraničních zkušeností je zřejmé, že bude
trvat přinejlepším jednu dekádu, než v ná-
vaznosti na tyto infrastruktury začnou vzni-
kat průmyslové klastry produkující špič-
kové inovativní výrobky s vysokou přida-
nou hodnotou. To by si měli uvědomit
všichni, kteří naivně čekají, že velké infra-
struktury začnou už pozítří významně
ovlivňovat konkurenceschopnost ČR.

Jak je to konkrétně s financováním Aka-
demie věd?

Jak jsem již zmínil, jedním z důsledků
nedomyšlené implementace Reformy sy-
stému výzkumu, vývoje a inovací z roku
2008 je skutečnost, že v uplynulých letech
došlo k masivnímu přesunu veřejných

zdrojů, určených pro podporu vědy a vý-
zkumu, do podnikatelského sektoru. Uve-
dený vývoj má velmi nepříznivý dopad na
Akademii věd. V roce 2010 došlo k mezi-
ročnímu snížení institucionálních pro-
středků v její rozpočtové kapitole jako je-
diné složce v oblasti vědy a výzkumu o půl
miliardy korun (zhruba 10 %). V letech
2011 až 2013 došlo k jejich dalšímu po-
klesu, a to přes veškeré deklarace vlády
České republiky o prioritách, jakými věda
a výzkum měly v uvedeném období být.
Celková roční institucionální podpora Aka-
demie věd od roku 2009 do roku 2013 po-
stupně poklesla o 650 mil. Kč, takže je již
po několik let nutné odkládat investice do
infrastruktury a narůstá tak vnitřní dluh.
Institucionální financování Akademie věd
činilo v roce 2013 pouhých 35 % jejího cel-
kového rozpočtu, a dosáhlo již kritické hra-
nice, zejména pro konkurenceschopnost

v soutěžích o účelovou podporu. Stále kle-
sající podíl prostředků ze státního rozpočtu
tak ohrožuje fungování pracovišť Akade-
mie věd a jejich primární orientaci na kva-
litní výzkum.

Je ale třeba zdůraznit, že i za této nepří-
znivé situace Akademie získává asi třetinu
svého celkového rozpočtu komercializací
výsledků svého výzkumu. Výnosy jejích
pracovišť v roce 2013 činily 3,86 mld. Kč,
z toho licence 1,96 mld. Kč. Příjmy ze
smluvního výzkumu ve stejném roce do-
sáhly cca 200 mil. Kč. Každým rokem při-
tom spolupracujeme s několika sty pod-
niky formou přímých kontraktů i společ-
ných projektů.

Odpovídají podle Vás výsledky vědy a vý-
zkumu v ČR tomu, co se do nich vloží? 

Domnívám se, že na roli vědy a vý-
zkumu se nelze dívat pouze prizmatem
rentability vložených prostředků. Věda
patří k základním intelektuálním potře-
bám člověka. Je ale nesporné, že v mo-
derní době je věda rovněž základní pod-

mínkou efektivní produkce materiálních
statků a trvale udržitelného rozvoje spo-
lečnosti. Věda tak zásadně ovlivňuje kul-
turní i ekonomickou úroveň národního
společenství a zároveň je nepostradatelná
pro zvyšování kvality vzdělávacího sy-
stému. Významnou funkcí vědy je také její
přínos k uchovávání a předávání základ-
ních hodnot spojených s národní i evrop-
skou identitou a rovněž formování racio -
nálního diskurzu jako jednoho z pilířů mo-
derního života společnosti. Pouze vyspělá
společnost opírající se o vědecké po-
znatky a jejich aplikaci se může stát plno-
právným partnerem v mezinárodních po-
litických, ekonomických a obranných
uskupeních.

Můžete nám představit některé z význam-
ných objevů nebo výsledků výzkumu, kte-
rých bylo v Akademii dosaženo?

Podařilo se nám dosáhnout řady vý-
znamných vědeckých výsledků, a to napříč
jednotlivými vědními oblastmi – ty aktuální
jsou pravidelně zveřejňovány na našich
webových stránkách. Zmíním proto jen ně-
kolik vybraných příkladů s aplikačním po-
tenciálem v oblasti medicíny: byly vyvi-
nuty nové metody přípravy biomateriálů
s možnostmi využití pro regenerativní me-
dicínu a tkáňové inženýrství, dále byly zí-
skány nové poznatky ve výzkumu mecha-
nismů akutní i chronické bolesti, které
mohou přispět k rozvoji nových směrů je-
jich léčby a v neposlední řadě byly připra-
veny tzv. antiangiogenní látky, které
mohou být využity v terapii nádorů. Os-
tatně, naše veřejnost se o výsledcích
a úspěších vědců Akademie věd průběžně
dozvídá z médií. Uvedené příklady, ale
i řada dalších výsledků jasně ukazují, že na
dnešních a zítřejších objevech základního
a aplikovaného výzkumu závisí kvalita ži-
vota našich občanů v příštích letech a de-
setiletích.

Myslíte si, že je dostatečná spolupráce
ústavů AV ČR s vysokými školami a po-
tažmo s průmyslovou sférou?

Akademie věd spolupracuje s vysokými
školami nejen v oblasti badatelské, ale
i v oblasti výuky a výchovy vědeckých pra-
covníků. Spolupráce je formálně upravena
rámcovými smlouvami a dohodami o spo-
lupráci a smlouvami o vzniku společných
pracovišť. Zástupci obou sektorů spolu tra-
dičně spolupracují i mimo rámec oficiálně
stvrzených společných aktivit. Roste počet
společně řešených grantových projektů.
V řadě oborů se pracoviště Akademie věd
mohou díky koncentraci na vědeckou práci
stát přirozeným iniciátorem rozsáhlých vý-
zkumných projektů, jejichž organizace by
jinak byla nad síly jednotlivých vysokoškol-
ských pracovišť. Tutéž roli mohou plnit pra-
coviště Akademie věd, jsou-li vybavena
unikátním anebo nákladným zařízením,
které tak v rámci společných projektů bude
sloužit i spolupracovníkům z vysokých
škol, nebo vyžaduje-li řešení výzkumných
úkolů spolupráci většího počtu institucí. 

Indikátorem vzájemné spolupráce jsou
společná pracoviště s vysokými školami,
jejichž počet neustále roste (aktuálně jich
existuje přes 50). Synergický efekt spoje-
ných kapacit je evidentní. Společná praco-
viště přitom vznikají ze skutečných vnitř-
ních potřeb tam, kde jsou k tomu též reálné
podmínky, nikoli zvnějšku vnucenými ad-
ministrativními opatřeními. Přeměna pra-
covišť Akademie věd na veřejné výzkumné
instituce odstranila problém odlišného
právního postavení obou partnerů, které
při spolupráci komplikovalo vzájemné
právní a ekonomické vztahy.

Pokud jde o spolupráci Akademie věd
s oblastí aplikovaného výzkumu a s uživa-
telskou sférou, je cílena na usnadnění
a urychlení převodu výsledků výzkumu do
ekonomické a společenské praxe. Transfer
znalostí a transfer technologií jsou důleži-
tými a trvalými součástmi jejího příspěvku
ke zlepšování kvality života v České repub-
lice i ke zvyšování její konkurenceschop-
nosti. Důraz je položen na propojování zá-
kladního výzkumu s aplikační sférou, ze-
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jména prostřednictvím přímých kontaktů
pracovišť Akademie věd s partnery v prů-
myslu, zdravotnictví, zemědělství, ino-
vačně zaměřených firmách apod., pří-
padně na uplatňování badatelských vý-
sledků v oblasti památkové péče, ochrany
přírody, záchranných archeologických prů-
zkumů, a to ve spolupráci s předními kul-
turními institucemi či v právním, sociolo-
gickém, ekonomickém a psychologickém
poradenství. 

Pro zefektivnění spolupráce s průmyslo-
vou sférou byla zřízena před několika lety
Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatel-
skou a aplikační sférou, ve které je vý-
znamně zastoupena i uživatelská sféra,
s posláním hledat co nejúčinnější cesty
k využití výsledků výzkumu pracovišť Aka-
demie věd ve společenské a ekonomické
praxi. Předpokládáme, že k dalšímu rozší-
ření vzájemných kontaktů výrazně přispěje
i nová strategie Akademie věd, jejíž důle-
žitou součástí je i projekt s názvem Apli-
kační laboratoře AV ČR, s cílem rozšířit
přímé kontakty pracovišť Akademie věd
s průmyslovými partnery a podpořit kon-
krétní projekty spolupráce mezi akademic-
kou a aplikační sférou. Jsou zde zastou-
peny vybrané laboratoře z řady pracovišť
Akademie věd, a to nejen z technických
oborů či z oblasti aplikované fyziky a che-
mie, ale také z oblasti věd o živé přírodě
a společenských věd. Jednotlivá praco-
viště Akademie věd zde představují tech-
nologie, které jsou rozvíjeny pro využití ve
výzkumu a jejichž kapacitu mohou nabíd-
nout praxi. Nejedná se zdaleka jen
o vlastní laboratoře a přístroje, kterými
jsou vybaveny, ale ještě více o znalosti
a zkušenosti s jejich provozem a využitím.
Tato iniciativa poskytne zároveň platformu
pro výměnu vzájemných zkušeností a po-
znatků z dosavadní spolupráce, která má
řadu forem: od smluvního výzkumu přes
kolaborativní výzkum až po transfer tech-
nologií. 

Uvedl jste, že připravujete novou strategii
Akademie věd České republiky. Co bylo
hlavním důvodem tohoto rozhodnutí? 

Udržení špičkové úrovně vědy a vý-
zkumu a zvyšování jejich efektivity stále
více předpokládá rozsáhlou spolupráci
překračující hranice jednotlivých institucí
i vědních oborů, a to v národním i nadná-
rodním rámci. Akademie věd je přitom
díky oborové rozmanitosti dobře vybavena
ke koordinační a organizační činnosti při
propojování vědních disciplín a ke špičko-
vému výzkumu na hranicích poznání. Po
řadě náročných diskusí s řediteli pracovišť
Akademie věd jsme nakonec dospěli
ke shodě, že na tomto základě je možné
navrhnout koncepční změnu v organizaci
výzkumu v Akademii, která by umožnila
lépe koordinovat a organizovat vědeckou
práci a využívat synergických efektů z me-
zioborové a meziinstitucionální spolu-
práce. 

Jak jsem již uvedl v úvodu tohoto rozho-
voru, tato koncepční změna předpokládá
vytvoření série koordinovaných výzkum-
ných programů Akademie věd se sou-
hrnným názvem „Strategie AV21“ využíva-
jící mezioborových a meziinstitucionálních

synergií. Je přitom nepochybné, že na
řadě pracovišť a v rámci jejich útvarů inter-
disciplinarita a meziinstitucionální syner-
gie vzniká a existuje spontánně na základě
potřeby samotných badatelů. Strategie
AV21 by měla tyto spontánní procesy pod-
porovat, a také – v těch oblastech, kde je to
s ohledem na typ vědecké činnosti a její
výstupy vhodné a účelné – iniciovat. 

Máme za to, že promyšlená formulace
koordinovaných výzkumných programů
posílí roli Akademie věd jako svébytné
instituce, která provádí špičkový výzkum
s důrazem na strategickou orientaci jeho
výsledků do ekonomicky a společensky
významných oblastí. Současně předpo-
kládáme, že soustředění výzkumných ka-
pacit v určitých oblastech výzkumu pro-
střednictvím konkrétních výzkumných
programů posílí schopnost Akademie věd
řešit komplexní výzkumné projekty
v dlouhodobé perspektivě, což vytvoří
rovněž předpoklad pro větší úspěšnost je-
jích výzkumných týmů v mezinárodních
projektech a programech (například v pro-
gramu Horizont 2020 apod.). V neposlední
řadě její schopnost reagovat na důležité
vědecké a společenské problémy pro-
střednictvím alokace finančních a materi-
álních zdrojů do konkrétních výzkumných
programů přispěje k efektivnějšímu
a transparentnějšímu využívání veřejných
prostředků, neboť pracoviště Akademie
věd mají statut veřejných výzkumných
institucí, jejichž činnost je podporována
z veřejných zdrojů a je určena a kontrolo-
vána veřejností.

Tato koncepční proměna AV ČR by měla
tudíž umožnit efektivněji reagovat na pod-
něty přicházející jak ze světa vědy, tak
i z prostředí, v němž věda působí, lépe ko-
ordinovat a organizovat vědeckou práci
v rámci Akademie věd a jejích pracovišť,
využívat synergických efektů z meziobo-
rové a meziinstitucionální spolupráce
a v neposlední řadě by měla vést k efektiv-
nějšímu využití stagnujícího objemu veřej-
ných prostředků na vědu a výzkum. Do-
mnívám se však, že zásadním pozitivním
aspektem Strategie AV21 je vize, ke které
směřuje: jde o to, aby Akademie a její pra-
coviště vytvářela spolehlivé institucionální
zázemí pro další generace badatelů v této
zemi. Ale jde také o to, aby oblast vědy
a výzkumu převzala svůj díl odpovědnosti
za kvalitu života budoucích generací ob-
čanů České republiky. 

Chcete se zaměřit na problémy a výzvy,
jímž čelí soudobá společnost. Které to
jsou především?

Faktem je, že vědecký a technologický
rozvoj sebou přinesl narůstající očekávání
společnosti vůči vědě. Mezi hlavní výzvy
v současném světě patří udržitelnost kva-
lity života a životního prostředí, zachování
biodiverzity, rozumné využívání přírodních
zdrojů, energetická udržitelnost, zajištění
hospodářského rozvoje, sociální sou-
držnost, stabilita mezinárodní finanční ar-
chitektury a kontrola vlivu rychlých tech-
nologických změn na přírodu, společnost
a jednotlivce. Možnosti řešení těchto výzev
v rámci národních států jsou limitovány
a zároveň determinovány prostředky, jež

má daný stát k dispozici. Zároveň je ale
stále více zřejmé, že na řadu badatelských
problémů již mohou nalézat odpovědi
pouze velké interdisciplinární týmy, přesa-
hující jednotlivé instituce. Proto se stále
hledají nové způsoby, jak propojit a prová-
zat výzkumnou činnost v národním i nad-
národním rámci, či jak efektivněji využívat
omezené veřejné zdroje, neboť na úspěš-
ném zvládnutí těchto společenských i glo-
bálních výzev závisí kvalita života a pro-
sperita budoucích generací. 

Vzhledem k uvedeným souvislostem
byla tematická struktura Strategie AV21
zpracována jako společný projekt, jehož
výsledná podoba vznikla ze spolupráce
jednotlivých pracovišť v úzké součinnosti
s vedením Akademie věd. Za důležité po-
važuji, že navržený systém koordinace vý-
zkumných programů umožňuje jak svo-
bodnou formulaci badatelských témat na
úrovni vědeckých týmů a pracovišť, tak
i jejich účelnou koordinaci ze strany ve-
dení Akademie věd. Základní programový
rámec strategie byl dokončen v závěru
roku 2013 s tím, že relevantní programy
bude možné navrhovat i v dalším období.
Z konkrétních výzkumných programů, kte-
rých je nyní celkově 14, mohu zmínit ně-
která témata, například: Naděje a rizika di-
gitálního věku, Přeměna a skladování
energie, Systémy pro jadernou energe-
tiku, Kvalitní život ve zdraví i nemoci, Po-
travinová soběstačnost, Molekuly pro
život či Efektivní veřejná politika. 

Znamená to, že Akademie věd bude v příš-
tích letech takříkajíc více otevřená?

Hlavní priority a záměry Strategie AV21
nelze uskutečňovat bez zvýšeného důrazu
na kvalitu, efektivitu, relevanci a otevře-
nost při naplňování všech funkcí a rolí Aka-
demie věd. Jak jsem již zmínil, předpoklá-
dáme, že realizace strategie by výhledově
mohla vést k zapojení partnerů ze vzdělá-
vací, aplikační a veřejné sféry do tvorby
a řešení výzkumných programů Akademie
věd. To představuje příležitost pro vytvo-
ření prostředí a podmínek pro zcela novou
kvalitu vzájemné spolupráce. 

Faktem také je, současná věda plní i roli
politickou, sociálně-ekonomickou, tech-
nologickou a kulturně-historickou, což
svědčí o její rozsáhlé integraci do společ-
nosti. Je jedním z pilířů, na kterém stojí
konkurenceschopná společnost a její udr-
žitelný rozvoj. Aktivity Akademie věd ne-
mohou tento vývoj ignorovat: musí být
směrovány tak, aby podporovaly vědec-
kou kvalitu, společenskou relevanci, ote-
vřenost progresivním směrům výzkumu
i perspektivním partnerům a efektivitu výz -
kumu vzhledem k vynakládaným veřej-
ným prostředkům. Jsem přesvědčen, že
Akademie věd má všechny předpoklady
pro to, aby mohla ukázat nové cesty, jak
se vyrovnat s výzvami, jež stojí či budou
v příštích desetiletích stát před českou, ale
i světovou komunitou. Její špičková pra-
coviště jsou díky vzájemné součinnosti
a spolupráci s univerzitami a dalšími part-
nery ve vědě, ekonomice a společnosti
vhodně vybavena pro objevování a vě-
decké zkoumání důležitých témat budouc-
nosti. �
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Jednání zahájil předseda vlády Bohu-
slav Sobotka. V rámci konference se
uskutečnilo setkání premiéra Sobotky

s vicepremiérem Číny Zhangem Gaolim.
Hlavními body jejich jednání byly přede-
vším další možnosti rozvoje česko-čín-
ských vztahů se zaměřením na prioritní ob-
lasti spolupráce. Zástupci obou zemí spo-
lečně hovořili také o spolupráci v oblas-
tech zdravotnictví, turistiky, průmyslu,
vědy a výzkumu, zemědělství nebo
ochrany životního prostředí.

Z vystoupení premiéra Sobotky

Oceňuji, s jakou vážností čínská strana se-
stavila svou delegaci v čele s prvním vice-
premiérem panem Zhang Gaoli. Srdečně
také vítám delegaci představitelů regionál-
ních vlád 16 čínských provincií, která je
podle mých informací jednou z vůbec nej-
větších delegací regionálních vlád vysla-
ných do zahraničí v celé historii Číny.
Stejně tak zde velmi srdečně vítám i čínské
podnikatele a investory.

Jsem velmi potěšen, že mohu přivítat
i naše přátele a partnery ze zemí střední
a východní Evropy, tedy regionu, který
prošel významnou transformací a který na-

bízí mnoho atraktivních příležitostí pro
spolupráci. 

Význam obou akcí potvrzuje i mimo-
řádný zájem české odborné veřejnosti. Na
Pražský hrad přijde v následujících dvou
dnech diskutovat nad konkrétními projekty
spolupráce více než 700 hostů z České re-
publiky.

Konání těchto dvou akcí v Praze je po-
tvrzením našeho aktivního zájmu o rozvoj
spolupráce v rámci platformy 16 + 1, kte-
rou považujeme za další důležitou rovinu
rozvoje vztahů mezi Českou republikou
a Čínou.

Naši účast a rozvoj spolupráce v rámci
této platformy vnímáme jako dobrý do-
plněk k naší bilaterální spolupráci a vní-
máme ho jako dobrý příspěvek ke strate-
gickému partnerství mezi Evropskou unií
a Čínskou lidovou republikou. 

Regionální spolupráce je z mého po-
hledu jedním z hlavních motorů spolu-
práce mezi našimi zeměmi a není náho-
dou, že jsme usilovali o naší aktivní roli
právě v této oblasti. 

Česká republika a Čínská lidová repub-
lika si v letošním roce připomínají 65. vý-
ročí navázání vzájemných diplomatických
styků. 

Organizace dvou takto významných akcí
na jednom místě ve středu Evropy ale není
jen symbolem naší dlouhé spolupráce, je
také jasnou ukázkou toho, že oslavy 65. vý-
ročí probíhají ve velmi praktické rovině
a že letošní rok bude pro kontakty mezi
Čes kou republikou a Čínou skutečně
novým a silným impulsem.

Již v rámci zahajovacího ceremoniálu
bude slavnostně podepsáno „Memoran-
dum mezi Českou republikou a Čínskou li-
dovou republikou o podpoře založení
Asociace pro spolupráci guvernérů pro-
vincií Čínské lidové republiky a představi-
telů regionů zemí střední a východní Ev-
ropy“. 

Tato Asociace bude mít za úkol přispívat
k rozvoji hospodářské spolupráce, ob-
chodu a investic, podpoře spolupráce tu-
ristické, ve vědě a výzkumu, ve zdravotnic-
tví, vzdělávání nebo kulturní výměně.
A i když k tomuto podpisu dochází v České
republice, v souladu s filozofií spolupráce
16 + 1 bude Asociace samozřejmě ote-
vřená představitelům regionů všech 16
zemí střední a východní Evropy.

Pevně věřím, že na slavnostním zakon-
čení našeho setkání již při této příležitosti
představíme jména středoevropských

Ambicí současné vlády je vybudovat vztahy 
s Čínou na standardní evropské úrovni
Na Pražském hradě se ve dnech 28. a 29. srpna konaly pod záštitou prezidenta republiky dvě významné
akce Local Leaders Meeting a China Investment Forum 2014 v rámci spolupráce šestnácti zemí střední
a východní Evropy a Číny, kterého se zúčastnilo 500 hostů z Číny a 700 z České republiky a dalších
zemí střední a východní Evropy. 
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a čínských regionů, které budou stát
u startu nové etapy regionálních vztahů.

Česká republika má možnost nominovat
jednoho ze tří prezidentů v čele této Aso-
ciace a je mi ctí, že mohu při této příleži-
tosti představit zúčastněným zástupcům
regionů na Local Leaders Meeting hejt-
mana Moravskoslezského kraje a českého
prezidenta nové Asociace, pana Miroslava
Nováka. 

Vybrali jsme v České republice repre-
zentanta regionu, který má se spoluprací
s Čínou bohaté zkušenosti a aktivně spo-
lupracuje se svým čínským protějškem,
významnou čínskou provincií Jiangsu.
Spolupráci již navázaly také hospodářské
komory obou krajů, vysoké školy nebo
třeba zdravotnická zařízení a my se sna-
žíme z centrální úrovně maximálně pod-
porovat praktickou spolupráci těchto re-
gionů.

Jedním z prioritních projektů české
vlády je totiž moravskoslezská ekono-
mická a technologická zóna. Máme velký
zájem o čínské investice, a proto bychom
rádi pojali tuto zónu jako projekt, na kte-
rém se testují opatření přijatá na zvýšení
komfortu pro čínské investory. S určitou
nadsázkou lze označit tento projekt za čes -
kou verzi „Šanghajské zóny volného ob-
chodu“. 

Podobně na regionální úrovni testu-
jeme i přístup českých firem na čínský trh.
V partnerské provincii Moravskoslezského
kraje, v provincii Jiangsu, bylo v červnu
letošního roku při cestě ministra prů-
myslu a obchodu Jana Mládka založeno
centrum CzechTech China Center jako
platforma pro vstup českých firem na
místní trh. 

Spolupráce obou regionů je také vý-
znamnou součástí naší bilaterální spolu-
práce a nové technologie a inovativní prů-
mysl by mohly být hlavním tématem
v česko-čínské spolupráci také v příštím
roce.

Minimálně stejně důležitou akcí, jakou je
Local Leaders Meeting podporující regio -
nální spolupráci, je také China Investment
Forum 2014. Osm diskusních panelů to-
hoto fóra detailně pokrývá všechny klíčové
oblasti spolupráce našich jinak geograficky
vzdálených regionů. 

Ke zkrácení této vzdálenosti mezi našimi
zeměmi a lidmi je v první řadě potřeba
přímé letecké spojení a není žádným ta-
jemstvím, že linka Praha – Šanghaj je jed-
nou z priorit nové české vlády. 

Budu rád, když nejvyšší reprezentanti
ministerstev dopravy obou zemí, společně
s odborníky z leteckých společností a nej-
větších čínských a českých cestovních kan-
celáří, využijí čas tohoto fóra ke konkreti-
zaci právě tohoto základního kamene bu-
doucího rozvoje naší spolupráce v oblasti
turistiky a podnikání.

Zatímco u přímého leteckého spojení či-
níme pouze první kroky, v jiných oblastech
jsme už ušli dlouhou cestu. Bezesporu nej-
rozsáhlejší česká zdravotní mise v Číně
v červnu tohoto roku položila nové milníky
vzájemné spolupráce v oblasti veřejného
zdraví, aplikovaného výzkumu a podpořila
také uplatnění českých produktů zdravot-
nického průmyslu v Číně.

Mám radost, že představitelé obou mi-
nisterstev zdravotnictví, čeští i čínští lékaři,
špičkoví vědci i podnikatelé budou již zde
v Praze představovat konkrétní výsledky
své spolupráce.

