
kondenzát ze sušení, odluh z turbíny apod.)
výstupní teplota se dostane až k 85 °C.

Údržba

V segmentu průmyslových tepelných čerpa-
del a kogenerace s výkonem na hřídeli vyš-
ším než 30 kW je životnost motoru přes
40 000 provozních hodin. K dosažení této ži-
votnosti jsou předepsány pravidelné vý-
měny oleje, filtrů a svíček. Stav technologie
je takový, že tyto předepsané změny se liší
od výrobce k výrobci, ale v základu dosahují
3000 až 4000 provozních hodin, což je mini-
málně 6 měsíců intenzivního provozu, a ve
většině případů je provoz těchto zdrojů ta-
kový, že se údržba vykonává jednou ročně.

Ekonomické přínosy

Ekonomická analýza výhodnosti tepelných
čerpadel je nejvíce citlivá na cenu nakupo-
vaných energií a na roční proběh. Počí-
tejme tedy se současnými běžnými cenami
na trhu, a to 2,2 Kč/kWhe a 0,8 Kč/kWhzp

Mechanický výkon, který kompresor po-
třebuje, má v tom případě hodnoty

V případě plynového tepelného čerpadla
je potřeba provést o málo komplikovanější
výpočet.

kde
0,4 Kč/kWhm jsou vypočtené servisní ná-
klady
0,848 Kč/kWht je vypočtená cena tepla
z ceny 235 Kč/GJ
0,54/0,36 je poměr, kolik tepla z motoru
a spalin připadá na jednu kWhm.

Z toho vyplývá, že pohon pro plynové te-
pelné čerpadlo je na 1 kWhm levnější o 1 Kč.

Pokud to promítneme do provozní reality,
tak tepelné čerpadlo s plynovým spalova-
cím motorem s pohonem 45 kW, jež bude
v provozu v provozu 4 000 hodin, ročně
ušetří provozovateli 180 000 Kč ve srovnání
s elektrickým tepelným čerpadlem.

Shrnutí

Plynová tepelná čerpadla jsou charakteris-
tická vysokým stupněm využití paliva
a jsou velice perspektivním adeptem k na-

hrazení standardních topných zařízení na
přípravu teplé vody. Tím, že šetří množství
paliva, šetří i emise a přispívají společným
ekologickým cílům. Mají ekonomický pří-
nos i pro peněženku provozovatele,
a proto má zodpovědný management
zájem zhodnotit nasazení plynových tepel-
ných čerpadel ve svém provozu.

Výhody, které přinese plynové tepelné
čerpadlo v budoucnosti
Za předpokladu, že zemní plyn zdraží, bude
zdražovat i teplo z konvenčních zdrojů. Te-
pelné čerpadlo využívající teplo z externího
zdroje se stane ještě atraktivnější, protože
teplo odčerpané ze studeného rezervoáru
se stane hodnotnější.

Potenciál prosadit se je také v průmyslu
při vyšších teplotách. Už v současnosti
jsou v testovacích provozech tepelná čer-
padla s vysokoteplotními chladivy s výstu-
pem horké vody na 120 °C. Tyto teploty
médií budou vyhovovat jak potravinář-
skému průmyslu, tak papírnám a dalším.
V segmentu vysokoteplotních čerpadel
bude elektromotor ztrácet výhodu nízké
ceny, protože buď bude muset být vodou
chlazený, nebo mimo horký prostor, za-
tímco vodou chlazený pístový motor je
technické status quo a za těchto podmínek
se měnit nebude.  �

Lukáš Jančok – TEDOM a.s.
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Pane řediteli, Správa úložišť radioaktivních
odpadů dosáhne letos 1. června „plnole-
tosti“. Mohl byste zhodnotit její činnost za
uplynulých osmnáct let? 
Správa úložišť dosáhla, jak říkáte, „plnole-
tosti“ už v roce 2000 a to tím, že převzala
existující úložiště a od této doby tak beze
zbytku naplňuje své hlavní poslání – záko-
nem garantovanou záruku za bezpečné uklá-
dání všech radioaktivních odpadů v ČR. Bez-
pečný provoz tří našich úložišť je toho dokla-
dem. Není a nebylo to samo sebou. Je za tím
odpovědná a profesionální každodenní
práce celého našeho kolektivu. Za 18 let své
existence jsme prošli mnoha situacemi, uči-
nili mnohá důležitá rozhodnutí k posílení
bezpečnosti našich úložišť, stejně tak i kroky,
které nebyly až tak úspěšné. Správa má své
pevné místo v systému nakládání s radioak-
tivními odpady a je dobře připravena pro
úkoly budoucí.

Co považujete za hlavní úspěch v tomto ob-
dobí a naopak, co se nepovedlo?
Jednoznačně, jak jsem zmínil v úvodu, pře-
vzetí úložišť z rukou soukromých subjektů
a jejich bezpečný provoz je to, na čem sta-
víme, včetně toho, že se v posledních letech
podařilo posunout  přípravu budoucího hlu-
binného úložiště. Po dvou letech projedná-
vání našich žádostí o stanovení průzkum-
ných území v sedmi lokalitách předběžně
vhodných pro možnou výstavbu hlubinného
úložiště se konečně blížíme k jejich zahájení.
Cílem této etapy průzkumů je pomocí povr-
chových geologických metod ověřit celis -
tvost a neporušenost vytipovaných území
v lokalitách a následně lokality mezi sebou
transparentně srovnat z hlediska jak geolo-
gické vhodnosti a umístitelnosti, tak i dalších
kritérií. Záměrem je počet lokalit postupně
snižovat a zároveň zmenšovat velikost
území, kde budou potřeba průzkumy s hlu-
bokými vrty. 

Za velký úspěch považuji vytvoření
a činnost Pracovní skupiny pro Dialog
o hlubinném úložišti. Transparentnost je
základní hodnotou uznávanou ve všech
oblastech státních činností na národní
i mezinárodní úrovni. V oblasti nakládání
s radioaktivními odpady je považována za
standardní  praxi. Pracovní skupina pro Di-
alog o hlubinném úložišti (PS Dialog),
která vznikla v roce 2010 za podpory MPO
a ve spolupráci s MŽP, sdružuje představi-
tele obcí, ekologických organizací, státní
správy, parlamentu, akademických insti-
tucí apod. Zabývá se možností posílení
role obcí v rozhodovacích procesech vý-
běru lokality pro hlubinné úložiště a aktivní
účastí veřejnosti, respektive dotčených
obcí v tomto procesu. Metodicky vychází
z výsledků a zkušeností získaných v rámci

mezinárodních projektů ARGONA a IPPA
(Implementing Public Participation Ap-
proaches in Radioactive Waste Disposal).
PS Dialog považuje za své nalezení vhodné
formy, jak zákonnou normou posílit roli
obcí v rozhodovacím procesu umísťování
hlubinného úložiště. SÚRAO má v PS Di-
alog svého zástupce. V roce 2014 mnozí
členové upozorňovali na to, že činnost Pra-
covní skupiny naráží na limity dané jejím
postavením jako poradního orgánu mi-
nistra. Proto v květnu 2014 PS Dialog zor-
ganizovala na toto téma seminář v Senátu
ČR, spolu se senátním Výborem pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí a Správou úložišť. Ze semináře
vyplynulo, že je nutné najít vhodnou
právní formu, aby PS Dialog mohla praco-
vat samostatně, měla čitelnou strukturu
a konkrétně vymezenou zodpovědnost.
Následně se setkal se zástupci PS Dia log
ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Ze společné diskuze vyplynul závěr, začle-
nit Pracovní skupinu pod Radu vlády pro
surovinovou a energetickou strategii, což
se následně také stalo. V této Radě vlády
mají své zástupce Ministerstvo průmyslu
a obchodu i Ministerstvo životního pro-
středí, dále Svaz měst a obcí České repu-
bliky a Asociace krajů České republiky.
Nové postavení PS Dialog tak získalo pří-
mou podporu vlády, ministerstev a jasné
vymezení vztahů mezi jednotlivými aktéry
procesu.

Finanční příspěvky za geologické prů-
zkumy jsou zakotveny v zákoně.

Můžete to konkretizovat?
Příspěvky v kostce: roční příspěvek 600 tisíc
korun pro každou obec, dále ročně 30 haléřů
za metr čtvereční katastrálního území obce,
které bude stanoveno jako průzkumné
území, maximální částka pro obec je 4 mi -
liony korun ročně. Příspěvky by obce mohly
začít čerpat již během roku 2015, peníze lze
převádět do dalších let (nemají lhůtu pro vy-
čerpání). 

O zákonem stanovené příspěvky usilovala
Správa úložišť radioaktivních odpadů již od
roku 2004, kdy byly realizovány první geo-
logické výzkumy v lokalitách. Ale teprve
společně se starosty a nevládními organiza-
cemi z lokalit v PS Dialog o hlubinném úlo-
žišti se podařilo dojít ke shodě a prosadit je
do zákona. Příspěvky z průzkumů byly jed-
ním z klíčových bodů, s nímž PS Dialog ape-
lovala na vládu a dosáhla kýženého úspě-
chu. Vládní nařízení bylo schváleno koncem
roku 2011. Peníze za průzkum jsou formou
jakéhosi ocenění obcí, které volí aktivní
a zodpovědný přístup k problematice hle-
dání vhodné lokality pro úložiště. Zahájení
geologického průzkumu není v žádném pří-
padě bráno jako souhlas s případným umís-
těním hlubinného úložiště v lokalitě. Bez je-
jich realizace však nelze nevhodné lokality
vyloučit, stejně jako potvrdit jejich vhod-
nost.

Doplnil bych, že SÚRAO provozuje na
území ČR tři úložiště pro nízko a středněak-
tivní odpady. Jsou to Richard nedaleko Li-
toměřic, Bratrství v blízkosti Jáchymova
a Dukovany přímo v areálu Jaderné elek -

Budování podzemního výzkumného pracoviště Bukov 
je zásadní pro podporu bezpečnosti 
pro umístění budoucího hlubinného úložiště v ČR,

řekl CzechIndustry Jiří Slovák, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů
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trárny Dukovany. V roce 2014 připadlo hned
několik významných výročí spojených
s ukládáním radioaktivních odpadů v České
republice. Úložiště Bratrství u Jáchymova
oslavilo 40 let provozu, úložiště Richard
u Litoměřic dokonce 50 let provozu a záro-
veň loni uplynulo 55 let od zahájení uklá-
dání prvních radioaktivních odpadů v již
uzavřeném úložišti Hostim u Berouna. V le-
tošním roce oslaví 20 let svého provozu
úložiště v Dukovanech. 

A SÚRAO dnes?
Jak už jsem naznačil v předcházejících odpo-
vědích, SÚRAO má své nezaměnitelné místo
v oblasti nakládání s radioaktivními odpady
v ČR. Současně se může směle srovnávat se
svými protějšky v zemích západní Evropy.
Bezpečně provozujeme všechna tři česká
úložiště nízko a středněaktivních odpadů.
Angažujeme se v řadě mezinárodních vý-
zkumných projektů zaměřených na ukládání
radioaktivních odpadů v hlubinném úložišti.
Některé z nich dokonce probíhají přímo
u nás v České republice. Bez nadsázky lze
říct, že v přípravě hlubinného úložiště jsme
dnes pátou evropskou zemí. Konkrétní kroky
našeho programu, jeho přípravy, následují
Finsko, Švédsko, Francii a Švýcarsko. Velmi
významně jsme se posunuli v oblasti komu-
nikace s veřejností – vydáváme pravidelný
informační zpravodaj Zprávy ze Správy, or-
ganizujeme exkurze do provozů spojených
s radioaktivními odpady, pořádáme vzdělá-
vací besedy pro školy a veřejné diskuse
v dotčených obcích.

Z prosincového Zpravodaje, který vydáváte,
mne zaujaly hned tři věci. Tou první je půl
století bezpečného ukládání radioaktivních
odpadů v České republice. Můžete to kon-
kretizovat?
Nejprve dovolte krátký dějepisný exkurz.
Většina lidí si totiž radioaktivitu a ionizující
záření spojuje až s vynálezem atomové
bomby během 2. světové války. Málokdo ví,
že České země mají s radioaktivními mate -
riály bohatou historickou zkušenost – již od
roku 1840 se u nás v Jáchymově těžila ura-
nová ruda, tzv. smolinec, pro malbu skla
a porcelánu. Nebesník, jak se tehdy uranu ří-
kalo, byl ve sklářství obrovským hitem. Kon-
cem 19. století pak jáchymovský smolinec
byl využíván manžely Curieovými pro jejich
výzkum. V roce 1908 se v našich zemích ve
velkém rozjela výroba radia pro lékařské
účely, za první republiky vznikl v roce 1919
radiologický ústav zaměřený na využití
radio logie nejen v lékařství, ale i v zeměděl-
ství a ve výzkumu. Takže naše česká zkuše-
nost je skutečně výjimečná a také díky tomu
se u nás ukládání radioaktivních odpadů za-
čalo řešit velmi brzy. S tím má Česká repub-
lika téměř 60letou zkušenost – vždyť úplně
první úložiště, Hostim u Berouna, začalo fun-
govat již v roce 1959, byť bylo v provozu jen
5 let. Oněch půl století se vztahuje k úložišti
nízko a středněaktivních odpadů Richard
u Litoměřic. Toto úložiště, zbudované v pro-
storách bývalého vápencového dolu Ri-
chard, začalo fungovat v roce 1964. Slouží
k ukládání veškerých institucionálních radio-
aktivních odpadů – tedy všech mimo ener-
getiku. Směřují sem odpady z nemocnic,
průmyslu, zemědělství, či výzkumu. 

Dále je to ve Zpravodaji uvedený projekt
podzemního výzkumného pracoviště Bukov.
Na které oblasti výzkumu se především za-
měří a proč?
V Podzemním výzkumném pracovišti Bukov
(PVP Bukov) budou v příštích letech prová-
děny výzkumné práce, projekty v oblasti
chování horninového masívu z hlediska
geologie, hydrogeologie, geotechniky atd.,
které pomohou získat důležité poznatky,
data a argumenty o využitelnosti hornino-
vého masívu pro bezpečné uložení vyhoře-
lého jaderného paliva. Budou zde zpřesňo-
vány používané metodiky charakterizace
horninového prostředí v hloubkách odpoví-
dajících očekávaným podmínkám, které
budou panovat v úložišti. Projekt byl inspi-
rován výstavbou podzemních laboratoří
v krystalinických horninách ve švédském
Äspö a švýcarském Grimselu (GTS), či ko-
rejském KURT. Výzkumné pracoviště je na-
vrženo tak, aby zde mohly probíhat experi-
menty charakterizující chování horninového
masívu v podmínkách budoucího hlubin-
ného úložiště a studovány různé geologické
fenomény, důležité z hlediska provozní

a především dlouhodobé bezpečnosti uklá-
dání vyhořelého paliva. PVP Bukov se na-
chází přibližně 300 metrů od těžní jámy
Bukov, v jižním křídle uranového ložiska
Rožná. Je situováno ve 12. patře, cca 600
metrů pod zemským povrchem, tedy v pod-
mínkách velmi blízkých budoucímu úložišti.
Horninové prostředí je zde různorodé a na-
bízí tak řadu možností pro detailní hydro-
geologický, geologický, geotechnický a geo-
chemický výzkum. Je zde jedinečná příleži-
tost ověřit testováním v hloubce reálného
budoucího úložiště data získávaná z povr-
chu, či v laboratorních podmínkách. 

V neposlední řadě je výhodou, že celé
důlní dílo je nedílnou součásti uranového
dolu Rožná se stanoveným kontrolovaným
pásmem pro práci v prostředí s ionizujícím
zářením. Mnohé migrační experimenty tak
zde budou moci být prováděny s radionu-
klidy, což poskytne velmi důležité informace
využitelné pro projekt hlubinného úložiště.
Technické řešení celého PVP Bukov bylo na-
vrženo v souladu s požadavky Správy úložišť
pro potřeby budoucích výzkumných činností,
které zde budou realizovány. Podzemní dílo

Úložiště institucionálních odpadů Richard nedaleko Litoměřic

Úložiště nízko a středněaktivních odpadů Bratrství
v blízkosti Jáchymova 



se skládá z 300 metrů dlouhého přístupo-
vého překopu a samotného podzemního pra-
coviště o velkém profilu s laboratorními ni-
kami pro experimenty a technické zázemí.
V současné době je hotový přístupový pře-
kop a probíhají přípravné práce pro vybudo-
vání vlastní laboratoře. Budování podzem-
ního výzkumného pracoviště Bukov je zá-
sadní pro podporu bezpečnosti pro umístění
budoucího hlubinného úložiště v České re-
publice. Výzkum, který zde bude následně
probíhat, přispěje k detailnímu porozumění
vybraných procesů v úložišti, s vlivem na
jeho provozní a dlouhodobou bezpečnost. 

