
CNG stanice společnosti Vemex jsou
umístěny jednak na čerpacích sta-
nicích MOL (Ostrava, Opava, Olo-

mouc) a také v areálech České pošty
(Plzeň, Hodonín, Kolín) nebo společnosti
Gascontrol (Havířov – Horní Suchá). Za
pozornost stojí skutečnost, že Vemex na-
vázal úspěšnou spolupráci s depy České
pošty, která postupně přeměňuje svůj vo-
zový park a plánuje provozovat celkem
2 900 vozů na stlačený zemní plyn. „Sa-
mostatné CNG stanice máme v Benešově
a Praze – Malešicích a nově v Příbrami,“
říká Hugo Kysilka, marketingový ředitel
Vemex. „Mimo tyto stanice dodáváme
plyn CNG stanicím v Terezíně, Karlových
Varech - Chodově a pro ČSAD Kladno,“
pokračuje. „Plynárenské společnosti v ČR
postavily už na 40 veřejných CNG stanic,
z nichž zdaleka nejvíce, více než jednu tře-
tinu, postavila právě naše společnost,“
zdůrazňuje H. Kysilka. Mimo tyto veřejné
stanice vlastní Vemex malou plnicí stanici
pro svůj firemní vozový park.

„Další plnicí stanice otevřeme v Plzni –
Černicích, Pelhřinově, v Praze – Podbabě
(areál Auto Podbabská) a na D8 ve Zdi-
bech (čerpací stanice MOL). Obrací se na
nás společnosti, které mají své flotily
CNG vozidel, a tak stavíme i soukromé
stanice v uzavřených areálech, např. spo-
lečnosti Wienerberger, celosvětově nej-
většímu výrobci cihlářských výrobků.
Pokud naši partneři využívají našich sta-
nic nebo stanic kam zemní plyn dodá-
váme, jsme schopni projednat určité ce-
nové zvýhodnění,“ vysvětluje Kysilka. 

Pilíře v rozvoji CNG společnosti Vemex
jsou založeny především na spolupráci
s firmou Eco Power Energy (EPE). Spolu-
práce je založena především na samotné
realizaci výstavby stanic, ale i na odbor-
ném a legislativním zajištění provozování
stanic spolu s technickým a odborným ří-
zením stanic. Součástí spolupráce je pak
revizní a kontrolní činnost a kalibrace.

„V letošním roce otevřeme celkem 3 až
5 veřejných CNG stanic a v roce 2016
chceme organizačně pomoci naší mateř-
ské organizaci Gazprom Germania reali-
zovat i první LNG stanici.“ 

Perspektiva alternativního paliva zka-
palněného zemního plynu (LNG) je podle
společností Vemex a Vemex Energo Slo-
vensko velmi příznivá a tak společnosti
plánují významně pomoci Gazpromu
Germania při výstavbě prvních LNG sta-
nic v ČR/Slovensku. „V roce 2016 bude
potřebovat ČR první LNG stanici na zka-
palněný zemní plyn,“ vysvětlil H. Kysilka.
Do pěti až deseti let by se měl LNG v ČR
začít využívat velmi výrazně, a to zejména

pro nákladní dopravu. Ve střednědobém
horizontu budou vozidla dálkové pře-
pravy, tedy kamionové dopravy na LNG,
velmi rychle přibývat, protože zde jsou
úspory pro společnosti opravdu výrazné

a návratnost velmi krátká. „Česká repub-
lika má k tomu navíc i několik výrazných
předpokladů. Leží ve středu Evropy a pro-
jíždí přes její území velká část dopravy
přepravních firem. Navíc má v ČR sídlo
jeden z nejvýznamnějších evropských do-
davatelů této technologie a tím je společ-
nost Chart-Ferox Děčín, se kterým již více
než 5 let spolupracujeme. Rádi bychom
se právě na zavádění této technologie
u nás a na Slovensku v rámci skupiny
Gazprom Germania významně podíleli,“
dodal marketingový ředitel společnosti
VEMEX. 
•  Poslední meziroční nárůst CNG vozidel

v ČR byl více než 2 tisíce vozidel. 
•  K dispozici je nyní v ČR už 85 CNG plni-

cích stanic, z toho 30 na Moravě, a do
poloviny roku 2015 by jich mělo být až
100, do pěti let pak má být počet CNG
stanic trojnásobný.

•  V ČR již také jezdí už bezmála 600 auto-
busů v asi 40 městech, Praha stále
váhá. 

•  Spotřeba CNG v ČR za rok 2014 vzrostla
už druhý rok po sobě o cca 40 procent.
Za posledních pět let se spotřeba CNG
v ČR už ztrojnásobila.

•  Největší vozové parky organizací v ČR,
tzv. fleety, mají už 500 - 700 CNG vozi-
del. 

•  ŠKODA Auto plánuje v roce 2015 pro-
dat 3 tisíce CNG vozidel.

•  Náklady na rozšíření sítě CNG v celé EU
odhadují europoslanci kolem 160 mili-
onů euro. �
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Rozjeďte to na plný zemní plyn
V České republice dnes funguje již 85 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Jednou z nově
otevřených je veřejná CNG stanice v Příbrami společnosti Vemex, na adrese Zdaboř, Zdabořská ulice v areálu
České pošty. Ve Středočeském kraji je to již 11. plnicí CNG stanice. Další novou stanicí společnosti Vemex je
lokalita Zábřeh na Moravě, kde CNG stanice v ulici Dvorská zahájila svůj provoz v únoru (7. stanice
v Olomouckém kraji). Bezpochyby v letošním roce dosáhne ČR počtu 100 veřejných CNG stanic.

VEMEX zásobuje velké a střední odběratele
zemním plynem. Dodáváme zemní plyn do
chemického a energetického průmyslu,
stavebnictví, potravinářství, hutí, skláren, ale
také do státního sektoru, škol nebo nemocnic.
Prodej energie na slovenském trhu
zabezpečujeme prostřednictvím dceřiné
společnosti VEMEX ENERGO s.r.o. sídlící
v Bratislavě a o dodávky zemního plynu
a elektrické energie, především pro malé
odběratele a domácnosti, se stará pražská
dceřiná firma VEMEX Energie a.s. Ta se
zaměřuje na prodej elektřiny, zemního plynu
a souvisejících služeb od domácností po
velkoodběratele. Společnost nabízí širokou
škálu produktů, a proto každému zákazníkovi
může doporučit a nabídnout nejvýhodnější
produkt z hlediska ceny a velikosti odběru.
A to bez aktivačních a deaktivačních
poplatků. Poskytuje i řadu obvykle
nadstandardních služeb, jako například
vypracování analýzy výhodnosti zvolené sazby,
individuální přístup a vyřízení změny
dodavatele, dále nabízí klientovi přiřazení
vlastního manažera prodeje, možnost zasílání
faktur v elektronické podobě i bezplatné
poradenství.



1. Úvod

Rozvodné sítě nízkého napětí jsou vybudo-
vány pro centralizovanou dodávku elek-
trické energie. Současný rozvoj výroby
elektřiny však preferuje decentralizovanou
výrobu s orientací na obnovitelné zdroje.
Uvedený rozpor pomůže řešit měřicí tech-
nika a nové metody řízení spotřeby opíra-
jící se o IT technologie. 

Cílem tohoto příspěvku je představení
měřicích přístrojů, které jsou navrženy pro
dodatečnou instalaci do nn sítí vyznačují-
cích se těmito charakteristikami:
–  přizpůsobitelnost stávajícím podmín-

kám při instalaci i v průběhu provozu

(minimalizace rozměrů a mechanická sa-
mostatnost)

–  bezpečnost a spolehlivost funkce v prů-
myslovém prostředí (CATIV/300V)

–  optimální náklady na instalaci a na pro-
voz (předpoklady pro instalaci technolo-
gií PPN, minimální příkon z 12 Vss s UPS
funkcí)

Měřicí a komunikační funkce:
–  on-line měření základních elektrických

veličin
–  dlouhodobý záznam průběhů elektric-

kých veličin do nedestruktivní datové pa-
měti

–  registrace napěťových a proudových
jevů (kvalita napětí ČSN EN 50160, ed.3
ve třídě S)

–  čtyřkvadrantové měření činné i jalové
energie (v čase rozložená šestice regis-
trů)

–  efektivní obousměrný dálkový přenos dat
–  komunikační rozhraní s protokolem pro

dálkový přenos dat (RS485, protokol
MODBUS)

2. Monitory nn sítí

2.1 Kompaktní monitor fáze MEg70
Kompaktní monitor fáze MEg70 je určen
k měření napětí, proudu, výkonu a ener-

Realizace měření v provozovaných nn sítích



gie jedné nn fáze. Napěťové jevy (dříve
události na napětí) vyhodnocuje meto-
dami třídy S s použitím napětí URMS1/2.
Vyhodnocuje i parametry nadproudů
a zkratů. Monitor MEg70 má interní ho-
diny, flash datovou paměť pro uchování
změřených dat a sériové rozhraní RS485
s protokolem MODBUS umožňujícím
přenos změřených dat do nadřazených
měřících sítí a systémů. 

Kompaktní monitor MEg70 se vyzna-
čuje mechanickým sdružením měřicích
a vyhodnocovacích obvodů pro měření
napětí i proudu, včetně sériového roz-
hraní do mechanicky robustní jednotky.
Ke kontaktu s měřeným napětím i izolo-
vaného fázového vodiče je použit me-
chanismus s hrotem. K měření proudu
fázového vodiče slouží ohebný snímač
proudu. Napájení napětím 12 Vss a ko-
munikace je zajištěna čtyřpólovými pru-
žinovými svorkovnicemi umožňujícími
zřetězení více přístrojů MEg70 a jejich
připojení na společný napájecí zdroj
a komunikační systém. 

Výhodou MEg70 je snadná a rychlá
montáž do provozované nn sítě bez
před řazených přístrojových transformá-
torů. Parametrizaci a zobrazení měření
i trojic kompaktních monitorů fáze in-
stalovaných na nn vývod umožňuje pro-
gram MERCI. Kompaktní monitor
MEg70 je vyroben v měřicí kategorii
CATIV/300V.

2.2 Monitor vývodu MEg71
Monitor vývodu MEg71 je navržen pro
trojfázové měření v nn skříních s pojistko-
vými nebo odpínačovými lištami. Skládá
se z měřicí jednotky MEg71 a z měřicí lišty
MEgML71. Měřicí jednotky se vyrábí
v provedení úzkém MEg71S s indikací
proudu a napětí pomocí LED nebo v pro-
vedení s displejem MEg71D. Proud je
měřen v základním rozsahu a v rozsahu
rozšířeném (nadproudové číslo vyšší než
10). Dále měří činné a jalové výkony ener-
gie v šesti registrech a čtyřech kvadran-
tech, zaznamenává i průběhy efektivních
hodnot RMS(1/2) jednotlivých period na-
pětí i proudů při napěťových jevech
a zkratech včetně pretrigeru a posttrigeru.
K napájení napětím 12 Vss a komunikaci
přes sériové rozhraní RS485 protokolem
MODBUS slouží čtyřpólový konektor
s pružinovými svorkami.  Měřicí lišta je
trojfázová a má výšku jen 26 mm. S troj-
fázovým napěťovým předřadníkem a mě-
řením napětí i za pojistkou umožňuje vy-
hodnocení stavu pojistky na pojistkové
nebo odpínačové liště. Měřicí lišta
MEgML71 i monitor vývodu MEg71 jsou
vyrobeny v měřicí kategorii CATIV/300V. 

2.3 Indikátor stavu pojistky MEg72
Indikátor stavu pojistky MEg72 je určen
pro identifikaci stavu nožové pojistky
i v paralelně provozovaných a zkruhova-
ných nn sítích. Stav pojistky signalizuje
svit LED diody. Pro dálkový přenos má
sériové rozhraní RS485 s rychlostí 115,2
kbit/s. Indikátor je napájen napětím 12 Vss

a má spotřebu 30 mA. Pomocí pružných
kontaktů lze indikátor instalovat na po-
jistku čelně nebo na bok. Splňuje poža-

33
2I2015

Tab. 1. Vyhodnocení funkce záznamník monitoru vývodu MEg71 při měření výrobní haly

Obr. 1. Průběhy průměrných, maximálních a minimálních hodnot fázového napětí a proudu fáze L1

Obr. 2. Detail průběhů průměrných, maximálních a minimálních hodnot napětí a proudu fáze L1



davky CATIV/300 V. Indikátor lze instalo-
vat na pojistky typu PN velikosti 1 (01), 2
(02), 2, 3 (03), a 3. Rozsah funkce je pro
napětí od 60 % Ujm do 120 % Ujm.

3. Příklad vyhodnocení měření nn
rozváděče výrobní haly
Měření se uskutečnilo monitorem vý-
vodu MEg71 ve dnech 7. 4. až 16. 4.
2015 s intervalem záznamu po 1 minutě.
Průměrné hodnoty fázových napětí byly
UL1=231,1 V, UL2=231,4 V a UL3=231,7 V.
Jednominutová maxima nastala v 0h
40m, 0h 27m a 0h 28m dne 11. 4. 2015
a byla UL1max, 1 min = 236,5 V, UL2max, 1 min =
237,6 V a UL3max, 1 min = 237,2 V. Desetipe-
riodová maxima za celou dobu měření
byla 237,0 V, 238,1 V a 237,6 V. Prů-
měrné hodnoty fázových proudů za
dobu měření byly: 72,9 A, 76,0 A a 72,9 A,
jednominutová 186,6 A, 193,3 A a 185,7 A
a desetiperiodová maxima dosáhla
463,9 A, 466,3 A a 460,2 A. Z porovnání
změn odebíraných proudů a změn fázo-
vých napětí je vidět, že měřená napájecí
nn síť haly je dostatečně tvrdá. 

Za celou dobu měření bylo odebráno
3791 kWh činné energie. Jalové induk-
tivní energie bylo odebráno 5 918 kVArh
a jalové kapacitní energie 269,3 kVArh.
Zátěž v měřené hale měla převážně in-
duktivní charakter a špatný účiník,
v průměru 0,84.

Průběhy průměrných, maximálních
a minimálních hodnot fázového napětí
a fázového proudu fáze L1 jsou vyne-
seny na obr. 1. Z nich je vidět, že se
jedná o denní provoz v pracovních
dnech s vysokou dynamikou odebíra-
ného proudu. 

Detail průběhů proudů na obr. 2 uka-
zuje na opakování výrobního provozu.
Z poklesu fázového napětí z 232,58 V na
224,98 V při rozběhu s průměrným
proudem 95,88 A a maximálním
proudem 463,92 A lze odhadnout impe-
danci na sítě v místě měření kolem 20
mΩ. 

Při parametrizaci měření byla pro zá-
znam poklesu napětí v souladu s ČSN
EN 50160 zadána hodnota 90 % Ujm, tj.
207,0 V a pro záznam jevů na proudu
překročení hranice 640 A. Ze záznamu
na obr. 3 je vidět, že záznam většiny
jevů byl inicializován překročením
proudové meze a jen jedna událost na
napětí až ve čtvrtek 16. 4. 2015 byla vy-
volána poklesem napětí. Proudové jevy
nezpůsobily snížení napětí pod dovole-
nou hranici. Tato snížení napětí se nazý-
vají rychlé změny napětí a v současné
době se připravuje rozšíření standardu
kvality napětí i o hodnocení tohoto pa-
rametru kvality. 

Detail jednoho z jevů, který byl zazna-
menán v pátek 10. 4. 2015 v 7h53m35,6s
je vidět na obr. 4. Jedná se o trojfázový
rovnoměrně zatěžující jev. 

Na diagramu vyjadřujícím citlivost
napájeného zařízení na událostech na
napětí, viz obr. 6, je vidět, že všechny tři
poklesy napětí se nacházejí v oblasti,
v níž u dobře navrženého průmyslo-
vého spotřebiče musí být zachován pro-
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Obr. 3. Záznam jevů na proudech a napětích v průběhu celého měření

Tab. 2. Standardizované parametry poklesů napětí

Obr. 4. Detail záznamu fázových napětí a fázových proudů vybraného jevu z 10. 4. 2015. v 7h53m35,6s
V tabulce událostí na napětí, viz tab. 2, je zaznamenán shluk tří poklesů napětí, které nastaly dne 
16. 4. 2015 v 6hod10min a 16,58 s, 16,99 s a 17,66 s. Doby trvání jednotlivých poklesů napětí byly 90 ms,
100 ms a 40 ms. Dále jsou v tab. 2 obsaženy maximální a minimální hodnoty napětí URMS1/2

v jednotlivých fázích. Detail záznamu průběhů napětí URMS1/2 a IRMS1/2 ukazuje obr. 5. Z něho je vidět, že
pokles byl pravděpodobně způsoben jednofázovým zkratem na hladině vvn (krátké doby jeho
vypínání a rychlé opakované zapínání), při kterém došlo k významnému poklesu napětí postižené
fáze, ten se transformoval ( D/Y) na hladinu nn na pokles fázových napětí UL1 a UL3. V důsledku
nerovnoměrného zatížení transformátoru pokleslo i napětí fáze UL2. Ze zaznamenaných průběhů
fázových proudů vyplývá, že napájená hala nebyla příčinou poklesu napětí, ale byla jím postižena.
Protože obsahuje řízenou spotřebu, došlo při poklesu napětí ke zvýšení odběru fázových proudů, čímž
bylo dosaženo zrovnoměrnění odebíraného výkonu. 



voz. To potvrzuje pokračující proudový
odběr po ukončení trojice poklesů na
obr. 5.

4. Závěry

Výhodou uvedených přístrojů je mož-
nost i dodatečné instalace na provozo-
vaná síťová zařízení nn sítí, použití nej-
modernějších měřicích funkcí a mož-
nost integrace do měřících systémů.
Pro jednotné napájení napětím 12 VSS

lze použít zdroje zajištěného napájení
MEg101.4 nebo MEg101.5 kategorie
přepětí CATIV/300V. S jejich pomocí lze
bezpečně měřit i v místech bez přístro-
jových měřicích transformátorů. S po-
mocí dálkové komunikace, např. GPRS
komunikační jednotkou MEg202.3 nebo
s komunikační jednotkou MEg201.2
LAN sítí s protokolem Ethernet lze vy-
tvářet i dálkové měřicí sítě a systémy.
Pro parametrizaci měření a vyhodno-
cení naměřených dat byl vyvinut uni-
verzální program MERCI. K vyhodno-
cení změřených dat z více přístrojů i růz-
ných typů slouží databázový program
WebDatOr. 

Měřením energie a registrací událostí
na proudech i napětích lze mít on-line
přehled o spotřebě i vzdálených provo-
zoven a pracovišť. 

Podrobné popisy uvedených přístrojů
jsou na www.e-mega.cz �

Ladislav Pospíchal, 
MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. Obr. 6.  Odolnost spotřebičů v distribučních a průmyslových sítích vůči událostem na napětí
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Obr. 5. Záznam průběhu napětí a proudů shluku poklesů napětí

Zákazník komunikuje digitálně 
Organizace, které během následujících dvou let nezačlení do svých komunikačních strategií digitální
kanály oblíbené mezi zákazníky – jako jsou sociální média, webový chat, SMS zprávy, chytré telefony,
mobilní aplikace a dokonce i video – jsou na nejlepší cestě nasměrovat své zákazníky ke konkurenci,
která tyto kanály využívá. 