Je pro nás ctí, že jedna z nejrespektova-
nějších fakultních nemocnic v zemi, Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové, je nosi-
telem spolupráce zemí střední a východní
Evropy a Číny právě v oblasti tradiční čín-
ské medicíny. 

To, jaký důraz Česko a Čína na spolu-
práci v oblasti zdravotnictví kladou, po-
tvrzuje i připravené „Memorandum
o uspořádání středoevropského čínského
zdravotnického fóra“ za účasti ministrů
zdravotnictví, které se připravuje na červen
příštího roku právě tady v Praze.

Ambicí současné vlády je vybudovat
vztahy s Čínou na standardní evropské
úrovni a naším zájmem je oboustranné
partnerství využít k posílení hospodář-
ského růstu, vytvoření nových pracovních
míst a také ke zvýšení kvality života obou
zemí.

Od jmenování nové české vlády na konci
ledna tohoto roku jsme proto velmi tvrdě
pracovali na opatřeních k podpoře ex-
portu, k podpoře investic a turistiky. Radi-
kálně jsme zjednodušili víza pro turisty
i podnikatele. Naším cílem je víza vydávat
do čtyř pracovních dnů. 

Zájemcům o investování v České repub-
lice chceme vydávat nejenom pětiletá mul-
tivstupní víza, ale také umožnit jednoduchý
přístup k dlouhodobým vízům s pracovním
povolením v případě, že v ČR investují
nebo zde vytvářejí nová pracovní místa. 

Pracujeme také na zjednodušení stu-
dentské výměny a spolupráce vysokých
škol. Jsem rád, že na tomto summitu jsou
i rektoři českých vysokých škol a že do
Číny už za pár dní zamíří jejich reprezenta-
tivní delegace, protože Česká republika se

vždy pyšnila velmi kvalitním vysokým
školstvím a je to oblast, kde vidíme naši
velkou přidanou hodnotu.

K prioritám České republiky ve spolu-
práci s Čínou patří kromě regionální spo-
lupráce, zdravotnictví a turistiky také spo-
lupráce v oblasti průmyslu, vědy a techno-
logií, zemědělství a také v ochraně život-
ního prostředí.

Máme zájem na spolupráci v oblasti
energetiky včetně jaderné, ve strojírenství,
informačních technologií, důlních anebo
také potravinářských technologií. 

Velkým tématem vzájemné spolupráce
může být i širší téma urbanizace, zaměřené
na ochranu životního prostředí. Zajímavá
je spolupráce v celém segmentu služeb,
včetně služeb finančních. 

Všechny tyto oblasti jdou ruku v ruce
s prioritami reforem čínské vlády a jsem si
jist, že spolu můžeme nalézt mnoho styč-
ných bodů. 

Naše priority i nově přijatá opatření
české vlády budou v panelech investičního
fóra, ale také na půdě Smíšeného ekono-
mického výboru, který zasedá po mnoha
letech, prezentovat přímo konkrétní čle-
nové české vlády. 

Představovat Českou republiku jako vy-
spělou průmyslovou zemi s moderními
technologiemi budou na fóru také nejvyšší
představitelé významných českých firem.
Těm i touto formou chceme poskytnout
podporu vlády při exportu jejich zboží, slu-
žeb nebo při nalezení čínských strategic-
kých partnerů.

Považuji za přínosné, že Čína kromě
podpory svých podniků při expanzi na za-
hraniční trhy podporuje také prezentaci
produktů a služeb ze střední a východní
Evropy, jak tomu bylo nedávno na veletrhu
v Ningbo.

Všichni v tomto sále se nepochybně
shodneme, že potřebujeme více aktivit,
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jako jsou veletrhy v Ningbo nebo právě
toto fórum, na kterých můžeme prezento-
vat své země, své firmy a své projekty
a produkty.

Rád bych zmínil, že důležitou rovinou
česko-čínských vztahů je nejen spolupráce
na platformě 16 + 1, ale také spolupráce
v rámci strategického partnerství mezi Ev-
ropskou unií a Čínou. 

Chci za českou vládu přivítat pozvání pro
prezidenta České republiky k letošní náv-
štěvě Čínské lidové republiky a věříme, že
budeme mít i my poté příležitost zorgani-
zovat návštěvu prezidenta Číny tady u nás
v České republice.

Rozvoj přátelské spolupráce a širokého
partnerství s Čínou je jednou z priorit české
vlády. Máme zájem na vedení širokého
a pravidelného dialogu a posilování kon-
taktů na vrcholné a vládní úrovni.

I přesto, že naše země mají odlišné tra-
dice a různé společenské zřízení, a v někte-
rých otázkách zastáváme odlišné názory,
velmi si ceníme možnosti otevřené dis -
kuse, včetně diskuse týkající se naplňování
důležitých lidských práv. Česká republika
je zemí, která na otázku lidských práv klade
dlouhodobě velký důraz, a to i díky naší
historické zkušenosti, kterou si s sebou ne-
seme ze složitých dějin střední Evropy ve
20. století. 

Častá setkávání, spojená s otevřenou vý-
měnou názorů, jsou základním předpokla-
dem rozvoje vzájemného partnerství a vzá-
jemného poznávání.

Možnosti spolupráce 
v ekonomické oblasti
Po slavnostním zahájení a úvodních slo-
vech, která přednesli premiér Sobotka

a vicepremiér státní rady ČLR Zhang
Gaoli, a projevech dalších významných
hostů včetně ministra průmyslu a ob-
chodu Jana Mládka se uskutečnila série
panelových diskuzí. První z nich, kterou
moderoval náměstek ministra průmyslu
a obchodu ČR Vladimír Bärtl, se zaměřila
na klíčové téma obchodu a vzájemných in-
vestic. 

"Ministerstvo průmyslu a ochodu
a Vláda ČR mají zájem podpořit české pod-
nikatele a investory na čínském trhu v ob-
lastech, které čínská vláda vytyčila jako
prioritní a ve kterých české firmy disponují
významným know-how. Mezi tyto oblasti
patří nanotechnologie, biotechnologie
a technologie na ochranu životního pro-
středí. Jedním z našich zájmů je rovněž
zís kat další čínské investory a podnikatele,
pro které se tak ČR může stát centrem eko-
nomické expanze do západní i východní
Evropy," uvedl ministr průmyslu a ob-
chodu Jan Mládek. 

Diskuze se kromě ministra Mládka
zúčastnili například expremiér Austrálie
a expert na vztahy s ČLR Kevin Rudd, pre-
zident Hospodářské komory ČR Vladimír
Dlouhý, předseda představenstva polské
Agentury pro zahraniční investice Slawo-
mir Majman, člen CPC Leading Group
a hlavní ekonom ministerstva zemědělství
ČLR Yang Shaopin, generální ředitel
agentury CzechTrade Radomil Doležal,
generální ředitel China Economic Coope-
ration Center CPC Hu Yanxin, místosta-
rostka pekingského distriktu Chaoyang
Zhang Lixin, generální ředitel CEFC Bei-
jing Petroleum Group Liu Zhongqiu
a další.  

China Investment Forum v první den na-
bídla další panelové diskuze na témata,

jako jsou cestovní ruch, víza a letecké spo-
jení, finanční sektor a doprava a letectví. 

Druhý den akce pak z pohledu Minister-
stva průmyslu a obchodu nabídl další
velmi zajímavou panelovou diskuzi, tento-
krát na téma těžkého průmyslu, strojíren-
ství a energetiky. Diskuzi moderoval ná-
městek ministra průmyslu a obchodu
Pavel Šolc a zúčastnili se jí generální se-
kretář Ministerstva energetiky a průmyslu
Albánie Koli Bele, generální ředitel agen-
tury CzechInvest Ondřej Votruba, náměs-
tek generálního ředitele komise pro eko-
nomiku a informatizaci provincie Liaoning
He Qing, předseda představenstva Ping-
dingshan Coal Mine Machinery Zhao Zhi-
liang, náměstkyně generálního ředitele,
Chongqing Energy Investment Group Hu
Xiaoying, předseda Hainan Shenzhou
New Energy Construction and Develop-
ment Luo Haofu a další. 

Kromě toho nabídl druhý den také pa-
nelové diskuze na témata Informační tech-
nologie a telekomunikace, zdravotnictví
a věda, výzkum a nové technologie.

Po šestileté přestávce bylo v rámci oži-
vení vzájemných vztahů obnoveno jed-
nání Ekonomického smíšeného výboru
vlád České republiky a Čínské lidové repu-
bliky (ČLR).

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mlá-
dek se 28. srpna v rámci devátého společ-
ného zasedání ekonomického výboru se-
tkal s náměstkem ministra obchodu ČLR
Zhong Shanem.

Čína je pro Českou republiku důležitým
obchodním partnerem, potenciál vzájem-
ného obchodu však má v současnosti re-
zervy. 

"Možnosti spolupráce v ekonomické ob-
lasti by se měly zejména soustředit na in-
vestiční aktivity a obory energetiky, důl-
ního zařízení, rozvoje infrastruktury, letec-
tví a na spolupráci v oblasti cestovního
ruchu, zdravotnictví a zemědělství," přiblí-
žil ministr Mládek obsah jednání s tím, že
další zasedání výboru se bude konat
v roce 2015 v Pekingu. V mezidobí přitom
bude docházet k dalším jednáním a kon-
zultacím specializovaných pracovních sku-
pin.

Náměstek čínského ministra obchodu
Zhong Shan na brífinku po jednání ekono-
mického výboru uvedl, že je třeba rozšířit
spolupráci českých a čínských firem a na-
výšit výrazným způsobem vývoz českého
zboží do Číny. "Čínská vláda bude podpo-
rovat čínské firmy, aby investovaly v ČR.
A usnadníme českým firmám, aby inves-
tovaly na čínském trhu," uvedl Zhong
Shan.

Na závěr IX. zasedání Ekonomického
smíšeného výboru vlád ČR a ČLR předsta-
vili ministr průmyslu a obchodu Mládek
a náměstek čínského ministra obchodu
Zhong Shan oblasti, na něž se v blízké bu-
doucnosti bude soustředit vzájemný ob-
chod a investice obou zemí.

Perspektivní trh

Čína by se mohla v příštích letech stát při -
tažlivější exportní destinací, než tomu bylo
v minulých letech. Potvrzuje to jak šetření
Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
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mezi tuzemskými firmami, tak výrazný
zájem stovek podnikatelů o dvoudenní
konferenci Local Leaders Meeting a China
Investment Forum 2014.

Akce se zúčastnili i zástupci Svazu prů-
myslu a dopravy ČR – jeho viceprezidenti
Stanislav Kázecký a Radek Špicar i ředi-
telka jeho Sekce zahraničních vztahů Dag-
mar Kuchtová, přítomni byli i zástupci
řady členských firem.

Podle zjištění Svazu průmyslu a do-
pravy ČR považuje zhruba šestina tuzem-
ských vývozců Čínu za teritorium svého
exportního zájmu. Podle vyjádření řady
představitelů firem by tato země mohla
být po nynějším odbourání politických ba-
riér z předchozích let a politickém oživo-
vání vztahů v zájmu exportérů ještě výra-
zněji. Navíc potenciál zájmu je vyšší než
zmíněná šestina, před čtyřmi lety o čínský
trh projevovala zájem více jak pětina tu-
zemských vývozců.

„Čínský trh je pro české exportéry velmi
perspektivní. O tom, že naše firmy se zde
dokážou prosadit, svědčí úspěchy tako-
vých firem jako je Škoda Auto, Linet, Brano
Group či Lasvit. Těmto i dalším firmám se
podařilo na tamním trhu etablovat,“ uvedl
viceprezident SP ČR Radek Špicar.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR se bude
i nadále snažit českým exportérům usnad-
nit cestu na tento trh, patří k tomu uspo-
řádání podnikatelské mise s prezidentem
republiky,“ zdůraznil Radek Špicar. Zmí-
něná podnikatelská mise do Číny je pláno-
vána na podzim letošního roku a předsta-
vuje jeden z přelomových momentů posi-
lování česko-čínských vztahů. Svaz před-
pokládá, že mise budou v budoucnu do
Číny doprovázet i další vládní představi-
tele.

Již v uplynulých letech si vedení SP ČR
jako jednu z priorit vytyčilo povzbuzení
vzájemných ekonomických vztahů. Po jed-
náních na čínském velvyslanectví došlo
k dohodě o urychlení udělování čínských
víz pro firmy-členy SP ČR. Výrazně došlo
k nárůstu počtu návštěv čínských podnika-
telských delegací z různých regionů, které
byly přijaty na půdě SP ČR.

S Čínou spolupracovat 
chceme a musíme

Podnikatelského fóra se zúčastnili rovněž
zástupci Hospodářské komory České repu-
bliky (HK ČR) v čele s jejím prezidentem
Vladimírem Dlouhým, který vystoupil
v rámci panelu Obchod a vzájemné inves-
tice. 

„Z pohledu Hospodářské komory je klí-
čové koordinovat aktivity státní správy, sa-
mosprávy, podnikatelských reprezentací
a dalších subjektů vůči čínské straně. HK
ČR chce i nadále spolupracovat s Úřadem
vlády, Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu, Ministerstvem zahraničních věcí
a dalšími autoritami při koordinaci cest do
Číny, účasti českých firem na veletrzích
a výstavách v Číně, či návštěv čínských de-
legací v ČR. Sama Komora již 5 let pravi-
delně přijímá delegace z čínských provin-
cií a municipalit spolu se zástupci střed-
ních čínských firem,“ řekl ve své řeči
V. Dlouhý.

HK ČR podporuje zvyšování povědomí
českých podnikatelů o interkulturních
aspektech ve vztahu k Číně a naopak. Čím
více víme o své kultuře, zvycích, formál-
ních a neformálních pravidlech, tím prav-
děpodobnější je úspěch společných pro-
jektů. Povědomost přispívá i k respektu
jedné strany vůči druhé. Během akcí HK
ČR zaměřených na Čínu je vždy snaha
o informovanost českých firem o podnika-
telské etiketě v Číně, zvyklostech při ob-
chodním jednání apod. „Vzájemný res -
pekt, úcta a trpělivost jsou předpokladem
úspěchu českých firem v Číně,“ zdůraznil
Dlouhý a pokračoval: „HK ČR dále podpo-
ruje zavedení přímého leteckého spojení
mezi Českou republikou a Čínskou lidovou
republikou. Usnadnění cestování je důle-
žité nejen pro rozvoj obchodních vztahů
mezi čínskými a českými podnikateli, ale
také obecně pro rozvoj turistiky a pově-
domí o České republice v Číně. Dále vní-
máme velmi pozitivně platformu 16 + 1,
tzv. Varšavskou iniciativu. Oceňujeme, že
se čínští partneři o perspektivní země
střední a východní Evropy zajímají a jsme

připraveni tuto iniciativu podpořit infor-
mačně i osobní účastí. Již dvakrát jsme or-
ganizovali podnikatelskou misi na jednání
této platformy. Navíc jsme se v rámci červ-
nové cesty ministra Mládka zúčastnili kon-
ference hospodářských komor 16 + 1 pod
záštitou pobočky CCPIT v Ningbo.“

Prezident HK ČR ve své řeči rovněž vy-
zdvihl perspektivní obory pro české expor-
téry. Zdůraznil dlouholetou tradici česko-
čínských obchodních vztahů a zmínil i kon-
krétní příklady čínských i českých investic.
„S Čínou spolupracovat chceme a mu-
síme. Děkuji tímto organizátorům tohoto
fóra, tedy Smíšené česko-čínské komoře,
a podnikatelům přeji úspěch při navazo-
vání obchodních kontaktů,“ uzavřel prezi-
dent HK ČR Dlouhý.

Využijeme dobrou pověst?

Možnosti Moravskoslezského kraje pre-
zentoval na China Investment Foru 2014
jeho hejtman Miroslav Novák. „Spolu-
práce s druhou nejsilnější ekonomikou
světa je pro náš kraj důležitá. Česká repub-
lika je výrazně orientovaná na evropský
trh, nicméně trh čínský představuje velký
potenciál,“ řekl M. Novák. Na mítinku
představil mimo jiné průmyslové zóny
v Moravskoslezském kraji, jež jsou připra-
veny pro vstup dalších investorů i turis-
tické atraktivity, které stojí za to vidět.
„I když jsme krajem s dlouhodobou prů-
myslovou tradicí, postupně využíváme
areály, které ztratily své původní využití.
Investorům tak můžeme nabídnout řadu
připravených strategicky umístěných zón
i příspěvky na vytvoření pracovního místa,
nákup technologií i možnost „daňových
prázdnin,“ sdělil Novák. Dodal, že Morav-
skoslezský kraj nabízí mimo jiné propraco-
vaný systém vzdělávání v technických
oborech, výbornou dopravní dostupnost
i strategickou polohu kraje mezi Sloven-
skem a dynamicky se rozvíjející polskou
ekonomikou. To vše by mohlo do kraje při-
lákat investory například k výstavbě mo-
derního česko-čínského technologického
parku, který by v regionu nastartoval eko-
nomiku a podpořil vznik pracovních míst.

Miroslav Novák v minulém roce pode-
psal Memorandum o dalším rozvoji spo-
lupráce mezi provincií Jiangsu v Čínské li-
dové republice a Moravskoslezským kra-
jem. Podpis memoranda navazoval na
jednání, která hejtman absolvoval s nej-
vyššími představiteli provincie, a na jeho
účast na čínském investičním fóru China
Investment Forum 2013 v Praze.

„Zástupci Čínské rady pro podporu me-
zinárodního obchodu nás během návštěvy
ČLR informovali, že obchodní obrat pro-
vincie Jiangsu se zahraničím loni dosáhl
550 miliard dolarů. Česká republika si
z toho „ukrojila“ pouhé dvě miliardy.
Takže je tady velký potenciál pro růst ob-
chodní výměny a spolupráci. V Číně mají
například dobré jméno české průmyslové
výrobky - především obráběcí stroje - z pa-
desátých až šedesátých let. Protože v čín-
ských firmách probíhá modernizace a po-
třebují kvalitní stroje, rýsují se reálné mož-
nosti, jak této dobré pověsti využít a po-
tvrdit ji v praxi,“ dodal Miroslav Novák. �
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Na brněnském výstavišti finišují pří-
pravy na vrcholnou událost sezony
– již 56. mezinárodní strojírenský

veletrh. Brány nejvýznamnější středo -
evropské přehlídky průmyslových techno-
logií se otevřou v pondělí 29. září a během
pěti dnů jimi podle očekávání projde více
než 70 tisíc návštěvníků. O jejich pozornost
budou soupeřit novinky 1600 vystavujících
firem ze 31 zemí. 

Mezinárodní strojírenský veletrh 2014
stojí v čele celého komplexu specializova-
ných veletrhů strojírenského a technolo-

gického zaměření. Společně s MSV pro-
běhnou také Mezinárodní veletrh obrábě-
cích a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní
veletrh plastů, pryže a kompozitů PLAS-
TEX, Mezinárodní slévárenský veletrh
FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací
techniky WELDING a Mezinárodní veletrh
technologií pro povrchové úpravy PRO-
FINTECH. 

Téměř polovina vystavovatelů přijede ze
zahraničí

Mezinárodní strojírenský veletrh si dlou-
hodobě udržuje vysoký podíl zahraničních

účastníků. Letos se přihlásilo již 750 zahra-
ničních firem, což je plných 47 procent
z celkového počtu 1600 účastníků. Zahra-
niční firmy přijedou ze 31 zemí a vůbec nej-
více – 280 vystavovatelů – se opět přihlásilo
z Německa, které má na MSV tradičně nej-
silnější zastoupení. Druhou nejpočetněji za-
stoupenou zahraniční zemí je letos Sloven-
sko s 82 firmami a oficiální účastí zaštítě-
nou Ministerstvem hospodářství SR. Třetí
příčka patří Itálii, kterou reprezentuje mj.
i kolektivní stánek Italsko-české smíšené
obchodní a průmyslové komory a celkem
67 přihlášených firem. Čtvrtou nejpočetněji
zastoupenou zemí je netradičně Čína,
odkud přijede vystavovat přibližně 70
firem. Jde o nejrozsáhlejší čínskou účast
v historii MSV a mimo jiné se vůbec poprvé
společně představí podniky ze západočín-
ské průmyslové provincie Sichuan. 

Special Guest Country MSV 2014 je
Thajsko, země s rychle se rozvíjejícím prů-
myslem. Export thajských průmyslových
výrobků míří nejen do zemí sdružení
ASEAN, ale také do Evropy a dosahuje
hodnoty více než 200 miliard dolarů ročně.
Hlavními vývozními artikly jsou subdo-
dávky pro automobilový a elektrotechnický
průmysl. Celkem se v Brně představí dva-
cet thajských firem, většina z nich v pavi-
lonu V ve společném stánku, který zaštiťuje
Federace thajského průmyslu.

Rusko bude na MSV zastoupeno mj. roz-
sáhlou oficiální účastí města Moskvy, které
představí potenciál přibližně stovky svých
inovačních firem. A vůbec poprvé MSV
očekává rozsáhlejší účast z Ukrajiny, kon-
krétně z průmyslového Záporoží. �

V Brně se představí 1600 průmyslových firem



Překvapivě malý zisk z rozšíření unie
zaznamenala Francie. Maďarsko
v poslední době promarnilo určitý

náskok, který dříve mělo, ale situace se
normalizuje. K těmto závěrům došli od-
borníci na nedávné konferenci Průmys-
lové a obchodní komory pro Mnichov
a Horní Bavorsko (IHK) v Mnichově.

Zvláště Německo resp. Bavorsko, ale
i Rakousko přitom měly ze vstupu no-
vých zemí do EU velké obavy, přede-
vším z negativních dopadů na pracovní
trh a růstu kriminality. Uplynulých deset
let ukázalo, že obavy z přílivu milionů
imigrantů, hledajících práci v západní
Evropě byly zcela neopodstatněné. Na-
opak se odhaduje, že toto rozšíření unie
přineslo statisíce nových pracovních
míst v původních 15 členských zemích
(dále jen EU-15), ale také v nových člen-
ských zemích – osmi ze střední a vý-
chodní Evropy (SVE), Malty a Kypru
(dále jen EU-10). V roce 2007 přijaté Bul-
harsko a Rumunsko nejsou v této statis-
tice zohledněny.

Nastartování hospodářské
spolupráce dávno před vstupem
Profesor Gabriel Felbermayr z Univerzity
Ludwiga Maximiliana v Mnichově rekapi-
tuloval na konferenci vliv EU-10 – tedy
deseti zemí s přibližně 75 miliony obyva-
tel - na vnitřní trh EU, a to z německého
pohledu. 

Klíčovými dohodami, které nastarto-
valy nebývalý rozvoj hospodářských
vztahů mezi členskými zeměmi tehdej-
ších Evropských společenství (ES) a post -
komunistickými zeměmi Polskem, Ma-
ďarskem a Československem už dávno
před jejich vstupem do EU byly „Evrop-
ské dohody“ tzv. Asociační dohody
z roku 1991. Spolu s dohodami o pod-
poře a vzájemné ochraně investic – např.
mezi SRN a tehdejší ČSFR z roku 1990 –
byly Evropské dohody odrazovým můst-
kem pro neobyčejně rychlý rozvoj ob-
chodu a investiční činnosti. 

Dynamický růst podílu na německém
zahraničním obchodu
Země EU-10 - zvýšily svůj podíl na celko-
vém exportu Německa z necelých 5 pro-
cent v roce 1993 na skoro 12 procent
v roce 2013. Je třeba přitom vzít v úvahu
fakt, že se Německo v posledních letech
usadilo na místě 3. největšího exportéra
světa za Čínou a USA. 

Ještě větší dynamiku vykazuje podíl
exportu do EU-10 na HDP Německa: mezi
léty 1993 a 2013 se zpětinásobil z 1 pro-
centa na současných zhruba 5 procent.

Růst by byl pravděpodobně ještě vyšší,
kdyby nedošlo k světové finanční krizi
v roce 2008. 

V zahraničním obchodě SRN dominují
z EU-10 především Polsko, ČR a Maďar-
sko. Se třemi zeměmi má Německo pa-
sivní obchodní bilanci – s ČR, SR a Ma-
ďarskem. To souvisí s jejich postavením
v rámci mezinárodních dodavatelských
řetězců zejména automobilového prů-
myslu. Subdodávky z těchto zemí zvyšují
konkurenceschopnost německých finál-
ních výrobků na zahraničních trzích
i v samotném Německu.