Konečně je to rozhodnutí o stanovení prů-
zkumného území pro první etapu geologic-
kých prací ve vytipovaných lokalitách, kte-
rých je sedm. Práce na přípravě hlubinného
úložiště jsou alfou a omegou vaší činnosti.
Mohl byste shrnout dosavadní vývoj v jeho
přípravě?
Dovolil bych si mírně oponovat – příprava
výstavby hlubinného úložiště je sice velmi
důležitou částí naší činnosti, nikoliv však je-
dinou, jak by se z položené otázky mohlo
zdát. SÚRAO má na starosti ukládání všech
radioaktivních odpadů v České republice
a pečuje v současnosti o tři úložiště, jak
jsem již uvedl. V České republice je více než
100 původců radioaktivních odpadů. Rov-
něž se angažujeme v řadě výzkumů. Nic-
méně zpět k dotazu: původně měla Správa
úložišť v plánu realizovat kompletní geolo-
gické průzkumy (tedy včetně hlubokých
vrtů) pouze v několika vybraných lokali-
tách. Na základě dohody s ministerstvem
průmyslu se však rozhodla práce rozdělit
do dvou etap a zažádat o průzkumné území
pro první, povrchovou, etapu ve všech
sedmi lokalitách. Srovnání lokalit tak bude
provedeno šetrnějším, ekonomicky méně
náročným a transparentním způsobem.
Zároveň tím Správa úložišť vyhověla žá-
dostem řady obcí, aby úvodní geologické
práce proběhly všude bez rozdílu. Cílem
Správy úložišť je na základě řady kritérií
postupně počet předběžně vytipovaných
lokalit snižovat a vybrat na konci tu nej-
vhodnější pro výstavbu hlubinného úlo-
žiště. V roce 2013 jsme tedy podali žádost
o stanovení průzkumného území ve všech
lokalitách, na podzim roku 2014 MŽP vy-
dalo příslušné rozhodnutí. Protože se ně-
kteří účastníci odvolali, byl proces předmě-
tem jednání rozkladové komise. Tato se ná-
mitkami zabývala a následně vydá doporu-
čení ministrovi životního prostředí. Ministr
pak vydá konečné rozhodnutí. Doufáme, že
to bude v nejbližší době. 

Vytipovaných lokalit je sedm, které to jsou
a jaké podmínky musí splňovat?
První vytipování potenciálně vhodných loka-
lit na základě geologických kritérií proběhlo
již v 90. letech 20. století. Postupně se se-
znam 27 širších oblastí upřesňoval, až v roce
2003 nabyl podobu šesti lokalit nacházejících
se v oblastech s žulovým podložím. Jsou to
lokality Čertovka na pomezí Ústeckého a Pl-
zeňského kraje, Magdalena a Čihadlo v Jiho-
českém kraji, Březový potok v Plzeňském
kraji a lokality Hrádek a Horka na Vysočině.
K těmto lokalitám přibyla v roce 2011 ještě
sedmá, Kraví hora, taktéž na Vysočině. Hlav-

ním kritériem byla doposud vhodná geologie
a předběžná proveditelnost HÚ v rozsahu re-
ferenčního projektu z roku 2011. Obecně se
dají požadavky na lokalitu stručně shrnout
takto:  Hledáme dlouhodobě stabilní, rela-
tivně neporušený krystalinický masív s mini-
mem zlomů, dostatečně velký a hluboký, aby
úložiště pro potřeby uložení veškerého vyho-
řelého jaderného paliva  vyproduktovaného
na území ČR a dalších radioaktivních odpadů
bylo proveditelné a to vše za akceptovatel-
ných environmentálních, ekonomických
a socioekonomických podmínek. 

Jaký bude další postup prací, je známo, že
hlubinné úložiště se stalo politikem nejen
doma, ale i na mezinárodní úrovni, kon-
krétně mám na mysli Rakousko.
Jakmile nabude stanovení průzkumného
území právní moci, začneme s přípravami
geologicko-průzkumných projektů. Tento do-
kument podrobně popíše plánované práce –
od harmonogramu, přes použité metody, až
po způsob vyhodnocování. Projekty projed-
náme s obcemi, zapracujeme jejich rele-
vantní připomínky a předložíme přísluš-
nému krajskému úřadu ke schválení. Ná-
sledně provedeme vybraným dodavatelem
vlastní geologické práce. 

O našich činnostech v přípravě HÚ pra-
videlně každý rok informujeme na bilate-
rálních jednáních jak Německo, tak Rakou-
sko.

Úložiště radioaktivních odpadů bude muset
mít dříve nebo později každá země, pokud
nedojde k dohodě, že by bylo vybudováno
pro více států. Zajímavé je jistě srovnání.
Jak přistupují k této problematice v dalších
zemích?
Všechny země využívající jadernou energii či
zdroje ionizujícího záření se při nakládání
s radioaktivními odpady řídí směrnicemi
a doporučeními Mezinárodní agentury pro
atomovou energii (MAAE). Hlubinné úložiště
označila za nejvhodnější řešení pro likvidaci
vysokoaktivních odpadů i Evropská komise
a doporučila členským zemím vypracovat do

poloviny letošního roku národní koncepty
nakládání s radioaktivními odpady. Tyto kon-
cepty budou posuzovány mezinárodními ex-
perty a komise k nim vyhotoví své stanovis -
ko a požadavky na úpravy či změny. Pro-
gramy ukládání RAO a především vyhoře-
lého jaderného paliva tak jsou a i v budouc-
nosti budou pod silným mezinárodním do-
hledem.

Jak už jsem zmínil v jedné z předcházejí-
cích odpovědí, obecně jsou v přípravě vý-
stavby hlubinného úložiště nejdál Finsko
a Švédsko, významný posun zaznamenalo
v poslední době i Švýcarsko, poměrně da-
leko v přípravách jsou i Francie či Japonsko.
Jiné evropské země jako například Nizozemí
či Velká Británie volí cestu vyčkávání, kdy
budují dočasné skladovací kapacity s život-
ností kolem 100 let a výstavbou trvalého úlo-
žiště se nezabývají. Česká republika je tak
v těsném závěsu za těmito zeměmi. Máme
koncepci výstavby i předběžně vytipované
lokality, ale zatím se nerealizují žádné prů-
zkumy. Doufám, že letošní rok nás v tomto
směru posune zase o kousek dál.

Setkávají se tam s podobným odporem
části veřejnosti, jak je tomu u nás, nebo je
to česká specialita?
Přístup místních obyvatel k hlubinnému úlo-
žišti se stát od státu liší. Neobyčejně silná
podpora výstavby existuje ve Finsku i Švéd-
sku, kde dvě vybrané lokality mezi sebou
o možnost hostit úložiště soutěžily. Podobný
princip „soutěže“, byť jen pro dočasné úlo-
žiště radioaktivních odpadů, zvolilo i Španěl-
sko. Také v Maďarsku má úložiště poměrně
silnou podporu obyvatel. Naopak v Británii
zablokoval postup výběru lokality odpor re-
gionální samosprávy – v rozporu se souhla-
sem místních samospráv. Ani ve Francii
nebyl postup hladký, ale nakonec se dokázali
s místními domluvit na podmínkách spolu-
práce. Proto věřím, že najdeme cestu, jak se
dohodnout i u nás. 

Když bychom se podívali na úložiště po
technické stránce. Existuje jeden, takříkajíc
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Předpokládaná podoba hlubinného
úložiště v České republice  
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univerzální model, nebo každý stát ho řeší
po svém, i když jeho základní princip je
u všech stejný?
Základní principy nakládání s radioaktivními
odpady jsou si napříč státy skutečně po-
dobné, byť existují rozdíly například v kate-
gorizaci odpadů, jejich přípravě k uložení,
v přístupu k přepracování vyhořelého jader-
ného paliva apod. Také hlubinné úložiště má
jednotný koncept. Ten se v detailu pak liší
konkrétním hostitelským prostředím a jemu
uzpůsobený multibariérový úložný systém.
Společným jmenovatelem pro všechna ře-
šení, všechny úložné koncepty, je bezpeč-
nost – jak provozní, tak dlouhodobá. Vlastní
výběr vhodné hostitelské formace záleží na
geologických a geografických dispozicích
každého jednotlivého státu – zatímco u nás
se díky kvalitě českého moldanubika sou-
střeďujeme na krystalinické horniny, po-
dobně jako např. ve Finsku a Švédsku, jílov-
cové formace se zkoumají ve Francii a ve
Švýcarsku. V minulosti v tufech bylo připra-
veno hlubinné úložiště v USA a v soli v Ně-
mecku. Jak je vidět, hostitelské prostředí
může být různé. Vždy je to o proveditelnosti
a bezpečnosti. Nakonec ale vždy půjde o ak-
ceptovatelnost dotčenou veřejností. Na této
skončila lokalita jak ve Spojených státech
(Yucca Mountain), či Gorleben v Německu.
Důležité je najít porozumění a vybalancovat
akceptovatelnost s přínosy pro dotčené
obce.  Jsem přesvědčen, že nejinak tomu
bude i u nás.

Jak by mělo to české vypadat?
V současné době existuje v České republice
projektová studie podoby hlubinného úlo-
žiště, která se však bude ještě dále upravo-
vat dle výsledků geologických průzkumů,
charakteristiky zvolené lokality a ekonomic-
kých a technických požadavků na řešení
stavby. Výsledný vzhled budou ovlivňovat
požadavky dotčených obcí. Hlubinné úlo-
žiště bude mít dvě hlavní části: povrchový
areál pro příjem odpadů a podzemní areál
s ukládacími prostory. Vše bude propojeno
přístupovými šachtami a tunely, které oba
areály spojí a zajistí jejich bezpečný provoz.
V současné době vychází koncept hlubin-
ného úložiště z předpokladu, že v areálu

bude ve stejné době probíhat výstavba úlo-
žiště i jeho provoz (tj. ukládání radioaktiv-
ních odpadů). Tyto části budou od sebe sa-
mozřejmě fyzicky oddělené. Největší část
povrchového areálu (cca 90 %) zabere
běžný provoz zaměřený na hornické práce
související s výstavbou hlubinného úlo-
žiště, výrobu bentonitu a bentonitových
vložek. Příjem  kontejnerů obsahujících ra-
dioaktivní odpady bude probíhat v menším,
střeženém aktivním provozu. Dále povr-
chový areál obsáhne administrativní a pro-
vozní budovy (kanceláře, šatny, jídelna,
dílny apod.), výrobny (např. výroba bento-
nitových prefabrikátů, výrobna chladicí
vody), sklady (např. sklad prázdných trans-
portních kontejnerů, sklad olejů), technické
zázemí (trafostanice, čistírna vod apod.)
a manipulační plochu pro odvoz rubaniny
z těžebních tunelů. Naopak největší část
podzemních prostor představuje rozsáhlá
síť chodeb, v nichž budou ukládány kontej-
nery s radioaktivním odpadem. Ukládací
chodby budou vybudovány v hloubce
zhruba 500 metrů. Kontejnery s vyhořelým
jaderným palivem mohou být uloženy do
vyvrtaných vodorovných či svislých komor.
Ostatní radioaktivní odpady v betonových
kontejnerech budou uloženy ve velkoprofi-
lových  ukládacích komorách. V součas-
nosti uvažovaný objem úložiště pojme
5 900 superkontejnerů s vyhořelým jader-
ným palivem a 3 000 ukládacích obalových
souborů s ostatními radioaktivními odpady.
Tato kapacita vystačí na uložení všech od-
padů z JE Dukovany, JE Temelín a rovněž
z případných nových  dvou jaderných
bloků. 

Německo, které se rozhodlo ukončit provoz
jaderných elektráren do roku 2022, vytvořilo
v minulém roce Spolkový úřad pro likvidaci
jaderného odpadu. Z mapy, kterou vydali
odpůrci jaderné energie v SRN, vyplývá, že
jaderný odpad je „roztroušený“ po celé
zemi. Přitom situace s výběrem vhodné lo-
kality se podle řady článků v tisku podobá
té naší. Daří se jim plnit očekávání, která
jsou spojena s uložením radioaktivních od-
padů po ukončení činnosti všech jaderných
elektráren a jejich likvidaci, což je samo

o sobě technicky velmi náročná, ale přede-
vším drahá záležitost?
Nechci komentovat situaci v Německu. Uvi-
díme, s čím přijde tato země do Bruselu
v rámci předložení národní strategie uklá-
dání vyhořelého jaderného paliva. V každém
případě jejich pozice, co se týče pokroku ve
výběru vhodné lokality pro budoucí hlu-
binné úložiště, není srovnatelná se situací
u nás. Jejich program skončil před patnácti
lety a je evidentní, že proces výběru lokality
budoucího úložiště musí začít znovu, od po-
čátku. Jak se jim to podaří, je těžké teď před-
jímat.

Narozeninami jsme náš rozhovor začali, na-
rozeninám je věnována i má poslední
otázka. Letos oslaví dvacáté jubileum úlo-
žiště radioaktivních odpadů Dukovany. Mů-
žete v krátkosti popsat jeho význam a čin-
nost?  
V areálu Jaderné elektrárny Dukovany je od
roku 1995 provozováno úložiště nízko
a středněaktivních odpadů z provozu obou
českých jaderných elektráren. Jedná se
o odpady vznikající při provozu, při čištění
vod, dekontaminaci zařízení při odstávkách
a podobně. Úložiště tvoří 112 železobetono-
vých jímek ve 4 řadách s celkovou kapaci-
tou 55 000 m3 (asi 180 000 sudů s radioak-
tivním odpadem). Jsou zde ukládány nízko-
aktivní bitumenované odpady nebo sliso-
vané pevné odpady ve 200litrových pozin-
kovaných sudech. Prostory mezi sudy jsou
vyplňovány betonovou směsí. Životnost
a kontrola tohoto úložiště je plánována na
300 až 500 let. Bariéry úložiště představuje
za prvé okolní podložní hornina s dobrými
hydrogeologickými vlastnostmi, za druhé
konstrukční bariéra ukládacích jímek s as-
faltopropylenovou  izolační vrstvou, za třetí
vlastní matrice upravených odpadů a za
čtvrté betonová směs, kterou je jímka zalita
před jejím uzavřením. Kapacita úložiště je
dostačující pro uložení všech nízkoaktivních
odpadů z provozu elektráren Dukovany
a Temelín, a to i v případě, že životnosti
těchto elektráren budou prodlouženy až na
60 let. Vedle úložiště je pak rezervní plocha
pro postavení nového úložiště o stejné ka-
pacitě. �

Systém ukládání radioaktivních odpadů v úložišti (elektrárna Dukovany) Úložiště Dukovany přímo v areálu JE Dukovany 



Diskutovala se řada témat. Rozsáhlou nabídku služeb
a servisu v technologických i výzkumných projek-
tech napříč společností a Skupinou ÚJV představili

Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež a Milan
Mika, vedoucí oddělení Marketing a prodej. Radek Trtílek,
ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s od-
pady, se zaměřil na její specifika včetně představení pá-
teřních projektů: nakládání s RAO a metody likvidace insti-
tucionálních RAO, zkušenosti s vyřazováním výzkumných
zařízení, převozy vysoce obohaceného paliva zpět do
Ruské federace a Číny, výzkumná a inženýrská podpora
pro vývoj hlubinné úložiště a radiační měření a radioche-
mické analýzy. Václava Havlová, vedoucí odd. chemie pa-
livového cyklu se věnovala podrobnému představení čin-
ností pro hlubinné úložiště, například hodnocení migrač-
ních vlastností materiálů, hodnocení degradace inženýr-
ských bariér, bezpečnostním rozborům a modelování
a dalším, které později hosté viděli v praktickém režimu
v laboratořích divize. Celého jednání se účastnila Eva Ko-
pecká, obchodní  a investiční poradkyně z britského vel-
vyslanectví.

Široké pole pro spolupráci

Podle Radka Trtílka, se rýsují tři oblasti možné spolupráce:
příprava hlubinného ukládání. Tady se zástupcům NNL lí-
bilo, že experimenty nejen děláme, ale dokážeme si je
navrhnout, a co je ještě kreativnější, navrhnout i vyrobit
experimentální aparaturu. Dále dekontaminace – zkuše-
nost s metodami a jejich aplikace. V neposlední řadě
potom výměna doktorandů na krátkodobé stáže. Jak uvedl
Matt Randall, vedoucí obchodní skupiny divize Environ-
mental Services NNL, rozsah možné spolupráce je velký,
například problematika ukládání odpadů, tady máme
v ÚJV Řež pro NNL tolik námětů, že si je musí nejdříve
sami vyhodnotit a říct, co konkrétně by pro ně bylo v tuto
chvíli zajímavé. Podle Luka O´Briena, obchodního mana-
žera laboratoře Odpadní vody a životní prostředí, jsou zku-
šenosti ÚJV Řež v oblasti dekontaminace tak interesantní,
že považuje za užitečné k nám poslat specialistu, který by
na místě vyhodnotil, v čem by spolupráce na tomto poli
byla pro NNL přínosem. O řadu dalších postupů, které ino-
vativně zavádí divize, se velmi zajímal i třetí člen britského
týmu, Peter Hiller, obchodní manažer divize Environmental
Service NNL, který navrhl, že vzhledem k profesnímu za-
měření jich tří na environmentální problematiku a ukládání
RAO, což obsáhne jen zlomek činnosti divize 2400, pošle
NNL do ÚJV Řež na obdobnou návštěvu také specialistu
na waste management (processing).