Ve skutečnosti nastává opravdová
komunikační revoluce a firmy musí
svá kontaktní centra přizpůsobit zá-

kazníkům preferujícím digitální technolo-
gie – anebo čelit hrozbě jejich význam-
nému úbytku. 

Vyplývá to z nového průzkumu, který
společnost Dimension Data zveřejnila ve
své výroční zprávě o kontaktních cen-
trech Global Contact Centre Benchmar-
king Report. V letošním roce tento průz -
kum proběhl v 72 zemích.  

„Společnost Dimension Data patří v ob-
lasti kontaktních center k nejsilnějším part-
nerům, a to v České republice. Svědčí
o tom celkem více než 6000 instalovaných
pracovišť pro telefonní operátory, banky,

energetické společnosti, pojišťovny, leasin-
gové společnosti, poskytovatele služeb,
ale i mnohem menší instituce, jako jsou
například producenti informačních sy-
stémů,“ říká Petr Hübl, generální ředitel
společnosti Dimension Data v ČR.

Výsledky průzkumu poukazují na to, že
během následujících dvou let dojde k ná-
růstu digitální nehlasové komunikace 
v 87 % kontaktních centrech a že v kontakt-
ních centrech převládne digitální komuni-
kace nad telefonními hovory již během ná-
sledujících 24 měsíců. 

Vedle telefonu budou podle tohoto průz -
kumu zákazníci ke konci roku 2016 běžně
využívat až sedm různých digitálních ka-
nálů. �



Vážení přátelé, členové a příznivci
Platformy podnikatelů pro ZRS,
máme pro vás další porci informací a postřehů,
přeložených z jazyka rozvojové konstituence do
řeči občanské a podnikatelské zároveň.

Kdo by hledal pouze logiku v rozvojových po-
litikách vlád všech států ve světě, mohl by hledat
dlouho a marně. Přesto se mnohé organizace ob-
čanské společnosti snaží přispět k jejich tvorbě
svým úhlem pohledu a doufají, že alespoň něco
se podaří prosadit.

Platforma má za sebou téměř půl roku práce
na prezentaci udržitelných cílů rozvoje a zkoumá,
jak je co nejlépe propojit s nově připravovanými
změnami české rozvojové politiky pro léta 2018 –
2025. 

Podpoříme například jednu z geografických
priorit zahraniční rozvojové politiky, Mongolsko,
které se ústy svého prezidenta Elbegdorje dne 19.
ledna v Praze zcela zřetelně vyjádřilo pro pokra-
čování rozvojové spolupráce s ČR. 

Mongolsko je jedinou asijskou zemí, kde
mohou české neziskové i soukromé subjekty
nově přistupující do projektů České rozvojové
agentury získat reference pro účast na projektech
dalších světových dárců aktivních v Asii. 

Celosvětově deklarovaná potřeba soukromého
kapitálu a technického know-how pro naplnění
udržitelných cílů pro rozvoj se soustředí na roz-
vojové země, ale nově sem zahrnuje i jejich roz-
vinuté partnery. Nové cíle udržitelného rozvoje
dokonce ve své podstatě a ústy mnoha odborníků
vylučují paternalismus z rozvojové agendy připra-
vované na období 2016 – 2030. Stejně jako zlep-
šení systémů poskytování pomoci na straně
dárců, bude těžké přesvědčit také vlády rozvojo-
vých zemí, aby zlepšily své systémy přijímání po-
moci a změnily je na skutečnou partnerskou spo-
lupráci při budování prosperity a zlepšování život-
ních podmínek svých občanů. 

Současná velká vlna imigrantů ze zemí kon-
fliktů či přírodních katastrof, ale také tisícovek
emigrantů ukazuje, že selhávají rozvojové pro-
gramy zaměřené na budování kapacit pro dobré
vládnutí. Jsou deklasovány korupcí i kmenovou
kulturou, ale také nedostatečnou kontrolou a hod-
nocením dopadů pomoci ze strany dárců. 

Přestože soukromý sektor běžně ovládá řádné
hospodaření s vlastními prostředky a rozumí in-
vestiční návratnosti, propojení těchto dovedností
s principy rozvojové spolupráce dárci odmítali. 

Naproti tomu finanční instituce odpovědné za
rozhodování o přímých investicích do rozvojo-
vých zemí málokdy braly v úvahu, kromě ekono-
mické návratnosti, širší dopady investičních zá-
měrů na ekonomický růst. To je nutné změnit
a naučit bankéře uvažovat i rozvojová hlediska
a dárce rozvojové pomoci dovést k zájmu o hod-
notové dopady svých programů.   

Nestojí to příliš mnoho peněz, jde totiž o vzdě-
lávání a ochotu přijímat nové přístupy ke starým
problémů a potřebám obyvatel těch nejchudších
zemí. Předpoklad, že kromě vysoké efektivnosti
pomoci a spolupráce to zároveň přinese mnoho
obchodních a podnikatelských příležitostí, je nas-
nadě.

PPZRS se posledních pět let věnovala osvětě
v tomto duchu a přinesla podnikatelské veřejnosti
prostřednictvím svých publikací, konferencí a se-
minářů mnoho argumentů i konkrétních návodů
pro seriózní působení na rozvojových trzích for-
mou podnikatelské spolupráce. Osmý ze se-
dmnácti cílů pro udržitelný rozvoj, Globální part-
nerství, potvrzuje, že to byl správně zvolený směr.

V tomto čísle Zpravodaje PPZRS se o těchto ak-
tivitách dočtete více. Některé máme již za sebou
a podrobnosti máme na webu www.ppzrs.org,
některé teprve chystáme a o výsledky se s vámi
rádi podělíme.

Věra Venclíková
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Návrhy cílů a konkrétní úkoly dávají dohro-
mady úctyhodné číslo a zasahují do všech
oblastí života na Zemi.

Jde o 17 cílů s širokým záběrem, které do-
hromady směřují do 169 nejvíce potřebných
oblastí.

Platforma podnikatelů pro ZRS podporo-
vaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a jeho implementační organizací, Českou
rozvojovou agenturou, zahájila sérii osvě-
tových akcí k vybraným rozvojovým cílům.
Formou diskusí se soustředí na ty, které

jsou zajímavé ať už obchodně, investičně
anebo partnersky. 

Seriál čtyř diskusí u kulatého stolu byl již
zahájen. První, věnovaný infrastruktuře do-
pravní, energetické i komunální, přitáhla po-
zornost třicítky firem, oslovených organizují-
cími asociacemi zaměstnavatelů tj. Svazem
průmyslu a dopravy ČR a Asociací podniků
v železničním průmyslu - ACRI. 

Kulatý stůl měl zajímavé předřečníky, kteří
dali diskutujícím velmi dobrý vhled do prob-
lematiky. V prvním bloku se příspěvky věno-

V průběhu tohoto roku realizuje PPZRS osvětový
projekt „Zapojení zaměstnavatelů do informační
kampaně o cílech udržitelného rozvoje (SDG)“,
v kterém mohou členské asociace zprostředko-
vat svým členům nově formulované cíle udrži-
telného rozvoje a transformovat tyto informace
do podnikatelsky srozumitelných příkladů
v oboru. Členské asociace Platformy si do června
postupně testují formy prezentací o oborově ty-
pických tématech SDG v souvislosti s českou
a unijní zahraniční rozvojovou spoluprací. Tuto
zkušenost mohou využít již pro konzultace
během Mezinárodního strojírenského veletrhu
(MSV 2015). 

PPZRS předložila projekt s cílem ukázat pro-
pojení evropské ZRS, české a unijní s transferem
technologií a technického know-how potřeb-
ného pro dosažení některých z cílů udržitelného
rozvoje. Reaguje také na stále malou účast čes -
kých subjektů na dotačních a výběrových říze-
ních v rámci projektů Evropského rozvojového
fondu zaměřeného na země Afriky, Karibiku a Ti-
chomoří.

Cílovou skupinou akce jsou podnikatelské
subjekty v ČR a asociace zaměstnavatelů orien-
tované na podnikatelské aktivity v zahraničí, dále
firmy schopné obchodovat se zahraničním, ale
s minimální zkušeností s dodávkami do rozvo-
jových projektů financovaných různými dárci,
nestátní neziskové organizace sdružené v Čes -
kém fóru pro rozvojovou spolupráci, Svaz měst
a obcí České republiky, Hospodářská komora
České republiky, národní a mezinárodní institu-
cionální partneři, jejich představitelé a zaměst-
nanci a obchodní komory – Burundi, Zambie,
Botswana, Jamajka.

Záměrem projektu je v rámci Evropského
roku pro rozvoj rozšířit informovanost českého
soukromého sektoru o principech a praxi zahra-

niční rozvojové spolupráce (ZRS) České repu-
bliky a vnější rozvojové spolupráce EU (ZRS EU),
včetně Evropského rozvojového fondu (EDF).
Ukázat důležitost transferu know-how a techno-
logií pro relevantní cíle udržitelného rozvoje.

Mezi specifické cíle patří zvýšit pozornost
běžné exportní firmy k programům a projek-
tům ZRS ČR a EU včetně EDF, ukázat způsoby
začlenění společenské odpovědnosti firem do
aktivit rozvojového podnikatelského partnerství
a vysvětlit principy rozvojových projektů podni-
katelským subjektům pro jejich lepší zapojení do
projektů ZRS.

Na dosažení cíle je plánována řada aktivit:
Soubor podkladů k ZRS ČR a EU na CD nosiči
s potřebnými informacemi určený pro podniky
aktivní v zahraničí, zejména v rozvojových ze-
mích; Informační leták k Evropskému roku roz-
voje; Mezinárodní seminář Transfer technologií
do zemí ACP a jeho financování v projektech
ZRS ČR a EU; Setkání zahraniční delegace s re-
levantními firmami a představiteli asociací; Kon-
zultace k ZRS, EYD2015 a závěrům semináře
Transfer technologií do zemí ACP.

Konzultační porady v rámci akce proběhnou
ve významnějších regionálních zastoupeních
Svazu průmyslu a dopravy ČR – Brno, Plzeň, Os-
trava, Hradec Králové, pozváni budou zástupci
Hospodářské komory, představitelé a partneři
asociace AVDZP a místní firmy v regionu. 

Podklady na projektové téma + dokumenty
k tématu mezinárodního semináře včetně infor-
mačního letáku budou poskytovány zájemcům
při všech setkáních s podnikateli, včetně prezen-
tace ve stáncích členských asociací PPZRS
během MSV Brno, kde se také uskuteční semi-
nář k dané problematice. Doplňme, že projekt je
rozdělen do tří realizačních etap v průběhu to-
hoto roku. �

Udržitelné rozvojové cíle 
již nejsou tak neznámé
Snaha rozvojové konstituence v České republice informovat veřejnost
o iniciativě pro udržitelný rozvoj světa, zahájené v roce 2000 pod
souhrnným označením Miléniové cíle pokračuje dalším obdobím. Po
několika létech diskusí nad formulací nových cílů, včetně zlepšení
způsobů k jejich dosažení, vyhlásí v letošním roce Organizace spojených
národů nový program „Cílů udržitelného rozvoje“.

Evropský rok pro rozvoj 2015 



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

Českou zahraniční rozvojovou spolupráci
po roce 2015 a transferem know-how se
zabýval Ivan Jukl z MZV. ČR má menší

možnosti, než například USA nebo Holandsko,
přesto je nutné podílet se na sdílení technologií,
podpoře rozvojových zemí, zodpovědnosti za
globální životní prostředí, zdůraznil mj. 

Daniel Svoboda z Českého fóra pro rozvojo-
vou spolupráci, které sdružuje 52 neziskových
organizací, se věnoval principům rozvoje a ko-
operace, kdy je třeba respektovat to, co potře-
bují lidé v dané zemi. Primárně je třeba ctít
právo na přežití před technologií. Cílem je učit
místní obyvatele používat technologie, zapojit
se, podílet se na provozu, být schopni techno-
logie šířit i do jiných oblastí.

Pavla Břusková z Národní klastrové asociace
uvedla, že existuje kontinuita mezi klastrovou
strategií a CzechInvestem od roku 2007, kdy
byla klastrová organizace založena. Dále se vě-
novala klastrové politice v EU a USA a uvedla
jednotlivé příklady, např. Memorandum o spo-
lupráci Dunajského regionu. Na závěr zdůraz-
nila, že klastr je dobrá platforma pro řešení dů-
ležitých témat, jako je např. udržení zdrojů pitné
vody.

Rozvojovými cíli a udržitelnosti dopadů v po-
litice vnější spolupráce EU se zabýval Viktor Vo-
dička z Úřadu vlády ČR. Jeho hlavní témata
byla: rozložení bohatství ve světě, porovnání
roku 2005 s dneškem, co chybí rozvojovým
zemím pro rozvoj, co se mění (pohyb kapitálu,
investice) a co udělat, aby se situace změnila.

Jiří Vavřínek z Technologického centra AV ČR
se zabýval podporou mezinárodní spolupráce
a jejími programy pro výzkum, vývoj a inovace.

Dále hovořil o možnosti transferu technologií
v rámci sítě Enterprise Europe Network a vyhle-
dávání jednotlivých technologií, partnerů a akcí
v databázi EEN (webu). V síť EEN působí v 53
zemích světa, spíše ve vyspělých zemích. V ob-
dobí 2008-2014 zprostředkovali 129 dohod
o mezinárodní technologické spolupráci. Firmy
mohou využívat bezplatné konzultace (v oblasti
transferu technologií).

Poté následovala panelová diskuse o výz -
namu rozvojového podnikatelského partnerství
v průmyslu. 

Na závěr byli přítomní vyzváni, aby vyplnili
dotazník, v němž by se vyjádřili k otázkám sou-
visejícím s tématem kulatého stolu. Celkem od-
povědělo 26 osob zastupujících osm sektorů.

Z odpovědí mj. vyplynulo, že 84 % z nich vítá
nové možnosti zapojení soukromého sektoru
do rozvojové agendy, přičemž 30 % v tom vidí
příležitost pro jejich firmu a polovina z dotazo-

vaných nemá dostatek informací a zkušeností,
aby agendu post-2015 považovali za svou pří-
ležitost, 77 % je však přesvědčeno, že udržitelné
rozvojové cíle mohou pomoci lidem ve světě
zlepšit jejich život. Vstup na trh konkrétní roz-
vojové země plánuje v příštích letech 46 % ta-
zatelů, 69 % z nich sleduje obchodní příležitosti
v různých zemích dle poptávky a 42 % má part-
nery v zahraničí a s nimi se účastní soutěží o za-
kázku. Užitečnost účasti soukromého sektoru
v rozvojové agendě vidí 58 %, 77 % je přesvěd-
čeno o tom, že úroveň podnikatelského pro-
středí je klíčová pro obchod, 65 % pak, že spo-
lupráce s místní firmou je v jejich oboru pro-
spěšná a 69 % věří, že projekty technické po-
moci mohou vést k oboustranně kladným efek-
tům. Doplňme, že dobře až výborně hodnotilo
akci 75 % dotazovaných.  �

Transfer technologií v podnikatelském partnerství

valy důvodům a celkovému pozadí formulace
nových rozvojových cílů, nástrojům na pod-
poru podnikatelských partnerství a také přís -
tupu Evropské komise k otázkám celosvěto-
vého udržitelného rozvoje z pohledu Evrop-
ského hospodářského a sociálního výboru.
Významným aspektem všech příspěvků byla
důležitá změna v přístupu celosvětové rozvo-
jové konstituence k účasti soukromého sek-
toru na rozvojové agendě. Na rozdíl od minu-
lého období se od zapojení soukromého sek-
toru hodně očekává. To otevírá velké množ-
ství otázek a požadavků na způsoby a vyme-
zení takového zapojení na obou stranách
dříve poměrně znepřátelených stran. 

„Rozvojová agenda po roce 2015 je pro
mnohé firmy velkou neznámou, ale zájem
o informace mají,“ říká Věra Venclíková, vý-
konná ředitelka PPZRS. „Odpovídáme na do-
tazy podniků, konzultujeme problematiku
s ostatními partnery a pracujeme na návrzích
jak zde uplatnit podnikatelské know-how,
nebo se účastnit na přípravě rozvojových pro-
gramů.“ Otevřela tím následnou diskusi,
která již směřovala ke konkrétním otázkám.
Jedním z velmi konkrétních dotazů byl prob-
lém financování projektů přímých zahranič-
ních investic a jejich vazeb na rozvojovou

spolupráci ČR s rozvojovými zeměmi. Před-
stavitel České exportní banky tak mohl vyvrá-
tit pochybnosti o její roli ve vztahu k projek-
tům ZRS a komerčním návaznostem z nich
plynoucích. „Banka nabízí pomoc podnikateli,
který uspěl se svou technologií v rozvojovém
projektu a chtěl by ji pomocí vlastní či part-
nerských investic v místě původního projektu
dále uplatnit na trhu,“ uvedl ředitel marke-
tingu ČEB Petr Križan. 

Nezávislý konzultant pro ZRS Josef Fukan
upozornil na trvale se zvyšující počet ozbro-
jených lokálních konfliktů a teroristických
akcí, které negativně ovlivňovaly poslední
léta plnění Miléniových rozvojových cílů
a jsou nebezpečím i pro budoucí rozvojové
programy.

„Tyto konflikty přinášejí nejen nenahradi-
telné lidské oběti a utrpení, ale i ničení vý-
sledků minulých rozvojových programů, ne-
hledě na to, že prostředky určené na rozvojo-
vou pomoc musí být často přesouvané do zá-
chranných a rekonstrukčních programů,“ do-
plnil. Proto doporučil, aby tento problém byl
uváděn naléhavěji českou stranou v jedná-
ních o rozvojové agendě EYD2015 a poděko-
val vedení SPČR a PPZRS za sdílení tohoto
názoru. �

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.

Kulatý stůl zaměřený na transfer technologií v podnikatelském partnerství v rámci Evropského roku rozvoje 2015
uspořádala Platforma podnikatelů pro ZRS ve spolupráci se SP ČR a klastrem CREA Hydro & Energy, dne 20.
dubna. Akci zahájila Damar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR. Na ni navázal Břetislav Skácel z klastru CREA
Hydro&Energy, který mj. představil hlavní cíle klastru a dále hovořil o spolupráci malých a středních firem



Pravda je jako obyčejně někde upro-
střed. Sám za sebe mám jasno a mys-
lím, že nám ani nic jiného nezbývá, než

začít brát elektromobilitu skutečně vážně.
„Elektromobilita má nesporně před sebou
velkou budoucnost“ a jde jen o to, aby toto
konstatování nezůstalo platné moc dlouho
a elektromobilita se stala co nejdříve běžnou
součástí našeho všedního dne.