Německo významným investorem
v nových členských zemích EU
Šampiónem v oblasti přímých němec-
kých investic na jednoho obyvatele je
ČR. V roce 2012 byl stav celkových ně-
meckých přímých investic na jednoho
obyvatele okolo 10 000 €, v Maďarsku
více než 7 700 € a v Polsku přibližně
4 600 €. Tradiční cílové země pro ně-
mecké investice jako jsou Čína, Brazílie
a Jižní Afrika se pohybují pod hranicí
2 300 € na obyvatele. Je to samozřejmě
důsledek zeměpisné blízkosti, dobré in-
frastruktury a optimálních rámcových
podmínek v Evropské unii. 

Takovému přílivu investic na jednoho
obyvatele jako ČR se nemůže podle
prof. Felbermayra rovnat ani např. Me-
xiko po vzniku zóny volného obchodu
s USA a Kanadou (NAFTA) v roce 1992. 

Německé investice vytvořily do roku
2012 téměř 1 milion přímých nových
pracovních příležitostí v těchto zemích,
což je zhruba 3 procenta potenciálu pra-
covních sil. Další zhruba 3 procenta ne-

přímých pracovních míst vznikla u sub-
dodavatelů. Celkově tedy mají německé
investice pozitivní vliv na přibližně 6 pro-
cent zaměstnanosti ve zkoumaných ze-
mích.

Konvergence v plném proudu

Často je kladena otázka, jak úspěšně pro-
běhla kýžená konvergence – tedy dohá-
nění vyspělých zemí západní Evropy –
novými členy EU. Zda byl zaznamenán
rychlejší růst HDP v těchto zemích.

Prof. Felbermayr použil pro vyhodno-
cení tohoto kritéria ukazatel HDP na jed-
noho obyvatele v paritě kupní síly a srov-
nával pouze 8 zemí SVE, které vstoupily
do EU v roce 2004. 

Některé země dosáhly pozoruhodných
úspěchů – například Polsko se z původ-
ních zhruba 30 procent HDP Německa
v roce 1990 vypracovalo na cca 53 pro-
cent HDP Německa v roce 2012.

Postupně se vyrovnávají i rozdíly mezi
jednotlivými zeměmi. Rozdíl v tomto
ukazateli v roce 1990 mezi nejchudším
Polskem s 30 procent HDP Německa
a nejbohatším Slovinskem s 60 procenty
HDP Německa činil zhruba 30 procent.
V roce 2012 už je tento rozdíl mezi nadále
nejbohatším Slovinskem se 67 procenty
HDP Německa a mezitím nejchudším Lo-
tyšskem s 51 procenty už jen zhruba 16
procent. I tyto výsledky byly v posledních
letech negativně ovlivněny světovou fi-
nanční krizí.

Celkově roste i podíl sledovaných zemí
na vytváření HDP celé EU. V letech 2004
až 2012 se zvýšil podíl EU-10 přibližně
o polovinu na aktuálních zhruba sedm
procent. 

Obavy z „východního rozšíření EU“ v roce 2004 byly liché 
– noví členové EU jsou nepochybně přínosem a zároveň sami profitují
Deset let po vstupu osmi postkomunistických zemí střední a východní Evropy spolu s Maltou a Kyprem
do EU lze s jistou mírou zjednodušení směle konstatovat, že největšími vítězi rozšíření EU v roce 2004
jsou Německo a zvláště Bavorsko a na druhé straně u přistoupivších zemí Česká republika a Polsko. 
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Tab. 1. Podíl obchodu s EU-15 na dovozu a vývozu jednotlivých zemí EU-10 
(pozoruhodný je neobyčejně vysoký podíl EU15 na vývozu z České republiky 60,8 procenta)



Outsourcing prospívá Německu
i novým členským zemím

Další tendencí, kterou lze potvrdit statis-
tikami, je pokles objemu domácí (ně-
mecké) přidané hodnoty v německých
výrobcích dodávaných pro export. Podíl
klesá od poloviny 90. let z původních 66
procent na dnešních zhruba 55 procent
také v důsledku rozšíření EU. 

Na druhé straně ale roste souběžně
také podíl německé přidané hodnoty na
exportu ostatních členských zemí EU.
Nejvyšší je u ČR s podílem 12 procent
a celkově je nejvyšší právě u členů EU
přijatých v roce 2004. To je jasným důka-
zem, že se podařilo země EU-10 dů-
kladně zapojit do dělby práce uvnitř
unie.

Visegrádské země nejsou žádnou
„dílnou Německa“
Ze statistik je zřejmé, že si země EU-10
vybojovaly seriozní místo v dodavatel-
ském řetězci německých firem – opět se
to týká především zemí tzv. Visegrádské
čtyřky, které jsou i poměrně velkými ze-
měmi ve srovnání např. se Slovinskem.

Zatímco v segmentu nízko kvalifikova-
ných subdodávek pro Německo převlá-
dají země z jihu EU, v oboru středně kva-
lifikovaných subdodávek jasně dominují
země EU-10. Získaly tak pro sebe seg-
ment s vyšší přidanou hodnotou na úkor
zemí jako jsou Portugalsko či Španělsko.
U vysoce kvalifikovaných dodávek pro
Německo je pak podíl jižních zemí EU
a SVE přibližně stejný.

Tím je jasně prokázáno, že země EU-10
a z nich hlavně ty středoevropské nejsou
už zdaleka žádnou podceňovanou „díl-
nou Německa“. Se stoupajícím význa-
mem a další podporou vědy a výzkumu
v zemích EU-10 včetně ČR lze očekávat,
že se tento trend ještě bude prohlubovat
a bude růst podíl této skupiny zemí na
vysoce kvalifikovaných importech Ně-
mecka.  

Outsourcing zvyšuje
konkurenceschopnost Německa na
světových trzích
V Německu se intenzívně diskutuje
otázka, zda „východního rozšíření EU“
a s tím souvisejícího outsourcing subdo-
dávek ze zemí EU-10, převládá substi-
tuční efekt – tedy náhrada domácí pro-
dukce „levným“ importem a tudíž ztráta
pracovních míst nebo efekt zvyšování
konkurenceschopnosti Německa. 

Postupně se stále více německých od-
borníků přiklání k závěru, že jednoznačně
převládá efekt posilování konkurence-
schopnosti Německa. Svědčí o tom také
německý exportní rekord z července 2014,
kdy poprvé v historii překonalo Německo
hranici exportu v hodnotě 100 miliard €
za jediný měsíc a vyvezlo zboží za 101 mi-
liard €. 

Pozitivní efekty „východního rozšíření
EU“ se promítají také do zaměstnanosti
v SRN. Odborníci odhadují, že vzniklo jen
v Německu okolo 300 tisíc nových pří-

mých pracovních míst, o nepřímých
v subdodavatelských sektorech ani ne-
mluvě.

Problémy se postupně řeší 

V zemích EU-10 (s výjimkou Malty
a Kypru) zůstává k vyřešení celá řada
problémů. Chybí v nich vize budouc-
nosti, neprobíhá dostatečný dialog mezi
hospodářstvím a politikou a celkově trpí
nevypočítatelností a tedy nespolehli-
vostí hospodářské politiky státu. Také se
většina těchto zemí potýká s korupcí,
šedou ekonomikou, nedostatečnou
transparentností veřejných zakázek, níz-
kými investicemi do vědy a výzkumu

a v neposlední řadě zastaralým vzdělá-
vacím systémem. 

Vzdělávací systém a investice do
vědy, výzkumu a inovací
Průzkumy místních hospodářských
komor potvrzují, že pro udržení v pro-
hloubení všech pozitivních trendů jsou
klíčové zejména oblasti vzdělání – a tedy
zlepšení situace na pracovním trhu
a dále zvýšení investic do vědy, vý-
zkumu, vývoje a inovací. Ve výdajích do
posledně jmenovaných oborů jsou země
EU-10 stále na posledních místech v unii. 

Podle průzkumu Česko-německé ob-
chodní a průmyslové komory (ČNOPK)
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Tab. 2. Volný pohyb osob v EU – počty osob z EU-10 zaměstnaných 
v zemích EU-15 v tisících  a v procentech z celkového počtu zaměstnanců
(v letech 2005 až 2012 se celkový počet osob z EU-10 zaměstnaných v zemích EU-15 téměř
ztrojnásobil, přesto netvoří ani 1 procento všech zaměstnanců EU-15)

Tab. 3. Příjmy a výdaje v rozpočtu EU v miliardách € - vztaženo na 25 členských
zemí EU bez Bulharska, Rumunska a Chorvatska – v tabulce použita zkratka
NMS-10 znamená „EU-10“

podíl plateb zemím EU-10 se zvýšil mezi léty 2005 a 2012 z 9,4 procent na 26,3 %, zatímco je-
jích platby do rozpočtu EU ve stejném období se zvýšily z 5,4 procent na 6,7 procenta celko-
vých příjmů)



se 80 procent německých firem v Česku
snaží posílit výzkum a inovace. Větší po-
lovina z nich provozuje přímo v Česku
vlastní výzkum. To je dobrým znamením
pro budoucnost.

Takzvaný „duální systém“ vzdělávání,
založený na úzkém propojení teorie
s praxí v podnicích a osvědčený v Ně-
mecku, zatím nenašel plné využití v ze-
mích SVE. Česko podle dosavadních in-
formací hledá svou vlastní cestu pro ře-
šení a mezitím se situace na pracovním
trhu nadále vyhrocuje. 

Zajímavou inspirací může být aktivita
německé Průmyslové a obchodní ko-
mory (IHK) v Polsku, které je mimocho-
dem považováno za šampióna ve vyučo-
vání němčiny mezi zeměmi SVE. Komora
vyškolila v poslední době zhruba 600
pracovníků např. v oboru mechatronika
a na závěr jim vydala certifikáty, které jim
otevírají cestu hlavně do německých

firem. Samozřejmě vznikla obava, že tito
pracovníci odejdou z Polska do německy
hovořících zemí. Nestalo se tak. Téměř
všichni zůstali v Polsku a většinou jsou
zaměstnaní v polských pobočkách ně-
meckých firem. Proto se v projektu bude
dále pokračovat.   

Vstup zemí SVE 
byl výhrou pro obě strany
Celkově proběhlo rozšíření úspěšně. Roz-
vojem vzájemného obchodu a výrazným
růstem investic v nových členských ze-
mích byly tyto země správně integrovány
do vnitřní dělby práce v unii. Silné hos-
podářské impulsy působily jako stabili-
zační faktor v zemích EU-10. Po vstupu
těchto zemí do EU došlo ke značnému
zvýšení tempa dohánění životní úrovně
původních členských zemí a mezera v ži-
votní úrovni se postupně dále zaceluje.

K tomu přispěla také důsledná kohezní
politika unie, od které jen v roce 2012 ob-
držely státy EU-10 netto platby v celkové
výši 18 miliard € jen pro tuto oblast
unijní politiky. Volný pohyb pracovních
sil se i po vypršení přechodných období
rozvíjí přiměřeně. Obavy ze zahlcení zá-
padní Evropy levnými pracovními silami
z EU-10 se zatím nepotvrdily.

V neposlední řadě se „východním roz-
šířením“ značně zvětšila oblast míru
a prosperity v Evropě, ve které propukly
dvě nejhorší války v dějinách lidstva.
Zvláště v dnešní době nebezpečných re-
gionálních konfliktů nejsou proto pojmy
jako mír a prosperita ani zdaleka samo-
zřejmostí. �

Ing. Zdeněk Fajkus
VTUD e.V., Mnichov
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Na nejdůležitější přehlídce prů-
myslu ve střední a východní Ev-
ropě bude zastoupeno Spolkové

ministerstvo pro vzdělávání a výzkum
(BMBF) společně s vybranými němec-
kými podniky a výzkumnými a vzděláva-
cími institucemi, společnost na podporu
exportu Bayern Handwerk International
a spolkové země Porýní-Falc, Sasko,
Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Česko-ně-
mecká obchodní a průmyslová komora
(ČNOPK) organizuje pro zúčastněné pod-
niky kooperační rozhovory a ve svém
stánku představí téma roku „Výzkum
a vývoj – zaostřeno na budoucnost“.

Německá účast na MSV v Brně bude již
tradičně vysoká. Ve stánku ministerstva
BMBF ve výstavní hale B představí ně-
mecké instituce své expertízy a služby
v oblastech strojírenství, výrobní tech-
nika, tribologie, hydraulika a pneumatika,
materiály a nanotechnologie, plazmová
technologie, mikrosystémová technika,
mikro- a optoelektronika či technika v ob-
lasti životního prostředí a energie. Nejno-
vější produkty a služby bavorských firem
z odvětví strojírenství, ocelových kon-
strukcí, výroby průmyslových zařízení,
dopravních technologií, tribologie a ter-
mografie budou k vidění ve společném
stánku společnosti Bayern Handwerk In-
ternational ve výstavní hale P. ČNOPK or-
ganizuje pro tyto vystavovatele a zúčast-
něné podniky ze spolkových zemí Porýní-
Falc, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
kooperační rozhovory s partnery z čes -
kého hospodářství, vědy a výzkumu.

Na výzkum, vývoj a inovace budou
také zaměřeny aktivity ČNOPK na MSV.
„Naším cílem je zajistit společně s part-
nery česko-německého hospodářství
lepší rámcové podmínky pro výzkum

a vývoj v České republice a zprostředko-
vat konkrétní kooperace. Téma roku
ČNOPK „Výzkum a vývoj – zaostřeno na
budoucnost“ nabízí všem zapojeným fir-
mám, výzkumným institucím i dalším
partnerům tematickou platformu pro pre-
zentaci a výměnu zkušeností,“ vysvětluje
výkonný člen představenstva ČNOPK
Bernard Bauer. Ve společném stánku
ČNOPK se představí prémioví partneři té-
matu roku.

V rámci doprovodného programu po-
řádá ČNOPK společně s Obchodní a prů-
myslovou komorou Dortmund česko-ně-
mecké technologické sympozium „Inova-
tivní technologie ve strojírenství“. Pře-

hled legislativních rámcových podmínek
a možností podpory pro německé inves-
tory v České republice nabízí právní se-
minář, který pořádá ČNOPK ve spolupráci
s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaš-
tík.

• • •
Česko-německá obchodní a průmys-

lová komora přivítala 10. září jubilejního
600. člena, leteckou společnost Deutsche
Lufthansa. ČNOPK je největší bilaterální
hospodářskou komorou v České repub-
lice a již přes 20 let aktivně podporuje roz-
voj česko-německých obchodních vztahů.
Počet členů komory se od jejího založení
v roce 1993 více než ztrojnásobil. Na roz-
díl od vývoje počtu členů v hospodář-
ských svazech je u ČNOPK tendence dlou-
hodobě stoupající. Se 600 členy je nej-
větší bilaterální hospodářskou komorou
v České republice a představuje tak nejsil-
nější hlas a nejvýznamnější platformu
česko-německého hospodářství v zemi. 

„Podporujeme rozvoj bilaterálních
hospodářských vztahů a aktivně prosazu-
jeme zájmy našich členských organizací
v politické sféře i u široké veřejnosti. To
potvrzuje nejen úctyhodný počet 600
členů, ale také více než 400 zmínek o ko-
moře v médiích v průběhu roku,“ uvádí
Bernard Bauer, výkonný člen představen-
stva ČNOPK. 

Komora zastupuje nejen všechny velké
německé podniky v České republice, ale
také stovky malých a středních firem. 

ČNOPK patří do sítě německých zahra-
ničních hospodářských komor (AHK)
a německých obchodních a průmyslo-
vých komor (IHK). ČNOPK je otevřena
také českým firmám, které mají zájem
o česko-německou spolupráci v hospo-
dářské oblasti. �

Německo na 56. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
V moravské metropoli se od 29. září do 3. října 2014 uskuteční tradiční Mezinárodní strojírenský
veletrh (MSV), na kterém se bude Německo prezentovat jako země výzkumu a inovací. 
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Vy, jako náš zákazník, stojíte v centru
našeho myšlení a jednání. Naše
motto "stay connected – buďte ve

spojení" vychází z této filosofie. Podtrhuje,
že se orientujeme na produkty, výkon,
cenu, kvalitu, logistiku a servis, s ohledem
na požadavky trhu. Proto klademe na
misky vah inovace a flexibilitu. Koopera-
tivní kultura vedení, plochá hierarchie
a krátké rozhodovací trasy toto zaměření
potvrzují…, přečetl jsem si na www strán-
kách firmy Murrelektronik CZ, spol. s r.o.
Ing. Vladimíra Schnurpfeila, jednatele a ře-
ditele společnosti jsem se proto zeptal:

Společnost Murrelektronik CZ působí na
českém trhu již jedenáctým rokem. V naší
zemi zastupuje mateřskou německou spo-
lečnost Murrelektronik GmbH. Zde je
třeba dodat, že velmi úspěšně. Řekněte
nám o ní více?

Společnost Murrelektronik je středně
velká firma s více než 1700 zaměstnanci ce-
losvětově. Od založení v roce 1975 až do
současnosti je čistě rodinnou firmou a její
zakladatel pan Franz Hafner se nadále po-
dílí na jejím řízení. V současné době má
čtyři výrobní závody, dva v Německu,
jeden v Číně a jeden v České republice.
Český výrobní závod je v současnosti nej-
větším v rámci skupiny Murrelektronik, za-
městnává už přes 550 zaměstnanců. Čín-
ský zásobuje vybranými produkty asijský
trh. 

Nabídka společnosti zahrnuje od rozvá-
děčů přes spojení až po… propojování.
Můžete to specifikovat?

Představte si pyramidu řízení, kde na
vrcholu stojí řídicí systém a na nejnižší
úrovni snímače a akční prvky. Právě tyhle
dvě krajní úrovně jsou mimo oblast půso-
bení společnosti Murrelektronik. Ale vše
co je mezi těmito úrovněmi je to, čím
Murr elektronik žije. Konkrétně lze rozdělit
produkty do čtyř skupin, první skupinu
tvoří produkty umístěné v rozváděči a za-
jišťující spolehlivé napájení systémů, např.
oddělovací transformátory, spínané zdroje,
síťové filtry, oddělovací relé a optočleny,
odrušovací prvky a mnoho dalších. Druhá
skupina produktů zajišťuje přechod z roz-
váděče do stroje, sem patří průchodkové
systémy, jak pro trvalé připojení, tak pro
servisní účely, signální prvky a mnoho va-
riant panelových konektorů. Další dvě sku-
piny produktů řeší připojení snímačů
a akčních prvků a to buď pasivní cestou,
nebo prostřednictvím průmyslových sběr-
nic. Sem patří široká paleta konektorových
kabelů, pasivních boxů a vzdálených
vstupně-výstupních jednotek. V nabídce je
přes 30 000 produktů, je proto těžké být na
tak malém prostoru víc konkrétní.

Nabízíte řešení pro různá průmyslová od-
větví. Pro která především?

Hlavním odvětvím je výroba strojů a zaří-
zení a to jak oblast obráběcích strojů, tak
strojů jednoúčelových, výroba montážních
a manipulačních linek, stroje pro potravinář-
ství … naše produkty lze uplatnit i v mnoha
dalších oborech, ale ty zmíněné patří mezi
hlavní.

Vyhlásili jste Souboj s náklady na insta-
laci. Jedná se o akci, která je určena pro
firmy, které chtějí vyrábět úsporně. Jak
toho lze s přispěním vaší společnosti do-
sáhnout?

Elektrická instalace ve strojích a zaříze-
ních může být provedena mnoha způsoby,
od investičně jednoduchých, ale na prac-
nost velmi zdlouhavých až po investičně
mírně dražší, ale na pracnost jednodu-
chých a přehledných. Není naší ambicí
říkat zákazníkům, že to jejich řešení je
špatné, to určitě ne. Pokud je zajištěna
funkčnost stroje, tak je samozřejmě
správné. To co nabízíme, je návrh možných
variant instalací, které mohou v celkovém
vyčíslení nákladů na výrobu stroje přinést
významnou úsporu. Rozhodnutí ale zůs-
tává vždy na zákazníkovi. Pro nás je důle-
žité, abychom v rámci našeho návrhu spl-
nili požadavky, které nám byly před
návrhem od zákazníka sděleny.

Být na špici znamená investovat nemalé
prostředky do výzkumu, vývoje a inovací.

Vyvíjíte výrobky a řešení vlastními silami
a prostředky nebo ve spolupráci s dalšími
subjekty?

Podstatná většina produktů byla vyvi-
nuta ve společnosti Murrelektronik. To co
považuji za velmi důležité je to, že mnoho
produktů vznikalo na základě vyřešení kon-
krétního požadavku konkrétního zákazníka.
Nevyvíjíme jen tak sami, ale to co zákazníci
potřebují.

Společnost má vlastní zkušební centrum.
Co vše se ověřuje při testech, aby byla ga-
rantována vysoká kvalita výrobků?

Dá se říci, že jsme schopni ve zkušeb-
ním centru pokrýt většinu měření, která
směřují ke splnění většiny certifikačních
předpisů a to jak evropských, přes ame-
rické až po asijské. Laboratoř je vybavena
nejmodernější technikou a trvale se do-
plňuje o nové přístroje. Jako malý příklad
mohu zmínit měření elektromagnetické
kompatibility, kontrolu stupně krytí pro-
duktu a mnoho dalších. Zrovna nedávno
mateřská společnost zveřejnila video,
které prezentuje naši laboratoř … na You-
tube na kanálu Murrelektronik se můžete
podívat nejen na tohle, ale i mnoho dal-
ších. �

Vyvíjíme to, co zákazníci potřebují
Základem našeho úspěchu jsou inovativní produkty, výrazná orientace na trh a na zákazníka, efektivní
logistika, angažovaná týmová práce a kvalita; na to vše jsme pyšni. Neboť náš podnik, založený
v r. 1975 v Oppenweileru, dnes zaujímá vedoucí pozici v národním i mezinárodním srovnání. 



Systém čerpání peněz z fondů Evrop-
ské unie byl v Česku nastaven 
neúměrně složitě. V podmínkách čer-

pání mají problém se vyznat nejen podni-
katelé, ale mnohdy i samotné poradenské
firmy. Českou realitou je ale navíc i skuteč-
nost, že jsou zpochybňovány už schválené
dotace a řada klientů tak stále marně čeká
na finanční prostředky, které jim byly při-
děleny, říká v rozhovoru Daniel Glas, vý-
konný ředitel společnosti Allowance s. r. o.

Název společnosti Allowance je většině ve-
řejnosti neznámý. Čím se vlastně zabývá
a jaké má souvislosti s fondy EU?

Společnost Allowance se od doby svého
vzniku v roce 1999 zabývá konzultační a po-
radenskou činností, určenou pro klienty jak
z veřejnoprávní, tak komerční sféry. Hlavní
cílovou skupinou jsou pak města a obce.
Od roku 2004, kdy začalo v České republice
první programovací období, je firemní
kmenovou službou pomoc při získávání 
dotací ze strukturálních fondů EU a národních
dotačních programů. Mezi základní čin-
nosti patří konzultace v rámci přípravné
fáze projektu, dále zpracování finančních
analýz, podnikatelských záměrů a zhoto-
vení vlastní žádosti o dotaci. Poté nastu-
puje komplexní zajištění výběrových řízení
a dozor nad realizací projektu. Zejména
v dotačním poradenství patříme k nejzku-
šenějším a nejzavedenějším subjektům na
českém trhu a to především v oblasti život-
ního prostředí, kterou se dlouhodobě zabý-
váme.

O jakou oblast je ze strany klientů největší
zájem?

Zjednodušeně řečeno se v současné
době věnujeme třem hlavním oblastem.
Největší objem práce zabírá zpracovávání
žádostí o dotace ze strukturálních fondů. To
představuje asi dvě třetiny naší činnosti.
Příprava projektu a následné zpracování
samotné žádosti trvá minimálně jeden rok,
což si mnoho lidí vůbec neuvědomuje. Zá-
leží samozřejmě na velikosti a složitosti
projektu, ale zejména přípravná fáze je
velmi dlouhá. Mimo zmíněné žádosti o do-
tace jde pak o obecné projektové řízení,
které obnáší projektovou přípravu, zpraco-
vání různých analýz, studií proveditelnosti,
volbu vhodného finančního nástroje a ne-
zbytná je také příprava povinných pod-
kladů a dokumentů pro realizaci projektu,
včetně řízení samotné realizace.

A konečně třetí oblastí činnosti naší
firmy je zajištění celého procesu přípravy
a organizace veřejných zakázek. To tvoří asi
dvacet procent naší práce.

Kolik projektů jste již zpracovali za dobu
svého působení na trhu?

Když vezmu čistě dotační projekty, tak
těch jsme za šest let zpracovali více než

300. Investiční náklady těchto projektů činí
42,5 miliardy korun, hodnota získaných do-
tací dosáhla 25 miliard korun. Jsou to
opravdu nezanedbatelné částky. V případě
veřejných zakázek se jedná o další stovky
projektů. 