Co je National Nuclear Laboratory

Jedná se o státní organizaci, která je součástí Úřadu pro
energetiku a změnu klimatu, který zřídila 3. října 2008
vláda premiéra Gordona Browna. NNL (dříve Nexia Solu-
tions) má v současné době cca 800 zaměstnanců, kteří
pracují v těchto divizích: Nakládání s odpady a vyřazování
z provozu, řešení palivového cyklu a podpora reaktoro-
vých operací. Zaměřuje se na provozovatele jaderných
služeb a poskytovatele jaderných technologií, projekty za-
hrnují celý jaderný palivový cyklus. Působí na šesti mís-
tech ve Velké Británii. Mezi zákazníky patří NDA (Nuclear
Decommissioning Authority, Sellafield Ltd., Westing-
house, Health and Safety Executive, Ministerstvo obrany,
UK Atomic Energy Authority, VT Nuclear and British
Energy. Má rozsáhlé kontakty s akademickou obcí, např.
s University of Sheffield a University of Manchester. �

Máme Britům co nabídnout
Návštěva specialistů z britské National Nuclear Laboratory (NNL) v Řeži na začátku března otevřela
nové možnosti spolupráce těchto dvou významných zástupců oboru. 
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Laboratoř anaerobních testů (s anaerobním boxem) pro sledování koroze materiálů
v bezkyslíkatých podmínkách simulujících prostředí hlubinného úložiště po
nastavení rovnováhy. Prezentujícím je Ing. David Dobrev (vpravo).

Ing. Kateřina Vídeňská představila hostům experimenty sledující migraci koloidních
částic a radionuklidů v granitu (migrace přes kolony s drceným granitem)

RNDr. Václava Havlová při prezentaci v laboratoři pro difuzní experimenty
v různých granitických horninách a bentonitech.
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Ve druhé polovině ledna 2015 se uskuteč-
nila za účasti pracovníků divizí Chemie
palivového cyklu a nakládání s odpady

a Integrita a technický inženýring společnosti
ÚJV Řež, a. s., instalace a vyzkoušení zařízení
na přepravu vyhořelého jaderného paliva
z Uzbekistánu přímo na místě nakládání v Taš -
kentu. Zařízení bylo předtím úspěšně testo-
váno v ÚJV Řež na podzim roku 2014. Sou-
částí prací bylo také zaškolení uzbeckých pra-
covníků pro manipulace s obalovým soubo-
rem (OS) ŠKODA. Práce jsou součástí projektu
na odvoz vysokoobohaceného paliva z výz -
kumných reaktorů do Ruska – RRRFR (Russian
Research Reactor Fuel Return), kterého se ÚJV
Řež účastní. Celkem se naše společnost podí-
lela na 14 přepravách vyhořelého paliva 
z 9 zemí (vč. dvou přeprav z ČR).

Reaktor Foton

Zvláštností reaktoru Foton (jednoho ze

dvou výzkumných reaktorů v Uzbekistánu)
je použití kapalného paliva, což pro pře-
pravu představuje mimořádnou kompli-
kaci. Pro čerpání paliva z reaktoru do pře-
pravních pouzder vyvinula technologické
zařízení ruská firma SOSNY, se kterou spo-
lečnost ÚJV Řež spolupracovala již na ji-
ných předešlých přepravách vyhořelého
paliva. Pouzdra s palivem budou podobně
jako ve Vietnamu nakládána do OS
ŠKODA horem pomocí překládacího oba-
lového souboru, taktéž vyvinutého firmou
SOSNY. 

Vyzkoušení proběhlo úspěšně a praco-
viště je připraveno na nakládání vyhoře-
lého paliva, které se uskuteční v průběhu
roku 2015. Reaktor bude následně vyřazen
z provozu, protože není možné ho jedno-
duše konvertovat na palivo s nízkým obo-
hacením. Přeprava z Uzbekistánu je před-
poslední z přeprav v rámci projektu RRRFR
a poslední, které se ÚJV Řež účastní.

Co bude dál

V současné době se rozebíhá projekt na
přepravu vysokoobohaceného vyhoře-
lého paliva z reaktorů MNSR (Miniature
Neutron Source Reactor) čínského pů-
vodu provozovaných v Ghaně, Nigérii,
Sýrii, Pákistánu a Íránu zpět do Číny. I na
tomto projektu se podílí společnost ÚJV
Řež, která bude zodpovědná stejně jako
v případě projektu RRRFR za poskytnutí
obalových souborů ŠKODA, poradenství,
dohled nad nakládáním, uzavíráním, su-
šením, přepravou prázdných obalových
souborů a jejich servis po použití.
ŠKODA JS pro tyto přepravy upraví dva
stávající obalové soubory na nový typ
ŠKODA MNSR. V současné době se při-
pravuje pilotní přeprava z Ghany, pře-
pravy z ostatních zemí budou realizo-
vány s ohledem na bezpečnostní situaci
v daných zemích. �

Vyhořelé jaderné palivo z výzkumných reaktorů 
se vrací do Ruska a Číny

Především je to výzkumný program
zaměřený na technologii reaktorů
chlazených roztavenými fluorido-

vými solemi (tzv. FHR reaktory, z anglic-
kého Fluoride salt cooled High tempera-
ture Reactors). „Jde o jeden z možných
směrů ve vývoji vysokoteplotních reakto-
rových systémů zahrnovaných mezi po-
kročilé reaktory IV. generace. Nový typ re-
aktorů bude bezpečnější s účinností pro-
dukce elektrické energie až 50 %“, zdůraz-
nil Karel Křížek. Americké ministerstvo pro
energetiku poskytlo prostřednictvím Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ÚJV Řež
a CVŘ celkem 75 kg unikátního materiálu,
fluoridové taveniny 7LiF-BeF2, určené pro
experimentální výzkum uvedeného typu
reaktorů. V týdnu od 15. prosince 2014
byly zahájeny v laboratoři Fluorové che-
mie CVŘ vlastní výzkumné práce s chladi-
vovou solí.

Během návštěvy byl náměstek Pavel
Šolc informován o pokroku v provádění
experimentů, které naplňují Dohodu mezi
Ministerstvem průmyslu a obchodu České
republiky a Ministerstvem energetiky Spo-
jených států amerických o spolupráci na
civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné
energetiky, podepsané 26. března 2014.
„Výběr výzkumných reaktorů v Řeži pro
spolupráci s USA nebyl náhodný, zdejší
odborníci mají v tomto směru již zkuše-
nosti i mezinárodní renomé. Současně dis-
ponujeme jako jedni z mála v Evropě reak-

torem schopným vytvořit požadované
podmínky pro testování fluoridových solí,“
upřesnil Martin Ruščák. 

V současnosti má za sebou projekt první
pracovní kroky. Kontejner se solí FLIBE
(směs 7LiF-BeF2) dodanou z Oak Ridge
National Laboratory byl postupně vyhřát
na provozní teplotu až na 600 °C, ztuhlá ta-
venina (sůl) FLIBE byla v kontejneru po-
stupně roztavena (bod tání FLIBE je cca.
454 °C), a poté byla část taveniny přepuš-
těna do speciálně vyrobené ampule pro
vložnou zónu reaktoru LR-0. Tam budou

provedena neutronická měření. Dále byly
také odebrány vzorky taveniny FLIBE pro
analýzy.

Návštěva výzkumného reaktoru LVR –
15, byla spojena s představením nového
modernizovaného systému ochrany a ří-
zení. Práce byly realizovány ve druhé po-
lovině roku 2014 a systém spuštěn ve zku-
šebním provozu na konci ledna 2015. Na
rozdíl od původního systému je založen na
digitální technologii. Tato úprava zajistí
komfortnější ovládání a bezpečný chod re-
aktoru až za horizont roku 2020. �

Bezpečnost jaderné energetiky je prioritou ÚJV Řež
Pokrok ve výzkumu bezpečných reaktorů IV. generace a modernizace systému ochrany a řízení
výzkumného jaderného reaktoru LVR-15 byla hlavní témata návštěvy náměstka ministra průmyslu
a obchodu Pavla Šolce v ÚJV Řež, která se uskutečnila na základě pozvání Karla Křížka, předsedy
představenstva ÚJV Řež, a. s., a Martina Ruščáka, ředitele Centra výzkumu Řež s. r. o. (CVŘ). 

Náměstek ministra Pavel Šolc
si prohlíží palivovou kazetu
výzkumného reaktoru LVR – 15 



Počátkem tohoto roku jich bylo v ČR
v provozu již 75 (jedna stanice je pře-
chodně uzavřena a hledá nové umístění)

a ještě v lednu se otevřely další. 33 veřejných
CNG stanic z celkového počtu 76 (tj. 43 pro-
cent) postavily plynárenské společnosti. Za
posledních 10 let vzrostl počet stanic v ČR
8krát. Z plynárenských společností nejvíce sta-
nic provozuje v ČR společnost VEMEX (12),
dále RWE Energo (9), E.ON Energie (7) a Praž-
ská plynárenská Správa majetku (5). K veřej-
ným stanicím mají řidiči k dispozici také nové
soukromé (např. dopravní podniky) a domácí
CNG stanice (soukromníci, rodiny aj.). Stojany
na CNG jsou již na čerpacích stanicích Ben-
zina, Shell, Agip, EuroOil, Lukoil (MOL), KA-
PRoil aj.

Nejvíce veřejných CNG stanic je v Praze
a Středočeském kraji (10 + 10), dále pak v Mo-
ravskoslezském, Jihomoravském a Olomouc-
kém kraji (7 až 9), po pěti stanicích mají kraje
Královehradecký, Vysočina a Jihočeský kraj.
Nejméně CNG stanic je na západě ČR, v Kar-
lovarském a Plzeňském kraji (oba kraje jen 2
stanice).

Plynárenské společnosti připravují otevření
desítek dalších stanic. VEMEX se letos chystá
otevřít dalších 8 stanic (celkem bude provozo-
vat až 20 CNG stanic do konce roku 2015),
E.ON Energie do konce tohoto roku by měl
provozovat celkem 13 stanic, do roku 2018-19
pak celkem 40 stanic, RWE Energo chce každý
rok otevřít minimálně 3 další CNG stanice atd.

„Během příštích 2 let přibudou další stanice,
a tak se dostaneme na 150 stanic na stlačený
zemní plyn CNG a v roce 2016 už budou v ČR
otevřeny i první LNG stanice na zkapalněný
zemní plyn,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel
Českého plynárenského svazu (ČPS). „Do pěti
až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat
velmi výrazně, a to zejména pro nákladní do-
pravu. Ve střednědobém horizontu budou vo-
zidla dálkové přepravy, tedy kamionové do-
pravy na LNG, velmi rychle přibývat, protože
tam jsou úspory opravdu markantní a návrat-
nost velmi krátká,“ uvedl Jiří Šimek, místo-
předseda Rady ČPS.

„Zemní plyn je nejvšestrannější alternativní
palivo, na zemní plyn jezdí dnes osobní auta, ná-
kladní automobily, autobusy, ale i popelářské
vozy, motorky, trojkolky, vysokozdvižné vozíky,
traktory, letištní tahače, lodě, v ČR už i lokomo-
tivy (pravidelný spoj na trase Opava – Hlučín)
a v Austrálii jezdí na CNG dokonce i stopadesá-
titunové silniční vlaky,“ doplnil Jan Ruml.

„Plynaři financují všechny stanice z vlast-
ních prostředků, od státu nic nedostáváme,“
řekl CzechIndustry Hugo Kysilka, marketin-
gový ředitel Vemex. 

Mimo veřejné CNG stanice mají v ČR své
soukromé plnicí stanice společnosti ve svých
areálech (např. dopravní podniky, společnosti
s r.o. aj.). Firmy, jako např. Linde Material
Handling, která má soukromou plnicí stanici
v pražských Malešicích, najela se svým vozo-

vým parkem na CNG již více než 1 milion kilo-
metrů. Dále je v ČR 130 domácích plnicích sta-
nic, které vlastní drobní podnikatelé, živnost-
níci, rodiny aj.

Součást koncepce čisté dopravy v ČR

Koncem roku 2014 se za účasti 4 ministerstev
uskutečnilo setkání k vyhodnocení celoročních
prací Národního akčního plánu (NAP) čisté
mobility. Cílem této zásadní koncepce rozvoje
udržitelné dopravy v ČR je snižování emisí
a závislosti na klasických kapalných palivech.
Setkání přineslo velmi pozitivní výsledky
v otázce zvyšování počtu vozidel na CNG a bu-
dování související infrastruktury po celé České
republice. CNG je na poli alternativních paliv
nyní nejen u nás, ale i ve světě, největším
dravcem. Finální materiál NAP čistá mobilita
by měl být předložen vládě k projednání
v první polovině roku 2015. 

Plán čisté mobility navazuje na jiné české
i evropské strategické dokumenty, z nichž nej-
důležitější je směrnice o zavedení infrastruk-
tury pro alternativní paliva, která byla finálně
přijata Evropským parlamentem i Radou dne
29. září 2014. „Směrnice požaduje po člen-
ských státech, aby vypracovaly národní poli-
tické rámce pro rozvoj trhu všech alternativ-
ních paliv a infrastruktury, nicméně třetím nej-
rozšířenějším palivem po benzinu a naftě
bude jednoznačně zemní plyn,“ říká Jiří
Šimek, místopředseda Rady Českého plyná-
renského svazu (ČPS). Současně směrnice
požaduje přijetí společných technických stan-
dardů tak, aby všechny čerpací a dobíjecí sta-
nice byly navzájem interoperabilní. Směrnice
také ukazuje směr nastavení příslušných in-

formací pro spotřebitele o alternativních pali-
vech včetně jasné a spolehlivé metodiky srov-
nání cen.

Z dalších navazujících dokumentů je to Stra-
tegie Evropa 2020, která byla přijata v EU už
v roce 2010. Zpracování NAP ČR je současně
jedním z nástrojů prosazování aktualizované
Státní energetické koncepce. Ta počítá se zvý-
šením podílu CNG a LNG v dopravě. „Využití
CNG je klíčovým trendem snižování spotřeby
vozidel a nástupu alternativních pohonů v do-
pravě,“ uvádí se v ASEK. „V souvislosti s vý-
stavbou plnicích stanic CNG se očekává podle
ASEK rozšíření vozidel s tímto pohonem také
u městské dopravy, komunálních vozidel pro
svoz odpadu, vozových parků velkých organi-
zací aj. Podpora ekologických dopravních pro-
středků patří v ASEK mezi sedm hlavních cílů
v oblasti dopravy, a to silniční i železniční,“ do-
plnil Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Plán čisté mobility se promítá i do dalších
českých strategických dokumentů, jako napří-
klad Dopravní politika do roku 2020. Pro reali-
zaci NAP čistá mobilita je možné využít někte-
rých fondů EU, jako např. Integrovaného regio -
nálního operačního programu, OP Doprava,
IROP, Horizont 2020, OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost nebo evropského
fondu CEF, který podporuje vznik různých stu-
dií a pilotních programů. Jen na tento pro-
gram uvolnila Evropská komise pro rok 2015
celkem 160 milionů eur. 

„EU schválila závazný cíl pro dlouhodobou
politiku klimatu snížit emise skleníkového
plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 procent
a vozy na CNG mají o 25 až 30 procent méně
CO2, podporovat zemní plyn je tedy to nejjed-
nodušší, jak tyto emise snížit,“ zdůraznil Jiří

Jezdit na zemní plyn se vyplatí
Během posledního roku bylo v ČR otevřeno tolik CNG veřejných stanic, kolik dříve bylo otevřeno za
celých 5 let. V lednu loňského roku (2014) bylo v ČR 50 veřejných CNG stanic, za jeden rok jich přibylo
26. To představuje 50procentní nárůst CNG stanic za jediný rok. 
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Šimek. „Zemní plyn má ze všech alternativ-
ních paliv největší ekonomické výhody, už
zvýšenou nabídku až 65 druhů vozidel, nyní
rychlý nárůst infrastruktury a neoddiskutova-
telný přínos pro životní prostředí,“ pokračo-
val. Při využití CNG navíc máte výraznou
úsporu, prokazatelně bezpečnější provoz než
s vozy na tradiční paliva, výhodu úlev třeba

na silničních daních a dobrý pocit, že šetříte
životní prostředí.“ 

Řeč statistiky

Za poslední rok přibylo v ČR opět již druhým
rokem po sobě 2,1 tisíce CNG vozidel, což
představuje 1,02 procenta ze všech nově re-

gistrovaných vozidel. Za posledních 10 let ale
vzrostl počet vozidel na CNG v ČR více než
22krát. V ČR jezdí nyní již 8817 vozidel na
CNG, což je ale zatím pouhých 0,11 procenta
ze všech registrovaných vozů. Z toho je 7,95
tisíce osobních vozidel a dodávek (0,14 pro-
cent ze všech), 527 autobusů (2,64 procenta
ze všech), 260 speciálních vozů jako vysoko-
zdvižných vozíků, roleb a traktorů. Zbytek tvoří
komunální a svozové vozy. 

„Přestože podíl CNG vozidel je stále mizivý,
jejich loňský prodej předčil naše očekávání,
vozů na CNG již jezdí téměř 9 tisíc,“ okomen-
toval tuto skutečnost Jiří Šimek. Jen ŠKODA-
AUTO odhadovala prodej Octavií G-TEC v loň-
ském roce 920 vozů a na rok 2015 naplánovali
prodej 1,8 tisíce vozů s pohonem na CNG.