Čistá „nová mobilita“

Odborníci upřednostňují spíše název „nová
mobilita“ před elektromobilitou, čímž dávají
najevo, že se vždy nejedná jen o elektromobil
s trakčními bateriemi, ale také o řadu dalších
alternativ: např. o vozidla vybavená vodíko-
vými palivovými články, nebo elektromobily
s prodlužovači dojezdu „Range Extender“ na
bázi vodíku, ultrakapacitorů nebo i jiných sy-
stémů. Své důležité místo mají v nové mobi-
litě také přechodné systémy – tzv. hybridy.

Elektromobily – radost z jízdy?! 
Přístup veřejnosti k elektromobilitě je zatím pořád ještě trochu schizofrenní. Na jedné straně se pár
nadšenců již léta prohání v různých elektrických vehiklech i vlastní konstrukce a nedají na
elektromobilitu dopustit, na druhé straně se zatím skeptičtější a možná i konzervativnější část
veřejnosti brání pokroku s odvoláním na vysokou cenu, malý dojezd, chabou infrastrukturu
a předlouhé nabíjení elektroaut. 
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Nejúspěšnejšími z nich jsou tzv. „Plug-In“
hybridní vozidla, která si vyrábějí elektřinu
pomocí malého přídavného spalovacího ag-
regátu i během jízdy a zároveň se dají dobít
z domácí zásuvky nebo z nabíjecí stanice.
Firma Toyota – průkopník v oboru elektric-
kých hybridních aut - vyrobila ke dnešku už
více než 2 miliony aut modelu Prius a celkem
více než 6 milionů hybridních elektrických
aut různých modelů. Při představení první
generace vozu Prius v roce 1997 přitom
Toyota byla vystavena úšklebkům konku-
rence (i z Německa), která autu předpovídala
jepičí život. Namísto toho nyní německé
automobilky klopotně dohánějí náskok ja-
ponských výrobců.

Nová mobilita má celou škálu konkrétních
podob – od elektrických kol (pedelec), přes
elektrické surfy, skútry, pásová vozidla, po
osobní auta, autobusy, nákladní auta i letadla
a lodě. Na letošním veletrhu AERO ve Frie-
drichshafenu byla pro čistě elektricky pohá-
něná letadla vyhrazena celá jedna hala a byla
napěchována malými elektrickými letadly ze
všech koutů světa – z Číny, Německa a nepře-
hlédnutelná byla i ultralehká letadla z Česka.

Nová mobilita v sobě integruje velké
množství oborů (e-busy, e-taxíky, e-CarSha-
ring, ale také komunikaci, navigaci, IT sy-
stémy atd.), které musejí být vzájemně pro-
vázány. Nejúčinnější je nová mobilita právě
tam, kde je jí nejvíce třeba – v přetížených
městech a hlavně velkoměstech světa. Oby-
vatelům Pekingu už nestačí ani používání
masek přes obličej a stále častěji jsou vybí-
zeni, aby v zájmu vlastního zdraví – s ohle-
dem na smog, pokud možno neopouštěli své
domovy. Ale ani ve větších českých městech
není situace nijak příznivá. Masívní reklamy
na „odborné odstranění filtru prachových
částic z dieselových aut“ v Česku jsou spíše
neblahým příslibem dalšího zhoršování
vzduchu v centrech měst. A pokud aktivně
nic nepodnikneme, bude se situace stále
zhoršovat. Kolem roku 1800 poprvé překročil
počet obyvatel světa miliardu. Během 20.
století se ale světová populace téměř zečtyř-
násobila a přibližně v roce 2040 by mohla být
překročena hranice 10 miliard. Takže vývoj
nových technologií pro výrobu energie a pro
dopravu je jedinou šancí, aby i další gene-
race měly zajištěnou rozumnou míru životní
úrovně a mobility a nebylo přitom současně
ničeno zdraví lidí a životní prostředí. 

Nový zákon 
o elektromobilitě v Německu
Koncem března 2015 zdárně ukončil svou le-
gislativní pouť zákon o elektromobilitě
(EmoG), který měl být pro Německo rozho-
dujícím impulsem pro získání čelní pozice ve
světovém vývoji elektromobility. Místo toho
se stal „zákonem, který nikdo nepotřebuje“
a je terčem ostré kritiky opozice i Spolkového
svazu elektromobility (BEM e.V.). Především
je mu vyčítáno, že neobsahuje to nejdůleži-
tější pro rozvoj elektromobility – nákupní pré-
mii při pořízení elektromobilu, která se již
skvěle osvědčila ve Francii nebo v Norsku.
Německý zákon obsahuje řadu nic neřešících
doporučení, které jsou výsledkem politických
kompromisů. Umožňuje komunálním institu-
cím, které stejně jako doposud zůstávají hlav-
ními aktéry nové mobility, pro elektromobily

poskytnutí neplacených parkovišť v centrech
měst, povolení jízdy ve zvláštních autobuso-
vých pruzích a vjezd do vybraných zón
středů města.  Mnohé magistráty však již vy-
jádřily nevoli k poskytování těchto výhod,
protože se obávají ucpávání zvláštních pruhů
pro autobusy, které aktuálně využívají i zá-
chranná vozidla a taxislužby. Jediným sku-
tečně pozitivním opatřením nového zákona
tak zůstává zavedení zvláštní SPZ pro elektro-
auta, což do budoucna může zjednodušit ap-
likaci nových opatření a zákonů pro tuto
jasně definovanou a označenou skupinu pre-
ferovaných vozidel. 

V Německu se počítá s tím, že jen výměna
druhých a třetích aut v rodině – která jsou
stejně využívána hlavně k jízdám po městě
a jeho okolí – za elektromobil, by znamenala
velkou injekci pro rozvoj elektromobility. Při
celkovém německém vozovém parku okolo
40 milionů osobních aut by se jednalo o ně-
kolik milionů elektromobilů. 

Německá města nehodlají čekat 
na zázraky „shora“
Magistráty velkých měst však již dávno neče-
kají na podporu spolkové vlády a činí vlastní
kroky pro podporu čisté dopravy. Dlouhodo-
bým průkopníkem jsou města Hamburk
a Berlín, která již řadu let testují různé druhy
autobusů s alternativními pohony – zvláště
s různými formami elektrického pohonu
a s vodíkovými palivovými články. Jak
známo, výměna jednoho dieselového auto-
busu, s ohledem na jeho průměrnou denní
využitelnost (zhruba 2/3 dne), je stejným pří-
nosem pro zdraví obyvatel a životní prostředí

ve městech, jako výměna 400 osobních aut
za elektromobily. Proto má výměna autobu-
sových flotil klíčovou funkci v čisté mobilitě.
Osobní auta totiž během zhruba 95 procent
své životnosti jen parkují.  Hamburský do-
pravní podnik již veřejně deklaroval, že od
roku 2020 bude nakupovat jen čisté autobusy
– tedy elektrobusy příp. elektrobusy s vodí-
kovým palivovým článkem. 

Mnichov se chce stát jedničkou
v elektromobilitě
Také Mnichov se po letech vyčkávání rozhodl
výrazně podpořit novou mobilitu a dostat se
v Německu do čela jejího vývoje. Dne 20.
května 2015 byl v městské radě schválen „In-
tegrovaný program podpory elektromobility
v Mnichově“ (IHFM) s prozatímním rozpoč-
tem 30 mil. eur.  Program počítá s postup-
ným vybudováním infrastruktury, vozového
parku i doprovodných služeb. Hlavními ob-
lastmi jsou: management parkování, CarSha-
ring (systémy sdílení aut) a elektromobilita.
Zároveň město poskytuje – zatím jen živnost-
níkům – příspěvek na pořízení nového elek-
tromobilu v částkách 500 – 4000 eur. Vozový
park mnichovského magistrátu a komunál-
ních podniků jako je SWM (zhruba obdoba
PRE v Praze) bude přednostně obnovován
elektromobily. Vize roku 2030 počítá v Mni-
chově s následujícím stavem: 30 % všech
parkovacích míst bude transformovaných na
parkoviště pro elektromobily, CarSharing,
elektrické taxíky apod., k dispozici občanům
bude 3000 nabíjecích stanic na elektřinu, 30
tisíc aut v rámci CarSharingu, ve městě bude
registrováno 300 000 elektromobilů (aktuálně
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je v Mnichově hlášeno jen přibližně 1300
elektromobilů – bez započítání hybridních vo-
zidel), to vše doplní masivní plošná nabídka
půjčoven kol a elektrokol. Tím by zároveň
byla do značné míry vyřešena otázka čistoty
vzduchu ve městě. 

Zajímavá je i filozofie, která se za tímto
programem skrývá. Podle tvůrců integrova-
ného programu nejde o to, restriktivně zaka-
zovat mnichovským občanům používat vo-
zidla se spalovacími motory. Spíše o vytvo-
ření optimálních podmínek pro rozvoj zájmu
o čisté druhy mobility. Občané zkrátka tyto
služby sami začnou vyžadovat, protože jim
budou poskytovat stejnou míru mobility jako
doposud, ale výhodněji a při zohlednění
zdraví obyvatel a životního prostředí. Vše-
obecně platí, že jedno auto v systému Car -
Sharing uspoří osm aut v soukromém vlast-
nictví. Tak by se elegantně vyřešil kritický ne-
dostatek parkovišť v centrech měst a zlepšila
kvalita bydlení ve městech. Stejně je už
dlouho známo, že vlastnictví auta značně po-
kleslo v žebříčku životních hodnot dnešní
mladé generace.

Tesla už má v Německu dostatečnou síť
vlastních rychlonabíječek
K nejúspěšnějším a nejdokonalejším elektro-
mobilům současnosti nesporně patří TESLA S
vyráběná v Kalifornii, která se svým dojez-
dem kolem 400-500 km na jedno nabití a po-
měrně hustou sítí vlastních rychlonabíjecích
stanic (Supercharger) v západní Evropě,
představuje atraktivní konkurenci nejen pro
jízdu ve městech, ale také pro větší vzdále-
nosti. Na rychlonabíječce firmy Tesla lze nabít
elektromobil během 30 minut na dalších
zhruba 270 km. Technologický náskok firmy
TESLA vyplývá zejména z pokročilosti soft-
ware, který je vyvíjen v kalifornském Silicon
Valley a umožňuje přesné měření a dobíjení
jednotlivých článků v trakčních bateriích. 
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Vlastní jízda elektromobilem je tichá, ne-
obyčejně dynamická a úsporná. Elektromo-
bily jsou sice zatím drahé z hlediska pořizo-
vacích nákladů a jejich zůstatková hodnota
je zatím nižší než u tradičních aut, ale jejich
provozní náklady jsou výrazně nižší. Někteří
výrobci – jako Tesla – nabízejí na svých na-
bíjecích stanicích elektřinu pro elektromobily
své značky zdarma. Elektromobily také ne-
mají žádné náklady na opotřebování běž-
ných dílů (svíčky, chladiče, výfuky, motorový
a převodovkový olej atd.) a náklady na
údržbu brzd jsou výrazně nižší s ohledem na
tzv. rekuperaci – tedy přeměny brzdné ener-
gie na elektrické dobíjení trakční baterie,
která tak snižuje nutnost používání brzd.
V mnoha zemích je poskytována elektromo-
bilům úleva na daních, parkovném atd. Elek-
tromobil tedy představuje plnohodnotnou
ekologickou náhradu běžných aut se spalo-
vacím motorem.

Index elektromobility

Renomovaná poradenská firma Roland Ber-
ger již několik let vydává tzv. Index elektro-
mobility, který sleduje a srovnává pomocí
několika ukazatelů vyspělost elektromobility
v peletonu hlavních automobilových vel-

mocí. Z něj je patrné, že čelná pozice ve vý-
robě, technologiích a tržních podmínkách
pro elektromobily zatím patří zejména Ja-
ponsku, Francii a USA. Následovány jsou
Jižní Koreou, Německem a skrytý šampi-
onem Čínou. Je však zřejmé, že bez dalších
kroků, zejména optimalizace rámcových pod-
mínek, Německo nedosáhne kýženého 1 mi-
lionu elektromobilů na německých silnicích
v roce 2020, jak si předsevzalo, ani se nedo-
táhne do čela světové elektromobility. Čína
by naproti tomu svůj ještě vyšší závazek – 5
milionů elektromobilů v roce 2020 – mohla
splnit i s ohledem na zahájení (koncem roku
2014) seriové výroby elektromobilu DENZA,
který na bázi Mercedesu řady B vyvinuly spo-
lečně automobilky Daimler a čínské BYD ve
společné firmě Shenzen BYD Daimler New
Technology. 

Čína je černým koněm nové mobility 

Čínu vůbec není radno v oboru elektromobi-
lity podceňovat. Zatímco v Evropě se prová-
dějí testy ve městech s jednotlivými nebo
maximálně desítkami e-busů, dodala čínská
firma BYD (Built Your Dreams) jen za minulý
rok 10 000 e-busů na číský trh. Ohromná čín-
ská města, topící se ve smogu, totiž objedná-
vají e-busy po tisících. BYD již nabízí k testo-
vání své e-busy také evropským městům
a není vyloučeno, že se tato dříve neznámá
čínská firma za pár let stane vážný rivalem
pro renomované a tradiční, ale poněkud zko-
stnatělé evropské výrobce autobusů.
A stejná situace může nastat i u osobních
elektromobilů, které začínají vyrábět i auto-
mobilky, teprve nedávno vyrostlé na „zelené
louce“, jako je tomu ostatně i u americké
Tesly. Stoletým tradičním evropským auto-
mobilkám by tak mohla vyrůst zcela neče-
kaná konkurence, pokud včas a účinně neza-
reagují na světové trendy.  

Jízda s prvním Plug-In hybridem 
SUV na světě
Oblíbenost „mastodontů“ SUV nadále roste
i ve městech, a proto je potěšující, že firma

Mitsubishi uvedla už zhruba před rokem na
evropský trh model Outlander PHEV, který se
dovede tiše, mrštně a hlavně čistě pohybovat
v centrech měst s „elektrickým“ dojezdem až
50 km. V kombinaci se spolehlivým benzíno-
vým dvoulitrem se dojezd zvyšuje až na cel-
kových 800 km. Riziko, že po vyčerpání bate-
rií auto zůstane někde „viset“ tedy neexis-
tuje.  Samozřejmě se jedná jen o první krůček
ke skutečně čisté elektromobilitě, ale správ-
ným směrem.

Díky laskavosti mnichovského prodejce
značek Mitsubishi a Mazda firmy Autohaus
Soucek, mi byl zapůjčen vůz Mitsubishi Out-
lander ke krátkodobému vyzkoušení. Velmi
rychle jsem si zvykl na spoustu „hraček“ ve
výbavě vozu, ale největší dojem na mne udě-
lala možnost pružnými přískoky se pohybo-
vat – čistě a tiše - mezi semafory městských

komunikací. Konečně mi působilo skutečnou
radost zastavovat na červenou, a to prakticky
bez použití brzdy. Díky možnosti nastavení
pětistupňové rekuperace – tedy vrácení ener-
gie brzdění do baterií – si lze nařídit takovou
intenzitu brzdění, která nejlépe odpovídá jízd-
nímu stylu řidiče. Rekuperovat energii lze sa-
mozřejmě i mezi městy nebo při jízdě
z kopce. Lehkost s jakou se auto suverénně
pohybuje elektricky po městských cestách je
u téměř dvoutunového „bumbrlíčka“ sku-
tečně překvapující.  

Není to ale zatím auto pro každého. Ze-
jména pořizovací cena, která je o zhruba čtvr-
tinu vyšší než u dieselu stejného typu a do-
konce o přibližně polovinu vyšší než u benzí-
nového Outlanderu, asi ještě mnohé odradí.
Ale pro určitou skupinu řidičů má vůz téměř
neodolatelné kouzlo – pro ty, kteří denně do-
jíždějí do práce ve vzdálenosti zhruba do
50 km a mají k tomu přístup k obyčejné zá-
suvce pokud možno doma i v zaměstnání.
U těchto řidičů většinou ani není problémem
doba cca 4-5 hodin „pomalého nabíjení“.
Mohou pak většinu roku jezdit elektricky
a tedy téměř „za hubičku“. Náklady na spo-
třebovanou elektřinu se v tomto případě
v Německu pohybují okolo 6 euro na 100 km.
Mnohdy se, alespoň prozatím k podpoře
elektromobility, nabízí u veřejných nabíječek
elektřina z obyčejné zásuvky zdarma. Po-
měrně vysoké pořizovací náklady tedy
mohou být u jisté skupiny uživatelů vyváženy
poměrně nízkými provozními náklady.
V rychlonabíječkách např. ChadeMo je
možno nabít Outlandera PHEV pomocí spe-
ciálního kabelu pro stejnosměrné nabíjení
zhruba za půlhodinku.

Radůstkou je také možnost schovat si ka-
pacitu baterií pro město a zároveň nabíjet za
jízdy pomocí benzínového motoru, což trvá
zhruba 40 minut na plnou kapacitu – např.
když se řidič blíží k cílovému městu, ve kte-
rém se chce pohybovat elektricky. 

Outlander PHEV se dobře prodává – v Ev-
ropě cca 15 000 ks do konce loňského roku.
Ne náhodou také zvítězil pro rok 2015 v kate-
gorii kompaktních SUV v hodnocení nových
modelů aut z hlediska jejich šetrnosti k život-
nímu prostředí v anketě časopisu Auto
Bild/Auto Test, které provádí Institut ÖKO
TREND. 

Nakonec ani není divu, že jsem zapůjčené
hybridní auto vracel jen nerad...  

Od léta tohoto roku bude na evropském
trhu nabízen přístroj velikosti pivní pře-
pravky, který umožňuje z trakčních baterií
Outlanderu PHEV využívat elektřinu k po-
honu různých elektrických přístrojů např.
v karavanu. Při běžné denní spotřebě ve výši
2,25 kWh elektřiny umožňuje ostrovní provoz
z plně nabitých baterií po dobu až 4 dnů.
Přístroj byl vyvinut speciálně pro elektromo-
bily a hybridní auta Mitsubishi a nese název
DinX. 

I to je jedna z příjemných tváří elektromo-
bility. �

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

Foto autor
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Axel Limberg by chtěl navázat na
jeho práci a zaměřit se hlavně na
podporu technického vzdělávání,

inovací, výzkumu a vývoje a digitalizace.
U příležitosti výroční členské schůze
ČNOPK hovořil premiér Bohuslav Sobotka
o výzvách českého hospodářství v příštích
deseti letech. Česko se podle něj nachází
uprostřed velké modernizační změny. „Bu-
deme proto v následujících letech investo-
vat do vědy, výzkumu a inovací, do vzdě-
lávání, které bude poskytovat dostatek kva-
litních pracovníků,“ zdůraznil Sobotka.

Ve svém projevu poděkoval nový prezi-
dent ČNOPK Axel Limberg za důvěru, kte-
rou mu projevili členové ČNOPK. „Země,
která chce zůstat v globálním měřítku
konkurenceschopná, potřebuje stále nové
inovace. Ty se neobejdou bez kvalifikova-
ných pracovníků. Těch je v Česku právě
v technických oborech a ve vědě a vý-
zkumu pořád méně. Proto se budeme
i nadále zasazovat o modernizaci českého
technického školství, také s ohledem na
rostoucí digitalizaci celého hospodář-
ského sektoru,“ řekl nový prezident
ČNOPK.