To je opravdu závratná částka. Můžete pro-
zradit, jací nejvýznamnější klienti se na
těchto projektech podíleli?

Pokud bych jmenoval pět nejvýznamněj-
ších klientů, patří mezi ně státní podnik Pa-
livový kombinát Ústí, Dopravní podnik
hlavního města Prahy, státní podnik
DIAMO, město Kladno a město Starý Plze-
nec. Všechno jsou to klienti, se kterými
kontinuálně spolupracujeme již řadu let.
V případě dopravního podniku v Praze se
například jedná o projekt dostavby metra –
trasy A ze stanice Dejvická. Poměrně vý-
znamná byla také rámcová smlouva s Ma-
gistrátem hlavního města Prahy, která tr-
vala čtyři roky.

A co sféra projektové řízení? Jaké tam do-
sahujete výsledky? 

U projektového řízení je to složité kvan-
tifikovat, protože minimálně dvě třetiny
těchto klientů současně spadají i do dotač-
ního programu – tedy do první oblasti 
našeho podnikání. Jsou to klienti, kteří mají
zájem o celý proces tak říkajíc na klíč. 
Uzavřou s námi komplexní smlouvu od
předprojektové přípravy přes zpracování
žádosti, výběrové řízení až po řízení projektu
v rámci realizace – tedy projektové řízení.
Ale máme řadu klientů, kteří si nás objed-
nají jenom na veřejnou zakázku nebo právě
jen na projektové řízení.  

V případě čerpání dotací z fondů EU široká
veřejnost asi nejvíce vnímá tu skutečnost,
že Česko v této oblasti pokulhává a žada-
telé nejsou schopni plně daného potenci-
álu využít. Kde spatřujete hlavní problém
v nedočerpávání přidělených evropských
peněz?

V rámci dobíhajícího programového ob-
dobí pro čerpání peněz z fondů EU jsme od
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva život-
ního prostředí neustále slyšeli, že hlavním
problémem slabého čerpání evropských
peněz je špatná připravenost projektů. Že
klienti jsou špatně připraveni a tudíž 
absorpční kapacita – tedy připravenost kvalit-
ními projekty – je v Česku velmi nízká.
Pravda je ale úplně jinde a s nástupem 
nového programovacího období na léta 2014
až 2020 se problémy budou zase opakovat.
Ještě ani na začátku letošního září nemají
zájemci o dotace k dispozici programové
ani prováděcí dokumenty k operačním pro-
gramům. Ministerstva sice znovu nabádají
klienty, aby si připravovali projekty, ovšem
to je problém, protože stále chybějí zá-
kladní „noty“.

Klienti stále nevědí, jaké budou způso-
bilé výdaje – na co bude možné čerpat pe-
níze, neznají podmínky a způsob přidělení
dotací, neznají ani prováděcí podmínky. Co
se tedy stane – obce nebudou připraveny,
opět se všechno bude řešit na poslední
chvíli, znovu budou v projektech chyby
a opět si ministerstva budou stěžovat na
špatnou kvalitu projektů. Čerpání peněz
z evropských fondů zase nebude takové,
jaké by mohlo být. A kde je hlavní a pů-
vodní příčina? Jednoznačně na straně mi-
nisterstev, která zveřejňují podmínky pro-
gramů se zpožděním, v nedostatečném
rozsahu a v nedostatečné kvalitě. 

Obáváte se proto přetrvávání komplikací
spojených s čerpáním peněz z fondů EU?

Základní informace – podmínky spojené
s čerpáním peněz – jsou stále neznámé.
Proto ani není možné začít pracovat na pří-
pravě projektů. Výsledek toho bude stejný
jako v uplynulém sedmiletém období. 
Vyhlašování výzev pro podávání žádosti
o poskytnutí podpory bude zase naprosto
netransparentní, chaotické a zmatené. Už
nyní by měl být znám harmonogram výzev
na příští rok, ale my dosud nemáme ani 
potřebnou dokumentaci, o které jsem ho-
vořil.

Budou mít tedy obce vůbec nějaký čas na
konkrétní výzvy reagovat?

Asi nejlepší odpovědí na tuto otázku je
jeden konkrétní případ z loňska. Tím je 53.
výzva programu Životní prostředí na vodo-
hospodářské projekty, kterou vloni v říjnu
vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí.
A nejzajímavější skutečností jsou data spo-

Nevyčerpaná „pouhá“ třetina dotací z fondů EU 
je v Česku malý zázrak
Daniel Glas, výkonný ředitel společnosti Allowance s.r.o.
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jená s touto výzvou. Byla vyhlášena ve čtvr-
tek večer 10. října a následně v pondělí
večer 14. října byla již uzavřena. A teď si mi-
nisterstvo představuje, že tam jako klient
podáte stomilionové projekty, které za dva
dny připravíte. Obce, pokud mají zájem
o podporu, roky připravují projekty a pak
mají jen dva pracovní dny na to, aby žádost
odevzdaly. Troufám si říci, že v Bruselu
vůbec nikdo netuší, jakým způsobem se
v Česku pracuje. Výzva, která má sloužit
k uspokojení miliardových projektů, trvá
dva pracovní dny. Samotného by mě zají-
malo, kolik bylo ve skutečnosti obcí, jež
projekty dlouhou dobu připravovaly, ale
dvoudenní lhůta jim prostě utekla.

To zní přímo neuvěřitelně jako příběh z sci-fi
literatury. Je mnoho takových případů? 

Nejen, že je to neuvěřitelné, ale bohužel
je to realita mnoha výzev na čerpání peněz
z fondů EU. Je třeba si uvědomit, že pří-
prava projektu trvá od jednoho do pěti let.
Kupříkladu projekt na vybudování kanali-
zace s rozpočtem okolo sto milionu korun
trvá oněch pět let. Musíte nechat nakreslit
projektovou dokumentaci, navíc zpracova-
tele musíte vysoutěžit, protože jde již o vel-
kou zakázku. Jen samotná soutěž trvá
zhruba tři čtvrtě roku. Až ho vyberete, tak
příprava kompletní dokumentace zabere
dva roky. Další rok pak vyřizujete nejrůz-
nější povolovací procesy, například Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací, což zabere
dalších tři čtvrtě roku. Celkově zhruba pět
let, což není vůbec výjimkou. A pak to nej-
lepší – výzva trvá jen dva pracovní dny a vy
ji nechytnete, nebo vám projekt vyřadí pro
formální chyby. Pět let práce je rázem
v koši.

Jak velký podíl z evropských peněz stále
není v rámci posledního období vyčerpán?

Přibližně se jedná asi o třetinu objemu
fondů, což představuje desítky miliard
korun.

Je nějaká šance, že začne svítat na lepší
časy, čímž by se čerpání evropských peněz
v Česku zlepšilo?

Pro následující programovací období
2014 až 2020 rozhodně ne. Naopak to bude
možná ještě horší. Už nyní mají minister-
stva zpoždění. Zase se budou výzvy vyhla -
šovat ze dne na den a zase se bude vina
svalovat na obce, že nebyly připraveny
a tudíž že se nemohly peníze vyplatit.
A nikdo už nebude vědět, že problémy za-
čaly o dva roky dříve – to znamená nyní,
kdy měly být jasně dané podmínky ze
strany ministerstev a měly být nastaveny
příslušné procesy. Už je totiž nejvyšší čas,
aby obce začaly připravovat konkrétní pro-
jekty, zatím ale stále nemohou.

A není problém v nastavení samotného 
systému pro čerpání evropských peněz?

Podmínky pro čerpání dotací jsou sku-
tečně nastavené extrémně složitě. U těch
nejmenších, chcete-li nejjednodušších pro-
jektů, by starosta běžné obce měl být scho-
pen nechat zpracovat projekt tak, aby byl
metodicky správně. V momentě, kdy jsou
podmínky nastaveny tak složitě, že je nutné
si najmout deset nejrůznějších firem, tak už

je to problém. Není vůbec výjimkou, že
i poradenské, resp. odborné firmy se ne
úplně správně orientují v nastavených pra-
vidlech. 

Chybný je i celý systém vyhlašování
výzev pro podávání žádostí, v případě Ope-
račního programu Životní prostředí se har-
monogram výzev ani v jednom roce nedo-
držel. Když jsem hovořil o tom, že příprava
projektu trvá dva až pět roků, tak aby čer-
pání peněz z evropských fondů fungovalo
dobře, musejí mít starostové obcí s dosta-
tečným předstihem základní informace. To
znamená dva roky dopředu vědět, jak čer-
pání peněz bude vypadat, v jakých termí-
nech, za jakých podmínek a kolik peněz
bude možné čerpat. 

Jenom za těchto okolností budou mít
obce dostatek času se na dotační programy
připravit – připravit metodicky a technolo-
gicky kvalitně zpracované projekty, které
budou mít velkou šanci, že budou schvá-
leny. A o tom si obce stále mohou nechat
jenom zdát. Nejenom že tyto informace zí-
skávají pozdě, ale podmínky pro čerpání se
v průběhu dalších let dokonce mění. 

To, že je nevyčerpaná „jen“ třetina fondů,
je pak možné považovat za malý zázrak. Je
to tak?

To není malý, ale velký zázrak. Ono se
stačí jen podívat na historii v samotném
ministerstvu. Například na Ministerstvu ži-
votního prostředí se za posledních pět let
vystřídalo osm ministrů. Jen v roce 2010 to
byli čtyři ministři. Za takovýchto okolností
nemůže očekávat nějakou koncepční a kon-
tinuální práci ani největší optimista. Podle
toho to také v dotačních programech bohu-
žel vypadá.

Když se pomine problematický stav s do-
tacemi ve fázi přípravy a schvalování pro-
jektů, probíhá alespoň uvolňování již při-
dělených peněz bez komplikací?

Aby toho nebylo málo, tak právě v této
oblasti přicházejí ty největší problémy. 
Nazval bych to přímo katastrofálním stavem.
Řada obcí, které marně čekají na již schvá-
lené dotace EU např. od ministerstva 
životního prostředí, stále nemají odpověď
na otázku, kdy a zda získají finanční pro-
středky, které jim byly oficiálně přiděleny.
Nastupuje totiž možná největší martirium
s názvem „veřejná zakázka“. Dochází k si-
tuaci, kdy přestože po celou dobu přípravy
a realizace zadávacího řízení byly všechny
kroky konzultovány se Státním fondem ži-
votního prostředí a z jeho strany byly
i schvalovány, MŽP následně zpětně ozna-
čilo veřejnou zakázku za netransparentní.
Skutečným paradoxem pak je, že námitky
byly vzneseny po uplynutí mnohdy i něko-
lika roků po dokončení zadávacího řízení.
Důsledkem tohoto procesu nyní je ma-
sové udělování korekcí (odebrání části do-
tace) k již schváleným a přiděleným dota-
cím.

Soutěže na dodavatele jsou vůbec speci-
fickou oblastí. Především MŽP si vymezuje
nikde nepsané právo upravovat zadávací
dokumentace žadatelů dle osobní úvahy
jednotlivých projektových manažerů. 
Například v současné době je v Zákoně
o veřejných zakázkách zakotvená možnost

vybrat dodavatele formou elektronické
aukce, tedy za nejnižší cenu. Tento způsob
výběru je považován momentálně za nej-
transparentnější, i když v případě stavebních
zakázek – ve vztahu ke kvalitě – to poněkud
postrádá logiku. V případě MŽP, resp. SFŽP
to v praxi vypadá například takto: jeden pro-
jektový manažer ze SFŽP vám sdělí, že 
výrazně nedoporučuje použít tento instru-
ment, neboť může být považován za ne-
transparentní, zatímco jiný vám zadávací
dokumentaci bez mrknutí oka schválí. Jak
má potom žadatel účelně a hospodárně 
vynakládat mnohdy milionové finanční pro-
středky na přípravu projektů, když naprosto
netuší, jak se zachová konkrétní úředník?

Co to znamená pro samotné obce?
Obrovské komplikace, protože řada pro-

jektů je již několik let zrealizována, zkolau-
dována a předána k užívání obyvatelům
obcí. Pokud po tak dlouhé době dostává
obec informaci, že má vrátit část dotace
z důvodu údajné netransparentnosti ve-
řejné soutěže, je to pro ni neřešitelný prob-
lém. Stejně komplikovaná situace vzniká
u projektů, které se teprve realizují a minis-
terstvo pozastaví financování. Je nutné si
uvědomit, že obce se tímto mohou dostat
do vážných finančních problémů, protože
pak samozřejmě nejsou schopny platit
svým dodavatelům, což může znamenat
i konec celého projektu.

Jak celé martyrium může vlastně dopad-
nout?

Nebýt ve hře několik miliard (slíbených
i již prostavěných), byla by to typická česká
anekdota k odpolední kávě. Bohužel se stá-
váme svědky obvyklého českého úkazu,
kdy neřešením problému dochází k jeho
výraznému prohlubování. Co na tom, že
Brusel to na počátku jistě myslel dobře
a chtěl českým obcím poslat tolik potřebné
finance? V české kotlině se postupuje podle
jiného pravidla, totiž že každý dobrý skutek
musí být po zásluze potrestán. A proto rad-
nice obcí, které vynaložily nemalé úsilí na
to, aby svým občanům zlepšily životní úro-
veň, budou nyní po zásluze potrestány.
Osobně jsem velmi zvědav, jak celá kauza
dopadne.

A jste optimista co do výsledku celého
problému?

Především je třeba vidět reálnou situaci.
Postižené obce samozřejmě musely reago-
vat, spojily se do funkčního uskupení a zahá-
jily podávání námitek proti postupu SFŽP
a MŽP. V námitkách se mimo jiné objevují
i zmínky o tom, že postup MŽP zcela jistě
v konečném účtování vytvoří škodu, kterou
bude muset někdo zaplatit. Očekávaným
výsledkem bylo, že úředníci se nenadálého
odporu zalekli a přešli do fáze „mrtvý
brouk“. Na výzvu obcí k dalšímu společ-
nému jednání nereagují, na dopisy odpoví-
dají vyhýbavě, opakováním několika for-
mulací stále dokola, tedy, že k pochybení
došlo a korekce bude. O dalším postupu
a časových relacích se ale nepraví ani
slovo. Nic na tom nemění skutečnost, že
mnohé projekty jsou z hlediska realizace
doslova v kritickém stavu a dokonce jsou
možná odkázány k zániku. �
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Pane řediteli, společnost MEgA – Měřící
Energetické Aparáty, a.s., vznikla před pat-
nácti lety. Můžete nám přiblížit její počátky
a významné mezníky v její historii?

Na počátku vzniku společnosti specializo-
vané na vývoj a výrobu měřicích přístrojů
pro distribuční energetické sítě byla v roce
1999 skutečnost, že vn sítě, distribuční trans-
formační stanice a sítě nn nebyly měřeny
buď vůbec anebo měly instalovány měřicí
přístroje nevyhovujících parametrů.  V ob-
dobí před založením společnosti MEgA –
Měřící Energetické Aparáty znali a monitoro-
vali provoz nn i vn sítí na základě jednorázo-
vých měření provedených ve vhodných si-
tuacích pracovníci energetik. V uplynulých
dvaceti letech došlo k výraznému snížení je-
jich počtu a tím i ke snížení rozsahu provoz-
ních informací, navíc původní informace
z důvodu probíhajících změn rychle ztrácely
na významu. Vznikl tedy prostor pro nový
typ měřicích bezobslužných přístrojů s dlou-
hodobou a spolehlivou funkcí i v náročných
provozních podmínkách. My jsme tento typ
přístrojů nazvali monitory. 

Z uvedeného důvodu je v názvu společ-
nosti slovo měřící s dlouhým í, vyjadřující tr-
valou a nepřerušenou funkci našich přístrojů.  

Příznivou skutečností při vzniku společ-
nosti se stalo spojení výzkumných pracov-
níků z oblasti měření v energetice a význam-
ných odborníků specializovaných na návrh
měřicích přístrojů s teoretickými i praktic-
kými znalostmi. 

Mezníky z ekonomického hlediska jsou:
•  r. 1999 – založení MEgA – Měřící Energe-

tické Aparáty, s.r.o.
•  r. 2004 – přemístění společnosti MEgA

z Blanska do Brna, vznik výrobního praco-
viště v Třebíči

•  r. 2009 – transformace ze společnosti s ru-
čením omezeným na akciovou společnost

•  r. 2012 – přechod na nové pracoviště
v České

Z technického hlediska jsou mezníky:
•  r. 2000 – návrh a výroba indikátoru zkrato-

vého proudu IZP1 pro kabelové vn sítě,
celkem vyrobeno přes 6 000 ks pro PRE
a ČEZ

•  r. 2003 – návrh a zahájení výroby
první řady PQ monitorů (MEg30, MEg30.4,
MEg35/G), celkem vyrobeno hodně přes
1000 souprav přístrojů

•  r. 2006 – návrh a výroba autonomního uni-
verzálního monitoru MEg40 s dlouhodo-
bým záznamem naměřených dat, přes 2 ½
roku, vyrobeno cca 20 000 ks přístrojů

•  r. 2007 – návrh a výroba ohebného sní-
mače AMOSM s malým průměrem, vyro-
beno přes 10 000 ks  snímačů

•  r. 2008 – dokončení vývoje indikátoru zem-
ních spojení s měřením a analýzou elek-
trických a magnetických polí vn vedení

•  r. 2010 – rozšíření měření o prostředky dál-
kové komunikace řada MEg202 (GPRS),
řada MEg201 (ethernet)

•  r. 2013 – ukončení vývoje a zahájení výroby
PQ monitoru třídy A.

Jaká je její současnost?
V současnosti se MEgA připravuje na

nové požadavky distribuce elektřiny jak v ob-
lasti vn tak i v nn. Zabývá se přenosem šifro-
vaných dat, ale i zvýšením přesnosti měření
proudů ohebnými snímači a především vy-
tvářením měřicích a komunikačních předpo-
kladů pro provozování spolehlivějších
a efektivnějších konfigurací nn sítí. Rozvíjí
projekt PQ monitorů s doplňujícími funkcemi
vhodnými pro navrhování a provoz sítí. 

Hlavně se soustřeďuje na aktualizaci a ze-
fektivnění měřicích a řídících funkcí distri-
bučních transformačních stanic DTS.

Jste významným dodavatelem měřicích pří-
strojů pro energetiku vlastní konstrukce. Co
vše zahrnuje vaše nabídka?

Ano, MEgA se stala významným dodava-
telem měřicích přístrojů a indikátorů pro
PREdistribuce, a.s., a pro ČEZ Distribuce, a.s.
Především při jejich implementaci do provo-
zovaných sítí jsme se často museli 
-  z důvodu minimálního omezení dodávky

elektřiny, 
-  z důvodu zachování vysoké spolehlivosti

chodu sítí,
-  se zřetelem na maximální bezpečnost při

instalaci a provozu, 
opírat o vlastní původní řešení. V součas-
nosti je MEgA, a.s. majitelem 11 užitných
vzorů a 6 patentů a přihlášek vynálezů. 

Vyrábíme:
-  PQ monitory třídy A, v přenosném prove-

dení je to souprava MEg38/C a v provedení
pro pevnou instalaci MEg39

-  monitory MEg40+/supra s rozšířením
o funkci čtyřkvadrantového elektroměru se
šesti časově rozloženými registry a měře-
ním i přechodného jevu po přerušení na-
pájení. Monitory MEg40+/supra pro doda-
tečnou instalaci do již provozovaných sítí
mohou být opatřeny transformátory smart
PTD s dělenými jádry nebo ohebnými sní-
mači proudů

- indikátory zemních spojení a zkratů
MEg61.4 s fotovoltaickým napájením
a analýzou elektrických a magnetických
polí vn vedení a indikátor zkratových
proudů pro kabelová vn vedení.

Představte nám více některé z výrobků,
které považujete takříkajíc za TOP?

Za TOP výrobky můžeme v současné
době jednoznačně označit:
-  ohebné snímače proudu  AMOSM malého

průměru s patentovaným uzávěrem 
-  PQ monitory třídy A dle ČSN EN 61000-4-

30, ed.2
-  indikátory pro venkovní vn vedení s měře-

ním elektrických a magnetických polí a dál-
kovou komunikací s fotovoltaickým napá-
jením

-  monitory fáze MEg70 pro dodatečnou in-
stalaci na nn vývody odolné proti 8 kV tes-
tovacímu přepětí v kabelových nn sítích.
Monitor MEg70 získal v roce 2013 ocenění
Zlatý AMPER.

Kromě přístrojů poskytujete doplňkové
služby k nim, které to jsou především?

Samozřejmostí jsou komunikační funkce,
o které jsou naše měřicí přístroje rozšiřo-
vány. Dále je to rekalibrace nebo adjustace
měřicích přístrojů po uplynutí předepsané
doby provozu. 

Protože v distribučních sítích jsou instalo-
vány tisíce našich přístrojů, které denně ge-
nerují cca 300 MB změřených dat, museli
jsme vytvořit databázový SW produkt Web-
DatOr a automatizovaný systém dálkového
sběru dat SAM, ty provádějí automatické vy-
hodnocování dálkově přenesených změře-
ných dat. 

S vyvinutými přístroji provádíme jednorá-
zová provozní měření a vyhodnocování
změřených výsledků. To nám ve zpětné
vazbě ukazuje na jejich další rozvoj. 

Nabízíte i specializovaná řešení pro kon-
krétní problémy. Můžete to specifikovat?

Jako specializované řešení můžeme uvést
záznamníky korozních potenciálů MEg20
a MEg21 vyvinuté a vyráběné pro společnost

Koncepci Smart Grids je nutné chápat v plné šíři, 
tj. jako chytré distribuční sítě a nejen jako chytré rozhraní
distribučních sítí u zákazníka,

řekl CzechIndustry doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc., předseda představenstva společnosti MEgA –
Měřící Energetické Aparáty
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RWE. Jejich součástí jsou i SW produkty,
které začleňují tyto výrobky do jednotného
korozního průzkumu všech plynovodů v ČR. 

S tím úzce souvisí schopnost společnosti
teo retické řešení individuálních požadavků
velmi rychle aplikovat v praxi…

V podstatě všechny naše výrobky vznikly
na základě specifických potřeb našich zákaz -
níků a vyplňují prostor mezi standardními
měřicími přístroji.

Výzkum a vývoj provádíte vlastními silami
nebo ve spolupráci s dalšími subjekty? 

Základ výzkumu a vývoje provádíme
vlastními silami, dlouhodobě se opíráme
o externí spolupráci, bez níž bychom ne-
mohli produkovat tak širokou řadu speciali-
zovaných přístrojů. Teoretické otázky řešíme
ve spolupráci s ústavy FEKT VUT v Brně.
V oblasti dálkové komunikace a šifrování
spolupracujeme s Ústavem komunikačních
technologií a v oblasti indikátorů s Ústavem
energetiky. U této spolupráce máme vý-
znamnou podporu ze strany státu, v minu-
losti formou projektů AV ČR a MPO ČR, nyní
prostřednictvím Technologické agentury ČR. 

Až v posledním období i z důvodu snížení
vlivu periodicity uplatnění měřicí techniky
v distribučních společnostech ČR a Sloven-
ska začínáme spolupracovat s dalšími sub-
jekty. Především v obchodní sféře a rozšiřu-
jeme spolupráci se zahraničím. 

Jaké novinky chystáte?
O novinkách mohu hovořit jen orientačně.

Jedná se o inovace vyšších řádů v oblasti
měření na hladině nn a v oblasti indikací
událostí a měření na vedeních vn. Více bude
možné vidět na veletrzích AMPER 2015
a Hannover Messe 2015, které považujeme
za naši reprezentaci v rámci ČR a v meziná-
rodní oblasti.

V čem je konkurenční výhoda vašich vý-
robků ve srovnání s podobnými?

Konkurenční výhoda našich výrobků spo-
čívá v důkladné znalosti problematiky distri-
bučních sítí, ve schopnosti maximálního přiz -
působení našich přístrojů provozním pod-
mínkám, v dlouhodobé kontinuální spolu-
práci s distribučními společnostmi a přede-
vším v léty prověřených a v provozních pod-
mínkách spolehlivě a bezpečně pracujících
přístrojích. Samozřejmě, že naše výrobky
musí být vždy i cenově konkurenčně vý-
hodné a rentabilní pro uživatele.

Výrobky se značkou MEgA dodáváte čes -
kým zákazníkům nebo i do zahraničí a kte-
rým? 

PQ monitory a univerzální monitory dodá-
váme na Slovensko, do Bulharska a Rumun-
ska. Indikátory zemních spojení a zkratů do
zemí bývalé Jugoslávie a ohebné snímače
proudu do Japonska. 