Podle údajů Svazu dovozců automobilů
(SDA) bylo v ČR zaregistrováno v roce 2014
celkem 192 314 nových osobních automobilů
a 13 165 lehkých užitkových vozidel, tedy cel-
kem 205 479 vozidel těchto kategorií.
V těchto dvou kategoriích přibylo v roce 2014
celkem v ČR podle ČPS celkem 1 888 CNG
vozidel, tedy zatím pouhé jedno procento
z nových registrací (0,91%). 

Vozový park na palivo CNG nabízený
v ČR je dostatečný a zahrnuje přes 65 mo-
delů včetně šesti značek autobusů. Stejně
jako v roce 2014, byl letos Opel Zafira Tou-
rer 1.6 CNG ecoFlex oceněn opět jako nej-
ekologičtější automobil v segmentu užitko-
vých vozů (cenu uděluje nezávislý environ-
mentální institut Ökotrend a magazín Auto
Test).
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Na CNG v ČR přechází rekordní počet firem.
„Od loňského roku si firmy mohou pořídit
i Škodu Octavii na CNG, která je jako firemní
vozidlo velmi oblíbená a tak dochází k rapid-
nímu nárůstu firemních flotil na CNG. Tato vo-
zidla nakupují ve velkém mimo jiné i plynáren-
ské společnosti a totéž očekáváme i od auto-
mobilových flotil státní správy, které jsou ná-
kupem 25 procent čistých vozidel dokonce po-
vinovány na základě usnesení vlády. Navíc
města Ostrava, Brno, Ústí, Chomutov, Havířov,
Opava, Frýdek-Místek a už i 30 dalších se roz-
hodla jít cestou ekologické veřejné dopravy,
a tak rychle přibývají i CNG autobusy, kterých
se každoročně již registruje v ČR téměř 10 pro-
cent ze všech nových. Do roka by mělo jezdit
u nás více než 800 těchto bezprašných auto-
busů,“ zdůraznil Jan Ruml, výkonný ředitel
ČPS.

V EU jezdí dnes asi 285 milionů vozidel (v
průměru na každé 2 obyvatele jedno resp. 487
vozů na tisíc obyvatel), z čehož těch na CNG
činí v EU 0,42 procent (poslední údaj 1 149 114
CNG vozidel v EU). V roce 2014 se v EU regis-
trovalo 12,5 milionu nových vozidel.

Viděno spotřebou

Dnešní podíl CNG na veškeré spotřebě paliv
pro dopravu v ČR činí jen asi 0,27 procenta. Do
roku 2030, kdy by mělo být v ČR více než 300
stanic, by měl mít CNG asi desetiprocentní
podíl na celkové spotřebě pohonných hmot
v ČR. V roce 2030-2040 by pak mohlo po čes -
kých silnicích jezdit více než 300 000 vozidel na
zemní plyn. Jeho roční spotřeba by se měla
pohybovat mezi 600 až 700 miliony metrů
krychlových. 

Již téměř před 10 lety (11. května 2005)
schválila vláda svým usnesením Program
podpory alternativních paliv v dopravě –
zemní plyn, na jehož základě byla uzavřena
Dobrovolná dohoda plynárenských společ-
ností a ČR. Tímto usnesením vláda rozhodla
o využití zemního plynu v dopravě v ČR
s cílem nahradit do roku 2020 minimálně 10
procent celkové spotřeby pohonných hmot
v dopravě zemním plynem. V Česku loni činila
spotřeba CNG 29,9 milionů metrů krychlo-
vých, meziročně již druhý rok po sobě to bylo
o dalších 36 procent více.

Poslední měsíce sice klesla cena ropy, ale
vozy na CNG se stále vyplatí „Rozdíl mezi
cenou nafty nebo benzinu a CNG je stále vý-
razný. Cena nafty a benzinu by se musela po-
hybovat pod 20 korun, aby se cena klasic-
kých PHM srovnala ceně CNG, protože pro-
voz vozidel na CNG vychází navíc levněji,
vozy mají také nulovou silniční daň atd.,“ vy-
jádřil jednu z výhod dopravy na zemní plyn
Jiří Šimek. „V posledních letech se navíc roz-
díl v ceně naopak spíše zvětšoval ve pro-
spěch zemního plynu. Cena CNG je přitom
dlouhodobě stabilní, za posledních 7 let se
zvýšila pouze o cca 2-4 koruny za kubík zej -
ména v důsledku zvýšení spotřební daně,“
dodal. Kromě toho mají CNG vozidla i jiné
výhody - vykazují také i sníženou hladinu
hluku, jsou z hlediska paliva bezpečnější než
vozy na benzin, mají největší dojezdovou
vzdálenost ze všech vozů, nikdy nemůžete
natankovat nekvalitní palivo a CNG nelze
z vozidla ani zcizit, … a mnoho dalších před-
ností, díky kterým je o ně v současné době
velký zájem,“ doplnil Jan Ruml.

Od 1. ledna 2015 do konce roku 2017 činí
spotřební daň na CNG již 0,72 Kč/m3 (+ DPH).
„Spotřební daň na CNG je u nás stanovena do
roku 2020. Byli bychom rádi, aby daňové zvý-
hodnění, alespoň na nejnižší hranici dovolující
směrnice EU, zůstalo zachováno,“ říká Jan
Ruml. Spotřební daň je nepřímá daň, pomocí
které stát reguluje cenu a poptávku určitých
komodit na trhu, které považuje za vhodné pro
jednotlivce i společnost. „EU schválila závazný
cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit
emise skleníkového plynu oxidu uhličitého
CO2 o 40 procent a vozy na CNG mají o 25 až
30 procent méně CO2, podporovat zemní plyn
pro dopravu je tedy to nejjednodušší, jak tyto
emise snížit,“ pokračoval. Podle SDA podíl
všech aut jezdících i na jiná paliva než naftu či
benzin stoupl v ČR za rok 2014 dvou a půl ná-
sobně. „CNG má ale dnes z alternativních
paliv nejvíce vyřešených problémů dávno za
sebou, jako je cena vozidel, rychlé tankování,
vhodná legislativní opatření, dojezdová vzdá-
lenost, úlevy na spotřební i silniční dani aj.“ 

„My jsme jako petrolejářská společnost
Benzina vsadili na plyn. I když bude domi-
nance fosilních paliv, CNG bude dvojkou
a v roce 2030 na českém trhu bude mít podíl
odhadem 15 procent,“ řekl Václav Loula, ředi-
tel pro jakost ze společnosti Benzina. „Auto-
mobilky musí plnit přísné emisní předpisy
a CNG velice dobře vyhovuje z pohledu spa-
lin,“ dodal Loula. „Fandíme CNG, ale nechte
nám ještě trochu těch fosilních paliv do roku
2030,“ řekl s humorem zástupcům plynáren-
ství Václav Loula.

K obměně velké části vozů v ČR musí ne-
zbytně dojít. Přestárlá vozidla v ČR (starší 20
let) tvoří přibližně 1/4 vozového parku. Podle
údajů TŰV SŰD činí průměrný věk osobních
automobilů v EU 8,3 roku, v ČR ale dokonce
14,2 roku. Tato přestárlá vozidla sice mají
velmi malý proběh kilometrů (cca 6 procent
z předpokládaného celkového proběhu všech
osobních automobilů), ale imitují 40 procent
nebezpečných škodlivin (oxid uhelnatý, uhlo-
vodíky, oxidy dusíku apod.), jimiž je zatěžo-

váno ovzduší v ČR. Podle údajů Českého
hydrometeorologického ústavu (z roku 2011)
byl například v hlavním městě ČR Praze podíl
silniční dopravy na emisích oxidů dusíku 68
procent, na emisích benzenu 63 procent a na
emisích benzo[a]pyrenu 71 procent. Podíl sil-
niční dopravy na emisích látek PM10 činil do-
konce 95 procent.

Podle Zprávy o životním prostředí ČR
2013 (schválené vládou v listopadu 2014)
třetina obyvatel ČR žije v oblastech s překro-
čenými imisními limity pro suspendované
částice  frakce PM10 a dvě třetiny obyvatel
jsou vystaveny nadlimitním koncentracím
karcinogenního benzo[a]pyrenu. „Koncent-
race benzo[a]pyrenu, který se nachází
v automobilových výfukových plynech, jsou
dlouhodobě překračovány u 60 procent po-
pulace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcino-
genní. Představuje nejvýznamnější riziko
znečištěným ovzduším u nás. A největší
zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech
způsobuje právě doprava,“ říká Radim Šrám

z Ústavu experimentální medicíny Akademie
věd ČR. 

Největší meziroční nárůst prodeje CNG na
plnicích stanicích plynárenských společností
měla společnost Vemex 84,8 %, druhá pak
E.ON Energie 58,8 %, dále Pražská plynáren-
ská Distribuce 7,6 % a RWE 6,3 %. 44 procent
z celkové spotřeby CNG v roce 2014 bylo na
stanicích plynárenských společností. Společ-
nost Vítkovice CNG Vitall prodala jen v minu-
lém roce už koncem října 2014 milion metrů
krychlových CNG. 

Eurogas, mezinárodní sdružení 50 nejvýz -
namnějších plynárenských subjektů v Evropě,
vydalo v roce 2013 zprávu Long-term Outlook
for Gas to 2035. V části Doprava uvádí, že
CNG má potenciál se do roku 2035 v EU-27 až
sedminásobně zvýšit. Podle odhadů Euro-
gasu je pravděpodobné, že spotřeba výrazně
stoupne, a to z 2,43 miliard m3 v roce 2010 
(2 Mtoe) na řádově 17 miliard m3 do roku 2035
(14 Mtoe). 

�
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V celé České republice se nachází desítky
opuštěných průmyslových skladů, je-
jichž majitel je buď neznámý, k areálu se

nehlásí nebo se o majetku vede složitý, několik
let trvající soudní spor. Na mnohých takových
místech leží v bývalých továrních areálech
různá množství nebezpečných odpadů, která
ohrožují životní prostředí a lidské zdraví. To je
pro mě absolutně nepřijatelné. Po návštěvě Br-
něnce jsem se rozhodl celou situaci řešit. Je
povinností státu i kraje, abychom naše občany
chránili před akutním nebezpečím, které tyto
časované bomby představují pro jejich zdraví
a životní prostředí,“ říká ministr Brabec.

Jedním takovým příkladem je i areál býva-
lého závodu Vlněna v Brněnci (VITKA), který
ministr životního prostředí spolu s hejtmanem
Pardubického kraje Martinem Netolickým
navštívili v únoru. Volně přístupné barely či
plechovky s chemikáliemi zde ohrožují životní
prostředí i zdraví obyvatel z okolí. Areál, který
je zcela přístupný veřejnosti, chátrá už několik
let kvůli nedořešeným majetkovým vztahům,
o kterých bude rozhodovat soud. Původní ma-
jitel nezajistil likvidaci chemikálií a k nebezpeč-
ným odpadům se nikdo nehlásí. Jak ministr
Brabec, tak hejtman Netolický při návštěvě
přislíbili společnou pomoc.

MŽP spolu se SFŽP a ČIŽP nyní připravily
společný dotační program pro kraje a obce, ze
kterého bude možné hradit náklady na odstra-
nění odpadů v těchto akutních případech en-
vironmentálního ohrožení. Do programu
půjde ze Státního fondu životního prostředí
100 milionů korun. Program odstartuje kon-
cem března a výzvy budou dvoukolové.
V první výzvě kraj odešle na SFŽP projektové
náměty, které posoudí Česká inspekce život-

ního prostředí z pohledu závažnosti ohrožení
životního prostředí či zdraví obyvatel a tedy
i priorit v řešení. V rámci druhého kola před-
loží obce nebo kraje plné žádosti o podporu
už na konkrétní, předposouzené projektové
náměty. SFŽP zaplatí 80 % z celkové částky,
20 bude hradit kraj. Jednou z podmínek pro
udělení dotace bude závazek obcí, že budou
prostředky státu vymáhat zpět po majiteli, ja-
kmile to bude právně možné. SFŽP aktuálně
připravuje podmínky výzvy ke zveřejnění.
„Dvoukolová výzva byla zvolena zcela zá-
měrně, v prvním kole získáme data pro moni-
toring postižených lokalit a ve druhém kole již
budou zpracovány plné žádosti na konkrétní
opatření na základě naší výzvy a přímé komu-
nikace s předkladatelem žádosti,“ vysvětluje
ředitel SFŽP Petr Valdman.

„Uvedený přístup k řešení tohoto typu
problémů má oporu jak v zákoně o odpadech,

tak v zákoně o vodách. Jsem rád, že se tak
rychle podařilo v úzké spolupráci s minister-
stvem, SFŽP a krajem připravit nový dotační
program pro obce, ve kterém se mohou uchá-
zet o dotace na sanaci nejkritičtějších objektů
a skládek,“ doplňuje Erik Geuss, ředitel ČIŽP.
Areál VITKA v Brněnci se stane pilotním pro-
jektem celého programu. Ministr Brabec již fi-
nanční pomoc na tento projekt přislíbil hejt-
manovi Pardubického kraje Martinovi Netolic-
kému. Projekt byl předběžně posouzen i Čes -
kou inspekcí životního prostředí. „S panem
ministrem jsme se domluvili, že kraj odstraní
environmentální riziko z areálu neprodleně
a na své náklady. Ty mu pak budou propla-
ceny právě z nově vznikajícího programu,“
uvedl Martin Netolický. „Odhadované náklady
na akutní odstranění a zajištění chemikálií
z objektu jsou odhadovány na zhruba čtvrt mi-
lionu korun," dodal hejtman. �

České firmy mohou získat z Německa
finanční příspěvek na své investice
do projektů vedoucích ke zlepšení

životního prostředí. Možnosti financování
z prostředků německého Investičního pro-
gramu pro životní prostředí představili 27.
ledna v Praze na MŽP zástupci Spolko-
vého ministerstva životního prostředí
a německé banky KfW. Ministerstvo poté
zveřejnilo cíle projektu a podmínky pro zís -
kání dotace.

Německé Spolkové ministerstvo život-
ního prostředí, ochrany přírody, výstavby
a bezpečnosti reaktorů podporuje v rámci
Investičního programu pro životní pros -

tředí v zahraničí již od roku 1990 projekty
se zaměřením na zlepšení životního pro-
středí v zemích střední a východní Evropy.
Podporu mohou získat pilotní projekty
z oblasti ochrany životního prostředí, které
mají přímý přeshraniční vliv na Německo
nebo se zaměřují na zlepšení ochrany kli-
matu.

„Jedná se o modelový příklad, kdy ak-
tivní zahraniční spolupráce našeho resortu
může přinést českým subjektům konkrétní
efekt a zároveň zlepšit životní prostředí.
Jsem rád, že se nám právě s německou
stranou daří velmi dobře komunikovat
a přinášet hmatatelné výsledky,“ uvádí mi-

nistr Richard Brabec. Projekty mají dosáh-
nout především těchto cílů:
- přenos zkušeností pro účinnou ochranu

životního prostředí a klimatu v rámci roz-
víjení česko-německé spolupráce;

- multiplikační efekt díky modelovým
úsporným a inovativním řešením přiná-
šejících zlepšení ochrany životního pro-
středí (tzv. „majákové projekty“);

- demonstrování praktické způsobilosti
a výkonnosti nových zařízení či postupů;

- posílení pozitivního vnímání ochrany ži-
votního prostředí. �

Další informace o programu 
jsou k dispozici na www.mzp.cz

Areál „Schindlerovy továrny“
bude pilotním projektem MŽP na ekohavárie
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí a Českou inspekcí
životního prostředí připravily nový dotační program pro kraje a obce určený na sanace havarijních
stavů objektů a skladů či „černých skládek“, v jejichž důsledku je bezprostředně ohroženo životní
prostředí a zdraví obyvatel. Pilotním projektem takové sanace bude areál VITKA v obci Brněnec
v Pardubickém kraji. Domluvili se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec a hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický.

Peníze na investice do životního prostředí i z Německa



1. Má pokles cen ropy 
opravdu zásadní význam? 

Světové agentury i experti se shodují v tom,
že dramatický a zdá se, že i dlouhodobý po-
kles cen ropy (až o cca 50 %) a návazně
i plynu změnil zásadním způsobem desítky
roků zavedené mechanismy a strategie na
energetickém trhu globálním, evropském, ale
i trhu ČR, což vede k: 
–  přepočtu státních rozpočtů na nižší ceny

ropy a plynu
–  přehodnocení daňové politiky, výše dotací

a podpor  
–  změně státních energetických politik (ty se

budou muset upravit na nové ceny ropy
a plynu, pokud mají odpovídat realitě), ná-
sledně i legislativy (v ČR včetně EZ) a nava-
zujících vyhlášek

–   snahám o silnější státní zásahy (interven-
cím národních bank) s cílem odstranit ně-
která rizika a stimulovat růst ekonomiky

V ČR na rozdíl od řady jiných států zatím
nedošlo k přepočtu státního rozpočtu a di-
skusi o

daních (výsledky přepočtu chybí, pomohly
by nesporně objasnit řadu problémů, na je-
jichž řešení jsou velmi rozdílné názory), patrná
je ale zřejmě nevyšší míra intervence ČNB ve
světě. Otázkou je, jestli jsou intervence ČNB
potřebné, a jaké jsou její přínosy v průběhu
roku ekonomiku. 

Snížení výrobních cen může být krátkodobě
negativním vlivem z hlediska příjmu z DPH. 