Vedení ČNOPK poděkovalo Rudolfu Fis-
cherovi a všem odcházejícím členům před-
stavenstva za přínos ke zlepšení rámco-
vých podmínek pro zahraniční investory
v České republice a k prohlubování česko-
německé spolupráce. „Jako bilaterální
hospodářská komora v ČR se dlouhodobě
aktivně zasazujeme o příznivé podnikatel-
ské prostředí, které reaguje na aktuální
globální vývoj a vytváří tak vhodné pod-
mínky pro zahraniční investory. Proto jsme
se letos zaměřili na průmysl 4.0, digitální
propojování, na které se musí česká eko-
nomika připravit a spoluvytvářet ho.
A jsme velmi rádi, že se tímto tématem za-
čala zabývat i česká vláda,“ řekl Bernard
Bauer, výkonný člen představenstva
ČNOPK.

V návaznosti na výroční členskou schůzi
ČNOPK vystoupil před zástupci členských
firem premiér Bohuslav Sobotka. Premiér
se přihlásil k Evropské unii a deklaroval, že
Česká republika se chce i v budoucnu ak-
tivně účastnit integračního procesu. Dále
uvedl, že přijetí eura je pro něj pouze otáz-
kou času. 

Česká republika bude „v následujících
letech investovat do vědy, výzkumu a ino-
vací, do vzdělávání, které bude poskyto-
vat dostatek kvalitních pracovníků,“ zdů-
raznil Sobotka. Dále uvedl, že jeho vláda
chce vytvořit takové rámcové podmínky,
které zajistí vyšší podíl praktické výuky.
Zároveň je také potřeba, aby na spolu-
práci s odbornými školami byly připra-
veny firmy.

Důležitým tématem současné vlády je
také rozšíření dopravní infrastruktury

a s tím související rychlé spojení do Ně-
mecka, které je předpokladem pro nové
investice, prohlásil dále Sobotka. Toto
téma bylo také předmětem rozhovorů So-
botky s německou kancléřkou Angelou
Merkelovouv Berlíně. Premiér Sobotka po-
žádal členské firmy ČNOPK o podporu při
komunikaci tohoto cíle s německou vlá-
dou.

•  •  •
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka

přivítal zprávu Českého statistického úřadu
o růstu HDP v České republice, které v prv-
ním čtvrtletí 2015 vzrostlo oproti předcho-
zímu roku o 2,8 %. Meziročně pak ekono-
mika vzrostla o 3,9 %, tedy nejrychleji od
roku 2008. Ve svém vystoupení na výroční
členské schůzi ČNOPK charakterizoval
kroky pro podporu zaměstnanosti a hospo-
dářského růstu.

„Růst české ekonomiky je jedním z nej-
rychlejších v celé EU, je to mimořádně
dobrá zpráva pro všechny občany, podni-
katele i investory. Jsem rád, že opatření
nové vlády k podpoře hospodářství fun-
gují. Místo politiky plošných škrtů od za-
čátku fungování intenzivně pracujeme na
podpoře investic, exportu, zrychlení čer-
pání evropských peněz i zvýšení objemu
veřejných zakázek. Daří se nám snižovat
nezaměstnanost a vytvářet nová pracovní
místa. Jsem rád, že nová vláda přinesla do
naší země tolik potřebnou politickou stabi-
litu, vyhýbají se jí skandály a energii vě-
nuje krokům, které mají za cíl zlepšit život
v naší zemi. Naším cílem bude dál praco-

vat na plnění našich závazků a odstraňovat
bariéry i špatné zákony, které způsobovaly
brzdění rozvoje českého hospodářství,“
uvedl B. Sobotka.

Kroky vlády pro podporu
zaměstnanosti a hospodářského růstu:
V roce 2014 vláda schválila Akční plán na
podporu hospodářského růstu a zaměst-
nanosti ČR, který shrnuje vládní opatření
legislativní i nelegislativní povahy na pod-
poru hospodářského růstu a zaměstna-
nosti. Díky tomuto dokumentu může vláda
snadněji koordinovat směr hospodářské
politiky na vládní úrovni a sledovat plnění
úkolů, ke kterým se zavázala prostřednic-
tvím koaliční smlouvy a programového
prohlášení.

V minulém roce se podařilo stabilizovat
Úřady práce, a to především po personální
stránce. Bylo nutné vrátit personální stav
na Úřadech práce do takové podoby, aby
nefungovaly pouze jako výplatní místo, ale
plnily také funkci aktivní politiky zaměstna-
nosti.

Vládě se podařilo schválit novelu zákona
o investičních pobídkách. Jejím cílem je
mimo jiné snaha udržet konkurenceschop-
nost systému investičních pobídek v mezi-
národní soutěži s okolními státy.

K další podpoře investic schválila vláda
novelu zákona, která snižuje platby za vy-
nětí půdy ze zemědělského půdního fondu
a zavádí výjimky z plateb odvodů pro do-
pravní či průmyslové stavby v průmyslo-

Axel Limberg novým prezidentem ČNOPK
Axel Limberg, jednatel společnosti EnBW CZ, byl zvolen novým prezidentem Česko-německé
obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Nahradí tak ve funkci Rudolfa Fischera, CFO Siemens,
kterému skončilo tříleté funkční období. 
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Foto zleva: B. Bauer, R. Fischer, B. Sobotka, A. Limberg



vých zónách. Tím vycházíme vstříc inves-
torům a zároveň směřujeme stavby na
méně kvalitní zemědělskou půdu.

Vládě se daří aktivně přitahovat nové in-
vestice: nová výroba ve Škodě Auto, Ama-
zon v Dobrovízi, výroba světelných sy-
stémů Hyundai Mobis v Ostravě-Mošnov,
investice Nexen v zóně Žatec-Triangle
apod.

Vládě se podařilo urychlit čerpání z ESI-
fondů. Stav čerpání a připravenost na další
programové období byly po nástupu
mého kabinetu v tristním stavu. I proto za-
řadila vláda efektivní čerpání EU fondů
mezi své priority a ve vyjednávání peněz
pro Českou republiku je velmi aktivní. Pro
schválení operačních programů bylo zapo-
třebí vyřešit konečnou podobu služebního
zákona nebo vyjednat řádnou implemen-
taci směrnice o vyhodnocení vlivů na ži-
votní prostředí (EIA).

Čerpání evropských fondů bylo také té-
matem setkání předsedy vlády Bohuslava
Sobotky s předsedou Evropské komise
Jean-Claude Junckerem a eurokomisařkou
pro regionální politiku Corinou Cretu.
V současné době už Evropská komise
schválila pět operačních programů.

V letošním roce vstoupila v platnost no-
vela zákona o zadávání veřejných zakázek,
která usnadní schvalování veřejných zaká-
zek. Novela například odstraňuje povin-
nost zrušit zadávací řízení v případě jediné
nabídky nebo stanoví limit na zadávání ví-
ceprací ve výši 30 procent.  

Plánované kroky vlády:

Kabinet chce pokračovat ve slaďování ro-
dinného a pracovního života, a to napří-
klad formou podpory rozvoje výukových
kapacit mateřských a základních škol.

Od příštího roku by měl vejít v platnost
nový zákon o zadávání veřejných zakázek,
který transponuje novou směrnici EU
o zadávání veřejných zakázek. Cílem je
snížení administrativní zátěže, povinnost
uplatnit více hodnoticích kritérií a mož-
nost zadávat podle již načerpaných zku-
šeností.

V letošním roce by měla být také před-
ložena vládě novela stavebního zákona,
která zefektivní systém povolování zá-
měrů integrující vybraná řízení. Pro
všechny stavební záměry bude probíhat
jediné komplexní povolovací řízení,
v jehož průběhu bude vydáno závazné
stanovisko EIA.

V roce 2016 počítáme také se schvále-
ním zákona o sociálním bydlení, který
mimo jiné napomůže k rozvoji investiční
výstavby a tím i tvorbě dalších pracovních
míst. �
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1.česko-německý workshop pro pod-
nikání v nanotechnologiích“ orga-
nizovaly Germany Trade & Invest

a CzechInvest a byl podporován koope-
rační platformou NANORA financovanou
EU, oborovým svazem „Nano in Ger-
many“, sdružením Fraunhofer Allianz Na-
notechnologie a Česko-německou ob-
chodní a průmyslovou komorou (ČNOPK).

Tradiční průmyslové sektory jako strojí-
renství nebo automobilový průmysl nabí-
zejí v obou zemích možnosti technologic-
kého pokroku, například u funkčních povr-
chových nátěrů, filtrů, senzorů nebo tech-
nologie ukládání energie v nanodimenzi,“
vysvětluje Dr. Rainer Müller, sektorový

specialista na nanotechnologie v Germany
Trade & Invest. „Česká republika tak velmi
dobře zvládla přechod od tradičního textil-
ního průmyslu k funkčním textiliím z nano-
vláken.“

Podle náměstka ministra průmyslu
a obchodu Tomáše Novotného se využití
nanotechnologií neomezuje jen na tra-
diční průmyslové obory. Právě v sekto-
rech jako nové materiály, biotechnologie
a fotovoltaika jsou podle něj nanotechno-
logie nositelem inovací. Náměstek mi-
nistra poukázal na možnosti podpory na
národní úrovni a ze strany EU, které lze vy-
užít v České republice pro vývoj tako-
výchto inovací.

Německý velvyslanec v ČR Dr. Arndt
Freiherr Freytag von Loringhoven během
zahájení workshopu vybízel německé pod-
nikatele k vyšší aktivitě v České republice:
„Budete překvapeni, jaké možnosti využití
už přinesla česká nanotechnologická
branže.“

Také Rudolf Fischer vyzval obě strany,
aby se v budoucnu zaměřily na společné
projekty týkající se všech procesů tvorby
přidané hodnoty. Jen tak podle něj mohou
malé a střední firmy obstát v konkurenci
s ostatními hospodářskými regiony. „Aby
bylo možné využít nanotechnologie z labo-
ratoří v praxi, je nutná nejen finanční pod-
pora, ale také podnikatelský duch a přede-
vším přeshraniční spolupráce.“

V průběhu konference představili zá-
stupci firem z obou zemí své inovativní
produkty a výrobní postupy. Byly prezen-
továny přísady do cementu pro vytvoření
odolnějšího betonu, samočisticí fasády
a plavecké bazény nebo antialergenní lůž-
koviny, tkáně pro hojení ran a velmi
jemné vzduchové filtry. Podle účastníků
konference doposud takováto možnost
výměny zkušeností mezi českými a ně-
meckými nanotechnologickými partnery
chyběla. Během workshopu byly navá-
zány první obchodní kontakty a dohody
o dodávkách, zároveň se diskutovalo
o společných záměrech ve výzkumu a vý-
voji. Další pokračování této česko-ně-
mecké konference je naplánováno na
příští rok. 

„Německá preciznost a česká improvi-
zace se mohou v tomto oboru výborně do-
plňovat,“ shrnuje předseda Asociace na-
notechnologického průmyslu v České re-
publice Jiří Kůs. �

Technologie budoucnosti
Česko se prezentovalo německým partnerům jako země, kterou je třeba brát v oblasti budoucích
technologií vážně. Od 4. do 6. května se poprvé v Praze setkali zástupci nanotechnologických klastrů
a podnikatelů z obou zemí, aby diskutovali o možné spolupráci při vstupu na trh a dalším vývoji
technologií. 

Marcel Páter hovoří o příležitostech a výzvách průmyslu 4.0 z perspektivy firmy Schunk Praha s.r.o.



Již dnes uvidět to, co přinese budoucnost – s tímto cílem na -
vštívilo téměř 30 zástupců firem a odborné veřejnosti z ČR
v polovině května plně automatizovaný ukázkový výrobní

závod v Amberku. Tuto „cestu do budoucnosti“ uspořádaly Česko-
německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) a firma Si-
emens, prémiový partner tématu roku. „Prostřednictvím letošního
tématu roku ‚Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá‘ chceme v České re-
publice na základě ukázkových příkladů naznačit směr, kterým se
bude ubírat digitalizace. A právě výrobní závod v Amberku již dnes
stanovuje budoucí standardy,“ popisuje výkonný člen představen-
stva ČNOPK Bernard Bauer smysl této iniciativy. Siemens vyrábí
v Amberku programovatelné logické automaty Simatic. Výrobky si
při tom samy řídí vlastní montáž.

Výrobci již dnes zkoumají, jak využít pokročilé informační a ko-
munikační technologie ke zvýšení přidané hodnoty a dosažení další
úrovně průmyslové výroby – digitálního propojení všech procesů
tvorby přidané hodnoty.

Výrobní závod společnosti Siemens v Amberku je vynikajícím
příkladem konceptu „digitální továrny“ v praxi. Ve výrobním zá-
vodu se už nyní používají postupy, které se v řadě průmyslových
provozů stanou standardem až za několik let. Díky obousměrné ko-
munikaci si výrobky samy řídí vlastní montáž, kdy své specifické
požadavky předávají přímo strojním zařízením. Amberský závod
učinil významný krok směrem k budoucnosti.

Závod v Amberku ukazuje, že „Siemens již nyní realizuje průmysl
4.0,“ prohlásil Joe Kaeser, předseda představenstva Siemens AG,
při návštěvě německé kancléřky Angely Merkelové v závodě letos
v únoru. „Tomu odpovídá také zavedení našeho organizačního mo-
delu ´digitální továrny´ jako divize firmy od 1. října 2014,“ dodal
Kaeser.

Kvalita výroby v Amberku dosahuje 99,99885 procenta. Ročně
se zde vyrobí celkem na 12 milionů produktů Simatic. Každou se-

kundu tu vznikne jedna řídicí jednotka. „Na celém světě neznám
jiný srovnatelný výrobní závod, který by dosáhl této nízké chybo-
vosti,“ říká prof. Dr. Karl-Heinz Büttner, vedoucí výrobního závodu
Siemens v Amberku. Jednotlivé produkty automatizační techniky
putují ze závodu k více než 60 000 zákazníků po celém světě.

Reálný a virtuální svět se budou v průmyslové výrobě stále těsněji
prolínat. Všechny kroky výrobního řetězce budou postupně digitali-
zovány a začleňovány nejen do samotného výrobního procesu, ale
i do celé dodavatelské sítě. Průmyslová produkce tak bude v relativně
blízké budoucnosti mnohem flexibilnější a současně efektivnější.

„Digitální propojení skýtá ohromné možnosti pro zákaznický ma-
nagement a při uvádění výrobků na trh. Dynamika tohoto globál-
ního vývoje vyžaduje, aby se k tomu správně postavil i český prů-
mysl, má-li zůstat konkurenceschopný,“ vysvětluje Rudolf Fischer,
finančně-ekonomický ředitel Siemens v České republice.

Amberský závod, založený v roce 1989, vyrábí programovatelné
logické automaty Simatic. Ty se používají k automatickému řízení
strojů a zařízení za účelem úspory času a finančních prostředků
a současně zvýšení kvality produktů. Jejich využití je rozmanité –
od řízení lyžařských vleků i palubních systémů výletních lodí po ří-
zení výrobních procesů v nejrůznějších průmyslových odvětvích,
od automobilového průmyslu po farmacii.

ČNOPK chce svým tématem roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce pro-
bíhá“ dávat impulzy a ve spolupráci s partnery z hospodářství, vý-
zkumu a politiky podpořit rozvoj digitalizace v České republice.
ČNOPK vytváří mezioborovou networkingovou platformu a plánuje
uspořádat v průběhu celého roku odborné konference s němec-
kými a českými odborníky, kulaté stoly s politiky, prohlídky firem,
prezentaci na MSV v Brně a Hospodářskou diskusi. �

Další informace k tématu roku ČNOPK 2015 a seznam plánovaných
akcí najdete na: http://tschechien.ahk.de/cz/tema-roku-2015/

Pro čilou obchodní výměnu musí být
dopravní spojení mezi Českou repu-
blikou a Německem otevřenější

a rychlejší. Na tom se shodli účastníci 2.
česko-německého dopravního fóra, které
pořádala 20. a 21. května ČNOPK společně
s pražskou Reprezentací Svobodného
státu Bavorsko. Záštitu nad fórem převzali
český a německý ministr dopravy.

Základem intenzivního bilaterálního ob-
chodu je dobrá přeshraniční infrastruktura.
Při zahájení setkání zástupců hospodářské
sféry a svazů v bavorské reprezentaci zdů-
raznil Franz Josef Pschierer, státní tajemník
bavorského ministerstva hospodářství, že
s ohledem na spojení Praha-Mnichov jeho
země „klade velký důraz na dopravní spo-
jení s Českem a příhraničními regiony.“
„Aktivní a čilé kontakty mezi německou
a českou stranou“ vidí náměstek ministra
dopravy Kamil Rudolecký. Odborné ana-
lýzy se zaměřily na vlakové a silniční spojení
mezi Českem a Bavorskem. V česko-sas kém
pohraničí je kromě dokončení stavby dál-
nice D8 potřeba zlepšit také spojení po Labi
a vybudovat novou železniční trať. „Pro ně-
mecké investory je dobrá zpráva, že toto
fórum přispělo k oživení bilaterálních do-
pravních projektů,“ řekl výkonný člen před-
stavenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Z pohledu bavorské vlády je velmi důle-
žité rychlé vlakové spojení s Prahou.
„Naším cílem je zkrátit dobu jízdy na tak

důležité trase jako je Mnichov-Praha na
maximálně 4,5 hodiny,“ prohlásil státní ta-
jemník Pschierer. V současné době jízda

trvá šest hodin. Co se týče výstavby důle-
žitých vlakových spojení mezi Bavorskem
a Českem, je teď podle Johna Böltse, ředi-
tele firmy a.hartrodt CZ a vedoucího pra-
covní skupiny ČNOPK „Doprava a logis-
tika“ na řadě německá strana. „Spolkový
plán dopravních cest bude schvalován
v listopadu. Všechny investiční plány, které
v něm nebudou zohledněny, budou zna-
menat pro regiony, ve kterých jsou po-
třeba, krok zpět,“ řekl Bölts.