Úspěchy a problémy jdou v činnosti jako je
vaše, takříkajíc ruku v ruce. Co Vy osobně
považujte za hlavní úspěch a naopak s ja-
kými problémy se především potýkáte?

Úspěchem z uplynulého období je jistě
dlouhodobá spolupráce s PREdistribuce,
a.s., kde ve výrazné většině vn stanic jsou in-
stalovány naše indikátory zkratových proudů
IZP1 a v prakticky všech distribučních trans-
formačních stanicích měří naše univerzální
monitory MEg40. 

Také každá perioda vn napětí transformo-
vaného z hladiny vvn na hladinu vn je
v PREdistribuce, a.s., monitorována a hod-
nocena podle standardu kvality napětí na-
šimi měřicími přístroji.

Osobně za hlavní úspěch považuji skuteč-
nost, že MEgA má příležitost podílet se na
rozvoji měřicí techniky potřebné pro řízení
distribučních energetických sítí. Má jak zku-
šené, tak i mladé „dynamické“ pracovníky. 

Problémem je jistě výše zmíněná periodicita
potřeb distribučních sítí. 

Určité komplikace plynou ze skutečnosti,
že MEgA vyvíjí specializovaná řešení, která
se často ukážou jako efektivní v širším roz-
sahu, a tak se stanou předmětem zájmu vel-
kých výrobců a obchodníků. I při konku-
renčně výhodné ceně přístrojů MEgA, pak
především ve společnostech se zahraniční
účastí, nenacházíme ekonomickou rentabi-
litu odpovídající našemu přínosu při rozvoji
měřicí problematiky. Vzniká tedy otázka, kdo
a kdy by realizoval tyto počáteční a ekono-
micky rizikové fáze rozvoje, jestliže bychom
nenacházeli prostor v rámci našich distribuč-
ních společností? Nás tato situace vede ne-
ustále ke zdokonalování a zefektivňování
naší činnosti.

Energetika jako obor prochází řadou vý-
znamných změn, jež formují její budoucnost
na příští desetiletí. Které to jsou podle Vás
především, jak na ně reagujete nebo chcete
reagovat?

Všechny obory se rozvíjí a mění. U ener-
getiky je specifické to, že se to děje za plného
provozu, což je vždycky náročnější. V příštím
desetiletí lze očekávat rozvoj distribuované
výroby elektřiny, který bohužel u nás bude
nepříznivě ovlivněn zkušeností s proporcio -
nální podporou fotovoltaických zdrojů bez
ohledu na ekonomické rozdíly mezi malým
a velkým objemem. Přesto předpokládám
evoluční změny ve výrobě elektřiny. 

Významnější změny z hlediska distribuce
lze však očekávat v rozvoji spotřeby elek-
třiny. Díky rozvoji elektroniky budou spotře-
biče schopny funkce v širších pracovních
podmínkách s důrazem na efektivnost vy-
užití elektrické energie. Rozvoj komunikač-
ních funkcí se může rovněž projevit ve spo-
třebě elektřiny, jak v oblasti řízení její spo-
třeby, tak i ve vyšší míře flexibility jejího vy-
užívání.  To vše se neobejde bez měření a ří-

zení, v našem oboru lze očekávat zvýšený
rozvoj. Tento rozvoj měření je obecně cha-
rakterizován pojmem Smart Grids. Kon-
cepci Smart Grids je nutné chápat v plné
šíři, tj. jako chytré distribuční sítě a nejen
jako chytré rozhraní distribučních sítí u zá-
kazníka. 

Znamená to, že pracujete v duchu hesla, že
štěstí přeje připraveným…

Ano, snažíme se být připraveni, abychom
zvýšili pravděpodobnost našeho úspěchu.

Úspory energie se dnes skloňují ve všech
pádech. Na prvém místě v jejich rámci se
uvádí zateplování budov. V tomto případě
se podle nás nedá hovořit o přímých úspo-
rách, ale spíše o vynakládání prostředků na
podporu průmyslu. Přímé úspory předsta-
vují řešení, které dokáží významně snížit
spotřebu energie s minimálními náklady
a ne ty, které převyšují, mnohdy několika-
násobně, vlastní úsporu energie, takže
v konečném důsledku se jedná o ztrátovou
investici. Jak Vy vidíte úspory energie
z pohledu činnosti vaší společnosti, mů-
žete nám uvést příklady, jak jich je dosaho-
váno?   

Zde jsou obsaženy dvě otázky. Zájem
o zvýšení úspor, přesněji měrných úspor, je
obecně namístě, i když má své limity a ome-
zení. V situaci, kdy výroba elektrické energie
je určena vnějšími, na lidských možnostech
nezávislými vlivy, může ohrozit chod sys -
tému distribuce elektřiny stejně jako nedo-
statek elektřiny i její přebytek.  

Jako příklad úspor energie a redukce zby-
tečných ztrát, z pohledu naší společnosti
uvedu návrh transformátoru s děleným já-
drem Smart PTD s nestandardizovaným
jmenovitým sekundárním proudem 20 mA,
který nejenže šetří elektrickou energii, ale
i kvalitní feromagnetický materiál i měď.
Vzdálenosti mezi transformátorem a měři-
cím nebo indikačním přístrojem na hladině
nn jsou nejvýše v jednotkách metrů a mo-
derní měřicí přístroje mají podstatně vyšší
citlivost proudových vstupů, než měly pří-
stroje klasické z poloviny minulého století.
Proto je letité dodržování standardizovaného
jmenovitého proudu 5 A nebo 1 A v sou-
časné době i na hladině nn technicky nepo-
třebné a z hlediska životního prostředí ne-
šetrné. Samozřejmě, že jiná je situace na hla-
dinách vvn a vn.  �
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Jedním z největších znečišťovatelů ži-
votního prostředí je automobilový
provoz. Stále přísnější emisní před-

pisy proto nutí výrobce aut vyvíjet dokona-
lejší pohonné jednotky a rafinérie zvyšovat
kvalitu motorových paliv. Přesto jsou tra-
diční paliva, benzín a nafta, v posledních
letech nahrazována jinými zdroji. Mezi nej-
více využívané alternativní pohonné
hmoty patří zemní plyn, který je z hlediska
ekologie vhodnější a je i ekonomicky vý-
hodnější. Praktické zkušenosti s provozem
motorových vozidel na zemní plyn po-
tvrdily konkurenceschopnost tohoto pro-
vozu s kapalnými palivy. Zemní plyn v do-
pravě má tedy rozhodně budoucnost, což
dokazuje i rychle rostoucí počet uživatelů
automobilů na tento pohon.

Mezi společnosti, které v České repub-
lice sázejí na využití CNG – stlačeného
zemního plynu v dopravě (Compressed
Natural Gas), patří firma VEMEX. Pana
Ing. Huga Kysilky, ředitele marketingu a PR
společnosti VEMEX, s. r. o., jsme se proto
zeptali:

VEMEX patří mezi společnosti, které se
významným způsobem angažují ve využití
zemního plynu v dopravě včetně výstavby
čerpacích stanic. Kde všude se s nimi mů-
žeme setkat?

Odpověď na tuto otázku musím začít
rozdělením našich stanic po skupinách. Do
první skupiny patří naše stojany na čerpa-
cích stanicích LUKOIL a to v Ostravě,
Opavě, Olomouci a Dvoře Králové.

Druhá skupina jsou stanice na CNG situo -
vané především pro vozy České pošty
a veřejnosti v Plzni (ulice Chebská), Hodo-
níně a Kolíně.

Třetí skupinu tvoří dvě stanice s naším
logem a to v Praze Malešicích a Benešově.
Majitelem stanic je firma CNG Port s níž
máme dohody o spolupráci včetně dlou-
hodobých smluv a podobný případ je sta-
nice v areálu firmy Gascontrol - Havířov
Horní Suchá. 

Další skupinou jsou stanice, kam jenom
dodáváme CNG a to Autoexpert v Terezíně
a dvě stanice postavené firmou Bonett –
ČSAD Kladno a Chodov.

Nemůžete se s námi setkat ve dvou sta-
nicích CNG v areálu cihelen koncernu Wi-
enerberger, ale tam jsme také dovedli
CNG.

A úplně na závěr je naše malá stanice
pro osobní vozy v areálu naší společnosti.  

V letošním roce bychom jich měli mít
v České republice celkem 80. Podaří se to?

To je otázka? V letošním roce VEMEX
zatím postavil 3 čerpací stanice – Plzeň,
Hodonín a Kolín. Dalších 7 v Zábřehu, Pří-
brami, Plzni Černicích, Praze Podbabě,
Mostě, Hradci Králové a Brně musíme
otev řít do konce roku. Pokud je k dnešnímu

dni postaveno a funguje 56 stanic, tak
s těmi našimi 7 jsme na 63. Pro naše ko-
legy z E.ON, RWE, Pražské plynárenské,
Vítkovic, Bonettu atd. zbývá postavit zby-
lých 17.

Před 2 až 3 roky bych tomu nevěřil, ale
nyní je situace jiná, a pokud jich nebude
přesně 80, tak se dostaneme velmi blízko
tomuto počtu. 

Podle jakého klíče se rozhodujete, kde je
zřídíte?

Naše první zaměření bylo na spolupráci
s firmami Lukoil a Gascontrol. Následně
jsme zareagovali na správný krok vedení
České pošty a tím byl postupný přechod
vozidel na CNG. To samé se týkalo kon-
cernu Wienerberger.

Dáváte přednost jejich výstavbě v rámci
jednotek na kapalná paliva, tedy jako sou-
část stávajících čerpacích stanic, nebo na
zelené louce?

Začali jsme v rámci stanic a pokraču-
jeme se „ stavbami na zelené louce“.
Nutno podotknout, že k čerpacím stanicím
se opět vracíme. Týká se to nových pro-
jektů Praha Zdiby – stanice Lukoil a v příš-
tím roce ještě Mohelnice a Pelhřimov.

S jakými hlavními problémy se potýkáte
při jejich výstavbě?

Na takový to dotaz lze odpovědět sáho-
dlouze nebo krátce. My máme zájem o vý-
stavbu stanic CNG a o co největší rozšíření
ekologické a daleko čistší dopravy, navíc
podstatně ekonomičtější, proto odpovím
krátce. Každá výstavba sebou nese nějaké
problémy. 

Peníze jsou až na prvním místě, říká
známé rčení. Úspory, které vznikají pře-
chodem na zemní plyn v dopravě, předsta-

vují pro firmy, které se tak rozhodly, ne-
malé částky. Přibývá v ČR společností,
které chtějí mít úspornou a ekologičtější
dopravu?

Jasně že přibývá, ale stále je to ještě
málo. Nárůst vozového parku nezajistí re-
ferentské služební vozy, ale především
segment malých a středních podniků zajiš-
ťující rozvoz hotové produkce nebo služeb.
Samozřejmě budu vždy prosazovat pře-
chod vysokozdvižných vozíků, jak to usku-
tečnil koncern Winerberger v cihelnách
v Jezernici a Novosedlích. Sice to není tak
viditelné jako když mění vozový park na-
příklad Česká pošta, ale pro cihlářský kon-
cern znamená přechod od nafty k CNG vý-
znamné snížení provozních nákladů a zlep-
šení ekologie uvnitř závodů. 

Postupně a velmi rychle rozpracová-
váme další pobídky pro zájemce z řad pod-
nikatelů mající flotilu z vozidel na CNG
nebo plánujících změnu ve vozovém
parku.

Máme partnery, kteří obchodují s vozidly
na CNG, máme i partnery, kteří provádějí
předělávky z benzinových pohonů na
pohon na CNG. Takže samozřejmě mů-
žeme tyto partnery doporučit, ale hlavně
můžeme nabídnout svoje CNG karty, tzn.
bezhotovostní čerpání a pokud budou
partneři využívat našich stanic nebo stanic
kam dodáváme, jsme schopni i projednat
určité cenové zvýhodnění. Toto vše svědčí
o tom, že naše společnost dělá a ještě
udělá maximum pro rozvoj tohoto seg-
mentu v dopravě. 

Čerpací stanice jen stavíte nebo je i provo-
zujete. Pokud ne, v jakém smluvním
vztahu s VEMEXEM vznikají? 

Stavíme a dodáváme plyn. Lukoil sta-
nice provozuje, řada ostatních stanic je
bezobslužných. Úhrada se provádí buď
plynárenskými kartami, nebo platebními
kartami a někde i v hotovosti. 

Máte ve svých plánech i výstavbu čerpa-
cích stanic, které budou využívat vyčiš-
těný bioplyn nebo plyn vznikající metani-
zací CO2? 

První jednání o možnosti využít bioplyn
jsme uskutečnili. Je to dobrý směr, ale
zatím ne tak jednoduchý jako využití zem-
ního plynu z plynárenských sítí. Byli jsme
s těmito projekty seznámeni jak v Německu,
tak Holandsku, ale především ve Finsku. 

Ve Finsku k tomuto segmentu přistupují
s úplně jinou filosofií. Pro ně je samotné
využití bioplynu v dopravě něco jako spl-
nění dalšího kroku k ekologizaci prostředí.
Jak nám vysvětlili naši partneři z finské
firmy GASUM, „my anebo řada našich
partnerů bez ohledu na to, že bioplyn (i po
státní dotaci) je dražší než CNG, jej do
svých vozů čerpáme a hrdě se k tomu hlá-
síme“. 

Nárůst vozového parku na CNG nezajistí referentské služební
vozy, ale především segment malých a středních podniků
zajišťující rozvoz hotové produkce nebo služeb
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Autobusy na zemní plyn budou v brzké
době v městské dopravě běžným jevem,
bude se využívat i v kamionové dopravě
a zřejmě i v zemědělství. V tisku byla pu-
blikována řada zpráv o testování traktorů.
Připravujete se i na tuto alternativu? 

Autobusy a vozy na svoz odpadu, to je
podle mne nejsprávnější krok všech ma-
gistrátů.

Fandím tomu neskutečně. Kamionová
doprava má již své zastoupení především
kamionem IVECO, ale zde bude rozšíření
také ne zítra. 

Otázka traktorů na CNG, to je samo-
zřejmě asi sen každého zemědělce, protože
úspora je jednoznačná. V tomto případě je
tady i ekologický pohled, protože i když se
hodně za posledních 20 let v zemědělství
změnilo, tak v dopravě ne. Rozvoj CNG by
znamenal asi postupně i odbourání tzv. ze-
lené nafty.

Nabízíte případným zájemcům z kategorie
malých firem i „domácí“ čerpací stanice?

To je práce Motoru Jikov a ostatních, ale
všem to doporučujeme. Náš kolega Jiří
Šimek z E.ON tuto domácí plničku má
doma a moc si libuje. My jsme také s tou
naší plně spokojeni. Celkem máme 4 slu-
žební vozy na CNG a „přetlak“ u plničky
nikdy nevznikl.

Vy osobně jezdíte automobilem na zemní
plyn?

Samozřejmě, mám služební vůz VW
Passat na CNG, no abych byl přesnější –
jde o kombinaci 30 litrů CNG a 30 litrů ben-
zínu. Samozřejmě z 90 procent automobil
jede na pohon CNG.

Stavíte čerpací stanice na stlačený zemní
plyn, uvažujete do budoucna i o stanicích
na zkapalněný zemní plyn?

Tak to jsme už moc daleko. Využití LNG
v dopravě se týká především zemí Latinské
Ameriky, USA, Austrálie,… Loni nám při
jedné prezentaci v Gazpromu Germania
ukázali krátký film, na kterém nás americký
majitel velké přepravní firmy seznámil
s čerpáním LNG do jednoho kamionu. Celý
proces trval kolem 3 minut a kamion vyjel.
Navíc loni v rámci propagačního pro-
gramu Modrý koridor jela delegace propa-
gující plyn z Helsinek do Stockholmu na
lodi s pohonem LNG. Evropská unie pro
rozvoj dopravy na LNG má pracovní název
také Modrý koridor. Do tohoto projektu
však přímo středoevropské země nepatří.
To ale neznamená, že by se u nás nedal
tento projekt rozhýbat. Česká republika má
navíc jednoho z nejvýznamnějších dodava-
telů této technologie na světě a tím je
firma Chart-Ferox Děčín. To znamená, že
technologie zde je. Otázka zní pro koho?
Asi nejlépe to vyznívá pro kamionovou do-
pravu nebo autobusy. Neříkám, že už víme
jak toto uchopit. S partnery z Děčína na
toto téma komunikujeme více jak 5 let. Ale
patříme do skupiny Gazprom a hlavním ta-
hounem kromě samotného Gazpromu je
náš hlavní akcionář a tím je Gazprom Ger-
mania, který tento rozvoj velmi prosazuje
a proto se možná s nimi svezeme dál. Mu-
síme si uvědomit, že postavením samotné
stanice LNG a zajištěním cisterny s LNG
(buď z Holandska, Španělska nebo Polska)
to nekončí, ale teprve začíná, protože musí
být někdo, kdo to LNG bude čerpat resp.
využívat. Není to jednoduché, ale co je. �
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Hlavní výhody 
zemního plynu v dopravě

Ekologie

Vozidla na zemní plyn produkují vý-
razně méně škodlivin. A to jak dnes
v emisních limitech sledovaných
škodlivin - oxidů dusíku NOx, oxidu
uhelnatého CO, pevných částic PM,
tak i karcinogenních látek - polyaro-
matických uhlovodíků, aldehydů, aro-
mátů včetně benzenu. Rovněž vliv na
skleníkový efekt je u vozidel na zemní
plyn menší v porovnání s benzínem či
naftou. Při tankování plynu nemůže
dojít ke kontaminaci půdy jako u ka-
palných paliv.

Ekonomika
Zemní plyn je dnes nejvýhodnější po-
honnou hmotou. Současné ceny stla-
čeného zemního plynu se pohybují
okolo 18 - 19 Kč/m3, v porovnání s ben-
zinem jsou zhruba poloviční.

Provoz
Lepší směšování plynu se vzduchem
umožňuje rovnoměrnější plnění válců
a tím menší zatěžování motoru. Vy-
soké oktanové číslo zemního plynu
(130) umožňuje motoru pracovat
i v oblasti výrazného ochuzení pali-
vové směsi, zvyšuje se odolnost vůči
klepání motoru. U dvoupalivových
sys témů se zvyšuje celkový dojezd vo-
zidel.

Bezpečnost 
Motoristé se nemusí obávat o svou
bezpečnost, např. při havárii, neboť
CNG je vzhledem ke způsobu usklad-
nění ve vozidle a jeho vlastnostem nej-
bezpečnějším palivem pro pohon auto-
mobilů. Zemní plyn se volně rozpty-
luje, je lehčí než vzduch, má vysokou
zápalnou teplotu. Nutnost skladovat jej
pod vysokým tlakem znamená, že je
uskladněn v silnostěnných tlakových
nádobách, které pevnostně vydrží ně-
kolikanásobný tlak, nádrže odolávají
nárazu při havárii. Pro případ přerušení
plynového potrubí jsou nádrže jištěny
bezpečnostními ventily, které uzavírají
nádrže, takže zemní plyn nemůže uni-
kat a vytvářet tak výbušné prostředí.
V případě požáru vozidla tavná pojistka
nádrží zajistí postupné vypouštění
a vyhoření plynu, tak aby nedošlo k ex-
plozi nádrže.

Distribuce
Zemní plyn je přepravován již vybudo-
vanými plynovody, jeho používáním se
snižuje počet nákladních cisteren s ka-
palnými pohonnými hmotami na silni-
cích.

Perspektiva 
Zásoby zemního plynu mají více než
dvojnásobnou životnost oproti ropě,
z které jsou vyráběny benzin, nafta,
propan-butan.



Každá mapa obsahuje výběr dvanácti
úspěšných projektů, které jsou ukáz-
kou toho, jak přeshraniční spolu-

práce může vypadat a jaké nepřeberné
množství aktivit lze podpořit,“ přiblížil pro-
jekt Jiří Horáček, ředitel odboru evropské
územní spolupráce MMR. Ve spolupráci
s regionálními rádii pak představilo MMR
v letních měsících veřejnosti úspěšné pro-
jekty přeshraniční spolupráce. 

Evropa bez hranic

Česko-bavorská spolupráce funguje na jed-
ničku. České republice tak v roce 2014 ne-
propadne ani jedno euro. Objem certifiko-
vaných výdajů (plateb obdržených z Evrop-
ské komise) česko-bavorského programu
přeshraniční spolupráce přesáhl 89 % cel-
kové alokace. Tím se tento program zařadil
na první místo mezi všemi operačními pro-
gramy v České republice a na druhé místo
mezi všemi operačními programy Cíle Ev-
ropská územní spolupráce v rámci Evrop-
ské unie. Při započtení zálohových plateb
bylo navíc již nyní splněno klíčové pravidlo
n+2 a České republice tak v roce 2014 ne-
propadne ani jedno euro.

Nevšední zážitky a vzdělávání populárně
naučnou formou nabízí Česko-německé
kulturní centrum Kvilda, Vesnické muzeum
v Halži u Tachova, areál Sv. Linhart v Kar-
lových Varech, Muzeum Fotoateliér Seidel
v Českém Krumlově či Česko-německé na-
učné centrum řeky Ohře v Královském Po-
říčí u Sokolova. Turisté jistě ocení nově
zpřístupněnou naučnou stezku po Sou-
marských rašeliništích a zlepšení komfortu
pro cestující v Novém Údolí na Pracha-
ticku. Cyklisté zase možnost navštívit při
poznávání Domažlicka také Dračí jezero
v Bavorsku nebo vyřešení nebezpečného
místa nedaleko Chebu. Důležitou součástí
jsou aktivity zaměřené na odbourávání ba-
riér mezi lidmi. Ty reprezentují projekty
Česko-německé fotbalové školy a Koordi-
načního centra výměn česko-německé
mládeže Tandem. Projekty z oblasti vědy
zastupuje odborný výzkum chování nej-
větší kočkovité šelmy u nás rysa ostrovida
a jeho kořisti srnce obecného.

Speciální letní propagační akce v pří-
padě česko-bavorského programu vy-
vrcholila 26. července na Kvildě. Veřejnosti
byly poutavou a populárně naučnou for-
mou představeny projekty obce Kvilda,
Centra umění Kvilda, Správy NP a CHKO
Šumava či Českokrumlovského rozvojo-
vého fondu. Návštěvníci se mohli dále se-
známit s českou a bavorskou kuchyní, kra-
jovými specialitami a lidovým folklórem.
Součástí akce bylo rovněž vystoupení kou-
zelnického dua New Absolon.

Ministryně Jourová a bavorský ministr
Söder podepsali 5. června záměr vytvořit
společnou koncepci rozvoje česko-bavor-
ského příhraničí. Česká republika a Svo-

bodný stát Bavorsko chtějí zpracovat spo-
lečnou Koncepci rozvoje česko-bavor-
ského příhraničí.  Dokument má zahrnovat
bavorské vládní obvody Horní Franky
(Oberfranken), Horní Falc (Oberpfalz),
Dolní Bavorsko (Niederbayern) a české
kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský.

Společným cílem je podpora atraktiv-
ních a konkurenceschopných měst a regi-
onů. Koncepce má mimo jiné obsahovat
témata jako vybudování hospodářského
a investičního prostoru orientovaného na
budoucnost, vytvořit nezávislý kulturní
a vědecký prostor a vybudovat hospodář-
ské, kulturní a sociální propojení v regionu.

„Oceňuji dosavadní spolupráci, která se
promítá do řady konkrétních projektů.
S kolegy hejtmany budeme pracovat na
společné koncepci a případných legislativ-
ních bariérách pro zkvalitnění příhraniční
spolupráce. Co nejdříve ustavíme pracovní
skupiny, které zpracují témata. Cítím velký
potenciál obou regionů, a proto říkám,
slova končí, začíná práce,“ řekla minis -
tryně Jourová.

Podle ministra Södera je tento den pro
Bavorsko mimořádný, protože navazuje na
dřívější dlouholeté vazby s Českou republi-
kou. „Dnes už nejsme jenom sousedé,
jsme přátelé. Proto je pro nás velmi důle-
žitý rozvoj česko-bavorského příhraničí.
Jsme opravdu šťastni, že máme Evropu
bez hranic,“ zdůraznil Markus Söder.

Největší z pěti programů

První srpnovou sobotu byly představeny
úspěšné projekty přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polsko. Na náměstí T. G.
Masaryka ve Vrchlabí se konala druhá ze
speciálních letních propagačních akcí,

které mají upozornit na úspěšnou přeshra-
niční spolupráci.

Návštěvníkům zazpívala česky i polsky
zpěvačka Gábina Goldová, dále se předsta-
vil pěvecký sbor Hron z Náchoda a zpěvák
Josef IX. Přítomní měli možnost seznámit
se s činností a technikou hasičů ze Špind-
lerova Mlýna i s projekty Krkonošského ná-
rodního parku. Malí návštěvníci si užívali
trampolínu, skákací hrad, malování na ob-
ličej i výtvarnou soutěž o ceny.