Pozitivních vlivů je ale daleko více než ne-
gativních. Klesnou náklady na podporu v ne-
zaměstnanosti a zvýší se odvody z mezd, zvýší
se výběr daně z příjmu (firmám naroste vý-
razně zisk), sníží se i potřeba podpor (dotací)
v energetice. 

Celkově by díky poklesu cen ropy mělo
dojít ke zvýšení objemu vybraných daní.

Schodek státního rozpočtu pro 2015 by měl
být nižší než 100 mld. Kč, tj. pod plán MF pro
rok 2015, pokud se nezvýší veřejné výdaje SR.
Některé státy zvažují i daňové reformy. 

Díky vyšším daním v EU proti USA se např.
dopad poklesu cen ropy na obyvatelstvo v EU
neprojeví tolik jako v USA. Lze to doložit na
cenách benzinu, v USA klesla cena k 10 Kč za
litr, v EU výjimečně k 25 Kč, obvyklá cena je
cca 30 Kč za litr.  

Dopady nízkých cen ropy na SEK ČR

Dříve nebo později (nejlépe co nejdříve)
bude potřeba korigovat SEK ČR na nízké
ceny ropy a plynu, tak jako se to děje ve
světě. SEK ČR z roku 2014 s dopady nových
trendů neuvažuje.

Zhoršuje se perspektiva užití uhlí, objevuje
se nová perspektiva pro plyn, ropu a OZE (u
malých zdrojů bez dotací) v EU z hlediska:
–   střednědobého a dlouhodobého poklesu

cen ropy a plynu (příznivý trend má trvat
do roku 2020). Můžeme se dohadovat, jestli
cena obvyklá bude u ropy 80 USD (tato
úroveň by zřejmě vyhovovala všem sub-

jektům) nebo o cca 10 – 15 USD vyšší nebo
nižší 

–   zvýšení bezpečnosti, v současnosti není
žádným velkým problémem realizovat di-
verzifikaci zdrojů plynu (pro ČR kriticky vý-
znamný projekt sever-jih se stává ekono-
micky zajímavý i bez podpory státu, lze za-
pomenout na to, že plyn musí být jen
ruský), ale i posílit bezpečnost zásobování
ropy (posílením infrastruktury po vzoru SR) 

–   nárůst spotřeby plynu bude tlumen cíli
SEK, snižováním spotřeby plynu ve vysoce
účinných zdrojích. Spotřeba plynu nepo-
roste i přes snížení nákupních cen, poroste
ale spotřeba ropy. ČR má už nyní jednu
z nejnižších dovozních závislostí mezi státy
EU. ČR má relativně nízkou spotřebu ropy,
i plynu oproti jiným státům. Ropa (topné
oleje) se nepoužívá pro otop, ale pro vý-
robu, nemáme s jednou výjimkou ani velké
PPC na plyn. Pokles cen ropy se proto
hodně promítá do výroby a tím i zisků
firem. Pokles cen pro obyvatelstvo bude
následovat později, zatím neodpovídá výši
poklesu cen ropy

– dále se prodloužila návratnost nových ja-
derných zdrojů. U jaderných zdrojů nebyl
při novelizaci SEK v roce 2014 vzat v úvahu
pokles cen elektřiny o cca 50 % proti 2012,
kdy se SEK tvořil. A také pokles spotřeby
elektřiny v roce 2014 i přes nárůst HDP,
jakož i dopad decentralizované výroby
a další perspektivy OZE - i bez dotací. U ja-
derných zdrojů se nabízí pokračování
úspěšné intenzifikace stávajících zdrojů, ni-
koliv jejich nová výstavba 

–   náklady na těžbu uhlí jsou ve státech EU
dlouhodobě vyšší než cena plynu a ropy,
proto byla v řadě z nich těžba uhlí ome-
zena. Oslabení koruny deformuje skutečné
ceny plynu a uhlí a ve své podstatě vede
k devastaci ŽP, protože zvýhodňuje ceny
uhlí v rozporu s cíli SEK. Případné prolo-
mení limitů (pokud bude vůbec potřeba) by
mělo být realizováno jen ve prospěch vel-
kých tepláren, které nemá smysl převádět
na jiné palivo než uhlí.  

Vidím proto rozpor mezi textem SEK (ten je
v podstatě progresivní, i popsané cíle) a prak-
tickou realizací, která k naplnění cílů SEK
zřejmě nepovede, resp. je s nimi někdy i v roz-
poru. 

Nelze na jedné straně deklarovat podporu
vysoce účinným zdrojům, zejména decentra-
lizovaným (ty by měly nahradit malé a střední
uhelné zdroje, kterých jsou stovky) a na druhé
straně podporovat prolomení limitů na těžbu
uhlí bez podmínek, aby se uhlí nespotřebo-
valo ve stávajících nízkoúčinných zdrojích.

Podpora výstavby vysoce účinných zdrojů je
realizována ze strany ERÚ. A zdá se, že pozi-
tivní roli sehraje i MŽP.

Nelze si v SEK dávat za cíl konkurence-
schopné ceny energie, a přitom podporovat
výstavbu nových jaderných bloků, jejichž ná-
vratnost je na základě nových výše popsaných
trendů více než sporná. 

Nelze si dávat za cíl zlepšení ŽP, když chybí
koncepce rozvoje teplárenství, její rozdělení
na zdroje, které je nutno udržet v provozu a ty,
které je nutno nahradit. Podpora uhlí není na-
místě, zatím ho nedokážeme využívat s dosta-
tečnou účinností. 

Víme, že i navzdory podpoře OZE, zejména
fotovoltaiky přes 1 bil. Kč, se zatím emise jem-
ného prachu v řadě oblastí i zvyšují, místo aby
výrazně klesaly. 

Vznikla potřeba přepracovat SEK ve smyslu
nových trendů a tím i EZ. 

2. Změnil se poměr mezi výší cen energií
EU a USA?
Do roku 2014 byly ceny ropy a plynu v EU vý-
razně vyšší než v USA, v některých obdobích
až třikrát. 

Od roku 2015 se poměr cen výrazně mění.
Ceny ropy a možná i plynu v EU budou v roce
2015 stejné, nebo i nižší než v USA, to je zá-
sadní změna, která povede spolu s posílením
kurzu USD ke zvýšení tempa ekonomického
růstu EU včetně ČR a zvýšení konkurence-
schopnosti Evropy. 

Za druhé, EU bude profitovat z poklesu cen
ropy a plynu více než USA i z toho důvodu, že
EU je daleko více závislá na dovozu ropy
i plynu. Ještě v lepší pozici je ČR, která má za-
nedbatelnou výši domácí těžby ropy i plynu,
snížení cen ropy se promítne do celého ob-
jemu spotřebované ropy v ČR. 

Dle posledních prognóz HDP ČR v roce
2015 poroste tempem 2,5 %. Domnívám se,
že HDP ČR může vzrůst za 2015 z výše uvede-
ných důvodů o více než 3 %. EU má růst tem-
pem 1,5 %, ČR tedy poroste tempem až 2x
vyšším než EU. Ještě více než HDP porostou
zisky a marže firem. Zejména energeticky ná-
ročných podniků.  

3. Je dopad poklesu cen ropy pozitivní
nebo negativní vliv, který ohrozí vývoj
ekonomiky?
Jednou z nejvíce diskutovaných otázek u nás
je vývoj cen energie a jejich pozitivní nebo
někdy i negativní vliv na ekonomiku. Ve světě
je tato otázka vyřešena. Dopad na globální
ekonomiku je jednoznačně pozitivní (to doka-
zují číselné údaje o vývoji ekonomik z celého

Roste ekonomika ČR díky poklesu cen ropy 
nebo v důsledku intervencí ČNB? 
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Do roku 2014 Od roku 2015
Ropa O cca 100 % vyšší ceny v EU V EU nižší ceny ropy
Plyn 2 až 3x vyšší cena plynu v EU O cca 30 % vyšší cena v EU, 

rozdíl se bude dále snižovat
Elektřina 2x vyšší cena elektřiny v EU 2x vyšší cena elektřiny v EU



světa za poslední čtvrtletí 2014), i když olejář-
ské společnosti a některé finanční instituce ve
světě hovoří o možná i vážných globálních
i regionálních ekonomických rizikách jako dů-
sledku poklesu cen ropy. 

O stejném dopadu poklesu cen ropy na
ekonomiku jednotlivých států nelze hovořit.
Některé státy na snížení cen ropy vydělají
a jiné výrazně prodělají. Otázkou je jen posou-
dit, které státy vydělají a které prodělají,
a o kolik.

Je jasné, že postiženi budou producenti
ropy a plynu jako jsou Rusko, Norsko, Vene-
zuela, Nigérie, Írán, Mexiko - většinou státy
s vysokými výrobními náklady na těžbu ropy
a plynu. Rovněž tak USA (zde částečně, USA
je stále dovozcem ropy) a Kanada díky vyso-
kým nákladům na těžbu nekonvenčního plynu
a ropy z břidličných písků, a vysokým podílem
vlastní těžby na spotřebě ropy a plynu patří
k postiženým státům. 

Na poklesu cen ropy vydělají státy jako
Indie, Indonésie, USA, tj. státy, kde se očekává
nadprůměrný nárůst HDP. A samozřejmě
státy silně závislé na dovozu ropy (např. Ja-
ponsko po letech nízkého nebo i záporného
růstu HDP očekává v roce 2015 nárůst HDP 
o 2 %), mezi tyto státy patří i země EU včetně ČR.

4. Je riziko deflace 
v současnosti reálnou hrozbou?
Mezi negativními vlivy poklesu cen ropy je
zdůrazňováno riziko deflace, to je zdá se jedna
z hlavních obav mj. i ČNB. Názor na riziko de-
flace je shrnut v následujícím publikovaném
příspěvku:  

ČNB se obává deflace z důvodu poklesu
poptávky, protože subjekty na trhu budou od-
kládat nákupy na základě očekávání dalšího
poklesu cen. V loňském roce ale rostla pop-
távka i při snížení cen. Při snížení cen se na-
opak zvýší tržby vyšší masou spotřeby, viz ne-
dávná zkušenost ze SRN z poklesu cen o 0,1%. 

Nelze očekávat, že při poklesu cen se prodá
méně jak tvrdí ČNB, pokud příjmy nerostou
rychleji než ceny. Spotřeba klesá naopak
s růstem cen, o tom nás přesvědčila krize
v roce 2009 a záporný vývoj HDP v dalších le-
tech. 

Místo abychom se na základě sílící měny
přibližovali životní úrovni států západní Ev-
ropy, tak se můžeme jen dohadovat o kolik
roků jsme se na základě oslabení koruny do-
stali s životní úrovní zpět. Přínosy typu do ČR
díky slabé koruně přijede více turistů nebo
zvýší se příliv zahraničních investic se objevo-
valy v 90. letech, v současnosti by bylo po-
třeba spíše posílit pozici domácích investorů,
aby se snížil objem dividend vyvážených z ČR. 

Oslabení koruny ale neprospívá ani prů-
myslu. Nevede totiž ke zvýšení konkurence-
schopnosti průmyslu ani ke zvýšení investic,
protože slabá koruna naopak zdražuje dovoz
progresivních technologií. Posílení koruny má
naopak pozitivní dopad v tom, že nutí firmy
k úspoře nákladů, to je pozitivní efekt, uvá-
děný např. po revalvaci švýcarského franku.

Pokud by deflace byla způsobena nízkou
výkonností průmyslu, pak je deflace rizikem.
Průmysl ČR je ale v dobré kondici, do značné
míry restrukturalizovaný i díky sílící koruně
v minulých letech, a konkurenceschopný. 

Pokud by se deflace opravdu stala realitou,
pak by se jednalo o tzv. „pozitivní“ deflaci způ-

sobenou snížením cen ropy, která naopak
vede střednědobě ke zvýšení výkonnosti prů-
myslu.

Např. USA již zažily a vstřebaly dopady sní-
žení cen energie v minulých několika letech
a navazující dopady na ekonomiku bez větších
problémů. USA z poklesu cen ropy a plynu vý-
razně profitují, vykazují v posledních 4 letech
vysoký nárůst HDP (až na 5 % ve 3. čtvrtletí
2014). Proč by tedy neměla mít EU a ČR také
pozitivní výsledky z poklesu cen ropy? 

V USA se počet nových pracovních míst
v roce 2014 zvýšil o 3 mil. osob, protože se
vrací zpět domů průmyslové i energeticky ná-
ročné výroby, díky nízkým cenám ropy
a plynu. Podobným procesem by do určité
míry mohla projít i ČR.

5. Vývoj ekonomiky EU byl v posledních
letech pomalejší než v USA, jak to bude
po poklesu cen ropy a jaký bude růst ČR?
V posledních letech růst HDP v USA přesaho-
val 2 % (ve 3. čtvrtletí 2014 dosáhl dokonce
zmíněných 5 %), vývoj HDP EU v posledních
pěti letech byl slabě nad nulou nebo dokonce
v záporných hodnotách. Jednou z rozhodují-
cích příčin byly výrazně vyšší ceny energie
v EU než v USA.

Domnívám se, že po snížení cen ropy
tempo růstu HDP USA bude stagnovat nebo
může i mírně klesat pod 2 % za rok. HDP EU
má narůst v roce 2015 o 1,5 %, tempa růstu
EU a USA by se tedy měly výrazně přiblížit.

Podle posledních prognóz HDP ČR v roce
2015 poroste tempem 2,5 %. Podle mého od-
hadu HDP ČR může vzrůst za rok 2015 do-
konce o více než 3 %.  

Více než HDP vzrostou ve státech jako je
ČR, zisky a marže firem, to je zásadní pozitivní
vliv snížení cen ropy. Zejména energeticky ná-
ročných podniků.  

6. Bylo výrazné oslabení koruny ze strany
ČNB potřebné? A jaký je přínos intervencí
ČNB na stimulaci růstu ekonomiky?  
Americký Wall Street Journal uvedl, že na
počátku roku 2015 se česká koruna stala
měnou, která oslabila nejvíce na světě. Osla-
bit českou korunu více než ruský rubl posti-
žený propadem cen ropy a rusko-ukrajinskou
krizí, nebo i více než řeckou měnu, státu sto-
jícího před státním bankrotem bylo absurdní,
objevilo se následně v tisku. Nicméně koruna
oslabila až na 28,40 Kč/EUR a kurs koruny se
rozkolísal. Přitom stavu ekonomiky ČR by od-
povídal kurz 25 Kč/EUR. 

A to v době, kdy bylo již jasné, že česká
ekonomika rostla v roce 2014, a bylo také
zřejmé, že poroste zvýšeným tempem v roce
2015, kdy se plně projeví pokles cen ropy.
Narůstají zisky a marže firem, investice, zvy-
šuje se poptávka, rekordním tempem roste
export, očekáván je pokles nezaměstnanosti. 

Zmínit je možno i komentář k vazbě nízké
až nulové inflace a růstu mezd v roce 2015.
V ČR se uvádí, že mzdy kvůli zanedbatelné in-
laci nenarostou, ve stejném období dochází
v SRN ke zvýšení mezd ve vazbě na nárůst
zisku firem. 

Přínos intervencí ČNB pro stimulaci eko-
nomického růstu ČR, resp. ochranu před ri-
ziky deflace atd. je neustále předmětem dis -
kusí. Faktem je, že ČNB před více než rokem

uměle oslabila korunu s cílem podpořit eko-
nomiku. Dle našeho názoru oslabení koruny
nepřináší požadované výsledky a není ani so-
fistikovaným řešením. 

EU také řeší jakými nástroji stimulovat růst
ekonomiky. Obdobě jako nedávno úspěšně
realizované opatření v USA, byl proto i v EU
pro stimulaci rozvoje ekonomiky ze strany
ECB (Evropské centrální banky) přijat pro-
gram tzv. kvantitativního uvolňování, realizo-
ván je od března 2015. Do ekonomiky EU
bude vloženo 60 mld. EUR měsíčně (1,6 bil.
Kč). Toto opatření má vést k oslabení kursu
EUR, zvýší to inflaci a následně i ceny suro-
vin. Výsledkem může být růst inflace
i v ČR. To by mohlo zvýšit dopad intervencí
ČNB na oslabení koruny. Finálním výsledkem
by ale mělo být posílení eura, podobným
procesem prošly USA, kde byl program
kvantitativního uvolňování ukončen. Díky po-
klesu cen ropy je tento cíl reálně dosažitelný
a krátkodobé oslabení eura, potažmo koruny
by se mělo měnit na jejich postupné zpevňo-
vání.

Nejen pro domácnosti, kterým oslabení
koruny znehodnocuje úspory (kritizovaná
nízká inflace je ale pomáhá udržet), ale i pro
průmysl nebylo oslabení koruny až takovým
přínosem.  Oslabení koruny sice umožnilo
málo výkonným firmám zvýšit vývoz (je otáz-
kou jestli je toto cílem), zdražilo ale investice
z dovozu pro efektivní firmy, které chtějí in-
vestovat. Navíc zdražení importu ropy
a plynu přivedlo řadu podniků do ztráty. Os-
labení koruny nenutí firmy snižovat náklady
a při několikaletém působení intervencí to
může vést ke ztrátě jejich konkurenceschop-
nosti.