Také podle českého ministerstva do-
pravy bude pro výstavbu infrastruktury
mezi oběma zeměmi zásadní spolkový
plán dopravních cest. „Dovolím si také
vyjádřit velké přání české strany, aby se
dva železniční úseky dostaly do němec-
kého plánu potřeb. Jedná se o nový želez-
niční úsek do Drážďan a jedná se o želez-
niční úsek do Regensburgu,“ prohlásil ná-
městek ministra dopravy Rudolecký. To je
předpokladem pro zajištění finančních
prostředků z evropských fondů. Pro zlep-
šení přepravy zboží po Labi je nutná
stavba jezu u Děčína, řekl Luděk Sosna,
ředitel Odboru strategie Ministerstva do-
pravy ČR. „Posouzení vlivu stavby na ži-
votní prostředí je téměř dokončeno,“
dodal Sosna a doufá, že tento stavební
záměr najde pochopení i na německé
straně. 2. česko-německé dopravní fórum
navázalo na první bilaterální setkání, které
proběhlo před pěti lety. �
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Každou sekundu vznikne jeden nový perfektní výrobek

Česko-německé dopravní fórum oživuje bilaterální projekty

Franz Josef Pschierer, státní tajemník, Bavorské
státní ministerstvo hospodářství a médií (vpravo),
energetiky a technologie a Kamil Rudolecký,
náměstek ministra dopravy ČR
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První prioritou pro EU je z pohledu ČR
posílení odpovědnosti za vlastní ob-
ranu a bezpečnost tak, abychom byli

schopni čelit současným bezpečnostním
problémům. Naším dlouhodobým zájmem
je prohlubování vnitřního trhu, který je za-
ložený na zachování a nedělitelnosti všech
čtyř svobod EU. Prioritou je dále efektivní
čerpání EU fondů, na němž vláda od za-
čátku systematicky pracuje a aktivně jedná
s Evropskou komisí.

Neméně důležitým úkolem pro EU je
z českého pohledu řešení problematiky da-
ňových úniků a podvodů, které omezují
schopnost států plnit svou roli, navíc jsou
v rozporu se sociální spravedlností a po-
škozují hospodářskou soutěž.

Koncepce rovněž počítá s aktivní přípra-
vou České republiky na vstup do eurozóny
tak, aby se ještě před rokem 2020 mohl

otevřít prostor pro politické rozhodnutí
o termínu přijetí společné měny.

„Po jedenácti letech má Česká republika
jasno v tom, jaké jsou její priority v EU. To
z nás dělá srozumitelného, čitelného a spo-
lehlivého partnera,“ uvedl po schválení
Koncepce vládou státní tajemník pro ev-
ropské záležitosti Tomáš Prouza.

Shrnutí Koncepce politiky ČR v EU
Obecná charakteristika
„Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a sro-
zumitelná ČR v jednotné Evropě“ (dále jen
„Koncepce“) byla schválena vládou v sou-
ladu s jejím programovým prohlášením.
Jejím prostřednictvím vláda definuje nový
přístup ČR spočívající v aktivním pojetí je-
jího členství v Unii a srozumitelnosti jejích
postojů. Za strategický zájem v EU vláda

považuje plnohodnotné členství ČR a jed-
notnou Evropskou unii.

Koncepce reflektuje významné pro-
měny, kterými EU jako celek i jednotlivé
členské státy procházejí a které předurčují
další vývoj kontinentu. Lisabonská
smlouva, která vstoupila v platnost v pro-
sinci 2009, výrazně prohloubila integraci
EU. Světová hospodářská a finanční krize
ukázala, že k řešení zásadních společných
problémů, jakou jsou slabý hospodářský
růst, nezaměstnanost, daňové úniky a pro-
hlubující se sociální nerovnosti, nemá EU
dostatečné nástroje. Hybatelem evropské
integrace se stala eurozóna, která je nu-
cena reagovat na ohrožení společné měny
a napravovat konstrukční nedostatky hos-
podářské a měnové unie. EU je rovněž
konfrontována s dalšími globálními trendy,
jakými jsou například nástup nových eko-

Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě
Kabinet Bohuslava Sobotky při svém nástupu deklaroval změnu postoje vůči Evropské unii a „návrat
do Evropy“. Během prvního roku pro to vláda podnikla konkrétní kroky, ať už jde o schválení
fiskálního paktu, sjednání Dohody o partnerství nebo dokončení služebního zákona, který je
podmínkou pro další čerpání evropských dotací. Dalším významným činem je schválení dokumentu
Koncepce politiky ČR v EU, který stanoví náš přístup k členství v Evropské unii. Česká republika by
měla být součástí hlavního proudu EU a být aktivním, srozumitelným a utvářejícím členským státem
Unie. Z koncepce proto vyplývají také priority ČR v EU, mezi které patří například prohloubení
vnitřního trhu nebo efektivní čerpání evropských fondů.
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nomik s nízkou cenou pracovní síly, nedo-
statek přírodních zdrojů, změna klimatu,
nárůst rizika terorismu či zhoršující se
vztahy s Ruskou federací.

Na druhou stranu však Koncepce ne-
opomíjí dosavadní přínosy členství ČR
v EU. Mezinárodní postavení ČR bylo po-
síleno a její bezpečnost zvýšena. Došlo
k postupné profesionalizaci české státní
správy, zkvalitnění soudnictví, vyššímu dů-
razu na ochranu životního prostředí, hos-
podářskou soutěži, ochranu spotřebitele.
Za největší přínos občané ČR tradičně po-
važují svobodné cestování uvnitř EU. Člen-
ství v EU také výrazně přispělo k rozvoji
hospodářství ČR.

Principy členství

ČR i ostatní členské státy EU stojí před
řadou výzev, které mají globální povahu
a jež nelze uspokojivě řešit pouze na ná-
rodní úrovni. Vláda chápe členství ČR v EU
především jako politický projekt, jako stra-
tegickou volbu a jako základní ekonomický,
sociální, kulturní i bezpečnostní rámec roz-
voje a ideového ukotvení ČR. Vláda je pře-
svědčena, že strategickým zájmem ČR je
být plnohodnotným členem EU. Toho lze
dosáhnout jedině přistoupením do euro-
zóny.

Vláda považuje zachování jednoty Ev-
ropské unie navzdory odstředivým tenden-
cím za strategický zájem ČR. Přestože
vláda chápe potřebu další integrace euro-
zóny za účelem jejího lepšího fungování
a vnitřní konvergence, je přesvědčena, že
ve střednědobé perspektivě by se EU měla
soustředit na řešení společných výzev,
pokud možno bez náročných změn primár-
ního práva EU.

Vláda bude usilovat o to, aby ČR byla ak-
tivním a srozumitelným členským státem
EU. Priority stanovené v této Koncepci by
proto měly být důsledně komunikovány
a dlouhodobě a aktivně prosazovány na
domácí i evropské úrovni.

ČR musí být členským státem, který se
cítí odpovědný za další rozvoj evropské in-
tegrace a aktivně se na něm podílí. V sou-
vislosti s přijímáním rozhodnutí v EU má
ČR zájem na systematickém uplatňování
unijní metody spolupráce. Vláda si je rov-
něž vědoma, že princip a úspěch evropské
integrace spočívá v prosazování dlouhodo-
bého zájmu všech členských států. Z to-
hoto důvodu bude usilovat o prosazení
zájmů ČR v celkovém přístupu k EU, nikoli
odděleně v každé jednotlivé politice.

Cíle a priority ČR v EU

Hlavními nástroji pro úspěch evropského
projektu jsou využití potenciálu vnitřního
trhu EU, rozvoj všech čtyř svobod EU, po-
silování průmyslové základny EU zavádě-
ním inovací a také investicemi do vzdělá-
vání obyvatelstva, vědy a výzkumu i vý-
stavby infrastruktury. EU se musí zaměřit
na posilování ochrany životního prostředí
a klimatu včetně efektivního využívání pří-
rodních zdrojů. Klíčové pro udržitelnost ev-
ropského projektu bude rozvíjení uplatňo-
vání sociálního rozměru EU a posílení de-
mokratické legitimity orgánů a institucí EU.

Stejně tak bude nezbytné zajistit udržení
regulativní funkce sociálně-tržního hospo-
dářství s cílem naplňovat Listinu základ-
ních práv EU a odstraňovat narůstající so-
ciální rozdíly, sociální vyloučení a diskrimi-
naci.

Tuto svou vizi vláda bude naplňovat pro-
střednictvím čtyř konkrétních cílů evropské
integrace. V jejich rámci pak bude usilovat
o dosažení pěti priorit.

1. Cíl: Mír a bezpečnost

Priorita: akceschopná Společná bezpeč-
nostní a obranná politika EU
Vzhledem k rostoucí odpovědnosti Evropy
za svou vlastní obranu a bezpečnost
a vzhledem k výraznému zhoršení bezpeč-
nostní situace v bezprostředním okolí EU
vláda považuje akceschopnou Společnou
bezpečnostní a obrannou politiku EU (dále
jen „SBOP“) za svou prioritu v EU. Vláda
je připravena podílet se na novém kon-
cepčním vymezení SBOP a vyjasnění
úrovně ambicí EU. Vláda bude prosazovat
větší spolupráci civilních a vojenských ná-
strojů SBOP, lepší provázání aktivit SBOP
s dalšími nástroji a aktivitami EU, celkové
zvýšení akceschopnosti SBOP a další posí-
lení civilních schopností EU.

2. Cíl: Hospodářský rozvoj

Priorita: prohlubování vnitřního trhu EU
Dlouhodobou prioritou ČR v EU je odstra-
ňování překážek na vnitřním trhu EU v ob-
lasti zboží a služeb a prohlubování vnitř-
ního trhu v oblasti digitální agendy a ener-
getiky. Vláda jednoznačně trvá na zacho-
vání a nedělitelnosti všech čtyř svobod EU,
obzvláště pak volného pohybu osob ja-
kožto jednoho z největších přínosů členství
ČR v EU. Dalším předpokladem rozvíjení
vnitřního trhu je rovněž intenzivní podpora
výzkumu a inovací s ohledem na nutnost
provázanější spolupráce výzkumné a pod-
nikové sféry a orientaci výsledků výzkumu
a vývoje směrem k potřebám trhu - to vše
v souvislosti se zajištěním rámce pro volný
pohyb znalostí napříč EU.

Priorita: efektivní čerpání evropských
strukturálních a investičních fondů
Politika hospodářské, sociální a územní
soudržnosti EU, která má přispět ke zlep-
šení kvality života obyvatel ČR, a to mimo
jiné prostřednictvím modernizace hospo-
dářství ČR a posilováním průmyslové zá-
kladny, představuje pro vládu klíčový in-
vestiční nástroj. Vláda bude proto usilovat,
aby i do budoucna byla zajištěna její ade-
kvátní výše v rámci rozpočtu EU. Stejně tak
vláda zajistí včasné a kvalitní čerpání
těchto finančních zdrojů. Předpokladem
efektivního čerpání je soulad legislativy ČR
a EU, stabilní nastavení dlouhodobých
prio rit, kvalitní personální zajištění, zjedno-
dušení a harmonizace pravidel čerpání na
národní úrovni, integrovaný přístup k čer-
pání a tvorba kvalitních projektů.

3. Cíl: Spravedlnost a solidarita

Priorita: společný postup proti daňovým
únikům

Daňové úniky a podvody omezují schop-
nost států plnit svou roli, jsou v rozporu se
sociální spravedlností a poškozují hospo-
dářskou soutěž. Proto by EU měla tento
problém řešit společně. Vláda bude usilo-
vat o maximální informační otevření daňo-
vých rájů a jejich celkové globální ome-
zení. Vnitřní trh EU by měl být založen na
kvalitě podnikatelského prostředí, inova-
cích a efektivitě, nikoli na neférové daňové
konkurenci, která vyčerpává veřejné roz-
počty. Vláda bude prosazovat zavedení
principu přenesení daňové povinnosti jako
nejefektivnějšího řešení podvodů s DPH
v EU. V oblasti přímých daní bude vláda
podporovat iniciativy namířené proti daňo-
vým podvodům a agresívnímu daňovému
plánování a je připravena pokračovat v di-
skusi o sjednocení pravidel pro výpočet
daňového základu daně z příjmu právnic-
kých osob.

4. Cíl: Pevné evropské ukotvení ČR

Priorita: příprava na vstup do eurozóny
Vláda si uvědomuje intenzivní hospodář-
ské propojení ČR s eurozónou, přínosy za-
vedení eura v podobě prohloubení ob-
chodních vztahů, transakčních úspor, ce-
nové transparentnosti, stability měny
a možnosti ovlivňovat chod orgánů euro-
zóny, jejichž rozhodnutí mají na ČR zásadní
vliv již dnes. ČR plní maastrichtská kritéria
s výjimkou členství v evropském mecha-
nismu směnných kurzů (dále jen „ERM II“),
které je čistě politickým rozhodnutím.
Vláda proto povede důkladnou veřejnou
diskuzi o dopadech členství v eurozóně,
aby se ještě před rokem 2020 mohl otevřít
prostor pro politické rozhodnutí o zapojení
ČR do ERM II a s tím související rozhodnutí
o termínu vstupu ČR do eurozóny.

Uplatňování Koncepce

Aktivní přístup ČR v EU vyžaduje systema-
tické a kvalitní sledování dění v EU a inici-
ativní přístup ČR na jednáních v Radě. ČR
se musí se nepřetržitě zabývat otázkou vy-
tváření zájmových koalic s ostatními člen-
skými státy. Důraz bude kladen rovněž na
pravidelnou komunikaci a spolupráci vlády
s Evropským parlamentem, stejně jako ko-
munikaci vlády s občany ČR zaměstna-
nými v orgánech a institucích EU. Důležité
je také provázání pozic vlády i obou komor
Parlamentu ČR v evropské agendě.

Vláda dále povede diskuzi o systémo-
vém posílení koordinace evropských zále-
žitostí. Priority stanovené v Koncepci
budou uplatňovány jak během přípravy
unijní legislativy prostřednictvím diskusí
na odborných kulatých stolech a v rámci
Národního konventu o EU, tak v legisla-
tivní fázi, kdy bude vláda posuzovat, jakým
způsobem legislativní návrhy souvisí se
stanovenými prioritami. Mechanismus
uplatňování Koncepce také předpokládá
každoroční hodnotící zprávu o stavu pro-
sazování národních priorit ČR. �

Celý text Koncepce je na www stránkách
časopisu: www.casopisczechindusty.cz



Konference, nad níž převzal záštitu
Libor Hadrava, radní pro bezpeč-
nost Magistrátu hl. m. Prahy, navá-

zala na cvičení Blackout 2014 v Praze
v únoru minulého roku, parlamentní kon-
ferenci Bezpečnost budoucnosti, vládou
schválenou Bezpečnostní strategii ČR,
Národní strategii o kybernetické bezpeč-
nosti České republiky na období let 2015
– 2020, Evropský program pro bezpeč-
nost na období 2015 až 2020, schválený
Evropskou komisí a další významné do-
kumenty. V rámci bezpečnostního fóra
vystupující seznámili více než sto účast-
níků s navrhovanými opatřeními pro zvý-
šení odolnosti Prahy v případě rozsá-
hlého výpadku elektřiny, současnými bez-
pečnostními hrozbami pro hlavní město,
úlohou HZS při mimořádných situacích,
procesem určování subjektů kritické in-
formační infrastruktury a významných in-
formačních systémů, byli informováni
o tom, jak by byly zabezpečeny dodávky
vody, plynu a hromadná doprava v pří-
padě blackoutu. 

Jak uvedl v úvodním vystoupení Libor
Hadrava, „akce je první z řady, na nichž by-
chom se chtěli věnovat jednotlivým aspek-
tům bezpečnosti v hlavním městě České
republiky. Důvod je prostý. Praha hraje klí-
čovou roli v zajištění bezpečnosti státu,
sídlí zde prezident, vláda a většina klíčo-
vých institucí. Proto se také v Programo-

vém prohlášení Rady hlavního města
Prahy pro volební období 2014–2018 zdů-
razňuje bezpečnost jako jedna z hlavních
priorit. Konkrétně se v něm uvádí, že: Rada
hlavního města Prahy bude usilovat o další
rozvoj Integrovaného záchranného sys -
tému na území Prahy a další zefektivnění
činnosti orgánů krizového řízení, a to
i s ohledem na potenciální možné hrozby
či rizika; bude vedle stávajících opatření
krizového řízení sledovat i energetickou
bezpečnost na území hl. m. Prahy; prvořa-
dým cílem v této oblasti jsou účinná opa-
tření v případě déletrvajícího výpadku do-
dávek elektrické energie, např. blackoutu,“
řekl.

„Dnes jsme se zde sešli proto, abychom
společně diskutovali o aktuálních bezpeč-
nostních hrozbách, zejména v případě roz-
sáhlého výpadku elektrické energie, který
by měl za následek selhání všech ostatních
infrastrukturních sítí s důsledkem ohrožení
života, zdraví a majetku Pražanů. Jednání
by se mělo věnovat formulování aktuál-
ních bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich
řešení, jeho závěry budou vyhodnoceny
a využijí se při zpracovávané bezpečnostní
koncepci Prahy ve všech jejích aspektech
a dalších dokumentech, které se v součas-
nosti připravují,“ uvedl dále radní pro bez-
pečnost.  

Na konferenci, kterou pořádala společ-
nost E.B.V, z.ú., což je veřejně prospěšná

právnická osoba, vystoupili: generál Andor
Šándor, bezpečnostní poradce, plk. Jiří
Chalupa, ředitel odboru CNP a strategií GŘ
HZS ČR, Dušan Navrátil, ředitel, Národní
bezpečnostní úřad, Miroslav Novák, ředitel
odboru příprava hospodářských opatření,
Státní správa hmotných rezerv, Vladimír
Vlk, poradce ministra průmyslu a ob-
chodu, Václav Fryš, generální ředitel
SOMA-ES, Ivan Beneš, místopředseda Vý-
boru pro udržitelnou energetiku při Radě
vlády pro udržitelný rozvoj, Miloš Houzar,
předseda představenstva, Pražská plyná-
renská Distribuce, Jiří Hradecký, vedoucí
sekce Řízení sítí, PREdistribuce, Petr Žejd-
lík, předseda představenstva, Pražská vo-
dohospodářská společnost, Antonín Fe-
dorko, bezpečnostní ředitel, Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy, Pavel Foglar, energetický
expert, Jaroslav Škrabálek, Fakulta infor-
matiky Masarykovy univerzity, generální
ředitel Takeplace, Jaroslav Pejčoch, před-
seda představenstva T-SOFT a Václav
Klučka, poslanec, předseda podvýboru pro
IZS, člen výboru pro bezpečnost a člen vý-
boru pro obranu.

V současném turbulentním prostředí,
kdy sílí obrazně tradiční bezpečnostní
hrozby a vznikají nové, kdy vývoj na naší
planetě se posunul od období bipolárního
světa přes multipolární ke světu globální
krize se všemi důsledky, které z toho vyplý-
vají, je zajištění bezpečnosti prvořadým
úkolem každého státu a společnosti. Za
hlavní bezpečnostní hrozby, které budou
v dalším období především ohrožovat Čes -
kou republiku i Evropu, lze označit násle-
dující: regionální konflikty, zhroucení států,
selhání mezinárodních institucí a meziná-
rodního práva, outsourcing a privatizace
bezpečnosti a terorismus. 