Operační program přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Polsko je svým
rozsahem největší z pěti obdobně koncipo-
vaných programů realizovaných v období
let 2007-2013 na území České republiky.
Tato skutečnost ostatně odpovídá i faktu,
že společná hranice obou států je zdaleka
nejdelší. Dohromady obě partnerské země
složily alokaci finančních prostředků použi-
telných pro spolufinancování společných
aktivit ze strukturálních fondů ve výši
téměř 220 mil. eur.

„Díky velmi dobré partnerské spolupráci
na všech úrovních se od samotného po-
čátku daří velice dobře naplňovat původní
cíle a ve všech srovnáních z pozice Evrop-
ské komise se program pohybuje na
samém vrcholu,“ uvedl Jiří Horáček.
K dnešnímu datu je z pohledu využití fi-
nančních prostředků v poslední čtvrtině
(projektovým partnerům v obou zemích již
bylo proplaceno 164,5 mil. EUR). Při započ-
tení zálohových plateb je pravidlo n+2 pro
rok 2014 již nyní splněno na 98,3 procent.
„Splnění této povinnosti do konce roku
bude zcela jistě naplněno,“ ujistil Horáček.

Důraz na bezpečnost obyvatel

Konečným příjemcům bylo proplaceno
více než 70 procent. Programy přeshra-
niční spolupráce mají v česko-saském pří-
hraničí dvacetiletou tradici. Od roku 1994
byly realizovány předvstupní programy
Phare CBC a od roku 2004, kdy se Česká re-
publika stala členem EU, ve spolupráci se
Svobodným státem Sasko velmi úspěšně
čerpá prostředky v rámci společného přes -
hraničního programu. V období 2007–2013
bylo pro Program přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným stá-
tem Sasko vyčleněno 207,4 mil. eur. Z této
sumy je konečným příjemcům proplaceno
více než 70 procent.

„Toto číslo dokumentuje stálý nárůst
proplacených částek v přímé souvislosti
s úspěšnou realizací programu. Nehrozí
tak nebezpečí, že by se programu nepoda-
řilo vyčerpat peníze za zrealizované aktivity
projektů,“ zdůraznill Jiří Horáček.

V případě česko-saského programu,
který klade velký důraz na zajištění bezpeč-
nosti obyvatel a návštěvníků pohraničí se
v sobotu 23. srpna představily v rámci dne
česko-saské spolupráce v akci tři sbory
dobrovolných hasičů ze Saska a České re-

Programy přeshraniční spolupráce jsou velmi úspěšné
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj připravily vzorové mapy
projektů podle jednotlivých programů přeshraniční spolupráce v období 2007-2013. 
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publiky. Svoji práci prezentovali i policejní
kynologové. Příjemci dotace představili
úspěšné projekty s tématikou hornické mi-
nulosti Krušných hor, kulinářských speci-
alit i projekty zaměřené na životní pro-
středí, například na odvádění a čištění od-
padních vod. Možnosti v oblasti posílení
kulturních zážitků na Labi představilo ob-
čanské sdružení Niké projektem Cargo Gal-
lery.

V rámci doprovodného programu byla
zdarma zpřístupněna komplexně zrekon-
struovaná rozhledna na Klínovci a ote-
vřena hasičská zbrojnice na Božím Daru.
Návštěvníci mohli ochutnat regionální ko-
láčky, děti čekalo malování na obličej,
trampolína a soutěže.

Hranice bez bariér

Operační program přeshraniční spolu-
práce mezi Rakouskem a Českou republi-
kou je jedním z pěti přeshraničních pro-
gramů financovaných z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. V období 2007-2013
pro něj bylo vyčleněno na realizaci pro-
jektů celkem 107,44 mil. eur. Celkem bylo
schváleno 206 projektů v celkové hodnotě
107 milionů eur. Evropská komise byla po-
žádána o proplacení téměř 70 procent vý-
dajů.

„Česko-rakouská přeshraniční spolu-
práce trvá zhruba již dvacet let a neustále
se rozvíjí. Od předvstupních programů
Phare CBC, přes iniciativu INTERREG IIIA
až po současný operační program přeshra-
niční spolupráce Rakousko-Česká republika
jsou realizovány projekty, jejichž konečným
účelem je podpora udržitelné přes hraniční
spolupráce a odstraňování bariér mezi
oběma státy,“ vyzdvihl Jiří Horáček.

Oblast podpory je v rámci České repu-
bliky směřována na území tří krajů – Jiho-
českého, Jihomoravského a Vysočina. Ra-
kouské území je vymezeno kraji spolko-
vých zemí Horní Rakousko, Dolní Rakou-
sko a městem Vídeň.

Letní propagační akce s názvem Den
česko-rakouské spolupráce se konala 30.
srpna na náměstí ve Vyšším Brodě. Náv-
štěvníkům byly podrobněji prezentovány
úspěšně realizované projekty jako napří-
klad přeshraniční Zemská výstava zamě-
řená na život v příhraničí a kulturní a umě-
lecké poklady nebo projekt Společné akti-

vity vodní záchranné služby Českého čer-
veného kříže a Horního Rakouska, jehož
účelem bylo vytvoření podmínek pro
výkon vodní záchranné služby na obou
stranách hranice. 

V rámci doprovodného programu bylo
pro návštěvníky připraveno kouzlení v po-
dání Richarda Nedvěda, představily se
také jihočeské a rakouské taneční i pěvecké
sbory. Pro nejmenší byly připraveny
atrakce v podobě trampolíny a malování
na obličej. Další možností byla návštěva
cisterciáckého kláštera s prohlídkou Závi-
šova kříže.

Impuls pro další spolupráci

Operační program přeshraniční spolu-
práce Česká republika - Slovensko, který
funguje v programových periodách EU již
od roku 2004 je v porovnání s ostatními
přeshraničními programy realizovanými
v ČR nejmenší. Stal se ale důležitým zdro-
jem finančních prostředků pro udržení
a prohlubování spolupráce a kontaktů da-
ných historickým soužitím obyvatelstva
před rozdělením tehdejšího Českosloven-
ska v roce 1993. I navzdory skutečnosti, že
obyvatelstvo žilo ve společném státě, pro-
gram se stal impulsem pro spolupráci na

úrovni samospráv československého pří-
hraničí. Určen je především pro subjekty
z řad veřejné správy, tedy pro obce a jejich
sdružení a neziskový sektor. 

MMR spolu s Ministerstvem zemědělství
a rozvoje venkova SR hospodařily v tomto
programovém období s finanční částkou
92 mil. eur, ze které bylo na zrealizované
projekty dosud proplaceno projektovým
příjemcům 63 mil. eur (69 % celkové alo-
kace – rozdělení dostupných peněz).
„K dnešnímu dni je pravidlo čerpání n+2
splněno ze 70 procent. To znamená, že ne-
hrozí, že do konce roku 2015, kdy program
musí být účetně ukončen, nebudou fi-
nanční prostředky vyčerpány,“ řekl Jiří Ho-
ráček. 

Na náměstí ve Valašském Meziříčí vy-
vrcholila druhou srpnovou sobotu třetí
propagační akce MMR k přeshraniční spo-
lupráci. Populární slovenská zpěvačka Kris-
tína přilákala desítky lidí, stejně tak i dětský
folklórní soubor Bukovinka z Turzovky,
který zazpíval směs Slovenských lidových
písní. Přítomní měli možnost seznámit se
s úspěšnými projekty Hvězdárny z Valaš-
ského Meziříčí a s projekty Občanského
sdružení ochránců přírody. Malí hosté si
užívali trampolínu, malování na obličej
i rozvíjející logické hry. �
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Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-
ČSL) si minulý týden stěžoval, že jsme
v Česku zbytečně „připodělaní“ z dopadů
obchodní války mezi EU a Ruskem. Což je
v české veřejné debatě poměrně vzácné vy-
jádření. Jak to vidíte Vy? Neměli bychom se
na tu situaci dívat aspoň trochu pozitivněji?

Podle toho, co jsme prozatím zjistili od
firem, se na tu situaci vůbec pozitivně dívat
nemůžeme. Provedli jsme mezi našimi členy
průzkum a zeptali se jich, zda se sankcemi
souhlasí a jaké očekávají dopady. Z odpo-
vědí vyplynulo, že dvě třetiny českých firem
jsou proti sankcím a jedna třetina je podpo-
ruje.

Jaký typ podniků byl pro a jaký proti?
Ty názory jsou přítomné v podobné míře

mezi různě velkými i různě zaměřenými pod-
niky. Co je ale důležité – z té jedné třetiny, která
sankce podporuje, se zhruba dvě třetiny vyjá-
dřily v tom smyslu, že očekávají vážné dopady
sankcí. Nešlo tedy o firmy, kterých by se
sankce vůbec netýkaly. 

Na veřejnosti se objevují různá čísla, která se
snaží vystihnout, jak velké by ty dopady
mohly být. Jaké údaje máte k dispozici jako
Svaz průmyslu?

Je to trochu věštění z křišťálové koule. Ne-
víme, jak dlouho budou sankce trvat a jestli
nastane nejhorší varianta, která by znamenala
konec obchodů s Ruskem. V krátkodobém ter-
mínu, tedy během letošního a příštího roku,
lze počítat se ztrátou desítek miliard korun.
V dlouhodobějším horizontu, tedy pokud by
došlo ke ztrátě ruského trhu, by šlo o stovky
miliard. Pro české firmy představuje největší
problém zboží dvojího užití. Do této kategorie
spadají například obráběcí stroje a další zaří-
zení, která mohou případně sloužit i pro vojen-
ské účely. Firmy mají možnost požádat o li-
cenční povolení, při kterém se zkoumá, jestli
koncový uživatel působí v civilním sektoru.
Otázkou ale zůstává, jak dlouho bude posuzo-
vání trvat a jestli to třeba ruské partnery ne-
odradí.

Není to s těmi čísly trochu podobné jako na
jaře, teprve se začalo mluvit o možných sank-
cích a hned se začaly objevovat dohady
o tom, kolik pracovních míst nás to bude stát
– přestože tehdy ještě vůbec nebylo zřejmé,
jak by sankce měly vůbec vypadat?

V tuto chvíli už to ovšem známo je. Byly vy-
jmenovány čtyři oblasti sankcí. Pokud pominu
finanční sektor, kde se sankce našich členů
tolik týkat nemusí, tak jsou to právě zařízení
a technologie dvojího užití a ropný sektor, ve
kterém se sankce vztahují na definovaný se-
znam technologií. To znamená, že dopady
současných sankcí se odhadovat dají. Nevíme
však, co bude dál.

Svaz průmyslu se definuje jako apolitická
organizace. Nepřísluší nám posuzovat, jestli
jsou sankce správné, nebo ne, ale musíme
upozorňovat na jejich dopady. A bohužel
nejde o nějakou katastrofickou vizi, ale realitu.
Čísla se samozřejmě mohou lišit, ale každo-
pádně to bude problém. Jako nejhorší aspekt
vnímáme ztrátu ruského trhu. Místo českých
firem tam mohou přijít podniky z Asie nebo ji-
ných částí světa a bude velmi obtížné se tam
vracet. Ať chceme nebo ne, Rusko pro nás
bylo a stále je významným partnerem. Rozvoj
obchodních vztahů jsme podporovali i v zájmu
exportní diverzifikace, abychom nevyváželi jen
do zemí EU.

PO LETADLE NEBYLO ZBYTÍ

Ale proč zrovna Rusko?
Existuje řada důvodů, proč je ruský trh pro
české firmy zajímavý. V tomto směru panuje
určitá dlouholetá tradice. Roli hrají znalosti
podmínek, znalosti jazyka a kompatibilita mezi
tím, co české firmy vyrábějí, a ruskými potře-
bami. To se týká například výrobních zařízení
pro průmysl, protože oni si řadu věcí vyrobit
neumí. Prozatím stojí ruská ekonomika přede-
vším na vývozu surovin. Současnými kroky je
ale můžeme nepřímo donutit k vlastní industri-
alizaci, o které už se v Rusku dlouho mluví –
a pozici tam ztratíme. 

Můžeme se bavit o tom, jestli jsou ekono-
mické sankce účinným nástrojem pro nějaký

nátlak. Z mého pohledu nejsou. Když se podí-
váte do historie třeba na sankce proti Íránu, ta
opatření vždy nejvíc postihnou obyvatelstvo
dané země nebo soukromé firmy, které s ní
obchodují. Ne toho, koho by postihnout měly.

Takže podle Vás sankce svůj účel neplní?
Myslím si, že ne. Dají se označit spíše za ur-

čitou „promo akci“ pro veřejnost a média. Ale
ve finále nejspíš účinné nebudou. Jak už jsem
ale říkala, nám jako Svazu tuto situaci z poli-
tického hlediska hodnotit nepřísluší. Takže
tento názor nemusí být relevantní.

Ona je taky otázka, jestli se může Evropská
unie zachovat jinak.

Určitě. A je také jasné, že po sestřelení ma-
lajsijského letadla nebylo jiného zbytí, než
s nějakými přísnějšími sankcemi přijít.

Říkala jste, že firmy si už dovedou dopady
sankcí docela jasně představit. Dají se vyjme-
novat konkrétní příklady podniků a zboží,
které do Ruska dodávají a které by to mohlo
postihnout?

Konkrétní firmy bohužel nebudu uvádět,
mohlo by to poškodit jejich jméno u obchod-
ních partnerů i v jiných zemích. Je to oblast
dodavatelů pro těžební průmysl, výrobci obrá-
běcích strojů a řada dalších dodavatelů tech-
nologií a zařízení například pro letecký, ale
i zpracovatelský průmysl.

A jsou firmy, které budou mít problém s finan-
cováním svých projektů kvůli sankcím ve fi-
nančím sektoru?

To konkrétně říct neumím. Na informační
schůzce, kterou pořádalo ministerstvo prů-
myslu, ale padaly i dotazy na toto téma. Jedna
firma uvedla, že korespondenční banka, která
financuje jejich případ, zadržela platbu. A to
přesto, že k tomu nebyl žádný důvod, protože
to nebylo zboží, na které by se vztahovaly
sankce. Ty navíc platí jen pro smlouvy uzav -
řené po 1. srpnu 2014, což nebyl ten případ.
Kvůli opatrnosti nebo kvůli vnitřním předpi-
sům ovšem došlo k zadržení platby. Pak také
existuje obava, že Česká exportní banka napří-
klad poskytla úvěr na financování nějakého
projektu, ale ten nebude nikdo splácet. Ně-
které firmy mají samozřejmě také kontrakty
s ruskými bankami, které jsou přímo na sank -
čním seznamu.

KOMPENZACE PŘIJDOU TĚŽKO

Zmiňovala jste ten případ se zadrženou plat-
bou, na kterém se ukazuje, že nepřímý, psy-
chologický dopad sankcí, je také dost silný.
A může trvat i déle, než sankce samotné...

To je pravda. Rusové jsou velmi hrdí, to je
třeba brát v úvahu. Současnou situaci berou
jako určitou zradu. Je otázka, jak se budou

Dagmar Kuchtová: Když z exportu vyškrtneme Rusko,
můžeme škrtnout půlku světa
„Musíme místo Ruska hledat nové trhy, ale nepůjde to mávnutím proutku,“ říká nastávající generální
ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová v rozhovoru o postoji firem k obchodní válce
s Ruskem, zájmu podniků o Ukrajinu, nové podobě exportní strategie, Číně a politice lidských práv.
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Novou generální ředitelskou Svazu průmyslu
a dopravy, nejvýznamnějšího svazu zaměstnavatelů
v ČR, bude od 1. října Dagmar Kuchtová (na snímku).
Autor: ČTK/PR/Svaz průmyslu a dopravy ČR



v budoucnu dívat na Českou republiku. My
jsme měli v Rusku vždy velice dobrou pozici.
Současný vývoj ale může vést k dlouhodobé
ztrátě důvěry, což je vážnější než sankce.

Dá se na to ale dívat taky opačně. Rusko bude
mít problém s tím, že ztratí řadu dosavadních
partnerů. A na druhé straně pro české firmy
to může být impuls k objevování jiných trhů.
Mohou třeba tlačit na vládu, aby stát ještě
více podporoval export do nových zemí.

Platí to jen do jisté míry. Nikdo asi nečeká,
že stát řekne: „Od 1. ledna budete vyvážet do
Ameriky a my vám k tomu vytvoříme pod-
mínky.“ Co vlastně může stát udělat? Může vy-
tvořit fondy pro exportní banku, které by pos -
kytovaly zvýhodněné úvěry, může otevřít am-
basádu nebo kancelář CzechTrade, může vy-
pravit delegaci s firmami nebo uspořádat ve-
letrh. To je asi všechno. Navíc, řada firem,
které s Ruskem obchodují, musely v případě
některých výrobků projít složitým procesem
a získat různé certifikáty a povolení. Někteří do-
konce vyrábějí přímo na míru pro ruský trh,
protože ruské normy jsou rozdílné a neplatí
tam evropská standardizace. Takže změna ne-
přijde mávnutím proutku. Bude to bolet. Po-
chopitelně nám ale nic jiného nezbude. Svaz
bude na stát vyvíjet tlak, aby ukázal směry, kte-
rými se vydat. Možná se zaměříme na USA.
Vyjednává se transatlantická dohoda, což by
nějaké usnadnění přinést mohlo.

Od začátku roku český export do Ruska po-
klesl. Bylo to ještě předtím, než vůbec přišly
sankce. Dá se to v podstatě vyložit tak, že je
to výsledek aktivity ruského státu. Když chtějí
některé firmy žádat kompenzace po vládě
a po EU, neměly by se také obrátit na Ruskou
federaci?

Na to by Rusové samozřejmě reagovali
s tím, že si začala Unie. Nepřipouštějí, že by na
Ukrajině něco podněcovali, ačkoliv všichni
víme, že to tak asi je. Svaz se ovšem na kom-
penzace dívá skepticky. Jsme realisté a víme,
že k nim dojde jen těžko. Také je to do určité
míry riziko podnikání. Firmy musí počítat s tím,
že někde může vypuknout válka, může se něco
stát a ony o své obchody přijdou. Tak to prostě
je.

Právě z tohoto pohledu je Rusko riziková
země. Proč je v exportní strategii do roku 2020
definováno jako jedna z dvanácti prioritních
zemí? Ve strategii se uvádí, že priority byly na-
staveny podle požadavků podniků. Už jste ří-
kala, proč je pro ně Rusko zajímavé. Není tady
ale stát od toho, aby takové požadavky zvážil
i ze strategického hlediska? Zvlášť když je
Česko malá země, která může jen obtížně
hájit své zájmy.

V tom případě bychom mohli vyškrtnout
Čínu, středoasijské země a další státy. To by
myslím mezi firmami vyvolalo velkou nevoli.
Byli bychom sami proti sobě. Když se podíváte
třeba na Německo, myslíte si, že by kvůli ně-
čemu takovému přestalo s Ruskem obchodo-
vat? Je to pro ně jeden z nejdůležitějších part-
nerů. Nemůžeme se na to dívat tímhle způso-
bem. Pak by se nedalo obchodovat s polovi-
nou světa. Firmy se dívají na to, kde je pro ně
zajímavý trh a kde mohou se svým zbožím
dlouhodobě uspět.

Na druhé straně, exportní strategie se nyní
aktualizuje. S největší pravděpodobností se

upustí od konceptu pregnantně vyjmenova-
ných prioritních zemí. V budoucnu se bude
strategie zaměřovat spíše na to, aby se firmám
ukázalo co mohou vyvážet, a teprve potom
kam to mohou vyvážet. Je to asi správný krok.
Zatím totiž třeba docházelo i k tomu, že některé
státy považovaly za negativní signál, když mezi
prioritními zeměmi nebyly.

Zmiňovala jste Německo. To je ovšem mno-
hem silnější stát než Česká republika. Má
třeba Česko k dispozici nástroje, jak své zájmy
bránit díky členství v EU? Třeba pokud české
firmy obchodují s Čínou a mělo by dojít k ně-
jakému problému.

Pominu teď případy, ve kterých by došlo
třeba k narušení duševního vlastnictví, pokud
hovoříme konkrétně o Číně. Pro takové pří-
pady platí pravidla, na která se lze odvolat.
Pokud jde ale o strategické záležitosti, jedinou
cestou je vytvářet neformální aliance, ať už se
zeměmi Visegrádské čtyřky nebo například
skandinávskými zeměmi, které jsou nám často
názorově blízké. Sami ovšem tu sílu mít nebu-
deme.

JAK CHYTŘE NA ČÍNU

Když jsme u Číny – jak je to s politikou obrany
lidských práv? V Česku na tohle téma běží už
dlouho diskuze. Je podle Vás možné nastavit
politiku tak, že lze skutečně kombinovat
důraz na lidská práva a rozvíjení obchodních
vztahů?

Nepochybně se to tak nastavit dá. Jenže
právě to jsme nikdy nedělali. Uvedu konkrétní
příklad. V roce 2009 přijal tehdejší předseda
vlády pan Fischer dalajlámu. Nikoliv na neofi-
ciální půdě, což se předtím běžně dělo a Čí-
ňané to nějak skousli. Přijal ho ve Strakově
akademii. Tím v očích čínského režimu potvrdil
legitimitu tibetské vlády. Co z toho vyplynulo?
Pět let ochlazených oficiálních vztahů. Což je
v případě Číny problém. Protože do Číny ne-
můžete jen tak přijet s delegací několika firem.
Tam musíte přijet oficiálně, ideálně s premié -
rem nebo prezidentem. Pak to má teprve ode-
zvu.

A jak to dělat chytře?
Němci nebo Američané sice Čínu kritizují za

lidská práva, ale delegace tam vozí a mají
úspěchy. My jsme šli vždycky hlavou proti zdi.
Nemyslím si, že bychom se měli jako malá
země snažit vyniknout jako obránce lidských
práv. Chápu třeba některé lidi z ministerstva
zahraničí, kteří to považují za cennou značku
zahraniční politiky. Já osobně to tak ale nevní-
mám a přijde mi to někdy až směšné. Snažíme
se dělat něco, na co nám nestačí síly. Čína je
velmi složitá země a je třeba brát v úvahu, že
mezi námi panují odlišnosti. Jako Evropa se
někdy snažíme jiným zemím vnucovat náš
model, který ovšem nemusí být jediný
správný. Chtělo by to větší citlivost. Číňané
dnes o lidských právech naprosto otevřeně
hovoří. Nemůžeme jim ale něco vnucovat. Na
druhé straně, pokud budeme politiku provádět
chytře, nemusíme ani ustupovat z našich
zásad. Číně ostatně podle mého názoru není
dobré ukazovat přílišnou podřazenost nebo
příliš „tlačit na pilu“.

Nakonec ale rozhodují spíš činy než slova. Ho-
vořit o lidských právech a kritizovat Čínu, to

jsou hezká slova. Uzavřít obchod, to je kon-
krétní čin. Problém pak je, když obchodní
zájmy převáží právě nad nějakými vyššími zá-
sadami. Říkala jste, že Česko je malá země
a mnoho toho nezmůže. To nás znovu přivádí
k otázce, jestli není lepší se na podobné země
„vykašlat“ a poohlédnout se po obchodech
jinde.

Je to otázka k diskuzi. Neumím si ale před-
stavit, že by právě tato vláda, která si vzala
vztahy s Čínou za své, v tomto směru začala
provádět nějaké výrazné změny. Čína je i přes
obtížnost a složitost trhu velmi perspektivní te-
ritorium. Jak jsem už ale říkala, ministerstva
průmyslu a zahraničí připravují aktualizova-
nou verzi exportní strategie, která nutně ne-
musí obsahovat důraz na konkrétní země.

A co Ukrajina? Jak se na ni firmy dívají z hle-
diska exportu? Zmiňovala jste, že v Rusku dě-
lají komplikace například rozdílné normy.
Ukrajina se naproti tomu měla v tomto směru
přibližovat EU. A to se začalo dít ještě před
podpisem asociační dohody. Takže z tohoto
pohledu tam byla situace pozitivnější...

Pozitivnější to určitě je, ale realita byla často
jiná. Nemám s tím osobní zkušenost, ale čer-
pám z informací firem, které tam už nějakým
způsobem aktivní jsou. Pro podniky bylo spíše
zajímavé, že postupně k tomu v budoucnu
dojde. Jinak reformy postupovaly dost po-
malu, pokud vím. Firmy si také stěžovaly na
známé problémy s korupcí nebo nespolehli-
vostí úředníků, a to víc než v případě Ruska.