Pro české exportéry nebylo oslabení ko-
runy takovým přínosem, jak se někdy uvádí,
protože většina exportérů i dováží. To je sta-
novisko řady z nich, přínosy z oslabení ko-
runy řadí až na poslední místo. Problémem
by byl pokles cen v průmyslu v důsledku
jeho malé výkonnosti. Realita je ale obrá-
cená, český průmysl prošel efektivní restruk-
turalizací a jeho výkonnost roste. 

Výsledkem může být skokové posílení ko-
runy se všemi riziky, podobně jako tomu bylo
ve Švýcarsku. Kombinace rostoucí ekono-
miky a vyšších cen komodit bude pro ČNB
opačným rizikem, makroekonomové uvádí,
že neřízená revalvace by neměla ukončit in-
tervence. 

Zdá se, že důvody pro oslabení koruny ze
strany ČNB nejsou podloženy konkrétními
analýzami a prognózami vývoje HDP, neza-
městnanosti, poptávky, exportu, návazně
i vývoje inflace, jejich příčin a důsledků. 

Slovensko je ve velmi podobné situaci
jako ČR, chování NBS je ale zcela jiné než
ČNB. Národní banka Slovenska vyčíslila
dopad cen ropy na ekonomiku. Na rok 2015
zvýšila odhad růstu HDP na 2,9 %, pro rok
2016 má růst činit 3,6 %. Dynamika růstu
HDP byla zvýšena o 0,3 % bez ohledu na pro-
pad cen ropy, resp. spíše naopak. NBS ale
snížila výhled inflace, po loňském poklesu
o 0,1 % se letos čeká nárůst o 0,1 %. Příští rok
by spotřebitelské ceny měly stoupnout o 1,5 %.
Je to klidný rozbor situace bez dramatických
zásahů. �

Ing. Vladimír Štěpán
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Průmysl se v České republice podílí na
tvorbě HDP téměř jednou třetinou,
což je nejvíce v Evropě. Průmyslová

výroba bude ovšem vyžadovat stále rych-
lejší tempo a více inovací. Nevyhne se
tomu žádné odvětví a žádný dodavatel. Na
všech úrovních výrobního řetězce budou
kompletně digitálně propojeni lidé, stroje
a zboží. A to od výroby přes logistiku až po
servis. Virtuální a reálný výrobní svět na -
vzájem splynou.

Česká ekonomika více než dosud pocítí
globální konkurenční tlak. „Digitální pro-
pojení celého výrobního procesu s sebou
přináší enormní šance a výzvy také pro čes -
kou ekonomiku a její dominantní a na ex-
port orientovaný průmysl,“ říká Rudolf Fi -
scher, prezident ČNOPK a CFO Siemens.
Průmysl 4.0 je důležitým tématem i pro
asijskou konkurenci s podobnou náklado-
vou strukturou, která chce takto zvýšit pro-
duktivitu, flexibilitu a přinášet na trh stále
více inovací. „Česko se proto musí prosa-
dit v oblasti digitálního propojení a posta-
rat se o to, aby bylo možné zkrátit inovační
cykly, urychlit uvedení výrobku na trh
a rychleji reagovat na specifická přání zá-
kazníků,“ dodává Fischer. Z těchto důvodů
si ČNOPK zvolila téma roku 2015 „Průmysl
4.0 – rEvoluce probíhá“.

Jako sousední země s podobnou prů-
myslovou strukturou a silně propojenou
obchodní výměnou mohou Česká repub-
lika a Německo na tomto poli velmi dobře
spolupracovat. Německé energetické kon-
cerny již dnes pomáhají vybudovat inteli-
gentní elektrickou síť s chytrými měřicími
přístroji. Aby nevznikaly dopravní zácpy,
vyplatí se využívat společné digitální sy-
stémy řízení dopravy. Německé logistické
firmy budují stále větší kapacity na českém
území, čímž roste poptávka po digitálním
řízení skladových zásob.

Také tradiční české odvětví strojírenství
musí přizpůsobit portfolio produktů nové
situaci. V budoucnu si inteligentní poloto-
vary vybavené mikročipy samy určí, jak
budou dále zpracovávány. Stroje se pak
samy budou hlásit údržbářům. Sklady
budou včas informovat dodavatele, až
bude potřeba doplnit zásoby. Tzv. chytrá
továrna se bude řídit sama prostřednic-
tvím kyberfyzických systémů, kamer, sen -
zorů a vysílačů. Individuální přání zákaz -
níků doputují po internetu přímo na vý-
robní linku a bude možné je realizovat
v ceně velkosériové výroby. Odborníci se
domnívají, že díky výrobě, úspoře energie
a optimálnímu vytížení bude možné zvýšit
produktivitu až o 30 procent.

Průmysl 4.0 dává podnět k neustálým
inovacím. Inovační cykly se výrazně zkrátí,
což staví především malé a střední firmy
a dodavatele před obrovské výzvy. Pro od-
borníky na všech úrovních podniku bude
klíčovou kvalifikací digitální kompetence.
Protože vzhledem ke globálnímu propojení
a samostatně pracujícím výrobním systé-
mům bude průmysl více napadnutelný,
bude zároveň také potřeba reagovat na
nové bezpečnostní požadavky v oblasti IT.
Bezpečnostní management by měl v bu-
doucnu zahrnovat i dodavatele, logistické
firmy a zákazníky. Právě zde má Česko co
nabídnout. Čeští výrobci antivirových pro-
gramů patří ke světové špičce a v součas-
nosti nabízejí mimo jiné produkty zamě-
řené na ochranu pracovišť a velkých dato-
vých serverů.

Protože průmysl 4.0 jde ruku v ruce s ob-
rovskými objemy dat (tzv. big data), je ne-
zbytná výstavba celoplošné širokopás-
mové infrastruktury. Aby byla zajištěna
efektivní výměna dat a informací, musí být
stanoveny jednotné standardy. V této ob-
lasti je v Česku i v Německu co zlepšovat.

V aktuální studii Německého sněmu ob-
chodních a průmyslových komor (DIHK)
jen 27 procent z více než 1800 dotázaných
firem uvedlo, že digitalizace v jejich spo-
lečnosti je „úplná“ nebo „téměř úplná“.
Průmysl 4.0 se stal součástí hi-tech strate-
gie německé vlády. Hlavním tématem nej-
významnějšího světového průmyslového
veletrhu Hannover Messe letos v dubnu
bude „Integrated Industry – Join the Ne-
twork“.

Česká republika i Německo tedy mají
v tomto tématu podobnou výchozí pozici
a potřebují inteligentní řešení. Česko-ně-
mecká obchodní a průmyslová komora
chce proto v rámci tématu roku 2015 „Prů-
mysl 4.0 – rEvoluce probíhá“ vyvolat širo-
kou diskuzi a vytvořit platformu pro vý-
měnu názorů a zkušeností mezi zástupci
hospodářství, výzkumu a politiky. �

Téma roku ČNOPK 2015: Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá
Šance pro český průmysl
Nová průmyslová revoluce se nevyhne ani České republice. Česko má ty nejlepší předpoklady, aby ho
tzv. průmysl 4.0 nepřeválcoval. Naopak jej může aktivně spoluvytvářet.
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Časopis CzechIndustry je mediálním
partnerem tématu roku 2015 ČNOPK.  



Praha se v dubnu opět stane centrem
energetického managementu. Absol-
venti, přednášející a koordinátoři vzdě-

lávacích kurzů EUREM – European Energy-
Manager (Manažer pro energetiku) i odborná
veřejnost z Evropy a celého světa se sejdou
22. a 23. dubna 2015 na 6. mezinárodní kon-
ferenci EUREM, kterou pořádá Česko-ně-
mecká obchodní a průmyslová komora
(ČNOPK). Jedním z více než 40 přednášejících
bude i Erwin Ruppelt z Německa, světově
uznávaný odborník v oboru techniky stlače-
ného vzduchu. K dalším zajímavým předná-
šejícím budou patřit i Fin Timo Martinen (Hel-
len Ltd.) nebo Argentinka Marie Elisa Lugue
(AXION Energy). Účastníci konference tak
budou mít jedinečnou příležitost získat nejno-
vější poznatky z oblasti energetických úspor
a navázat cenné kontakty s odborníky, kteří
mají dlouholetou praxi v oblasti energetické
efektivity. Cílem konference je přispět k infor-
mování především českých podniků o nejno-
vějším vývoji a zkušenostech s realizací pro-
jektů úspor energie v podnicích a organiza-
cích. Jádrem konference je devět tematicky
zaměřených workshopů, na kterých bude pre-
zentováno více než 35 konkrétních realizova-
ných projektů. Devět témat a jejich propojení
umožní věnovat se konkrétní problematice
jednotlivých oborů i získat přehled z pohledu
energetického auditora.

Dvoudenní setkání vyvrcholí udílením me-
zinárodních cen EUREM Award 2015, prestiž -
ního ocenění pro nejlepší zrealizované pro-
jekty úspor energie ve 27 zemích, kde jsou
kurzy EUREM organizovány. Mezinárodní
konsorcium EUREM uděluje tuto cenu deseti
nejlepším projektům za kreativitu a příkladná
řešení energetických projektů, které vedou ke
konkrétním úsporám energie a tím také ke
snížení emisí CO2. Ceny se udělují v kategori-
ích malé, střední a velké podniky. Letos je do
soutěže přihlášeno 31 projektů z 16 zemí.
Za Českou republiku byly nominovány tři pro-
jekty: „Rozšíření skleníku z pohledu energe-
tické a ekonomické bilance s využitím stáva-

jícího zdroje energie – bioplynové stanice“,
„Výměna chladicí technologie včetně změny
chladiva“ a „Optimální technologické řešení
pro zajištění požadovaných klimatických pod-
mínek ve výrobní hale“. 

Konference bude simultánně tlumočena
do češtiny, němčiny a angličtiny. Přihlášku
najdete na www.cnopk.cz. Bližší informace
poskytne koordinátorka kurzů EUREM
v České republice Hana Potůčková, tel.:
224 221 200, e-mail: potuckova@dtihk.cz

EUREM v České republice

Od roku 2008, kdy byl zahájen první ročník,
v České republice absolvovalo kurz EUREM
99 posluchačů. Letos v lednu převzalo mezi-
národní certifikáty jedenáct absolventů minu-
lého, osmého ročníku kurzu. Realizací jejich
závěrečných prací uspoří podniky, které své
zaměstnance do kurzu vyslaly, ročně téměř
9000 MWh, roční snížení nákladů dosahuje
cca 13,5 milionů korun a množství vypouště-
ných emisí CO2 poklesne o skoro 10 tisíc tun.
Efektivní využívání energie hraje stále větší
roli v soukromém i veřejném sektoru. Do
kurzu své zástupce vyslalo již více než 100 čes -

kých firem, některé dokonce opakovaně.
V Evropě tento kurz dosud absolvovalo více
než 4000 zaměstnanců firem a organizací.
Kurz je výjimečný tím, že navrhovaná opat -
ření v závěrečných pracích se týkají přímo
firem, které své zaměstnance do kurzu vy-
slaly. Více než 90 procent projektů je přitom
skutečně realizováno. Realizací závěrečných
prací 99 absolventů kurzu EUREM v České re-
publice firmy ročně uspoří téměř 600 tisíc
MWh energie, ušetří více než 515 milionů
korun a dojde ke snížení emisí CO2 o 582 tisíc
tun. Devátý ročník byl slavnostně zahájen
v druhé polovině února a účastní se ho 
20 posluchačů. Kurzy EUREM nabízí v České
republice exkluzivně ČNOPK. �

35
1I2015

V Praze se opět sejdou 
čeští i zahraniční odborníci na úspory energie
6. mezinárodní konference evropských manažerů pro energetiku

Přehled workshopů: A – osvětlení, B – zá-
sobování teplem a rekuperace, C – vý-
roba energie, D – klimatizace, E – kogene-
race, F – logistická centra a sklady, G –
technika stlačeného vzduchu, H – chla-
zení, I – energetický management ISO
50001 



Stím, jak se Česko postupně rychle pro-
filuje v zemi technologického rozvoje
a inovací bude význam česko-bavor-

ských ekonomických a obchodních vztahů na-
dále stoupat. Je to samozřejmé, protože Ba-
vorsko je jedním z hlavních průmyslových
center EU i světa. Disponuje obrovským po-
tenciálem výzkumných ústavů, univerzit, vý-
vojových a designerských center a silnými
průmyslovými klastry. Již dnes je významnou
branou českého vývozu do dalších zemí, pro-
tože subdodávky českých firem, například pro
bavorský automobilový průmysl, se ocitají
z velké části ve finálních vyrobcích na světo-
vém trhu. Totéž platí o další jižní spolkové
zemi Bádensku-Virtembersku.  Do Bavorska
a Bádenska-Virtemberska směřuje polovina
veškerého exportu ČR do Německa. Dopravní
infrastruktura však již léta pokulhává za tímto
vývojem. Železniční spojení mezi Mnichovem
a Prahou – zčásti jednokolejné, křivolaké
a bez elektrifikace ani čtvrt století po pádu že-
lezné opony neodpovídá středoevropskému
standardu a zůstává bohužel i nadále terčem
štiplavých poznámek a vtipů. Rekonstruo -
vaný železniční koridor do Chebu a Hofu ne-
může být univerzální železnicí pro jih Ně-
mecka. Stejně tak dálnice Praha-Norimberk
„Via Carolina“, byť dokonalá, nemůže vyřešit
všechny dopravní problémy ve směru na Ba-
vorsko. Dopravní infrastrukturu je zkrátka za-
potřebí dále zdokonalovat a přizpůsobovat
současným i očekávaným nárokům. Je
dobře, že si to uvědomují hlavně silné příhra-
niční regiony Plzeňský kraj a Horní Falc, které
společně naléhavě žádají vlády SRN a ČR
o rychlou podporu.  

Intenzivní jednání mezi oběma regiony
spolu se zástupci měst na obou stranách
česko-bavorské hranice probíhala hlavně
vloni a byla završena začátkem letošního
roku. S přihlédnutím k termínům plánování
infrastrukturních projektů a nutnosti jejich ko-
ordinace se strategickým plánováním EU se
uskutečnila již 12. ledna 2015 ve Folmavě na
Domažlicku dopravní konference politiků
a expertů z obou příhraničních regionů.
Účastníci konference se shodli na společné
rezoluci, která byla brzy nato předána ná-
městkyni spolkového ministra dopravy v Ber-
líně. Do konce roku 2015 má být schválen
Spolkový plán pro dopravní komunikace do
roku 2030. Obě strany považují za nezbytné,
aby byly nutné investice na německé straně
česko-bavorské hranice včas zahrnuty jako
prioritní položka do tohoto plánu.  Navazující
investice na české straně by měly být samo-
zřejmě rovněž prioritně zapracovány do do-
pravních investičních strategií české vlády.

Řešení spočívá podle účastníků rezoluce
v přestavbě a výstavbě železničního koridoru
Mnichov/Norimberk – Schwandorf – Furth im

Wald – Plzeň – Praha jako výkonného dvojko-
lejného a elektrifikovaného železničního spo-
jení metropolí Bavorska a Česka. Německá
strana nazývá toto spojení „metropolitní že-
leznicí“. Jedná se o dvě větve – jedna z Mni-
chova a druhá z Norimberka, které se spojují
ve Schwandorfu a pokračují přes Furth im
Wald do Plzně a Prahy. Na české straně je ko-
ridor hotový z velké části mezi Prahou a Plzní,
dále k bavorské hranici je nevyhovující pro
větší objemy přeprav. Také proto většina že-
lezniční nákladní dopravy ve směru na Bavor-
sko nyní probíhá přes Cheb. Tento neuspoko-
jivý stav zároveň vede k dalšímu upředno-
stňování kamionů před železnicí.

Na německé straně se předpokládají inves-
tice ve výši 498 milionů euro, na české straně
více než 100 milionů euro. Cestovní čas
z Mnichova do Prahy by se zkrátil rekon-
strukcí ze šesti hodin na zhruba čtyři a půl ho-
diny. 

Dopravní infrastruktura je považována
oběma stranami za jeden z hlavních předpo-
kladů dalšího rozvoje hospodářské spolu-
práce. Koncepce přestavby a výstavby do-
pravní infrastruktury na česko-bavorské hra-
nici by měla vycházet především z parametrů,
které odpovídají dopravním prognózám na
léta 2030 až 2050.

V silniční dopravě se účastníci konference
mimo rámec rezoluce shodli na nutnosti dal-
šího zdokonalování spojení silnic B85 a B20
ve směru do ČR na Folmavu a jejího pokra-
čování do Domažlic a Plzně minimálně jako
čtyřproudové silnice s obchvaty obcí a také
odpovídající rekonstrukci B11 ve směru na
Železnou Rudu, Klatovy a Plzeň. Na německé
straně je už dnes situace ve směru na Fol-
mavu relativně dobrá – téměř hotová je tří-

proudová silnice z Chamu. Po předpokláda-
ném jejím přebudování na čtyřproudovou sil-
nici hrozí na české straně možná i dopravní
kolaps, před kterým již déle varuje zástupce
hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer
(ČSSD).        

Obě strany považují optimalizaci dopravní
infrastruktury za základ pro rozvoj a zvýšení
konkurenceschopnosti a atraktivnosti samot-
ných příhraničních regionů v tomto případě
Plzeňského kraje a Horní Falce. Pozitivní vliv
lze nesporně očekávat v cestovním ruchu
a turistice. 