V rámci informace o postupu prací při
realizaci závěru Vyhodnocení výsledků cvi-
čení Blackout Praha 2014 uvedl Václav
Klučka, že blackout může nastat kdykoli
a jejich doba se blíží. Paradoxní je, že se na
toto téma konala a koná řada konferencí
a seminářů a veškeré práce končí v analý-
zách. Chybí kroky, které by směřovaly k po-
třebným opatřením. Výbor pro civilní nou-
zové plánování, který je stálým pracovním
orgánem Bezpečnostní rady státu, se touto
problematikou zabývá. Nestačí mu však
jen závěry pro Prahu, ale potřebuje infor-
mace o situaci v tomto směru z celé repu-
bliky.  Za vnitřní a vnější bezpečnost státu
je odpovědná vláda a je proto na ní při-
jmout efektivní řešení proti hrozbě black -
outu, i když si to vyžádá nemalé pro-
středky. �

Prezentace z vystoupení na konferenci
a další materiály k dané problematice

jsou na www.bezpecnostniforum2015.cz
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Blackout může nastat kdykoli a jejich doba se blíží
Největším bezpečnostním rizikem Prahy je chybějící kontrola nad strategickými komoditami, blackout
a kybernetický útok. Na prestižní konferenci Pražské bezpečnostní fórum, která se konala 15. června
ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy, to mj. řekl generál a bezpečnostní odborník
Andor Šándor, který hovořil o současných bezpečnostních hrozbách.



Pane řediteli, můžete našim čtenářům
představit v krátkosti Národní bezpečností
úřad?

Národní bezpečnostní úřad vznikl v roce
1998 jako ústřední správní úřad pro oblast
ochrany utajovaných informací a k prově-
řování a ověřování bezpečnostní způsobi-
losti osob, to jsou takzvané bezpečnostní
prověrky. Bylo to mimo jiné nutné kvůli
vstupu České republiky do NATO. NBÚ zá-
roveň zajišťuje mezinárodní spolupráci
v oblasti ochrany utajovaných informací,
provádí certifikace technologií pro naklá-
dání s utajovanými informacemi, zajišťuje
výzkum, vývoj a výrobu národních krypto-
grafických prostředků a další činnosti spo-
jené s bezpečností národních utajovaných
informací.

V roce 2011 byl NBÚ ustaven gestorem
problematiky kybernetické bezpečnosti
a národní autoritou pro tuto oblast. Na zá-
kladě tohoto pověření vybudoval Národní
centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB),
jehož součástí je i vládní CERT, což je pra-
coviště pro zvládání kybernetických bez-
pečnostních incidentů.

Které hlavní úkoly NBÚ řeší?
Zejména rozhoduje o již zmíněných bez-

pečnostních prověrkách. Správně se jim
říká osvědčení fyzické osoby, osvědčení
podnikatele a osvědčení o vydání dokladu
o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.

Další úkoly plní v oblasti ochrany utajo-
vaných informací v souladu se závazky vy-
plývajícími z členství České republiky v Ev-
ropské unii, Organizaci Severoatlantické
smlouvy, tedy NATO, a z mezinárodních
smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Úřad provádí výkon státního dozoru
a ukládá sankce za nedodržení povinností
stanovených zákonem o ochraně utajova-
ných informací. Dále zajišťuje činnost Ná-
rodního střediska komunikační bezpeč-
nosti, Národního střediska pro distribuci
kryptografického materiálu, Národního
střediska pro měření kompromitujícího
elektromagnetického vyzařování a Národ-
ního střediska pro bezpečnost informač-
ních systémů, které jsou jeho součástí. Za-
jišťuje již zmíněný výzkum, vývoj a výrobu
národních kryptografických prostředků,
vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy
a vytváří národní politiku kryptografické
ochrany.

A v neposlední řadě, jak už jsem řekl
v předchozí odpovědi, vykonává státní
správu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jak jste uvedl, v roce 2011 vláda rozhodla,
že NBÚ bude gestorem problematiky ky-
bernetické bezpečnosti a schválila status
Rady pro kybernetickou bezpečnost. Ná-

sledně nato vzniklo Národní centrum ky-
bernetické bezpečnosti, které je součástí
Národního bezpečnostního úřadu. Které
hlavní důvody vedly k vytvoření Rady
a jaký je vztah mezi Radou a Národním
centrem pro kybernetickou bezpečnost?

Rada pro kybernetickou bezpečnost,
zkráceně RKB, je poradním orgánem před-
sedy vlády České republiky pro oblast ky-
bernetické bezpečnosti. Na základě této
platformy jsou prezentovány problémy,
výzvy i výsledky, kterých bylo v oblasti ky-
bernetické bezpečnosti dosaženo.

Spíše než o vztahu mezi NCKB a RKB
bych hovořil o vztahu mezi NBÚ a RKB, je-
likož NCKB je pouze jednou z více součástí
NBÚ.

RKB například koordinuje činnost stát-
ních institucí v oblasti kybernetické bez-
pečnosti a přispívá k zajištění plnění zá-
vazků meziresortní povahy, koordinuje
státní instituce při plnění závazků v oblasti
kybernetické bezpečnosti, které vyplývají
z členství České republiky v mezinárodních
organizacích a koordinace zastupování
České republiky v mezinárodních organi-
zacích a v dalších zahraničních aktivitách
souvisejících s kybernetickou bezpečností.
Rada řeší aktuální otázky kybernetické bez-
pečnosti, spolupracuje s odbornými sub-
jekty a využíván jejich výstupů v zájmu za-
jišťování kybernetické bezpečnosti České
republiky.

Co vše zahrnuje pojem kybernetická bez-
pečnost?

Kybernetická bezpečnost je velmi široký
pojem. Nad jeho vymezením se vede

mnoho akademických debat. NBÚ k ní ak-
tuálně přistupuje z pozice nově schválené
Národní strategie kybernetické bezpeč-
nosti na období let 2015 až 2020, která ji
definuje jako souhrn organizačních, poli-
tických, právních, technických a vzděláva-
cích opatření a nástrojů směřujících k za-
jištění zabezpečeného, chráněného a odol-
ného kyberprostoru. Hlavním smyslem
zmíněné strategie je ochrana prostředí
k realizaci informačních práv člověka.

Rád bych zdůraznil, že kybernetická bez-
pečnost není pojmem pouze technickým.
Naopak zahrnuje množství společenských
opatření, od právních, organizačních až po
vzdělávací. Bohužel není vůbec výjimečné,
že i u technicky dobře zabezpečeného sy-
stému je způsoben závažný bezpečnostní
incident právě neznalostí a neopatrností je-
jich uživatelů. Z tohoto ohledu je pak nej-
lepším řešením řádné vzdělávání, čímž se
například i vzdělávací opatření také stávají
součástí kybernetické bezpečnosti.

Které jsou hlavní hrozby, jímž čelíme v ky-
berprostoru?

V kyberprostoru v současné době exis-
tuje značné množství hrozeb, jímž je třeba
čelit. Na úrovni jednotlivců se jedná ze-
jména o případy kyberkriminality, kdy pa-
chatelé nebo organizované kriminální sku-
piny využívají jisté neopatrnosti uživatelů
a slabin jejich systémů k získání zejména
finančního prospěchu. Jinou hrozbou, de
facto na opačné straně škály, jsou snahy ci-
zích států či jiných aktérů získávat citlivé in-
formace strategického významu. V kyber -
prostoru můžeme také vidět časté projevy
hacktivismu, kdy se aktéři určitým naruše-
ním systémů a sítí snaží o dosažení pozor-
nosti veřejnosti za účelem dosažení politic-
kých cílů.

Hrozeb je zde řada a všechny vycházejí
ze závislosti naší společnosti na správném
fungování informačních a komunikačních
technologií. Čím více tyto technologie po-
třebujeme ke svému osobnímu či ekono-
mickému životu, nebo k fungování a zabez-
pečení státu, tím více hrozeb a více rizik je
zde možné nalézt.

Jak se vyvíjí a rozvíjí mezinárodní spolu-
práce při ochraně kyberprostoru, v jakých
oblastech především?  

Mezinárodní spolupráce je v rámci ky-
bernetické bezpečnosti naprosto zásadní.
Ač nelze říci, že je kyberprostor naprosto
nezávislý na geografii, jelikož potřebná in-
frastruktura se vždy nachází na teritoriu ur-
čitého státu, popř. teritoriu s určitým me-
zinárodně-právním režimem, je kyberpros-
tor charakteristický stíráním vzdáleností
a jiných geografických překážek a svou

Je nutné spolupracovat se zahraničními partnery při řešení
kybernetických bezpečnostních incidentů, 
stejně jako při nalézání nových zranitelností a hrozeb, 
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značnou komplexností, která zjednodu-
šeně řečeno umožňuje relativně snadno
ovlivňovat systémy na druhém konci světa
pouhým kliknutím myši u svého stolu.
Stejně jako je kyberprostor mezinárodně
propojený, jsou podobně propojeny i pří-
ležitosti a hrozby, které se v něm vyskytují.

Z tohoto důvodu je nutné spolupracovat
při řešení kybernetických bezpečnostních
incidentů, stejně jako při nalézání nových
zranitelností a hrozeb, se zahraničními
partnery. Za současného stavu není možné
pracovat pouze na „našem hřišti“, jelikož
jakékoli opatření a aktivity pouze v rámci
České republiky by byly neefektivní.

Základem takové mezinárodní koope-
race je přímá spolupráce jednotlivých bez-
pečnostních týmů, které konkrétní inci-
denty řeší. U těch se vžilo označení CERT
nebo CSIRT a sdružují se do svých organi-
zací. Jako příklad mohu uvést Trusted In-
troducer na evropské úrovni nebo FIRST,
jenž působí na úrovni globální. Jsme rov-
něž součástí kybernetické obrany NATO,
která je řešena na úrovni aliance. V rámci
EU pak Česká republika vyvíjí svou aktivitu
při přípravě směrnice o bezpečnosti sítí
a informací nebo spolupracuje s evrop-
skou agenturou ENISA. Česká republika
byla také jednou ze zakládajících zemí Stře-
doevropské platformy pro kybernetickou
bezpečnost, která slouží k posílení spolu-
práce mezi středoevropskými zeměmi
v této oblasti.

Naše země je také důvěryhodným part-
nerem v rámci bilaterální spolupráce s jed-
notlivými státy. Spolupráce je pak nasto-
lena v mnoha oblastech, od již zmíněného
řešení kybernetických incidentů, přes vý-
měnu informací o hrozbách a zranitelnos-
tech, přes sdílení know-how a zkušeností
s implementací opatření k zajištění kyber-
netické bezpečnosti.

Zvláštní roli hrají v rámci mezinárodní
spolupráce cvičení kybernetické bezpeč-
nosti, kterých se Česká republika aktivně
účastní, ať již na úrovni EU či v rámci
NATO.

Zmínil jste, že vláda schválila Národní
strategii kybernetické bezpečnosti České
republiky na období let 2015 až 2020. Jaké
konkrétní úkoly a kroky z ní vyplývají pro
NCKB, jsou obsaženy v Akčním plánu
k národní strategii kybernetické bezpeč-
nosti nebo i dalších dokumentech?

Těch úkolů a kroků, které je třeba učinit
v následujícím období, je poměrně
hodně. Akční plán stanovuje celkem 141
hlavních úkolů, kterých má být dosaženo,
přičemž množství dílčích úkolů je ještě
vyšší. Je nutné říci, že ne všechny tyto
úkoly padají na bedra NBÚ. Strategie
i akční plán jsou totiž národními doku-
menty, které stanovily úkoly v této oblasti
i jiným odpovědným subjektům České re-
publiky. NBÚ je však stále odpovědný za
hlavní část úkolů a zejména pak plní koor-
dinační roli.

Z úkolů lze konkrétně uvést například
průběžné určování subjektů kritické infor-
mační infrastruktury a identifikaci význam-
ných informačních systémů, jichž se do-
týká zákon o kybernetické bezpečnosti. Ná-
sledují konzultace a metodická podpora ze-

jména subjektům KII a VIS ale nejen jim.
Pro vysvětlení, systémy kritické informační
infrastruktury jsou označovány jako KII
a významné informační systémy jako VIS.

Dalšími úkoly je například podpora vy-
tváření mezinárodních informačních ka-
nálů mezi CERT/CSIRT pracovišti, meziná-
rodními organizacemi a akademickými
centry, účastnit se a organizovat meziná-
rodní školení, kurzy a semináře v oblasti
kybernetické bezpečnosti, účastnit se i při-
pravovat cvičení kybernetické bezpečnosti
a další. Úkolů je opravdu celá řada a nej-
lépe bude podívat se přímo do akčního
plánu, který najdete na internetových
stránkách www.govcert.cz.

Od 1. ledna tohoto roku vstoupily v plat-
nost zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti, dále vyhláška o kybernetické
bezpečnosti a vyhláška o významných in-
formačních systémech a jejich určujících
kritériích. V této souvislosti se setkáváme
s Vámi již uvedenými pojmy kritická infor-
mační infrastruktura a významné infor-
mační systémy. Můžete nám podrobněji
vysvětlit, co vše zahrnují?

Oba tyto pojmy, které zkracujeme jako
KII a VIS, zahrnují informační nebo komu-
nikační systémy, které jsou nějakým způ-
sobem důležité pro chod či bezpečnost
státu. Kritická informační infrastruktura za-
hrnuje ty informační a komunikační sy-
stémy, jejichž omezení či výpadek by mohl
mít závažný dopad na bezpečnost státu,
zabezpečení základních životních potřeb
obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku
státu. Určování této infrastruktury je pak
navázáno na „krizový zákon“. Významné
informační systémy jsou naopak systémy,
které nejsou pro stát kritické, ale jsou stále
natolik důležité, aby stát určil alespoň mi-
nimální požadavky na jejich zabezpečení.
Významnými informačními systémy
mohou být pouze systémy, které spravuje
orgán veřejné moci, typicky se jedná o in-
formační systémy ministerstev, ústředních
správních úřadů či jiných úřadů, ovšem
vyjma obecních.

Na které osoby a organizace zákon o ky-
bernetické bezpečnosti především do-
padá?  

Obecně lze říci, že zákon o kybernetické
bezpečnosti dopadá zejména na ty sub-
jekty, které jsou zásadní pro zajištění bez-
pečného kyberprostoru, a na ty, u kterých
by výpadek jejich systémů mohl mít zá-
važný dopad pro stát. V prvním případě lze
hovořit zejména o poskytovatelích služeb
elektronických komunikací a subjektech za-
jišťující sítě elektronických komunikací,
stejně jako o subjektech, které zajišťují za-
hraniční propojení do veřejných komuni-
kačních sítí anebo zajišťují přímé připojení
kritické informační infrastruktury do veřej-
ných komunikačních sítí. Ve druhém pří-
padě se pak jedná o již zmíněné subjekty
se systémy kategorie kritická informační
infrastruktura, tedy subjekty řekněme
velmi důležité pro řádný chod a bezpeč-
nost státu, a také orgány veřejné moci,
u kterých by výpadek informačních sy-
stémů mohl ohrozit výkon jejich působ-
nosti.

Jak by měly být podle Vás implemento-
vány bezpečností role z hlediska kyberne-
tické bezpečnosti do struktury organizací?

Postupy, jak implementovat jednotlivé
bezpečnostní role, jsou popsány v různých
metodikách a vychází z jistých nejlepších
praktik, takzvaných Best Practices. Zákon
o kybernetické bezpečnosti ani jeho
vyhláš ka tento postup konkrétně nespeci-
fikuje, a to zejména z důvodu rozdílnosti
organizační struktury jednotlivých povin-
ných subjektů a z důvodu rozdílnosti jejich
řízení. Obecně však mohu říct, že zmiňo-
vané bezpečnostní role vycházejí ze stan-
dardu ISO/IEC 27000 a zasahují do všech
úrovní řízení, tedy do strategické, taktické
i operativní.

Jaký by měl být odborný profil manažera
kybernetické bezpečnosti a jak velké spo-
lečnosti by měly tuto pozici zřídit?

Manažer kybernetické bezpečnosti, jak
jej definuje zákon, není pozice, ale role. Je
to osoba odpovědná za systém řízení bez-
pečnosti informací. Jde o obdobnou roli,
jakou je manažer systému řízení bezpeč-
nosti informací - ISMS. 

Manažer kybernetické bezpečnosti zod-
povídá za plánování, organizování, koordi-
nování a řízení realizace bezpečnostních
opatření. Obecně řečeno, manažer kyber-
netické bezpečnosti řídí všechny procesy
spojené s řízením kybernetické bezpeč-
nosti. Měl by být orientovaný na naplnění
cílů kybernetické bezpečnosti organizace
a mít přehled o úlohách, rolích, postavení
a cílech organizace jako celku, dále by měl
být schopen spolupracovat s týmem lidí
a mít zkušenosti s řízením projektů a rizik,
ideálně v oblasti ICT bezpečnosti. Manažer
kybernetické bezpečnosti by měl mít zna-
losti a praxi z oblasti řízení bezpečnosti in-
formací, například podle norem ISO/IEC
27000.

Subjekty, které jsou správci kritické in-
formační infrastruktury, musí mít tuto roli
v organizaci zřízenu ze zákona. U dalších
subjektů se tato role bude určovat spíše na
základě oboru činnosti, cílech organizace,
aktivech, procesech organizace a jiných
specifik. 

V předcházejících otázkách jsme hovořili
v zjednodušeném vyjádření o strategicko-
legislativní oblasti a managementu kyber-
netické bezpečnosti. Třetí částí je tech-
nická oblast. Co vše do ní konkrétně
patří?

Kromě organizačních opatření, definu-
jeme ve vyhlášce o kybernetické bezpeč-
nosti také opatření technická. Mezi ně mů-
žeme zařadit fyzickou bezpečnost, která za-
hrnuje například používání mechanických
zábranných prostředků, systémů pro kon-
trolu vstupů, kamerových systémů a po-
dobně. Dále mezi technická opatření patří
nástroje pro segmentaci sítí, třeba pomocí
demilitarizovaných zón, VLANů, nástrojů
pro detekci kybernetických útoků a jiných
prostředků. V této části jsou kladeny poža-
davky také na aplikační bezpečnost, bez-
pečnost průmyslových a řídicích systémů
a požadavky na zajištění dostupnosti. Jsou
tu například definovány i prostředky kryp-
tografické ochrany. �
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Pane předsedo, co vše si máme představit
pod pojmem státní hmotné rezervy
(SHR)?

Vezmu to z gruntu. Správa státních
hmotných rezerv je ústředním orgánem
státní správy pro oblast hospodářských
opatření v době krizových stavů a státních
hmotných rezerv. Co se týká vaší otázky co
si představit pod hmotnými státními rezer-
vami, odpověď je jednoduchá. Jde
o hmotné rezervy, mobilizační a pohoto-
vostní zásoby, ale také zásoby pro huma-
nitární pomoc. Víte, v dnešní době většina
lidí spoléhá na to, že když budou něco po-
třebovat, tak si to prostě koupí. Takže jsme
tady od toho, abychom především v pří-
padě výpadku dodávek, nebo nějakých ne-
nadálých situací, měli na zásobách zá-
kladní komodity a mohli zajistit chod státu.
Ať už jde o potraviny, nebo třeba o naftu
a benzin. Tím, že máme tyto zásoby, tak
vlastně získáváme čas na to, aby se vzniklá
krizová situace mohla řešit. 