Jako Svaz máme ovšem určité indikátory
zájmu o jednotlivé země. Jedním z nich je na-
příklad zájem o účast na misích. Vždy, když
jsme organizovali delegaci východním smě-
rem, ať už to byla Ukrajina nebo Rusko, tak se
vždycky objevil obrovský zájem. Loni v říjnu
jsme s prezidentem Zemanem pořádali cestu
na Ukrajinu a byla to největší mise, jakou kdy
v České republice někdo organizoval – zúčast-
nilo se jí sto firem. Bylo to právě v době před
summitem ve Vilniusu, kde se měla podepsat
asociační dohoda. Pak se to ale zvrtlo. Pro
firmy to byla dobrá motivace, doufaly, že se
Ukrajina stane asociovanou zemí a podmínky
se zlepší. To by byl impuls i k dlouhodobým in-
vesticím v zemi. Jenže Ukrajina bohužel ztra-
tila dvacet let. Mají velké problémy s dluhy
a zima ukáže, co bude s ruským plynem. Jestli
se ptáte na současný postoj firem, tak řada
z nich Ukrajinu odepisuje. Na druhou stranu
se řada z nich zajímá o možnost zapojit se po
skončení konfliktu do obnovy a rekonstrukce.

Mluvila jste o průzkumu o postoji firem
k sankcím. Máte představu, jaká byla mezi
podniky nálada, když se ukázalo, že s podpi-
sem asociační dohody s Ukrajinou bude kvůli
nátlaku Ruska problém? Byl mezi nimi zájem
o nějakou aktivitu vůči státu, která by vládu
nutila více se v této věci angažovat? Aby na-
příklad na evropské úrovni zdůrazňovala, že
jde o důležitou věc?

Nevím o tom. Kdybychom v té době udě-
lali průzkum a zeptali se firem, jestli chtějí,
aby Svaz nějakým způsobem tlačil na vládu,
myslím si, že většina by odpověděla kladně.
Podniky si tu situaci uvědomovaly. Neslyšela
jsem ale o tom, že by někdo takovou aktivitu
vyvíjel. �

Adéla Denková, EurActiv
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SIng. Jiřím Nouzou, náměstkem pri-
mátora hlavního města Prahy pro ob-
last infrastruktury a životní prostředí

jsme plánovali připravit obsáhlý rozhovor,
který by byl věnován proměnám, jimiž
Praha prošla za uplynulé čtvrtstoletí. V před-
volebním čase nemá času nazbyt a tak jsme
se dohodli, že ho připravíme do čísla, které
vyjde v prosinci. V tomto čísle otiskujeme
jeho zamyšlení o tom, co se udělalo a je
třeba udělat, aby život pro obyvatele hlav-
ního města i jeho návštěvníky byl příjem-
nější. 

Praha jako dobré místo pro život

Jako náměstek primátora pro oblast život-
ního prostředí mám povinnost věnovat
zvláštní péči rozvoji našeho města tak, aby
se v něm dobře žilo všem jeho občanům
i návštěvníkům. Slovo „ekologie“ pro mě
neznamená jen zákazy a omezení, ale
v první řadě potřebu hledání řešení, která
přinesou skutečně praktické výsledky.

Podporuji vyvážený rozvoj všech druhů
dopravy včetně alternativních, které mohou
ulevit přeplněným ulicím. Nelze je však pod-
porovat bezhlavě za cenu nekoncepčního
omezování automobilové dopravy, která by
se jen přelila do jiných částí města. Není to
vždy jednoduché, ale věřím, že se nám daří
nacházet společnou cestu.

Mám radost např. z již odsouhlaseného
projektu Zelená Malovanka. Právě touto ces-
tou by se podle mého názoru mělo naše
město ubírat. V současnosti je schválena
první etapa stavby mimoúrovňové křižo-
vatky obrostlé zelení, která bude zlepšovat
životní prostředí v oblasti Břevnova a Stře-
šovic. Stavební práce by měly začít na pod-
zim roku 2014.

Z čeho naopak radost nemám, je aktuální
stav přípravy výstavby Pražského okruhu,
zejména v úseku Běchovice – D1, kde s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic jednáme o dalších
krocích.  Zlepšení situace v Praze a řešení
současného stavu vidím jednoznačně v do-
stavbě Pražského okruhu. V tomto ohledu je
mou přirozenou prioritou vyřešení kritic-
kého stavu na Spořilově. Jako občan
Prahy 4 vnímám situaci stejně intenzivně
jako další obyvatelé této čtvrti. Zejména
nadměrný hluk z automobilové dopravy zde
znepříjemňuje život desetitisícům lidí. Poda-
řilo se mi prosadit alespoň dílčí řešení ve
formě protihlukových stěn či nízkohlučných
asfaltů a v těchto opatřeních budeme i na-
dále pokračovat.

Existují i další bolavá místa, např. ulice
V Holešovičkách, která je velmi zatížena již
v současné době a bude i po dokončení tu-
nelového komplexu Blanka. Považuji za
svou povinnost pokračovat v přípravě pro-

zatím nedokončené severovýchodní části
Městského okruhu. Situaci v ulici V Holešo-
vičkách bychom mohli dočasně řešit stav-
bou mobilních protihlukových stěn, které
společně s již probíhající výměnou oken
u domů podél silnice výrazně pomohou
a odlehčí místním obyvatelům. Tyto stěny
jsme použili na již zmiňovaném Spořilově
a v současnosti analyzujeme jejich budoucí
umístění.

Chceme-li mít v Praze méně aut, musíme
nabídnout alternativu. Budování nové vla-
kové zastávky Běchovice-střed, která bude
blíže centru městské části, a bude tedy lépe
dostupná pro občany, kteří dnes musejí do-
jíždět do centra Prahy autem, je ukázkou
cesty, po níž chci pokračovat, a železniční za-
stávka u metra Kačerov tento směr jen stvr-
zuje.

Parkování v klidu

V Praze jsem prožil celý dosavadní život
a dobře si pamatuji dobu před vznikem prv-
ních tzv. „modrých rezidenčních zón“. Mož-
nost zaparkovat kdekoliv a kdykoliv sice vy-
padá lákavě, ale v praxi je tato myšlenka ob-
tížně proveditelná, resp. neproveditelná. Za-
vedení a rozšiřování modrých zón, které za-
ručují místním obyvatelům, že budou moci
nechat svůj vůz v rozumné vzdálenosti od
svého bydliště, napomáhá i efektivnímu vy-
užívání parkovacích míst v centrálních čás-
tech města, což je při stále rostoucím počtu
vozidel naprosto nezbytné.

Jsem si vědom, že návštěva příbuzných
či kamarádů v jiné části Prahy, ale také po-
skytování služeb živnostníků, kterým stáva-
jící systém komplikuje život, jsou nyní z po-
hledu parkování problematické. Proto jsem
v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy před-
stavil koncepci, která počítá s rozšířením
smíšených zón, jež budou moci živnostníci
a „přespolní“ řidiči využívat na více místech.
Celý systém je postaven na úzké spolupráci
a komunikaci s dotčenými městskými
částmi a v zásadě respektuje jejich názor na
uspořádání dopravy v klidu v rámci dané
městské části.

Nový systém zón placeného stání lépe
a efektivněji poslouží rezidentům i řidičům-
návštěvníkům, kteří nyní nemají možnost
pohodlně zaparkovat v modrých zónách.
Vlastníci chytrého telefonu si nově budou
moci zaplatit parkovací místo, aniž by mu-
seli použít tzv. parkomat. Ti, kdo chytrý tele-
fon nepoužívají, pak budou moci nově vy-
užít parkomatů v rámci smíšených zón, což
by mělo odpovídat nejen potřebám náhod-
ných návštěvníků, ale i živnostníků, kteří
v zónách podnikají a potřebují zde parkovat.
Místní obyvatelé pak získají možnost vybrat
si ze dvou variant rezidenční parkovací karty,
a to buď ve stávající podobě zahrnující celou
městskou část, nebo levnější možnost, která
je bude opravňovat k parkování jen v blíz-
kém okolí jejich bydliště. Tato variabilita při-
spěje k lepšímu využití parkovacích míst.

Na základě zájmu městských částí tato
koncepce počítá s rozšířením modrých zón
a zároveň nově definuje fialové a oranžové
zóny. Fialové budou sloužit rezidentům, ale
budou v nich moci parkovat i mimopražští
řidiči, kteří zaplatí parkovné v automatu.
V oranžových bude moci po zaplacení par-
kovat kdokoliv bez nároku na přednostní
místo. Testování těchto nových zón začne
letos na podzim a věřím, že až skončí, Pra-
žané je přijmou za své jako systém, který je
tu především pro ně.

Konečná podoba systému vzejde z de-
baty s jednotlivými městskými částmi i s ob-
čany. Věřím, že takto prodiskutovaný kon-
cept dopravy v klidu uleví nejen obyvatelům
centra Prahy, ale nabídne alternativu i těm,
kdo do města dojíždějí za prací.

Centrum bez výfuků a znečištění

Kvalita ovzduší zejména v centru města
patří dlouhodobě k nejpalčivějším problé-
mům Prahy. Jedním z řešení, která se po-
měrně často uplatňují v západní Evropě,
a především v Německu, jsou takzvané níz-
koemisní zóny. Jde o definované oblasti, do
kterých je omezen přístup automobilů na zá-
kladě výše jejich emisí za účelem zlepšení
ovzduší v dané lokalitě.

Jako přesvědčený optimista vždy nejprve hledám možnost
konstruktivního řešení
Praha v uplynulých letech prošla obrovskými změnami. Pokud bychom ji srovnávali s obdobím před
listopadem 1989, tak jsou viditelné na každém kroku a ve všech oblastech. Netýkají se jen centra
hlavního města, ale i jeho okrajových částí.
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Jejich zavedení v hlavním městě vidím od
počátku diskuze o nich jako jednu z mož-
ností, jak zlepšit kvalitu místního života
a ovzduší. Vjezd těžkých automobilů do
Prahy je regulován už delší dobu, ale zave-
dení nízkoemisních zón by bylo přelomo-
vým krokem. Proto jsme již otevřeli diskuzi
s odborníky, s jednotlivými městskými
částmi a s občany, kterých by se změna do-
tkla nejvíce. Tento krok musí v první fázi re-
spektovat stávající strukturu vozového
parku v Praze a hájit oprávněné zájmy rezi-
dentů žijících v chráněné části města tak, jak
nám to zákon umožňuje.

Díky studii proveditelnosti, která byla
zpracována v letošním roce, víme, že zave-
dení nízkoemisních zón by Praze a jejímu ži-
votnímu prostředí pomohlo (byť v řádech
procent), a to zejména v oblasti Jižní spojky,
Nuslí, Krče, Smíchova, Nového a Starého
Města či Malé Strany. Zároveň jsme díky
tomu zjistili, že jejich vytvoření v Praze z le-
gislativního hlediska nic nebrání.

Nepřipustím však, aby zavedení zón po-
škodilo občany Prahy, kteří např. nemají
dost peněz na nákup nového automobilu,
což nám zákon rovněž umožňuje.

Prahou bez dopravních kolon a omezení,
podpora veřejné hromadné dopravy
Jako člověk, který žije celý život v Praze,
dobře vím, že doprava je v životě města
a jeho občanů jednou z nejdůležitějších

věcí. Jako náměstek primátora Prahy pro
infrastrukturu a životní prostředí po ma-
lých krůčcích měním obě oblasti k lep-
šímu. Dokončení tunelového komplexu
Blanka a jeho zprovoznění, pokračování
v přípravě výstavby skeletu městského sil-
ničního dopravního systému či pokračo-
vání přípravy výstavby trasy metra D jsou
jen střípky z aktivit, na kterých usilovně
pracuji.

Zprovoznění TKB Blanka považuji za
jednu ze zásadních priorit. Rozumím
tomu, že protahování stavby trápí Pražany
již dlouho, a jsem rád, že po časových
prodlevách způsobených podivnými
smlouvami je cíl konečně v dohledu. Jed-
noznačným úspěchem naší městské rady
bylo narovnání situace, kterou jsme pře-
vzali po předchůdcích, a urovnání vztahů
s Metrostavem a dalšími dodavateli. Ne-
budu populisticky slibovat velkolepé ote-
vření tunelu „náhodně“ načasované do
doby těsně před volbami. Ale slibuji, že
Blanku zprovozníme při dodržení všech
bezpečnostních pravidel s nejvyššími
standardy bezpečnosti a ve špičkové kva-
litě.

Jako přesvědčený optimista vždy nej-
prve hledám možnost konstruktivního ře-
šení, které pomůže občanům našeho
města. Stavba Blanky ovlivňovala životy
Pražanů dlouhých sedm let. Věřím, že do-
končení a zprovoznění tunelu Praze ulehčí
způsobem, díky kterému se stane průjezd-

nější a dopravně efektivnější. Ve spojení
s pokračujícími přípravnými pracemi na
městském okruhu a jeho následnou vý-
stavbou může být Praha po dokončení zmí-
něných projektů městem bez kolon a do-
pravních problémů. Jsem rád, že k těmto
změnám mohu svou činností přispět,
a těším se na jejich pokračování.

Rozvojem a výstavbou nových cykloste-
zek na území hlavního města se Praha po-
souvá blíže k vyspělým moderním metro-
polím. Na základě osobních zkušeností
z Evropských měst si stojím za tím, že
Praha patří k městům, která myslí na mož-
nosti alternativní dopravy pro své občany.
Již nyní mají cyklisté možnost využívat de-
sítky vyhrazených cest po celé Praze a vý-
stavba dalších je plánována – trasy by se
měly mimo jiné propojit i se Středočeským
krajem. Kromě stavby cyklotras podpořím
zlepšení jejich značení a budu usilovat
o spuštění projektu tzv. „bike sharingu“,
včetně další podpory individuální cyklodo-
pravy. Současně si uvědomuji, že náklady
na nové cyklostezky nesmějí dosahovat
částek, které se blíží „stavbě dálnic“, jak se
v minulosti v několika případech stalo.

Vždy je třeba dbát na vyváženost všech
druhů dopravy, na to, aby se všichni její
účastníci, ať jsou to řidiči, cyklisté či
chodci, k sobě chovali ohleduplně, a v ná-
vaznosti na to se všichni cítili bezpečně.
Příklad dalších evropských metropolí nám
ukazuje, že to je možné. �
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Obnovená chuť zahraničních i tuzem-
ských firem investovat, to je zpráva
vyplývající z pololetních statistik zpro-

středkovaných investičních projektů agen-
tury CzechInvest. Za prvních šest měsíců
roku 2014 eviduje agentura 116 investičních
projektů. Údaj nejenže převyšuje počet pro-
jektů zprostředkovaných v roce 2013, záro-
veň je nejvyšší v historii všech dosavadních
pololetních statistik. Letošní investice přine-
sou českému hospodářství více než 78 mili-
ard korun a vytvoří přes 14 tisíc nových pra-
covních míst. Téměř polovina, konkrétně
5 745 míst, vznikne v Moravskoslezském
a Ústeckém kraji.

Do Ústeckého kraje zamířilo v 1. pololetí
roku s pomocí agentury CzechInvest 18 firem,
jejichž investice v souhrnné výši 31 miliardy
korun by zde do budoucna mohly vytvořit
3 024 nových pracovních míst. Sever Moravy
si jako nejvhodnější lokalitu pro umístění své
investice vybralo 19 firem. Jejich investice ve
výši 12,8 miliardy korun by zde mohly vytvo-
řit 2 721 nových pracovních míst.  

„Tato čísla jsou důkazem, že snaha čes -
kého státu směřovat investory do regionů, ve
kterých nejvíce lidí hledá práci, má své vý-
sledky,“ konstatuje ministr průmyslu a ob-
chodu Jan Mládek. „Významný podíl na tom
mají i strategické průmyslové zóny v Žatci
a Ostravě-Mošnově,“ doplňuje.

„Na nárůst investic má velmi pozitivní vliv
aktivita české vlády, která podporu investic
vrátila mezi své priority,“ zdůrazňuje Ondřej
Votruba, generální ředitel CzechInvestu.

Statistiky dokládají přetrvávající trend ex-
panzí a reinvestic. Z celkových 116 projektů
se o nové investiční projekty jedná pouze ve
14 případech. „Svou roli v tom samozřejmě
hrají investiční pobídky, jimiž je podpořeno
85 procent projektů,“ vysvětluje Votruba.
„Zároveň pozorujeme, že expanduje nebý-
vale vysoký počet českých firem, což je dů-
kazem, že pobídky jsou impulsem nejen pro
zahraniční investory, ale že k rozvoji motivují
i tuzemské firmy,“ dodává.

Pomineme-li investice českých firem, nej-
více investorů, kteří v 1. pololetí roku 2014 za-
mířili do České republiky, pochází tradičně
z Německa. Bylo jich konkrétně 25, investují
zde přes 12,5 miliardy korun a vytvořit by
mohli až 3 947 pracovních míst. Častými in-
vestory jsou také Nizozemci (9 investičních
projektů, 5,5 miliardy korun, 399 pracovních
míst), Američané (8 investičních projektů, 2,9
miliardy korun, 2 548 pracovních míst) a Ja-
ponci (5 investičních projektů, 1,3 miliardy
korun, 314 pracovních míst). 

Mezi sektory také tradičně dominuje vý-
roba dopravních prostředků; 35 investičních
projektů zprostředkovaných v 1. pololetí roku
2014 v souhrnné výši 19,9 miliardy korun by
do budoucna mělo vytvořit přes 6 tisíc no-
vých pracovních míst. Následují jej kovo-
dělný a kovozpracující a strojírenský prů-
mysl. 

Nejvyšší v 1. letošním pololetí oznámenou
investicí ve výši 22,8 miliardy korun je pro-
jekt společnosti Nexen Tire, která ve strate-
gické průmyslové zóně Triangle u Žatce
v Ústeckém kraji zahájí v příštím roce vý-
stavbu provozu na výrobu pneumatik. Druhá

pozice v tomto žebříčku pak patří firmě Brose
CZ spol. s r.o., která investicí ve výši 2,65 mi-
liardy korun rozšíří svou výrobu zámkových
systémů a polohovacích sedadel. Třetí nej-
vyšší investicí 1. pololetí roku 2014 je ex-
panze Continental Automotive Czech Repu-
blic s.r.o. v Královehradeckém kraji ve výši
2,63 miliardy korun. 

„Zájem investorů o Českou republiku však
nepolevuje. Přestože druhé pololetí už ne-
očekáváme tak rekordní, obecně bude rok
2014 z pohledu investiční aktivity velmi
úspěšný,“ předpokládá Ondřej Votruba. „Na-
značují to například i žádosti investorů o in-
vestiční pobídky, které oproti některým nega-
tivním prognózám po změně evropských
pravidel pro veřejnou podporu neustávají.
Podobně jako investice společnosti Nexen
Tire v prvním pololetí se do statistik druhé
půle roku výrazně zapíše investice společ-

nosti Hyundai Mobis. Očekáváme také růst
produkce automobilů, což bude mít pozitivní
vliv na rozvoj sítě dodavatelů v zemi působí-
cích automobilek. Nicméně musíme myslet
do budoucna a v rámci připravované strate-
gie velmi intenzivně pracujeme nejen na pro-
pagaci České republiky jako atraktivní inves-
tiční lokality, ale i na reálných krocích, jak
toto prostředí zlepšit například v oblasti kva-
lifikované pracovní síly, legislativy, infra-
struktury či meziresortní spolupráce,“ do-
dává.

Pozn.: Statistiky zprostředkovaných pří-
mých zahraničních a tuzemských investic
agentury CzechInvest jsou od roku 2013 vy-
pracovány dle nové metodiky. Do zpracová-
vaných údajů nejsou již započítávány pro-
jekty podpořené ze strukturálních fondů EU,
na kterých se CzechInvest už nijak dále nepo-
dílel. �

Rekordní pololetí pro CzechInvest 
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Česká exportní banka, a.s.
n plně ve vlastnictví českého státu
n jeden z pilířů proexportní politiky 
n poskytuje exportní financování 
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Česká exportní banka, a.s. 
Vodičkova 34, 111 21 Praha 1, Česká republika
tel.: +420 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz
fax: +420 224 226 162
www.ceb.cz 

„Daří se nám postupně bořit zažité mýty, týkající se exportního finan-
cování“, tvrdí Ing. Karel Bureš, předseda představenstva a generální
ředitel České exportní banky.   

Které mýty to jsou?
První mýtus se týká tvrzení, že ČEB získává zdroje pro financování
exportu ze státního rozpočtu. Financování našich úvěrových aktivit
je přitom kryto dluhopisovými instrumenty ČEB, denominovanými
zejména v eurech. Zatím naposledy, letos v červenci, jsme emitovali
250 milionů eur. Podle druhého mýtu je ČEB bankou jen pro vyvolené
exportéry. Ten se nám daří vyvracet mimo jiné ve spolupráci s Čes-
komoravskou záruční a rozvojovou bankou. Jsme opravdu bankou
pro všechny exportéry.

Přijali jste vizi strategického směřování České exportní banky do roku
2018. Můžete ji přiblížit?
Úkolem České exportní banky (ČEB) je podpora exportu do rizikověj-
ších teritorií. Doplňuje tak služby nabízené privátními bankami. Vizí ČEB
je být spolehlivou specializovanou bankovní institucí pro české 
exportéry a nabízet jim unikátní servis pro financování exportních
příležitostí na zahraničních trzích.  

Služby banky jsou zaměřeny na podporu vývozu, konkurenceschop-
nosti České republiky. Co vše nabízíte exportérům?
ČEB nabízí exportérům širokou škálu produktů, mimo jiné vývozní
odběratelské a dodavatelské úvěry nebo platební a neplatební 
záruky. Kromě českých vývozců a investorů má ČEB nabídku i pro
zahraniční dovozce (včetně bank dovozce a vývozce). Banka ale
nepodporuje jen vývozy do tradičních exportních teritorií. Zajímá 

ji i financování českého exportu do dalších zemí s vysokým růstovým
a tedy i obchodním potenciálem. Současně pro exportéry průběžně
shromažďuje praktické informace, poskytuje jim poradenství a spo-
lupracuje s dalšími institucemi, jejichž cílem je podpora exportu.  

Máte program podpory pro malé a střední vývozce? 
Cílovou skupinou ČEB jsou vývozci bez ohledu na velikost obratu.
Proto se kromě velkých českých exportérů a vývozní transakce velkých
objemů zaměřuje ČEB i na malé a střední podniky a obchodní pří-
pady s menšími objemy exportu. Program podpory malých a středních
podniků je vhodný zejména pro firmy, které se formou subdodávek
podílejí na obchodních případech vývozců, kteří jsou klienty ČEB
nebo komerčních bank. Velmi významný krok v tomto směru před-
stavuje nedávno podepsaná Smlouva o obchodní spolupráci ČEB
a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jde o druhou smlouvu
o spolupráci dvou specializovaných státních bank, která podporuje
proexportní aktivity segmentu MSP.  První byla uzavřena loni v září
a týkala se proexportní záruky. Nová smlouva znamená, že se po-
stupně zvýší počet nabízených produktů z jednoho na sedm. Nejdříve
začnou pobočky ČMRZB nabízet předexportní a přímé vývozní 
dodavatelské úvěry. V budoucnu by měly přibýt záruka za dobré
provedení smlouvy o vývozu, záruka za vrácení akontace, záruka
za uvolnění zádržného a záruka za záruční dobu.   

Do kterých zemí především vyvážejí čeští exportéři prostřednictvím
České exportní banky?
Jedná se zejména o Rusko, Turecko, Slovensko, Ázerbájdžán, Gruzii.
V současné době banka diverzifikuje teritoriální strukturu portfolia,
zaměřuje se přitom převážně na trhy Jihovýchodní Asie, Jižní Ameriky
a některé africké země. 

Česká exportní banka boří mýty      
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Společnost, jejímiž akcionáři jsou ně-
mecká firma EnBW a Hlavní město
Praha, se snaží prostřednictvím na-

bídky vysokého komfortu služeb získat
další odběratele jinde v Česku. Pavla
Elise, předsedy představenstva a generál-
ního ředitele a. s. Pražská energetika,
jsme se zeptali:

Pražská energetika vznikla v roce 1994,
letos slaví dvacáté narozeniny.  Co je cha-
rakteristické pro cestu, jíž prošla do sou-
dobé podoby, které významné milníky
v historii PRE byste zdůraznil?