Generální konzul ČR v Mnichově dr. Milan
Čoupek nám sdělil následující stanovisko
k této problematice. „Naléhavou potřebu
spolehlivého a rychlého dopravního spojení
mezi ČR a Bavorskem potvrzují i nejnovější
statistické údaje zahraničního obchodu
česko-bavorské relace: I v roce 2014 bylo Ba-
vorsko mezi německými spolkovými zeměmi
nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR
s podílem 28,86 % na vývozu z ČR do SRN
a 16,66 % dovozu ze SRN (dle Destatis). Z po-
hledu bavorského dovozu se ČR v roce 2014
dokonce posunula mezi všemi zahraničními
partnery z 5. na 4. místo - celkový obrat do-
sáhl v minulém roce 16 mld. EUR s aktivním
saldem ve prospěch ČR ve výši 5 mld. EUR."

Naše dotazy k dalšímu vývoji dopravní in-
frastruktury ve směru do Bavorska zodpově-
děl Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru
strategie Ministerstva dopravy ČR:

Jaká opatření se plánují - příp. probíhají - ke
zlepšení železničního dopravního spojení
Plzeň - Schwandorf na českém úseku?

V současné době probíhá zpracování Stu-
die proveditelnosti pro železniční spojení

Dopravní spojení mezi Bavorskem a Českem 
si zaslouží další zlepšení
Svobodný stát Bavorsko jako hospodářsky nejsilnější sousední země České republiky je zároveň
i jejím nejdůležitějším obchodním partnerem a největším zahraničním investorem. Dynamika
obchodně-ekonomických vztahů obou zemí si nadále zachovává překvapivě vysoké tempo a do
budoucna se proto reálně počítá s dalším nárůstem obchodní výměny i dopravy. 
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Kdy se nám asi naskytne podobný pohled na trati Praha-Mnichov? Foto autor



Plzeň-Domažlice-státní hranice s cílem nalézt
takový návrh technického řešení, který
umožní zkrácení jízdních dob  a zvýšení kapa-
city tratě. Ve studii je několik variant, s elek-
trizací i bez elektrizace, pro různé rychlosti, je
zde i zkapacitnění, rovněž variantně. Předpo-
kládám, že centrální komise ministerstva do-
pravy vybere výslednou variantu v průběhu
jara 2015 a ta se bude dále projektově připra-
vovat. Naší snahou je přiblížit se představám
o úpravách trati na německé straně – zde
předložila bavorská strana jako podklad pro
aktualizaci Spolkového plánu cest pro úseky
Furth im Wald-Schwandorf, Schwandorf-
Nürnberg a Schwandorf-Regensburg řešení,
které se rychlostně pohybují v pásmo 100 až
160 km/h, elektrizace a plné či částečné zdvo-
kolejnění. To je filosofie přístupu i na české
straně (elektrizace, zvýšení rychlosti, částečné
zdvojkolejnění).

Jak se česká strana chystá na očekávané le-
tošní dokončení tříproudové silnice (a bu-
doucí rozšíření na čtyřproudovou silnici)
z Chamu na hraniční přechod Folmava? 

V rámci přípravy úprav stávající silnice I/26
v úseku D5-státní hranice ŘSD zpracovává
studii pro úsek D5-Stod s cílem vytvoření
nové stopy vedení silnice mimo obce (Sulkov,
Líně, Chotěšov, Stod) variantně s dvoupruho-
vým či třípruhovým uspořádáním. V letošním
roce by měla být zahájena stavba obchvatu
Staňkova. Prověřován byl i samostatný ob-

chvat Babylonu, který ovšem ekonomicky ne-
vyšel a česká strana předpokládá úpravy ve
stávající stopě komunikace.

Jaké konkrétní výsledky vyplynuly z posled-
ního jednání ministrů dopravy ČR a SRN pro
dopravní problematiku v česko - bavorské re-
laci?

Na posledním jednání obou ministrů byla
diskutována problematika železničního spo-
jení Plzeň-Domažlice-Schwandorf-Regens-
burg/Nürnberg. Český ministr vyjádřil velký
zájem o zlepšení parametrů této trati na čes -
kém i německém území a požádal svého ně-
meckého partnera o podporu při zařazování
německé části úseku do Spolkového plánu
cest. Německý ministr přislíbil spolupráci
a zájem o uvedený směr, jen vyjádřil po-
chyby v oblasti ekonomické efektivity s tím,
že na spolkové úrovni dojde ještě k prově-
ření předkládaných podkladů z bavorské
strany.

Očekávají se letos ještě nějaká strategická
česko-německá resp. česko-bavorská setkání
k těmto otázkám?  

Dané téma bude jistě diskutováno dne 2. 4.
na schůzce mezi ministrem dopravy ČR a ba-
vorským ministrem vnitra, výstavby a do-
pravy Joachimem Herrmannem či na setkání
Dopravní trialogu dne 11. 3. ve Furth im
Waldu za účasti 1. náměstka ministra Čočka.
Další setkání nejsou zatím potvrzena.

Jak je ze stanoviska MD ČR zřejmé, lze oče-
kávat jistá zlepšení. Jestli se bude jednat
o skutečně velkorysé a perspektivní projekty,
odpovídající 21. století a oprávněným poža-
davkům příhraničních regionů, na to si ještě
budeme muset počkat. 

Fakta ale hovoří jasně:  V roce 2013 činil
český export do dvou jižních německých spol-
kových zemí Bavorska a Bádenska-Virtember-
ska  49 % - tedy zhruba polovinu celkového
exportu České republiky do Německa. Ve stej-
ném roce se Bavorsko a Bádensko-Virtember-
sko podílely téměř jednou třetinou na celko-
vém dovozu z Německa do ČR.

Objem obchodní výměny Česka s Bavor-
skem a Bádenskem Virtemberskem je zhruba
trojnásobný ve srovnání s obchodní výmě-
nou Česka s Rakouskem. 

Nejrychlejší železniční spoj z Mnichova do
Prahy v roce 2014 překonal vzdálenost zhruba
380 km mezi oběma městy za 5 hodin a 42
minut průměrnou rychlostí cca 66 km/h (!?),
autobus vzdálenost překoná za 4,5 hodiny
a osobním vozem lze pohodlně absolvovat za
3,5 hodiny. 

Rychlíky ICE – se svou maximální provozní
rychlostí 280 km/h - zvládají na německých
tratích vzdálenost Mnichova a Prahy bez
problémů za dvě a čtvrt hodiny. V provozu
jsou v Německu od roku 1991... �

Dipl.-Ing. Zdeněk Fajkus
VTUD e.V., Mnichov

Ministr dopravy Dan Ťok se 10.
února setkal se spolkovým mini-
strem dopravy Alexandrem Dob-

rindtem. Kromě plánovaných železničních
a silničních staveb, které zrychlí spojení
mezi ČR a Německem, bylo také důležitým
bodem jednání o novém německém zákonu
o minimální mzdě a jeho dopadech na
české dopravce. „Ministr Dobrindt potvrdil,
že v současné době nebude Německo pro-
vádět žádné kontroly tranzitní dopravy. Zá-
roveň jsme se shodli na tom, že výjimka
z minimální mzdy by se měla vztahovat i na
přepravu zboží do německých přístavů,
pokud tato přeprava pokračuje dále po
moři. Tím jsme si potvrdili širší definici tran-
zitní dopravy,“ řekl závěry z jednání český
ministr Ťok.

Německý ministr dopravy Alexander
Dobrindt uvedl, že zájmem jeho země není
rozhodně bránit volnému pohybu zboží
a tranzitní dopravě v Evropě. „K tomu jsem
vyjádřil názor, že současná úprava mini-
mální mzdy je značně byrokratická a vyža-
duje vyplňování rozsáhlých formulářů,
které jsou navíc pouze v němčině. To má sa-
mozřejmě velmi negativní dopad na naše
dopravce, zejména na malé a střední pod-
nikatele. Pan ministr mi slíbil, že bude usi-
lovat na vládní úrovni o to, aby se celý pro-
ces zjednodušil a činnost dopravců tak ne-
byla zbytečně komplikována,“ doplnil mini-
str Ťok.

Dan Ťok na jednání zdůraznil, že pro Čes -
kou republiku je velmi důležitá modernizace

železničního spojení Praha – Mnichov, ve-
doucí na našem území přes Plzeň a Domaž-
lice: „Čeští a bavorští cestující si jistě zaslouží
důstojnější a rychlejší spojení mezi těmito
důležitými městy.“ Úprava železniční infra-
struktury může konkurovat silniční dopravě.
Dále také apeloval na německou stranu, aby
do svých plánů zařadila výstavbu rychlého
spojení mezi Prahou a Drážďany.

•  •  •
Dohoda o spolupráci v železniční do-

pravě na trati Praha – Brno – Vídeň počítá
s tím, že do deseti let se doba jízdy zkrátí na
tři hodiny a čtyřicet pět minut. Ve Vídni se
na tom 12. 2. dohodl ministr dopravy Dan
Ťok s rakouským spolkovým ministrem do-
pravy Aloisem Stögerem. Společným cílem
obou zemí je poskytnout cestujícím vysoký

cestovní komfort, zkrátit čas jízdy a zvýšit
tak atraktivitu železniční dopravy.

„Zavazujeme se zkrátit jízdní dobu
z Prahy do Břeclavi o patnáct minut na tři
hodiny. Docílíme toho dokončením želez-
ničních uzlů a modernizací doposud nere-
konstruovaných traťových úseků. Rakousko
se obdobně zavázalo modernizovat svou in-
frastrukturu. Výsledkem bude, že se z Prahy
do Vídně cestující dostanou o pětadvacet
minut rychleji než dnes,“ říká Dan Ťok.

V Rakousku se během následujících de-
seti let předpokládá zprovoznění velkých in-
frastrukturních projektů. „Rok 2024 bude
jedním z velkých milníků rozvoje naší želez-
niční dopravy, protože dojde ke zprovoznění
nových vysokorychlostních úseků na Jižní
dráze z Vídně do Grazu a Villachu,“ sdělil po
jednání rakouský ministr Alois Stöger.

Dnes uzavřená Dohoda nejen přispěje
k dalšímu zrychlení spojení Praha – Vídeň,
ale také vytvoří podmínky pro přímou ná-
vaznost tohoto spojení dále směrem na jih.
Obě země budou pokračovat v modernizaci
dalších částí železniční infrastruktury, které
zlepší kvalitu cestování až do Grazu.

Dohoda počítá i s rychlejším propojením
Čech a Horního Rakouska. Po dokončení IV.
tranzitního železničního koridoru by se
jízdní doba z Prahy do Lince přes České Bu-
dějovice měla zkrátit o hodinu na méně než
čtyři hodiny. Společným zájmem Česka
a Rakouska je také vytvořit odpovídající na-
bídku vlaků s možností přestupu v Linci ve
směru do jihozápadní Evropy. �
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Ministři dopravy ČR a SRN Dan Ťok
a Alexander Dobrindt

Tranzitní dopravě se nesmí klást překážky



Vážení přátelé, členové a příznivci
Platformy podnikatelů pro ZRS,
uzávěrka loňských projektů je s úspěchem za námi.
Před námi jsou nové úkoly a nové cíle. Ty má před
sebou také Organizace spojených národů. Na
zářijovém Valném shromáždění bude schvalovat
návrh udržitelných rozvojových cílů, které by měly
být pokračováním, a popřípadě i vylepšením těch
miléniových, kterými se svět pokoušel redukovat
chudobu za posledních 15 let.

Platforma podnikatelů pro ZRS se připojuje
i k informační kampani nazvané Evropský rok
rozvoje 2015. Záměrem je přiblížit celosvětovou
rozvojovou agendu nejen podnikatelské veřejnosti
a zdůraznit roli EU, jako významného dárce
rozvojové pomoci. Kulaté stoly na toto téma bude
Platforma pořádat pro jednotlivé rozvojové obory
a partnery. Hlavním důvodem, proč Platforma
sleduje nejen bilaterální ZRS,  je zásadní změna
postojů rozvojové konstituence v posuzování
účasti soukromého sektoru na rozvojové agendě.

Dosavadní účast podniků se omezovala na
poptávky a firemní nabídky pro nákupy různých
dárců. Nyní však dárci i neziskový sektor očekávají,
že se k veřejným prostředkům věnovaným na
rozvoj chudých zemí připojí i soukromý kapitál.
O multiplikaci zdrojů se hovoří již dávno, problém
je zatím v otázkách návratnosti kapitálu. Zatímco
návratnost veřejných prostředků je očekávána
v hodnotě dopadů projektových výstupů v zemi
příjemce a v příznivých dopadech pro obyvatele
rozvojových zemí, soukromý kapitál a zejména
investice jsou vkládány do projektů v očekávání
komerční návratnosti.

Soukromý sektor byl přizván, přes různá
zastoupení a zájmová sdružení, také k přípravným
dialogům o udržitelných cílech rozvoje. Z těch více
méně vyplynulo, že soukromý kapitál může být pro
investory do rozvojových projektů bezpečný pouze
v případě, když bude kvalitně fungovat veřejná
správa jak na straně zemí přijímajících pomoc, tak
i na straně dárcovských států. Proto je v návrhu
OSN na oživení rozvoje také cíl týkající se posílení
prostředků globálního partnerství pro udržitelný
rozvoj. Za ním se skrývají klíčové požadavky na
zlepšení administrativních a organizačních struktur
potřebných nejen pro přijímání a implementaci
pomoci, ale také pro její poskytování, a tedy
požadavky na reformy na straně dárců
a institucionálních realizátorů strategií pomoci
a navazujících rozvojových programů. To už je více
slov do pranice, než se vejde do krátkého
úvodníku.

Přes oficiální pozici České republiky k rozvojové
agendě po r. 2015, zveřejněné MZV ČR v únoru,
jsou u nás uvedená témata zatím nejbouřlivěji
diskutována na úrovni etické a ideologické. PPZRS
se debat nadále účastní, ale v praktické rovině
prozatím pokračuje ve svém poslání podporovat
účast českých podniků v rozvojových projektech
v rozvojových zemích a vyhledávat v nich pro své
členy takové příležitosti, kterými mohou přispět ke
konkrétnímu ekonomickému růstu a zároveň
neprodělat ani neztratit svou konkurenceschopnost
ve vztahu k místním podnikatelům i k ostatním
konkurenčním firmám z rozvinutých zemí.

Z uvedených důvodů se proto Platforma bude
letos věnovat nejen podnikatelskému pohledu na
nové udržitelné cíle rozvoje, ale zaměří se také, ve
zcela novém projektu, na budování kapacit
sdružení PPZRS v oblasti ochrany technického
know-how a metodiky jeho předávání. Technickou
podporu je nutné v rámci rozvojových projektů
poskytovat vždy, ale jejich formulace ji ne vždy
obsahují v dostatečném rozsahu. Pak nemůže být
know-how součástí poptávky na cenovou nabídku,
což vede k mnoha nedorozuměním.  

Dotace Ministerstva zahraničních věcí ČR pak
Platformě navíc umožní, že výstupy a výsledky
obou letošních projektů budou odborné veřejnosti
dostupné na akcích Platformy i na jejích stránkách.

Věra Venclíková

Zpravodaj PPZRS 1/2015
Platforma podnikatelů pro ZRS zkoumá a hod-
notí způsoby, jak se mohou podnikatelé podílet
na rozvojové pomoci, aniž by byli vystaveni
nadměrnému ohrožení svého podnikání či do-
konce svých zaměstnanců. V roce 2014 proto
analyzovala expertní dobrovolnictví, apliko-
vané některými členskými zeměmi Evropské
unie.

Prvním krokem bylo uspořádání konference
o odborném přístupu k podnikatelskému part-
nerství na trzích třetího světa. Diskuse, kterou
konference otevřela, probíhala celý rok a spolu
se závěry analýzy vyústila v publikaci „Expertní
dobrovolnictví v zahraniční rozvojové spolu-
práci“. 

„Text není pouze přehledem o dobrovolné
práci,“ říká Věra Venclíková, ředitelka sekreta-
riátu PPZRS. „Diskuse totiž poukázala na
mnohé obtíže, s kterými se firmy vstupující do
rozvojových projektů setkávají.“ 

Akcentem rozvojové pomoci zůstává potřeba
předávat určité znalosti a zkušenosti, nezbytné
pro udržitelnost projektových dopadů u technic-
kých řešení a dodávek do projektů české zahra-
niční rozvojové spolupráce. Na druhou stranu
však mnohé případy ukazují, jak málo je a bylo
české technické know-how chráněno. 

„Komerční návaznost na rozvojový projekt
může také pro dodavatele znamenat velkou
obchodní škodu, pokud své užitné vzory, u nás
chráněné zákonem, poskytne do třetí země,“
postěžoval si účastník kulatého stolu na téma
dobrovolného poradenství. Otázky obchod-
ního tajemství, patentové ochrany a lehká zci-

zitelnost užitných vzorů i ze strany konkurenč-
ních firem jsou zatím v rozvojové problematice
na okraji. Jejich řešení však bude nutné co nej-
dříve. Na konci roku 2015 by se mezinárodní
společenství mělo opět dohodnout na budou-
cím celosvětovém rámci pro vymýcení chu-
doby a udržitelný rozvoj. Oproti právě končící
strategii rozvojových cílů tisíciletí, je tentokrát
soukromý sektor označen za důležitého part-
nera pro dosažení nově definovaných cílů. O to
více je potřebné vymezit pravidla spolupráce,
rovnoprávných vztahů i na poli duševního
vlastnictví a společné tvorby znalostní přidané
hodnoty.