Můžete prosím upřesnit, co zahrnuje sy-
stém hospodářských opatření pro krizové
stavy?

Jde o celý souhrn opatření.  Prakticky
vše co s tím souvisí je definováno záko-
nem č. 241/2000 Sb. Stát musí být samo-
zřejmě na potenciální krizové stavy připra-
ven. A tak tento zákon definuje a upravuje
jednotlivé krizové stavy – od přípravy hos-
podářských opatření pro stav nebezpečí,
vlastní nouzový stav až třeba ke stavu
ohrožení státu a přijímání hospodářských
opatření až po vyhlášení krizových stavů.
Samozřejmě že jsou i stanoveny jednotlivé
kompetence počínaje vládou a konče třeba
starostou obce. Věcně tento systém za-
hrnuje nouzové hospodářství, hospodář-

skou mobilizaci, nebo výstavbu a údržbu
infrastruktury a regulační opatření. A sa-
mozřejmě zahrnuje i použití státních hmot-
ných rezerv.

V podstatě tedy státní hmotné rezervy =
zásoby potřebného v případě krizových
stavů. Jak by tomu bylo například v pří-
padě vojenského konfliktu?

Jdete na mě pěkně zostra, rovnou s vo-
jenským konfliktem. Je fakt, že se zdá, že
minulé poklidné doby jsou pryč a dnes ži-
jeme růstem globálního napětí a nárůstem
bezpečnostních rizik. Doufám, že ta otázka
zůstane jen hypotetická. Ale prostě v pří-
padě vojenského konfliktu by byl podle si-
tuace vyhlášen Parlamentem ČR krizový
stav, a to buď stav ohrožení státu, nebo vá-
lečný stav. Pak by byl na základě rozhod-
nutí vlády ČR spuštěn systém hospodářské
mobilizace. To by znamenalo, že dodava-
telé mobilizačních dodávek by zahájili pl-
nění uzavřených kontraktů například pro
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.
Samozřejmě součástí všech opatření by
bylo i použití ostatních státních hmotných
rezerv, tedy hmotných rezerv, pohotovost-
ních zásob a zásob pro humanitární
pomoc.

V souvislosti s klimatickou změnou se
očekávají častější povodně, ale také dlou-
hotrvající sucha nebo tornáda. Jste připra-
veni i na tyto varianty? 

Správa musí být připravena na všechny
krizové situace. Třeba pro případ dlouho -
trvajícího sucha máme ve skladech cisterny
a kontejnery na dopravu pitné vody. Dále
máme také úpravny vody, které mohou
přefiltrovat i vodu z hloubkových vrtů.
A dokonce máme i potrubí pro dálkovou
dopravu vody.  A co se týká povodní, nebo
spíše v posledních létech typických příva-
lových dešťů, pak i tady máme ve skladech
odpovídající techniku. Konec konců – prak-
ticky každý rok naše technika pomáhá
především hasičům v odstraňování dů-
sledků různých kalamitních situací. A tor-
náda? Nejsme typickou lokalitou, kde se tak
často vyskytují, ale i v případě odstraňo-
vání následku tornád by byla nasazena ob-
dobná technika jako při odstraňování ná-
sledků po povodních. To znamená elektro-
centrály, vyprošťovací technika, provizorní
mosty, nebo třeba pyrotechnický materiál
pro odstranění překážek na vodních tocích.
Možná jsem ani všechno nevyjmenoval. To
je ale logické, každá situace je jiná a vyža-
duje nasazení jiných prostředků. 

Důležité je v souvislosti s předcházejícím
vědět, kdo a v jakém rozsahu rozhoduje
o jejich použití za krizových stavů?

Tady je odpověď jasná, o použití státních
hmotných rezerv za krizových stavů rozho-
duje vláda ČR. Ta jediná může rozhodnout,
že tyto rezervy budou poskytnuty bez-
platně. 

A jak je tomu mimo ně?
Samozřejmě za určitých podmínek mů-

žeme poskytnout naše zásoby i mimo kri-
zové situace. Nejtypičtější oblastí je asi ob-
last náhradního silničního přemostění. Na-
příklad když se někde opravuje silniční
most, tak si od nás obec, nebo stavební
firma může půjčit provizorní most, který na
konkrétním místě zajistí náhradní dopravu.
Je jasné, že k tomu musí být uzavřena
řádná nájemní smlouva. V těchto přípa-
dech nejde o bezplatné zapůjčení. Podle
našich interních ceníků určíme cenu za půj-

Jsme tady od toho, abychom v případě výpadku dodávek
nebo nenadálých situací měli v zásobách základní komodity
a mohli zajistit chod státu,

řekl CzechIndustry Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv
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čení tohoto mostu. Vedle toho můžeme
poskytnout některou naši techniku i bez-
platně, ale tady pouze pro osoby, které se
nezabývají podnikáním a pouze k zajištění
výkonu státní správy, nebo pro účely soci-
ální a humanitární. 

Vezměme si za příklad situaci, kdy dojde
k mimořádnému stavu a rozhodnutí
o uvolnění potřebného materiálu ze stát-
ních rezerv. Dobré je vědět, kdo přebírá
tento materiál, kdo zajišťuje jeho dopravu
do místa určení a zodpovídá za správné
nakládání s ním včetně jeho vrácení,
pokud to není spotřební materiál? 

Jak už jsem řekl, nejprve musí o poskyt-
nutí pohotovostních zásob rozhodnout
vláda. Správa pak zajistí dopravu na místo
a předá tyto zásoby. Pokud půjčujeme
techniku, tak může pracovník SSHR také
přímo na místě zaučit člověka, který s ní
bude pracovat. A ve chvíli, kdy je zrušen
krizový stav, má zase příjemce těchto po-
hotovostních zásob 60 dní na to, aby půj-
čenou techniku vrátil.  Pokud jde o náklady,
tak dopravu na místo platí SSHR. Příjemce
té pomoci pak hradí výdaje na provoz za-
půjčené techniky. A když ji poničí, tak za-
platí i opravu nebo náhradu škody.

Podílíte se i na zahraniční humanitární po-
moci. V této souvislosti mám dvě otázky.
Když pomáháme tam, kde je třeba, ne-
hrozí, že nám to bude chybět v případě kri-
zových stavů doma?

Já vám to popíšu na příkladu. V loňském
roce jsme například poslali do Srbska,
které bylo postiženo povodněmi, vysoko-
kapacitní čerpadlo, aby odčerpalo vodu ze
zatopené elektrárny. Po zásahu se k nám
vrací, důkladně se prověří a zkontroluje,
aby bylo připraveno k novému nasazení.
Platí, že těch čerpadel samozřejmě máme
více, ale vzhledem k tomu, že v té době
mohlo dojít k povodním i u nás, neposí-
láme v těchto krizových situacích úplně
všechny. Chci tím říci, že platí princip, že
každá země poskytuje v rámci humanitární
pomoci to, co může, prostě co je v jejích
ekonomických a věcných silách.  Takže
kdyby ve stejné době došlo k podobné
události u nás, zcela jistě bychom ji zvládli

s naší další technikou. Pokud jde o další
druhy pomoci, jako je poskytnutí spacáků,
přikrývek a podobné humanitární pomoci,
tak tyto zásoby jsou podle Nařízení vlády
č. 463/2000 Sb. Správě státních hmotných
rezerv průběžně kompenzovány. To zna-
mená, že když pošleme humanitární zá-
soby do zahraničí, tak je následně prů-
běžně doplňujeme. Proto nehrozí, že by to,
co je poskytnuto do zahraničí, chybělo
v případě krizových stavů v ČR.

Druhá otázka směřuje k tomu, že někdy
slyšíme názor, že v rámci humanitární po-
moci se posílá především to, co je doma
takříkajíc na odpis nebo s koncovou zá-
ruční lhůtou...

Není to pravda, tohle bych chtěl rezo-
lutně vyvrátit. Vždy posíláme věci, které
v té krizové oblasti nejvíc potřebují a o něž
místní úřady také požádají. Nikdy bychom
neposlali něco, co je po záruční době
nebo co už má prošlou expiraci. A co se
týká konkrétní humanitární pomoci v loň-
ském roce, pak jsme v květnu poslali přes
tisíc kusů humanitárních balíčků pro po-
vodní postiženou Bosnu a Hercegovinu.
Další pomoc směřovala do Afriky. Do Li-
bérie jsme kvůli epidemii eboly poslali
1500 ks ochranných kombinéz a 3000 ks
ochranných brýlí. Do Středoafrické repu-
bliky jsme zas poslali 24 metrů dlouhý
provizorní most, který tam v hlavním
městě Bangui usnadnil dopravu humani-
tární pomoci. Pro zajímavost - stejné
mosty půjčujeme v Česku obcím a krajům
třeba po povodních.  Letos v únoru jsme
zase poslali v rámci humanitární pomoci
na Ukrajinu spací pytle, deky a izoter-
mické folie.  

Vychází plán vytváření a udržování stát-
ních hmotných rezerv z předvídatelné po-
litické situace a možných hrozeb?

Ano, seznam našich zásob se každé dva
roky aktualizuje právě podle identifikova-
ných hrozeb a požadavků jednotlivých mi-
nisterstev. To vše je pak zahrnuto do Plánu
vytváření a udržování státních hmotných
rezerv, který schvaluje vláda a podle kte-
rého se řídíme. Když například Minister-
stvo zdravotnictví požádá, abychom na-

koupili nějakou vakcínu, tak ji zahrne do to-
hoto plánu a my ji nakoupíme.

Podle jakého klíče jsou vybíráni dodava-
telé pro státní hmotné rezervy?

Všechny tendry na dodavatele vypisu-
jeme podle zákona o veřejných zakázkách.
Přihlásit se může každý, kdo splní pod-
mínky tendru. V minulosti se s dodavateli
uzavíraly smlouvy na dobu neurčitou. To
jsem změnil a nyní uzavíráme s vítězi
těchto tendrů smlouvu v principu na tři
roky s možnou roční opcí a pak znovu tu
zakázku vysoutěžíme, abychom ověřili, že
dohodnutá cena je pro stát stále nejvýhod-
nější. Takže seznam dodavatelů je stále
otevřený a kdo nabídne nejvýhodnější
cenu a odpovídající kvalitu, může se stát
naším dodavatelem.

V činnosti jako je vaše, je důležitá meziná-
rodní spolupráce. V jakých oblastech pro-
bíhá především?

Otázce mezinárodní spolupráce věnuje
Správa velkou pozornost. Konkrétně je
Správa zapojena do pracovních skupin
Mezinárodní energetické agentury a zá-
stupce Správy pracuje také ve skupině pro
průmyslové zdroje a telekomunikace vy-
tvořené pod hlavním výborem pro civilní
nouzové plánování NATO.

Významnou událostí posilující meziná-
rodní spolupráci v oblasti státních hmot-
ných rezerv byla také Konference zemí V4
a Slovinska v oblasti státních hmotných re-
zerv, která se konala v dubnu letošního
roku v Bratislavě. Podobnou konferenci
uspořádá česká Správa státních hmot-
ných  rezerv v roce 2017.

Správa státních hmotných rezerv je sou-
částí Integrovaného záchranného systému
České republiky. Které hlavní úkoly v jeho
rámci zabezpečujete? 

Jeden z důležitých úkolů Správy je za-
bezpečení pohonných hmot pro hasiče
a policii. Tady máme dvě možnosti. Buď
palivo dovezeme přímo na místo, nebo je
možné použít tzv. krizovou kartu, díky které
mohou policisté a hasiči tankovat u vybra-
ných čerpacích stanic. Tyto karty mají na
všech krajských ředitelstvích.  

Vedle toho máme také ve svých skla-
dech speciální techniku, kterou si mohou
složky IZS v případě potřeby vyzvednout.
Jde například o mobilní chemickou labo-
ratoř, vyprošťovací kontejner nebo kontej-
ner na převoz nevybuchlé munice. 

Během krizových situací jako jsou po-
vodně, spouštíme také informační systém
krizové komunikace – Krizkom. Zjednodu-
šeně řečeno, tento systém nám umožňuje
koordinovat pomoc pro jednotlivá města
a obce.  Díky němu přesně víme, kde co
potřebují. A také vidíme, jestli tam už naše
pomoc dorazila nebo je teprve na cestě.
Věřte, že úkolů na Správě máme opravdu
hodně a protože se doba neustále vyvíjí,
chceme čas od času nejen uspořádat ško-
lení pro profesionály v krajích a v obcích,
ale také různá námětová cvičení. Prostě na
krizové situace musíme být připraveni
nejen materiálně, ale také manažersky
a koordinačně. Každý, kdo je zapojen, musí
vědět co má v tu kterou minutu dělat. �
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Bezpečnostní prostředí ve 20. století
prošlo prudkým a složitým vývojem.
V první polovině století vedl tento

vývoj dokonce ke dvěma světovým válkám
s mnoha miliony obětí. Tyto události také zá-
sadně ovlivnily vývoj československého
státu, který vznikl v roce 1918 a poměrně
brzo po svém vzniku musel řešit i zcela fa-
tální otázky v oblasti své existence a bezpeč-
nosti.

Ve 2. polovině minulého století a na po-
čátku 21. století byl další vývoj globálního
bezpečnostního prostředí sice klidnější, ale
objevily se nové bezpečnostní hrozby a ri-
zika, které mohou další vývoj bezpečnost-
ního prostředí v 21. století zásadně ovlivnit,
a to ne v pozitivním směru. 

Česká republika (jako novodobý nástupce
československého státu vzniklého v roce
1918) se po svém vzniku v roce 1993 stala
novým samostatným prvkem nejenom glo-
bálního bezpečnostního prostředí, ale přede-
vším vzhledem ke své zeměpisné poloze i ev-
ropského bezpečnostního prostředí. To vý-
znamně ovlivnilo prostor i čas, ve kterém
Česká republika začala realizovat své vlastní
bezpečnostní zájmy.

Evropské bezpečnostní prostředí bylo v 90.
letech minulého století, kdy došlo ke vzniku
samostatné České republiky, ve srovnání s ji-
nými světovými regiony z dnešního pohledu
velmi bezpečné. Po dvou světových válkách
v první polovině 20. století nastalo totiž v ev-
ropských dějinách ve druhé polovině minu-
lého století doposud nevídané období míru
a stability. 

V procesu zajištění evropské i globální bez-
pečnosti ve druhé polovině 20. století se-
hrálo po 2. světové válce zásadní úlohu vy-
tvoření NATO a Evropské unie jako nových
mezinárodních bezpečnostních institucí a ná-
strojů k zajištění kolektivní bezpečnosti vy-

tvořených v souladu s Chartou OSN. Právě
tyto instituce v období bipolárního velmo-
cenského uspořádání světa po 2. světové
válce především díky rostoucí vojenské síle
USA a dalších evropských států dokázaly
udržet potenciální vojenskou konfrontaci na
evropském území pouze ve stavu studené
války. Jistě k tomu přispěla i hrozba možné
jaderné konfrontace na území Evropy, ke
které by zřejmě došlo při otevřeném vojen-
ském střetu USA a Sovětského svazu. Vzhle-
dem k závěrům Jaltské dohody o pováleč-
ném uspořádání Evropy se Československo
(předchůdce České republiky), které bylo při-
řazeno do východního poválečného bloku
a následně se stalo i členem mocenského
bloku Varšavské smlouvy, samozřejmě ne-
mohlo svobodně zapojit do tohoto vývoje.
Po pádu „železné opony“ a rozpuštění Var-
šavské smlouvy se Česká republika konečně
mohla svobodně zapojit do činnosti meziná-
rodních institucí kolektivní bezpečnosti a hle-
dat v jejich rámci optimální řešení zajištění
své vnitřní a především vnější bezpečnosti.

V 90. letech minulého století se bohužel
ukázalo, že bezpečnostní prostředí se z růz-
ných důvodů stává opět méně bezpečným
a to v důsledku vznikajících nových lokálních
a regionálních konfliktů. Hlavními příčinami
těchto konfliktů jsou nejenom dlouhodobé
sociální a náboženské konflikty uvnitř někte-
rých zemí, ale také prosazování rozličných
účelových ekonomických a politických zájmů
různých států a zejména velmocí ve stále více
se globalizujícím světě. I Evropa není v té
době ušetřena takových konfliktů a to díky
ozbrojeným konfliktům v prostoru Balkán-
ského poloostrova, do jejichž řešení se zapo-
jila i Česká republika nasazením svých vojen-
ských i dalších bezpečnostních sil na území
bývalé Jugoslávie. Ani jiné části světa nebyly
těchto konfliktů v posledních 25 letech uše-

třeny. Většina z nich se odehrála spíše uvnitř
různých států než mezi nimi, a většinu obětí
tvořili civilisté. Do řešení některých z těchto
konfliktů v různé míře přispěla i Česká repub-
lika

Na počátku 21. století se klíčovým fakto-
rem ovlivňujícím bezpečnost většiny států
stává pokračující globalizace světového pro-
storu. Po konci studené války nastala totiž
doba postupného otevírání hranic pro pohyb
kapitálu, zboží a osob, což vedlo mimo jiné
i k tomu, že vnitřní a vnější aspekty bezpeč-
nosti států už jsou neoddělitelně propojeny.
Zejména velmocím a globálním obchodním
subjektům to sice přináší obrovské zisky,
menším a zejména chudým státům pak spíše
sociální napětí a rostoucí zadlužení, které po-
siluje pocity zklamání a nespravedlnosti. 

Předpokladem rozvoje každého státu je
bezpečnost. Bezpečnostní a vojenské kon-
flikty neničí pouze infrastrukturu, včetně in-
frastruktury sociální, ale podněcují rovněž
kriminalitu, odrazují investory a znemožňují
běžnou hospodářskou činnost. Řada zemí
a regionů se pohybuje v začarovaném kruhu
konfliktů, nedostatku bezpečnosti a chudoby. 

Kromě světové globalizace i boj o přírodní
zdroje, zejména o vodu, se v průběhu příštích
desetiletí v důsledku globálního oteplování
ještě přiostří a povede v různých regionech
pravděpodobně k dalším turbulencím, bez-
pečnostním konfliktům a migračním přesu-
nům.

To vše se již nyní projevuje v dalším ná-
růstu nejrůznějších bezpečnostních konfliktů
zejména na území Asie a Afriky. Od roku
1990 zahynulo ve válečných konfliktech po
celém světě několik milionů lidí, přičemž vět-
šina z nich byli civilisté. Miliony lidí na celém
světě rovněž opustily své domovy v dů-
sledku různých bezpečnostních konfliktů. 

Tento vývoj dokonce i u jinak vcelku pro-
sperující Evropy, v souvislosti s probíhající
ekonomickou a hospodářskou integrací, zvý-
šil její závislost na propojené globální infra-
struktuře zejména v oblasti dopravy, energe-
tiky a informací, a tím zvětšil i její zranitelnost
z pohledu různých globálních hrozeb. 

Obzvláště palčivě pociťuje Evropa problém
energetické závislosti. Náš kontinent je nej-
větším dovozcem ropy a plynu na světě. Vět-
šina energetických surovin je dodávána do
Evropy z oblasti Perského zálivu, Ruska a se-
verní Afriky a zmenšení nebo dokonce zasta-
vení těchto dodávek energetických surovin
by fatálně ohrozilo většinu států v Evropě. 