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

Dále bychom mohli hovořit o roce
2002, a to hned ze dvou důvodů. Jednak
to byl rok poznamenaný povodněmi, jaké
nikdo nepamatuje. Rozlitá voda zapříči-
nila v Praze odpojení 8 658 domů a 71 817
odběratelů od elektřiny. Velkoodběratelů
bylo bez elektřiny celkem 317. Kvůli zato-
pení, nebo z preventivních důvodů, jsme
museli odpojit celkem 526 distribučních
trafostanic. Přesně po jednom měsíci po
vpádu velké vody do hlavního města jsme
však mohli ohlásit, že jsme připraveni do-
dávat elektřinu do každého domu a ob-
jektu, který byl postižený povodní. Bez-
prostřední náklady na tuto obnovu vyšly
na 270 milionů korun a další zhruba stej-
nou částku jsme proinvestovali do konce
roku 2004, abychom uvedli pražskou
energetickou síť do stavu, v jakém byla
před povodní. Povodně roku 2002 byly
skutečnou krizí, kterou však Pražská ener-
getika prošla se ctí díky úsilí a nasazení
všech svých zaměstnanců. Nejinak tomu
bylo při loňské povodni. 

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

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

Za další milník lze považovat také leden
roku 2011, kdy se PRE stala držitelem li-
cence na obchodování s plynem.

Můžete nám přiblížit významné investiční
akce z toho období?

V rámci obnovy a výstavby energetické
sítě sledujeme dva zásadní cíle. Předev -
ším zvyšování spolehlivosti a kvality do-
dávky elektřiny a podpořit rozvoj našeho
hlavního města. Za zmíněných dvacet let
vyrostla v Praze řada obchodně admini-
strativních celků a obytných částí, které
by nebylo možné realizovat, kdybychom
pro ně neměli kvalitní připojení k distri-
buční síti. Postavili jsme a spustili do pro-
vozu, nebo zcela rekonstruovali řadu roz-
voden velmi vysokého napětí. Stačí jme-
novat například zapouzdřenou rozvodny
na Červeném Vrchu, na Smíchově, na
Pankráci, venkovní rozvodnu na Černém
Mostě, kompletní rekonstrukcí prošly zá-
sadní energetické uzly jako rozvodna
Střed, Holešovice, Pražačka či Běchovice.

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

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

Každá z vyjmenovaných akcí má svůj
velký význam a vyzdvihovat jednu na
úkor druhé by nebylo správné. Za úspěch
lze rozhodně považovat to, že se nám plá-
nované akce daří plnit, že pracujeme
v souladu se zájmy na rozvoj města a pl-
níme tak roli jednoho ze zásadních part-
nerů, bez kterých by Praha jen velmi těžko
držela krok s ostatními evropskými metro-
polemi.

Které důležité investiční akce připravu-
jete do budoucna?

Nyní pracujeme na energetickém posí-
lení Karlína, především Rohanského os-
trova, kde se počítá s velmi rozsáhlou vý-
stavbou.   Snažíme se být aktivní v oblasti
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

S tím úzce souvisí energetická bezpeč-
nost a takříkajíc prevence před blackou-
tem. Může nastat v Praze, co by to zna-
menalo? Dají se charakterizovat následky
a škody, které by způsobil? 

Praha není nějakým samostatným
„energetickým“ světem sám pro sebe.
Jsme napojeni na celou energetickou síť
v ČR a Evropě. Pokud by nastal rozpad
přenosové soustavy, nebude jeho dů-

Pozitivní je, že stále je udržována soběstačnost 
naší republiky v oblasti elektřiny
Navzdory konkurenci si Pražská energetika, a.s., udržuje pozici jasné jedničky v prodeji elektrické
energie v naší metropoli. 
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sledku uchráněna ani Praha.  O škodách
a následcích nechci hovořit, protože to je
závislé na rozsahu výpadku, na čase ob-
novení dodávky elektřiny do předávacích
bodů na okraji Prahy a na dalších fakto-
rech. 

Chytré sítě našly své uplatnění v PRE.
Díky nim jste se stali, jak se psalo v tisku,
nejspolehlivějším dodavatelem elektřiny
v České republice. 

PRE disponuje dálkově ovládanou na-
pájecí sítí vysokého napětí a velmi vyso-
kého napětí. Díky využití moderních tech-
nologií mohu konstatovat, že v součas-
nosti nabízíme našim zákazníkům vůbec
nejspolehlivější dodávky elektrické ener-
gie v České republice. 

Máte možnost srovnávat s naším němec-
kým sousedem. Jak na tom jsme v ob-
lasti již zmíněných chytrých sítí, zaostá-
váme nebo naopak držíme krok se soudo-
bými trendy?

Nejenže držíme krok se současným vý-
vojem v tomto oboru, ale jsem přesvěd-
čený, že v chytrých sítích je napřed Česká
republika. Po blackoutech, které tady byly
v sedmdesátých letech, se začaly automa-
tizovat sítě vysokého napětí a velmi vyso-
kého napětí. Například Pražská energetika
má dnes napájecí síť vysokého a velmi vy-
sokého napětí, která je plně dálkově ovlá-
dána. Také máme systém hromadného
dálkového ovládání skupiny odběrných
míst. Tato technologie se vyvíjí od druhé
poloviny minulého století a je stále inovo-
vána, doplňována. 

Zde je na místě se zeptat, co vše si pod
pojmem chytrá síť máme představit?
Není to jen vylepšené HDO?

Odpověď na tuto otázku by byla na
delší diskusi. Vývoj se nesmazatelně zapi-
suje do každého oboru a tak je tomu

i s hromadným dálkovým ovládáním. I to
prochází svým vývojem, modernizuje se
takříkajíc za pochodu.

Někteří si pod chytrými sítěmi předsta-
vují uplatnění měřicích přístrojů či propo-
jení energetických a počítačových sítí. Na-
příklad v Itálii ve velkém nainstalovali
technologie dálkových odečtů elektro-
měrů a jejich řízení, spínání. 

Rozdíl českého systému je v tom, že my
dálkově neovládáme jednotlivá odběrná
místa, ale skupinu odběrných míst. Nové
technologie ovšem také testujeme.
V rámci pilotních projektů už Pražská
energetika instalovala přes tři tisíce tak-
zvaných chytrých elektroměrů, které dál-
kově ovládá a odečítá. 

Lidé z chytrého měření nejsou příliš nad-
šeni, znamená v jejich představách další
útok na peněženku. Logicky, když budu
chtít šetřit, tak k tomu nepotřebuji drahé
elektroměry. Jaká je Vaše zkušenost?

Mnozí odběratelé, kteří mají malou spo-
třebu elektřiny, uvažují skutečně tak, že to
ani nestojí za to. Dálkové řízení spotřeby
by do budoucna mělo umožnit vyvažovat
nestabilitu obnovitelných zdrojů. To zna-
mená dálkově zapínat spotřebiče ve
chvíli, kdy svítí slunce, fouká vítr a elek -
trárny vyrábějí elektřinu. Rozdíl v ceně
elektřiny, pokud by se i tady projevil
pouze v té komoditní složce, není tak
velký, aby zákazníky k něčemu podob-
nému motivoval. Bude nutné najít vhodný
způsob motivace zákazníků, dát jim něco
navíc, aby se jim to, obrazně řečeno, vy-
platilo

Z předcházejícího se dá vyčíst, že Pražská
energetika je v lepším postavení než její
konkurenti. Čím jste se vydobyli tuto po-
zici?

Naše postavení je především specifické
v tom, že jsme distributorem a prodejcem

elektřiny v hlavním městě. Podle mého
názoru má Pražská energetika silnější re-
gionální vazby než ostatní. Má své tra-
diční zákazníky, funguje tady dlouho. Pro
Pražany není Pražská energetika ničím
vzdáleným. Když má například jiný doda-
vatel sídlo v Praze a zákazníky na severní
Moravě, tak je vazba zákazník – region –
firma logicky mnohem slabší. 

Je o Vás známo, že jste optimista, něko-
likrát jste se vyjádřil, že potřeba elektřiny
v Praze poroste. Jaké pro to máte argu-
menty?

Je pravda, že se vyrábějí stále úspor-
nější spotřebiče, instaluje se například
úspornější osvětlení. Ale vývoj moderních
technologií má na druhé straně i další
efekt – lidé si pořizují více spotřebičů, na-
příklad klimatizaci, druhou televizi nebo
sušičku k pračce. Na jednotku výkonu tak
sice spotřeba klesá, ale tím, jak se zvyšuje
životní úroveň, celkově roste. Jedná se
o elektrizaci energetické bilance.

S předcházející otázkou souvisí využití
elektřiny v dopravě v České republice – e-
mobilita, jíž v PRE věnujete velkou pozor-
nost…

Elektřinu pro pohon vozidel vnímáme
jako součást zmíněných chytrých sítí.
Pražská energetika se profiluje jako infra-
strukturální partner hlavního města v této
oblasti. To znamená, že jsme deklarovali,
že se postaráme o výstavbu nabíjecích
stanic pro elektrovozidla. Od spuštění na-
šich prvních nabíjecích stanic již uběhlo
více než jeden a půl roku. Dnes jich máme
na území města více než 20, další se staví,
což na současný počet elektrovozidel
v pražské dopravě bohatě stačí. Testu-
jeme v běžném provozu i několik elektro-
aut, abychom si ověřili nejen jejich mož-
nosti, zejména dojezdy, ale i chování na-
šich nabíjecích stanic v reálných situacích.
Současný stav e-mobility však stále vní-
máme jako image záležitost než skutečný
byznys. Také proto podporujeme různé
osvětové akce, konference, výstavy, vele-
trhy apod.

Energetika jako celek se za uplynulých
dvacet let transformovala do nynější po-
doby. Některé věci se povedly, jiné méně.
Co považujete za úspěch, a naopak, co jí
neprospívá?

Určitě nejvýznamnějším faktorem, který
energetiku ovlivnil, je zavedení plně kon-
kurenčního prostředí. To sebou přineslo
i potřebu  transformace energetických
firem, změny ve strukturách jejich vlast-
níků a vznik mnoha nových subjektů.  Po-
zitivní je, že stále je udržována soběstač-
nost naší republiky v oblasti elektřiny.
Ocenit můžeme i zavádění obnovitelných
zdrojů, i když se najdou kritici, kteří tvrdí,
že to jde pomalu. My však musíme mít na
mysli spolehlivost energetické sítě
a všichni víme, jaké komplikace mohou
neregulovatelné obnovitelné zdroje občas
přinášet. Mohl bych zmínit i celou řadu re-
gulatorních opatření, o jejichž smyslu
a významu bychom mohli donekonečna
diskutovat. Budoucnost ukáže, nakolik
jsou užitečná. �
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Pane předsedo, podle Vašich slov Praha
udělala vynikající obchod, když odkou-
pila majetkový podíl ve společnosti
Pražská plynárenská. Proč?

Získala dlouhodobě stabilního doda-
vatele energie, se silnou pozicí na sou-
časném energetickém trhu, velkým po-
tenciálem dalšího rozvoje a na tuzem-
ské poměry velmi loajálními zákazníky,
kterými jsou navíc z velké části právě
obyvatelé Prahy.  

Co je pro ni dnes charakteristické?
Zejména to, že ve vztahu k zákazní-

kovi nekončí „pouze“ dodáním energie,
jako většina ostatních dodavatelů, ale
jde nad tento rámec a poskytuje zákaz -
níkům řadu doplňkových služeb, které
s odběrem energie více či méně souvisí
a zákazníci společnosti je dříve či poz-
ději potřebují. Myslím, že kromě spoleh-
livé dodávky energie, zázemí stabilní,
důvěryhodné a silné společnosti je
právě kvalita a rozsah služeb, v tuzem-
sku mimochodem mnohdy jedinečných
tím, co naši zákazníci oceňují. Hovoříme
zde o budování vztahu se zákazníky,
rychlosti servisu, dostupnosti péče,
asistenčních službách, zákaznických
centrech apod. 

Rád bych se ještě vrátil k oné důvěry-
hodnosti, kterou jsem zmínil, protože si
myslím, že právě ona je velmi důležitým
faktorem. Pro dodavatele je totiž pod-
statné zákazníka nejenom získat, ale
také si ho následně udržet, a v tom je
právě pozitivní vnímání firmy klíčové. 

I přes všechny klady, které jste uvedl,
to neznamená, že nedojde ke změnám.
Které to budou především?

Často dostávám otázku, co nás
vlastně nutí právě nyní míchat pomysl-
ným šejkrem a provádět ve firmě
změny, když Pražská plynárenská přeci
v minulých letech poměrně dobře pros -
perovala a nezdálo se, že by měla ně-
jaké problémy. Odpovídám, že to nutně
vyžaduje zejména současná situace na
energetickém trhu, kde vládne ex-
trémně konkurenční prostředí, které se
stále stupňuje. Chce-li v jeho rámci
Pražská plynárenská udržet svou sou-
časnou pozici a do budoucna ji prů-
běžně zlepšovat, je nezbytně nutné, aby
fungovala maximálně efektivně a byla
schopna se pružně přizpůsobovat
novým trendům a situacím. Je pravda,
že v minulosti Pražská plynárenská
nikdy ztrátová nebyla a vedla si dobře.
Bylo by však velkou chybou si myslet,
že se proto již nemusí v návaznosti na
aktuální dění nijak měnit, uzpůsobovat
a tzv. „na sobě pracovat“. Podíváme-li

se totiž do historie, nalezneme v ní
spoustu firem ve své době mnohem
větších a výkonnějších než je současná
Pražská plynárenská, které si to myslely
a dnes již díky tomu neexistují. Kdo není
v dnešní době schopen a ochoten reali-
zovat nutné změny a reagovat na nové
okolnosti, bude si jen těžko hledat své
místo na slunci. 

Není tajemstvím, že jste rozhodnuti in-
vestovat nemalé prostředky do distri-
buční soustavy. Je to zapotřebí, nezdá
se, že by byla v Praze ve špatném
stavu? 

Rád bych na úvod uvedl, že distri-
buční plynovodní soustavy jsou obecně
ve velkých městských aglomeracích
svou podstatou z různých důvodů spe-
cifické a v Praze to platí dvojnásobně.
Nyní je pražská distribuční soustava
srovnatelná se soustavami podobných
evropských velkoměst. To však nezna-
mená, že to tak zůstane napořád a in-
vestovat do ní již není třeba.  To by byl
velký omyl. Chceme-li udržet její sou-
časnou kvalitu a dále jí posouvat, jsou
budoucí investice do její modernizace,
obnovy a rozvoje v určitém rozsahu na-
prosto nezbytné. Bezpodmínečně usilu-
jeme o to, aby v rámci Prahy i nadále
zůstala standardem maximální míra

bezpečnosti, dodávka zemního plynu
byla z hlediska Pražanů komfortní
a s minimem výluk v důsledku oprav
a odstraňování závad plynovodní sítě.
To vše při účelně vynaložených nákla-
dech vedoucích mimo jiné i k dalšímu
zvyšování efektivity provozu plynovod-
ních sítí a souvisejících zařízení, které
v konečném efektu pozitivně pocítí sa-
mozřejmě i naši zákazníci. 

Přináší nový vlastník také změny ve
vztahu k zákazníkům v hlavním městě?

Máme určitou jasnou vizi o směřo-
vání Pražské plynárenské, která je
smysluplná i z hlediska majitele a na
níž tedy panuje vzájemná shoda. Tuto
vizi, jež bude v konečném efektu samo-
zřejmě přínosná i pro naše zákazníky,
z velké části obyvatele Prahy, se nyní
snažíme postupně uvádět v život. Ma-
jitel nás nechá pracovat a poskytuje
nám při tom nezbytnou podporu a sou-
činnost. Výhodou v této souvislosti je,
že veškeré rozhodovací procesy ve
vztahu naší společnosti a vlastníka, tj.
hlavního města Prahy, jsou rychlé
a jednoduché, protože správa města je
v tomto ohledu velmi pružná. To je dle
mého názoru rozdíl a výhoda oproti
mnoha nadnárodním společnostem,
kde je často nutno čekat na schválení
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různých cenových produktů, řady doplňkových služeb
a kvalitního a dostupného zákaznického servisu,
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ze zahraniční centrály, kde o věci navíc
mohou rozhodovat lidé bez detailní
znalosti specifického tuzemského pro-
středí.  

Budujete regionální pobočky, pokud
vím, tak je máte v Pardubicích a Os-
travě. Logicky tak chcete být svým zá-
kazníkům blíže. Připravujete je i v dal-
ších místech?

Aktuálně máme v mimopražských re-
gionech již několik desítek tisíc zákaz -
níků, kterým dodáváme zemní plyn
a elektřinu a je proto logické, že se pro
ně snažíme nejen zajistit odpovídající
servis, ale další zákazníky zde i dále zís -
kávat, a to v ještě vyšším počtu a rych-
lejším tempem, než tomu bylo dopo-
sud. Právě to považuji za jednu z ob-
lastí, kde můžeme být oproti minulosti
mnohem úspěšnější a kde vidím zatím
nedostatečně využitý potenciál naší
společnosti. To se však postupně začíná
měnit a mohu říci, že v posledních mě-
sících je znatelný velmi pozitivní vývoj
např. v tom ohledu, že Pražská plyná-
renská na různých místech republiky
v poměrně velké míře vyhrává elektro-
nické aukce na dodavatele energie.
Abych ale odpověděl na Vaši otázku:
ano, kromě stávajících a již provozova-
ných obchodních kanceláří otevřeme
postupně v rámci různých míst repu-
bliky ještě další.  

Rozhodující pro volbu dodavatele je
cena a komfort služeb. V čem jsou
podle Vás přednosti Pražské plynáren-
ské ve srovnání s konkurencí?

Sázíme na kombinaci široké nabídky
různých cenových produktů, ze kterých
si zákazník může vybrat ten z jeho hle-
diska aktuálně nejvhodnější, řady do-
plňkových služeb a kvalitního a dostup-
ného zákaznického servisu. Rád bych se
v této souvislosti právě u problematiky
služeb trochu pozastavil. Byznys, ve
kterém podnikáme, je v mnoha smě-
rech poněkud specifický. Mimo jiné na-
příklad i v tom, že zákazníci mnohdy
velmi dlouhou dobu od svého dodava-
tele energie prakticky nic nepotřebují,
nemají důvod jej kontaktovat a část
z nich ani příliš nestojí o to, aby je jejich
dodavatel denně zahlcoval různými na-
bídkami a informacemi.  O to více je
však důležité, aby byl připraven v mo-
mentě, kdy zákazník bude něco sku-
tečně potřebovat a poskytl mu v ten
moment stoprocentní služby. Právě
tehdy se totiž prokáže jeho kvalita
a utváří se zákazníkova pozitivní nebo
naopak negativní zkušenost. Takto zís -
kaná zkušenost pak přetrvává dlouhou
dobu a v případě negativního dojmu je
poměrně obtížné to změnit. Proto u nás
přikládáme otázce kvality služeb tak
velký význam.  

O ekologii v Praze se hovoří již od 80.
let 19. století, kdy radní řešili, jak „ome-
zit čmoud“, který vznikal při topení
uhlím. Dnes je jedním z řešení zlepšení
životního prostředí v hlavním městě vy-
užití zemního plynu k vytápění. Jeho
odpůrci však argumentují tím, že do
ovzduší vypouští zhruba polovinu ne-
čistot, které vznikají spalováním uhlí,
navíc v přízemní vrstvě. Můžete se
k tomu vyjádřit?

Myslím, že nesporný pozitivní dopad
na životní prostředí našich měst a obcí,
způsobený postupným přechodem od
využití pevných paliv k zemnímu plynu,
je jasně zřetelný, viditelný a prokaza-
telný. 

Hlavním znečišťovatelem ovzduší
v Praze je dnes doprava. Využití zem-
ního plynu by zde mohlo výrazným
způsobem přispět ke snížení emisí.
Pražská plynárenská se angažuje takří-
kajíc v plynofikaci dopravy. Takže vidíte
budoucnost dopravy ve využití zem-
ního plynu?

Využití stlačeného zemního plynu pro
pohon automobilů je již v současné
době technologicky plně připravená,
fungující a hlavně plnohodnotná alter-
nativa v dopravě. Patrně nejvíce viditel-
nou výhodou jsou nízké provozní ná-
klady, které jsou oproti tradičním po-
honným hmotám přibližně poloviční,
což je při současných cenách benzinu
a nafty velmi pádný argument. Zřejmé
jsou dále i výhody z hlediska životního
prostředí, protože vozy poháněné zem-
ním plynem (CNG) produkují méně
škodlivin než ty s pohonem klasickým.
Obliba a počet vozidel poháněných
zemním plynem proto v posledních le-
tech rychle roste a celosvětově je stla-
čený zemní plyn nejvíce využívaná al-
ternativní pohonná hmota. Vezměme si

jen fakt, že ve světě na něj nyní jezdí již
více než 20 milionů vozidel.

Ve využití zemního plynu v dopravě
vidíme velký potenciál a velmi silně se
v této oblasti proto angažujeme. Sta-
víme a provozujeme plnicí stanice, aby
si řidiči měli kde naplnit nádrže svých
vozů. Již několik let provozujeme auto-
půjčovnu aut s pohonem na stlačený
zemní plyn, aby si je veřejnost mohla
prakticky vyzkoušet, a pro naše zákaz -
níky se snažíme vytvářet takové pod-
mínky, aby si tato vozidla mohli za zvý-
hodněných podmínek koupit. Konkrétně
jsme např. ve spolupráci s partnery pro
ně dojednali až 35% slevy na jejich
nákup.    

Kromě uvedeného se spolu s part-
nery zasazujeme o rozšiřování těchto
vozidel do různých oblastí každoden-
ního života měst a obcí. Úspěšný je
např. projekt hlavního města Prahy,
Pražských služeb a naší společnosti,
díky němuž můžete v ulicích Prahy pot -
kávat desítky ekologicky šetrných vozů
poháněných stlačeným zemním ply-
nem, svážejících komunální odpad
nebo čistících ulice města. Podobných
možností je řada, nabízí se např. měst-
ská hromadná doprava, zásobování,
vozy taxislužby apod. a na tyto oblasti
se nyní velmi intenzivně zaměřujeme. 

Takže zemní plyn je a bude v energetic-
kém hospodářství naší země nepostra-
datelný… 

Řekl bych, že hraje a i v budoucnu
bude hrát významnou úlohu. 

Velmi aktuální je v posledních letech
energetická bezpečnost, zejména
v souvislosti s událostmi na Ukrajině.
Vývoj v tomto směru je nevypočita-
telný. Máte řešení na různé varianty
událostí?  

Zajištění spolehlivosti dodávek plynu
pro naše zákazníky je téma, kterému se
dlouhodobě velmi odpovědně věnu-
jeme a máme připraveny různé scénáře
řešení pro případy krizových situací,
které mohou z různých důvodů nastat.
Je třeba říci, že Pražská plynárenská má
diverzifikovány jak zdroje, tak i dopravní
cesty pro přepravu zemního plynu.
Jako odpovědný dodavatel máme sa-
mozřejmě zemní plyn pro různé nena-
dálé případy dále uskladněn i v pod-
zemních zásobnících, které jsou aktu-
álně stoprocentně naplněny. 

Nejste v plynárenství nováčkem, jaká
byla Vaše profesní cesta v oboru?

Ukončil jsem elektrotechnickou fa-
kultu ČVUT Praha v roce 1991, obor
Ekonomika a řízení elektrotechniky
a energetiky. Pracoval jsem ve společ-
nosti Cheming a.s., (Tractebel) a ná-
sledně pro investiční společnost Explo-
rer Global New York jako manažer port-
folia ve více státech světa. Řídil jsem
např. společnost Feg ZRt. (Maďarsko),
tradičního tuzemského výrobce plyno-
vých spotřebičů společnost Karma
Český Brod a podílel se na strategii spo-
lečnosti Pergo Trelleborg (Švédsko). �
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Vývoj
Projekce
Konstrukce
Realizace

Jsme projekční a konstrukční kancelář 
zaměřená na projektování technologických celků 
v investiční výstavbě

HLAVNÍ REFERENCE

Centrální sklady v areálu
BONATRANS GROUP
projektová dokumentace

Elektrárna Mělník II.
ventilátorový mlýn 40 t/hod – vývoj, 
projekt a dodávka

Elektrárna Neyveli, Indie
koncepční projekt kotle pro blok 500 MWe

IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Czech Republic 
tel.: +420 597 317 317, e-mail: ivitas@ivitas.cz, www.ivitas.cz

Elektrárny Opatovice
bilanční výpočty kotle

Elektrárna Prunéřov II.
kompletní projekt průtlačných kotlů 
3 × 250 MWe (technologická část)

Elektrárna Třebovice
posouzení možnosti záměny paliva

Elektrárna Tušimice II.
kompletní projekt průtlačných kotlů
4 × 200 MWe (technologická část)

Elektrárna Yunus Emre
vnitřní spojovací potrubí kotelny 
a strojovny

ENERGY Ústí nad Labem
studie proveditelnosti snížení 
emisí NOx primárními opatřeními

Vakuově přetlaková
indukční pec – upgrade
projektová dokumentace 
a autorský dozor
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