Publikace o rozvojovém poradenství nazna-
čuje možnosti technické pomoci potřebným
partnerům v rozvojové zemi, upozorňuje na
úskalí ochrany know-how a vysvětluje rozdíly
mezi dobrovolnickou prací, firemním dobro-
volnictvím, studentskou dobrovolnou prací
a expertním dobrovolnictvím. „Každá katego-
rie má svůj účel, své cílové skupiny a různé
efekty,“ dodává Věra Venclíková. „Expertní
dobrovolnictví je jednou z forem technické po-
moci, kterou vřele doporučujeme zařadit mezi
nástroje podpory podnikání v rozvojových ze-
mích. Přínosem pro české experty budou zku-
šenosti v jejich oboru, ale v jiných podmínkách
a na jiných potenciálních trzích.“

Publikace v tištěné verzi bude k dispozici na
seminářích pořádaných PPZRS a zároveň je
možné ji získat na adrese www.ppzrs.org, kde
mohou zájemci najít záznam průběhu konfe-
rence i další informace z diskusních akcí. �

Historicky první oficiální návštěva prezidenta
České republiky v Tádžikistánu, která se usku-
tečnila v listopadu minulého roku, potvrdila
kvalitativní posun v tradičních česko-tádžických
vztazích. Hlavními okruhy jednání s tádžickými
představiteli byly boj proti mezinárodnímu te-
rorismu a islámskému extremismu, otázky bez-
pečnostní situace a aktuální hrozby ve Střední
Asii, regionální problémy spojené např. s využí-
váním vodních zdrojů, hodnocení situace na
Ukrajině a podpora bilaterální obchodně-eko-
nomické spolupráce s důrazem na zájmy čes -
kých podnikatelských subjektů zejména v ob-
lasti hydroenergetiky, zpracovatelského a po-
travinářského průmyslu.

Prezidenti ČR Miloš Zeman a Tádžikistánu
Emomali Rachmon jednali mezi čtyřma očima
o aktuálních politických otázkách regionu a bi-
laterálních vztazích, společně otevřeli česko-
tádžické podnikatelské fórum za přítomnosti
členů podnikatelského doprovodu prezidenta
republiky a mimořádného zájmu tádžických
podnikatelských subjektů. 

Prezident E. Rachmon konstatoval, že hledí
na možnou spolupráci s optimismem a vyjádřil
přesvědčení, že v současnosti plánované
„kolo“ privatizace některých podniků přinese
Tádžikistánu nové technologie, zvýší zájem do-
mácích a zahraničních investorů o působení
v zemi a obohatí domácí trh i exportní kapacity
země. Ocenil zvláštní místo ČR v zahraniční po-

litice Tádžikistánu, dále vyjádřil přesvědčení, že
vzájemné výhodná spolupráce se bude rozšiřo-
vat jak v politické oblasti, tak v oblasti bezpeč-
nostní spolupráce a obchodně-ekonomické
sféře. Prezident Zeman ocenil plány Tádžikis-
tánu na rozvoj ekonomiky a zdůraznil, že zde
existuje velký prostor pro rozšíření spolupráce. 

Oficiální delegaci prezidenta republiky do-
provázela podnikatelská mise, organizovaná
Svazem průmyslu a dopravy, představitelů 42
firem vedená jeho prezidentem Jaroslavem Ha-
nákem a výkonným ředitelem Komory pro hos-
podářské styky se SNS Františkem Masopus-
tem. Program českých podnikatelů byl pri-
márně zaměřen na hledání možností obchodní
a výrobní spolupráce s tádžickými partnery. 

Prezident Svazu průmyslu a dopravy J.
Hanák seznámil přítomné tádžické partnery
s prioritními zaměřeními exportérů přítomných
v české podnikatelské misi.  Významnou sou-
částí programu podnikatelské mise bylo pode-
psání několika dokumentů potvrzujících obou-
stranný zájem o podporu rozvoje obchodní
a průmyslové spolupráce mezi podnikatelskými
uskupeními a vládními agenturami obou zemí.
Jednání zástupců firem se za tádžickou stranu
zúčastnilo více než 200 podnikatelů. Největší
zájem je o zemědělský a potravinářský sektor
(zejm. nákup potravinářských technologií),
o spolupráci při rozvoji energetické a dopravní
infrastruktury a rozvoj cestovního ruchu. �

Dobrovolnická práce a rozvojové poradenství

Existuje velký prostor pro rozšíření
spolupráce Česka a Tádžikistánu



1. Snahy o rozlišování mezi poskytováním ZRS a expor-
tem vznikly před více než půl stoletím, tedy po dekoloni-
zaci a po vzniku nových nezávislých států, většinou nazý-
vaných rozvojovými zeměmi, či zeměmi třetího světa. Dů-
vody pro toto rozlišování byly nejen objektivní (např. po-
třeby statistiky, nové plánování finančních prostředků
anebo příprava nových zákonů), ale i subjektivní, mnohdy
politické.

Nejen vyspělé země bez koloniální minulosti, ale i bý-
valé koloniální metropole chtěly dokázat, a to bez ohledu
na nesrovnatelnost své historie a získaných prostředků,
že hodlají aktivně pomáhat nově vznikajícím zemím, aby
pokud možno rychle dosáhly rozvoje.

V souvislosti s tím se měnilo i názvosloví -  z původní
"technické pomoci" (Technical Assistance) na korektnější
"technickou spolupráci" (Technical Cooperation) a dále až
na "rozvojovou spolupráci" (Development Cooperation).
Toto názvosloví mělo vyjadřovat jakousi nezištnost pos -
kytované pomoci, avšak tím nechtěně posunulo obchodní
spolupráci do opačné polohy.

V písemnostech a při jednáních o ZRS byly pečlivě vy-
nechávány jakékoli zmínky o možné obchodní vazbě, kri-
tizovaná byla ZRS "nabídkově orientovaná" (offer driven)
oproti "požadavky orientované" (request driven). Až ido-
lizováno je dosud "vlastnictví projektu" příjemcem (Pro-
ject Ownership) a podobných projevů rádoby politické ko-
rektnosti bychom nalezli více.

U nás se poměrně obtížně hledal způsob soužití roz-
vojových a obchodních forem spolupráce, optimální tvar
součinnosti obou v zájmu dosažení synergie se zřejmě
bude hledat trvale podle vývoje. Naproti tomu, kdo se
dlouhodobě zabývá ZRS a alespoň trochu nahlédl i do zá-
kulisí rozvojových institucí vyspělých zemí, poznal, že
tento problém skrytě obcházejí a ZRS bývá předpolím je-
jich obchodní politiky a marketingového průzkumu. 

Využívají k tomu skutečnost, že hlavními aktéry ZRS jsou
lidé znalí řady oborů, kteří pracují na mnoha funkčních úrov-
ních, v různých lokalitách a sociálních prostředích dané
země, od poradců v centru až po dobrovolníky v terénních
projektech. Je však pravdou, že existují značné rozdíly v in-
tenzitě, všíři akvalitě předodjezdových instruktáží, zpětných
vazeb, hodnocení a využívání získaných poznatků. 
2. Posuzujeme-li export a ZRS jen z pohledu techniky za-
hraničního obchodu, vidíme, že exportem je vlastně každá
komodita/hodnota, která překračuje hranice státu a je
lhostejné, zda vyvážíme zboží, služby anebo humanitární
pomoc, zda jde o hmotný či nehmotný vývoz, transfer fi-
nancí, technologií anebo dar. Mezi vyjmenovanými druhy
exportu jsou však některé zásadní rozdíly, a to především
v ceně a ve smluvních podmínkách.

U běžných exportů jsou pro stanovení vývozní
ceny/sazby používané obecně dostupné anebo firemní
kalkulační vzorce. Vývozní ceny obsahují nejen osobní,
výrobní a režijní náklady, ale také obchodní rozpětí a z něj
vyplývající kalkulovaný zisk.  

Naproti tomu kalkulace státem dotovaných projektů
ZRS, které předkládají nestátní neziskové organizace
(NNO) nemohou uvádět položky vytvářející zisk. Vycházejí
z přesně definovaných uznatelných přímých nákladů pro-
jektu, které mohou být doplněné jen o administrativní/ne-
přímé náklady (max. 7 %).
3. Pomineme-li rozdílnost výběrových řízení, z výše uve-
deného vyplývá, že různost v účasti soukromého a NNO
sektoru na ZRS může být především v cenách. Nicméně,
v tendrech a výběrových řízeních je regulačním faktorem
konkurenční schopnost v ceně a kvalitě, a to bývá při po-
suzování všech nabídek rozhodující.

Ještě jedna skutečnost oba sektory spojuje, a to, že vý-
sledky práce odborníků obchodního i neobchodního sek-
toru nezůstávají u nás, ale v zemi přijímající naši ZRS a vy-
tvářejí tam další hodnoty. S výjimkou několika příkladů
z vývozu velkých investičních celků jsem se jen málokdy
setkal s tím, že by tato "ztráta domácí produktivity" byla
zahrnována do vývozní ceny.
4. Není proto důvodu stavět oba sektory proti sobě a na-
opak je účelné pokračovat v opatřeních na posilování
účastí obou aktérů na ZRS. O to se snaží dlouhodobě
MZV, ČRA, MPO a ostatní státní i nestátní instituce, v ne-
poslední řadě i PPZRS, nicméně tato tendence u nás pro-
niká do realizační praxe jen pozvolna, byť má pozitivní
trend.

Stálo by za podrobnější průzkum, proč toto tempo
není rychlejší, když již formální překážky nebrání účasti
soukromého sektoru na ZRS a naopak v posledních le-

tech můžeme zaznamenat stále více seminářů a instruk-
táží pořádaných v zájmu lepší orientace podnikatelské
sféry v možnostech a typech jejich většího zapojení do
ZRS. V další části uvádím některé důvody, které tomu,
podle mého názoru, brání. 
5. Až na výjimky nemohou menší a střední podnikatelé fi-
nancovat vlastní odborně a jazykově vybavené konjunk-
turální/exportní oddělení, které by sledovalo vypsané
tendry a mohlo v krátkých lhůtách uzávěrek připravit kva-
litní, konkurence schopné nabídky v souladu s formou
a podmínkami předepsanými vyhlašovatelem. 

Není bez zajímavosti, že tuto úlohu lépe plní NNO,
které v tom mají mnohaletou praxi a rychle se přizpůso-
bily i podmínkám EU, UNDP a jiných mezinárodních or-
ganizací.

V posledních letech k tomu přispívá i ochota NNO za-
městnat mladé absolventy vysokých škol se zaměřením
na politologii, vnější vztahy, hospodářskou geografii, cizí
i orientální jazyky, apod., kteří sice ještě nemají praxi, ale
mají již zkušenost ze studia anebo práce v zahraničí, často
bezplatné jako dobrovolníci.

Důvod, proč tito mladí lidé přecházejí do NNO a nikoliv
do podnikatelské sféry spočívá i v tom, že pro ně u NNO
existuje nabídka, která ve výrobě, ba ani na státních úřa-
dech většinou není pro dosud chybějící praxi absolventů.

Jistě by bylo užitečné vrátit se k myšlenkám na usta-
vení kategorie „firemních dobrovolníků“, či „marketingo-
vých dobrovolníků“, v rámci které by mladí absolventi
kterékoliv vysoké školy mohli získat potřebnou praxi. Toto
nové dobrovolnictví by nemělo financovat pouze MZV
z prostředků na ZRS, ale mělo by je spolufinancovat
i MPO jako součást proexportních opatření. Značný díl by
mělo převzít i MPSV, protože je efektivnější dotovat zvy-
šování zaměstnanosti mladých absolventů, než vyplácet
dávky v nezaměstnanosti.

V této souvislosti nemohu nezmínit, že tento problém
by mohlo dobře vyřešit i ustavení systému „národních
dobrovolníků“, který je běžný ve vyspělých zemích vedle
systému dobrovolníků OSN/UNV a EU a je také proex-
portně využívaný (viz závěr ad 1 výše). U nás zatím není
uznán ani jako diskusní téma.
6. Nejen méně zkušeným podnikatelům brání v účasti na
exportu vedle menší jazykové vybavenosti také obecně
nižší kontraktační gramotnost a malá znalost techniky za-
hraničního obchodu v praxi. Než se podaří rozšířit vyso-
koškolské osnovy z makro-úrovně teoretického studia
i o praktické aplikace, zůstane riziko, že se budou uzavírat
smlouvy s hrubými chybami (chybějící výpovědní do-
ložky, lhůtové a kvalitativní sankční doložky, špatné fi-
nanční zajištění zahraničních obchodních operací, ap.)
a autory smluv budou převážně právníci bez znalostí pa-
rametrů vyvážených komodit či služeb. Příkladů špatných,
byť převážně dovozních kontraktů podepsaných i na vy-
soké úrovni, je u nás známá  řada.

MŠMT, MZV, MPO i SPČR by měly prosazovat systém
středo- i vysokoškolského vzdělávání, který bude odpo-
vídat požadavkům nejen teoretických pracovišť, ale i po-
třebám praxe. Jen tak bude moci zvýšit zaměstnatelnost
absolventů. Neochota mnohých akademických funkci-
onářů, kteří v tom chtějí vidět zasahování do nezávislosti
vysokých škol, není na místě, protože cílem vysokých škol
jistě není produkce nezaměstnaných absolventů.
7. Pro méně zkušené vývozce může být dobrou a přitom
praktickou školou jejich účast na veřejných soutěžích
a dalších programech, které vypisuje Česká rozvojová
agentura. Příjemcem projektu je sice zahraniční strana, fi-
nancování je však při dobrém plnění dodavatele bez rizik,
protože je poskytuje ČRA a navíc, několik partnerských
zemí není příliš vzdálených, ba i jazykově blízkých (Srbsko,
Moldavsko, Bosna + Hercegovina).

Důležitým předpokladem je dobrá znalost metodiky ří-
zení projektového cyklu (PCM - Project Cycle Manage-
ment) a respektování soutěžních podmínek, znalost kon-
cepce ZRS ČR na léta 2014 - 2017, témata rozvojové spo-
lupráce na jednotlivé roky a sledování výzev ČRA k podá-
vání nabídek. Školení na tato témata organizuje již řadu
let ČRA, řadu prezentací zejména o zahraničních možnos-
tech pořádá MZV, MPO a SPČR/PPZRS.

Podnikatelé s náročnou výrobou anebo službami často
považují soutěžní procedury za nadměrnou administra-
tivní zátěž, ale obvykle jsou to jen omluvné argumenty
motivované nižší nabídkovou praxí a jazykovým deficitem.
I pro tyto případy by bylo užitečné zvážit využití patřičně
proškolených mladých absolventů zmíněných ad 5. 

8. Dle mého soudu vytvářejí nadřízené orgány postupně
stále příznivější prostředí pro realizaci ZRS ČR, a to včetně
účasti podnikové sféry. 

Dobrým příkladem je společnost DEKONTA, která zís -
kala tolik zkušeností, že uspěla mezi silnou mezinárodní
konkurencí ve výběrovém řízení vyhlášeném Organizací
OSN  pro výživu a zemědělství na projekt FAO v Moldav-
sku. Je třeba zvlášť zdůraznit, že po mnoha letech jde
o první velký kontrakt typu Consulting & Engineering, jed-
noho z nejefektivnějších druhů nehmotných vývozů.

Bude účelné zvýšit angažovanost privátního sektoru
a jeho reprezentantů i při přípravě zásadních koncepčních
materiálů ZRS ČR, spolupracovat na lepším zacílení no-
vých sektorových priorit (mapa oborových příležitostí
a program rozvojově - ekonomického partnerství). Mys-
lím, že by SPČR a jeho PPZRS měly zjistit, kde vidí tyto
priority aktéři privátního sektoru, co jim nejvíce brání v je-
jich větší participaci a výsledky tohoto průzkumu prezen-
tovat v Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci  i v je-
jích pracovních skupinách. 

Závěr 
Tento materiál není objektivní studií, je diskusním příspěv-
kem, který vychází hlavně z mých osobních zkušeností.
Budu však rád, když poslouží k širšímu dialogu a k vý-
měně názorů v zájmu ZRS ČR a k podpoře proexportních
opatření. Ing. Josef Fukan, 

nezávislý konzultant, jfukan@gmail.cz

Příspěvek k diskusi o vztahu zahraniční rozvojové spolupráce a exportu

Zpravodaj je určen ke zvyšování pově-
domí podnikatelského sektoru o politice
zahraniční rozvojové spolupráce v souvis -
losti s politikou proexportní za účelem roz-
šíření všech forem podpory podnikání
a investičních projektů v rozvojových ze-
mích. Je financován z prostředků MZV ČR.

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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Poštovní adresa:
Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
Telefon: +420 225 279 403

+420 603 826 261
Fax: +420 284 686 464
e-mail: platforma@spcr.cz


	CI01_2015_01_CI_SABLONA
	CI01_2015_02_CI_SABLONA
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