I přes vše výše uvedené, je rozsáhlý vojen-
ský ozbrojený útok proti jakémukoli evrop-
skému státu včetně České republiky v dnešní
době velmi nepravděpodobný.

Místo toho dnes Evropa čelí a bude i v dal-
ších letech čelit novým hrozbám, které jsou
rozmanitější, méně viditelné a hůře předví-

Bezpečnostní prostředí včera, dnes a zítra – pohled z Prahy         
Vývoj jakékoliv společnosti je vždy ovlivňován bezpečností prostředí, ve kterém se realizuje. Stav
bezpečnosti v rámci prostředí je určen konkrétní mírou ohrožení stability, funkčnosti či dokonce
existence prvků a procesů v tomto prostředí, vznikající v důsledku působení relevantních
bezpečnostních hrozeb. Nalezení adekvátních schopností eliminace bezpečnostních hrozeb je
životním zájmem každé společnosti.
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Vý�voj bezpečnostního prostředí od 2. světové války – 3 etapy 

Etapa 1 – Bipolární svět  Etapa 2 – Multipolární svět  Etapa 3 – Svět globální krize 
(1945-1990) (1990-2010) (2010 - …)

Bipolární svět (ideologicky�  střet) Globalizace Globální krize

Zabránění 3. světové válce Multipolární svět Fragmentace a následná 
(obavy z použití ZHN) defragmentace světa

Pokračující regionální a lokální Pokračující regionální a lokální Pokračující regionální a lokální
bezpečnostní konflikty (mimo Evropu) bezpečnostní konflikty (i v Evropě) bezpečnostní konflikty (i v Evropě)

Budování nových bezpečnostních Posilování vlivu mezinárodních institucí Pokles vlivu i schopností 
institucí mezinárodních institucí

Nevídany�  technologicky�  rozvoj Outsourcing bezpečnosti Privatizace bezpečnosti
bezpečnostních schopností



datelné. Za hlavní bezpečnostní hrozby, které
budou v dalším období především ohrožovat
Českou republiku i Evropu, lze označit násle-
dující:

1) Regionální konflikty: 

Společenské konflikty, vznikající často z his-
toricky nedořešených či špatně vyřešených
politických, ekonomických, národnostních,
náboženských a sociálních problémů v rámci
různých států či mezi nimi, jsou stále příči-
nou narušení stability či dokonce ozbroje-
ných střetů v rámci některých světových re-
gionů (Blízký a Střední východ, Korejský po-
loostrov, Indočína, region bývalého Sovět-
ského svazu, Afrika). Tyto konflikty mají stále
více charakter tzv. hybridních válek, což bylo
konstatováno i na posledním summitu NATO
ve Walesu. Tyto konflikty kromě ozbrojených
střetů mohou vést i k následnému sílícímu
extrémismu, terorismu či nárůstu příležitostí
pro organizovanou trestnou činnost. Nedo-
statečná úroveň zajištění bezpečnosti států
v některých regionech může podnítit i jejich
zájem o získání zbraně hromadného ničení
jako zásadního prvku pro dosažení strate-
gické bezpečnostní převahy.

2) Selhání států: 

Nefungující ústavní systém a veřejná správa,
korupce a zneužívání moci může spolu s růz-
nými občanskými konflikty narušit fungování
některých států zevnitř tak, že dojde k jejich
postupnému zhroucení. Zhroucení států pak
většinou vede i k následným ozbrojeným
střetům uvnitř nich. Nejznámější příklady
z nedávné doby jsou Libye, Irák, Somálsko
a Afghánistán pod vládou Tálibánu či dnešní
Ukrajina. Selhání jakéhokoliv státu je vždy
alarmující jev, který zejména při nevhodném
mocenském řešení vzniklých krizí vždy zvy-
šuje regionální i globální bezpečnostní nesta-
bilitu.

3) Selhání mezinárodních institucí
a mezinárodního práva: 
Mezinárodní instituce a mezinárodní právo
jsou základní nástroje kolektivního zajišťo-

vání bezpečnosti v rámci současného světo-
vého řádu. Pokud dojde k narušení jejich ne-
závislosti, či omezování účelu jejich činnosti
z důvodů prosazování specifických zájmů je-
jich členů, může dojít k zásadnímu omezení
bezpečnostních garancí, které poskytují
svým členům, a tím je vystavit ohrožení je-
jich bezpečnosti ve všech jejích dimenzích
a nutnosti hledat alternativní zajištění jejich
mezinárodní bezpečnosti na bilaterálním zá-
kladě (se zajišťováním bezpečnosti státu na
bilaterálním základě má Česká republika bo-
hužel opravdu velmi špatné historické zkuše-
nosti a právě tuto bezpečnostní hrozbu proto
vnímá velmi citlivě). V současné době lze ta-
kový vývoj sledovat nejenom u OSN, a bo-
hužel aktuálně i u NATO i EU. Lze také sledo-
vat účelovou interpretaci nerespektování me-
zinárodního práva různými státy a porušo-
vání principu „měření stejným metrem“
v rámci mezinárodních vztahů.   

4) Outsourcing a privatizace
bezpečnosti: 
Mnoho desítek let svět usiluje o zákaz půso-
bení žoldnéřů při realizaci bezpečnostních
zájmů států. Bohužel v posledních 30 letech
lze sledovat stálé rozšiřování komerčních ak-
tivit v oblasti zajišťování bezpečnosti států,
které jsou stále hlavními garanty globální
bezpečnosti. Rozšiřování tohoto fenoménu,
jenž je další možnou formou pokračující ne-
přijatelné privatizace veřejných finančních
prostředků i cílem a možná i prostředkem
dalšího rozvoje globálního spekulačního bu-
sinessu, může významně ovlivnit budoucí
globální bezpečnost. 

5) Terorismus: 

Terorismus je založen na prosazování speci-
fických společenských zájmů prostřednic-
tvím veřejného násilí. Nejnovější vlna tero-
rismu, která zasáhla celý svět, je spojena
především s násilným náboženským extré-
mismem. Její příčiny jsou komplexní – patří
k nim společenské tlaky související s nevyda-
řenou či pomalou společenskou moderni-
zací, kulturními, společenskými a politickými
krizemi a odcizení mladých lidí žijících v ci-

zích společnostech. Dnešní Evropa slouží to-
muto druhu terorismu jako cíl i jako zá-
kladna: evropské země jsou cílem útoků a již
byly napadeny. Logistické základny pro
buňky sítě Al-Kajdá byly objeveny ve Spoje-
ném království, Itálii, Německu, Španělsku
a Belgii. Potenciál ohrožení ze strany teroris-
tických skupin zvyšuje i snadný přístup ke
konvenčním zbraním, potenciální možnost zí-
skání ZHN, ovládnutí schopností pro realizaci
kybernetických hrozeb či propojení se struk-
turami organizovaného zločinu. I malá tero-
ristická skupina dnes může způsobit škodu
v rozsahu, jaký byl dříve možný pouze pro
státy a armády. 

Výše uvedeným klíčovým bezpečnostním
hrozbám bude v následujících letech nepo-
chybně čelit i Česká republika. Má-li jim být
schopna účelně a efektivně dlouhodobě čelit,
bude zejména muset:

a)  odlišit skutečný a objektivní vývoj bez-
pečnostního prostředí od jeho účelo-
vých a často virtuálních mediálních či
politických interpretací;

b)  dlouhodobě trvat a sama i přispívat
k udržování mezinárodní bezpečnostní
stability formou bezpečnostní spolu-
práce a jejího garantování mezinárod-
ními institucemi; 

c)  nepřispívat k účelovému zpochybňo-
vání či dokonce narušování potřebného
prosazování mezinárodního práva jako
základního nástroje pro zajištění glo-
bální bezpečnosti;

d)  včas zodpovědně vytvářet vlastní po-
třebné schopnosti v oblasti prevence
a obrany proti působení bezpečnost-
ních hrozeb.

Pokud bude Česká republika takto trvale
přistupovat k dalšímu zajišťování bezpeč-
nosti našeho státu a jeho občanů, prokáže
i to, že se dokázala poučit ze svých historic-
kých omylů a zkušeností a že je schopna re-
álně přispět k dalšímu udržení globální bez-
pečnosti v 21. století. �

RNDr. Pavel Štalmach, MBA
bývalý první náměstek ministra obrany

a předseda Krizového štábu 
Ministerstva obrany  
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Klíčové budoucí bezpečnostní hrozby

Regionální konflikty Zhroucení států Selhání mezinárodních Outsourcing Terorismus
institucí a mezinárodního a privatizace bezpečnosti
práva

Nevyřešené nebo špatně Vnitřní zhroucení států Rozpory mezi zájmy členů mezinárodních Snižování schopností států zajistit Vysoce efektivní asymetrická 
vyřešené historické konflikty institucí (zájmy velmocí a jejich vliv na vlastními silami a prostředky forma prosazování zájmů 

fungování mezinárodních institucí) svou bezpečnost bezpečnostních aktérů

Mocenské střety Obchodní či bezpečnostní Omezené bezpečnostní schopnosti Nový obchodní globální prostor Globalizace terorismu
(ekonomické důvody) akvizice států mezinárodních institucí

Transfer bezpečnostních Zhroucení bezpečnostního Účelové interpretace mezinárodního práva Zvyšování vlivu nestátních aktérů Růst technologických 
hrozeb systému států schopností terorismu

Hybridní charakter Narušení mezinárodních vztahů Nedostatečná regulace Integrace terorismu 
bezpečnostních střetů bezpečnostního prostředí a organizovaného zločinu

Zvyšující se cena obnovení 
fungování státu 



Pane řediteli, dnes jsme svědky zásadních
změn, které probíhají v energetice, ze-
jména v elektroenergetice. Které jsou ty
nejpodstatnější?

Myslím, že v současnosti nikdo nepochy-
buje o tom, že jsme svědky revolučních
změn v energetice. Tyto změny se týkají bez
výjimky všech účastníků trhu, a tudíž mění
zažitá paradigmata energetického trhu. Ve
výrobě je již nezvratitelný rozvoj obnovitel-
ných zdrojů, který přinesl její decentralizaci
a tím i její demokratizaci. Před provozovateli
přenosových soustav je výzva, jak se s touto
situací vypořádají. Jsem přesvědčen, že
transformátory s posunutou fází jsou jen do-
časným řešením, které neodpovídá myšlen-
kám evropské energetické unie, ale je to v zá-
sadě sobecké ochranářské řešení, přestože
jeho důvodům rozumím a chápu je. Distri-
buční společnosti jsou ty, které budou muset
v nejbližší budoucnosti své distribuční sítě
přizpůsobit novým podmínkám a požadav-
kům. Budou-li dlouho otálet, bude to mít fa-
tální dopady na technologický vývoj v ČR
a to nejen v energetice. Bez inteligentních
energetických sítí budou limitováni obchod-
níci, kterým budou chybět data a nástroje
pro vytváření nových služeb. Dalšími posti-
ženými budou velcí odběratelé, průmyslové
podniky a další subjekty, které jsou pilíři naší
ekonomiky. Všechny prostředky, které by
rádi investovali do projektů energetické efek-
tivity, budou neefektivní, nebudou-li na ně
připravené distribuční sítě. Nezačnou se vy-
tvářet přirozená partnerství mezi jednotli-
vými účastníky trhu, například na úrovni
akumulace na vyžádání, řízení lokální bilance
a podobně. A země, ke kterým bychom se
chtěli přibližovat, se nám začnou vzdalovat.     

Z vašich předcházejících slov vyplývá po-
třeba nových pravidel pro provozování dis-
tribučních soustav. Můžete to více konkre-
tizovat?

Je to tak, technologický vývoj logicky
předhání legislativu. Ta se vytváří na zá-
kladě minulých zkušeností, ne na základě

budoucích očekávání. Určitě se objeví po-
kusy pomocí legislativy technologický
vývoj zakazovat nebo alespoň omezovat.
Neměli bychom těmto tlakům podlehnout.
Naopak bychom se měli na tyto změny
dívat jako na příležitost pro českou ekono-
miku a rozumně je podporovat. Bude třeba
upravit způsob nakládání s daty z inteligent-
ních sítí, s jejich zabezpečením, upravit role,
práva a povinnosti všech účastníků trhu a to
včetně OTE a ERÚ.

Nedávno jste v jednom interview uvedl, že
žijeme v čase, který je díky novým techno-
logiím dobou datovou. Na základě dat se
budou vyvíjet nové služby, což energetiky
teprve čeká. Jako příklad jste použil teleko-
munikace. V čem je mezi nimi paralela?

Nerad bych recykloval sám sebe , tak
jen ve zkratce. Digitalizace původně analo-
gové komunikace v telekomunikacích při-
nesla nový fenomén a tím jsou data. Od-
poutání zákazníků od „drátu“ přineslo ko-
munikační svobodu. Tato svoboda a nové
služby nad daty v síti přinesly revoluci v te-
lekomunikacích. 

Inteligentní energetické sítě přinášejí
nové typy dat a ten, kdo se je naučí využívat

a monetizovat, bude úspěšnější než druzí.
A fotovoltaické panely na střeše a akumu-
látor v domě v blízké budoucnosti umožní
odpoutat se od „drátů“ a přinesou energe-
tickou svobodu. Vzniknou úplně nové
druhy služeb, lokální meteopredikce pro lo-
kální výrobu, dynamické nabízení akumu-
lačních kapacit a podobně. Dojde i k propo-
jení energetických dat s daty na sociálních
sítích, k rozvoji elektromobility, která při-
nese další ohromné technologické impulsy
do energetiky, dopravy a nejen tam.

Slovo SMART se dnes v souvislosti s elek-
troenergetikou skloňuje snad ve všech pá-
dech. Dá se použít v této souvislosti napří-
klad jako chytré nebo inteligentní měření,
ale také jako měření, které je o několik tříd
výš než stávající. Takže, co vše Smart při-
náší do elektroenergetiky?

SMART už je dost zprofanovaný termín,
možná to je tím slovem. Mercedesu se taky
plány se SMARTY moc nevydařily . Raději
už pár let používám termín inteligentní sítě
nebo inteligentní měření. Inteligentní mě-
ření není SMART, inteligentní měření je nut-
nost a je cestou nutnou k dosažení toho,
čemu někteří říkají SMART GRID. SMART
GRID nebo lépe česky inteligentní energe-
tické sítě, to je KONCEPT, jak za pomoci dat
z různých senzorů, aktivních prvků a inteli-
gentních elektroměrů, udržet pod kontrolou
přenosové a distribuční sítě ve změněných
podmínkách vyvolaných technologickým
vývojem. 

Ve zmíněném rozhovoru jste použil také
sousloví stavebnice Inteligentních sítí. Dá
se již dnes predikovat, co vše bude obsaho-
vat nebo se teprve tvoří?

Rozhodně se teprve tvoří a ještě se ně-
jaký čas se bude tvořit. Technologický vývoj
je kontinuální proces a stále přináší něco
nového, proto se tato „stavebnice“ nedá
zafixovat. Navíc je to, jak již jsem řekl, věc
všech účastníků trhu a zatím nikdo nemo-
deruje společnou diskusi. Když skládáte ob-

Je málo oblastí, kde celoevropská politika a centralizované 
rozhodování a řízení dává takový smysl, jako energetika,
řekl CzechIndustry Ing. Jiří Stich, ředitel Telco, Media a Utility společnosti Atos
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Ing. Jiří Stich, 
ředitel Telco, Media a Utility společnosti Atos



rázek puzzle, také musíte najít ty správné
dílky, které do sebe zapadají a přitom
umožňují, aby do sebe zapadly i dílky nové,
které jsou ještě v krabici a nikdo je ještě ne-
vytáhl. Snažíme se nyní připravit koncept
pro regiony a průmyslové podniky, který
bude kompatibilní s Národním akčním plá-
nem Smart Grid a ve spolupráci s energe-
tickými distribučními společnostmi vytvoří
základ energetických inteligentních sítí zo-
hledňující potřeby a očekávání účastníků
trhu.

Interview s Vámi vychází ve speciálu, který
je věnován Pražskému bezpečnostnímu
fóru. U jeho zrodu byly závěry cvičení Blac-
kout 2014 v Praze. Nakolik se jedná o reál-
nou hrozbu nejen pro Českou republiku, ale
i Evropu jako kontinent?

Nejdříve bych rád řekl, že je dobře, že se
podobná cvičení, jako bylo Blackout 2014
dělají a nejen v Praze. A je dobře, že se
někdo zabývá závěry z těchto cvičení. Ži-
jeme v prostředí, které je plně závislé na
elektřině. Možná si spousta lidí ani neuvě-
domuje, že bez elektřiny bude život na sa-
motě v horách mnohem příjemnější než ve
městech, už jen proto, že budete připraven.
Budete mít zásoby potravin, dostatek petro-
leje a svíček, naštípané dříví. Ve městech
tak neuvažujete. A najednou je tma nebo
třeba nefungují semafory. A nemáte nakou-
peno a nepoteče vám voda. A tak dále a tak
dále. V poslední době jsme zaregistrovali
dva významnější blackouty, shodou okol-
ností v jednom týdnu. První byl v Amster-
damu a zasáhl mezinárodní letiště Shiphol.
Tento byl způsoben technologickou záva-
dou na trafostanici. Druhý byl v Turecku
a zasáhl 29 největších tureckých měst.
Tento byl způsoben chybou a podceněním
situace pracovníky přenosové společnosti.
Jsem přesvědčen, že riziko velkého blac-
koutu v Evropě je naprosto reálnou hroz-
bou a vznikne buď technickou závadou
a zcyklením dalších vlivů, z nichž by každý
sám byl zanedbatelným problémem, ale
v součtu budou mít velký vliv na vznik blac-
koutu, nebo lidskou chybou. A ta je možná
ještě pravděpodobnější. Vzpomeňme jen
na Černobyl.  

S přibývajícím množstvím obnovitelných
zdrojů se hrozba blackoutu stupňuje.
Transformátory s posunutou fází, které ně-
které evropské země budují nebo chtějí

vybudovat na svých hranicích, aby zabrá-
nily masivním přetokům od svých sou-
sedů, jsou jen částečným řešením, které
chrání jejich přenosovou soustavu před
možným kolapsem. K ukládání přebytečné
energie v Německu „ve špičkách“, kdy je
maximální výroba z OZE a minimální spo-
třeba, například prostřednictvím přečerpá-
vacích elektráren, by jich bylo potřeba vy-
budovat nejméně 500, což je nereálné.
Existuje nějaké efektivní řešení tohoto
problému?

Co si myslím o transformátorech s posu-
nutou fází, jsem už řekl. Efektivním řešením
podle mne je právě myšlenka evropské
energetické unie. Dialog mezi všemi členy
unie, spolupráce a ne přenášení problémů
na jiné. Je málo oblastí, kde celoevropská
politika a centralizované rozhodování a ří-
zení dává takový smysl, jako energetika.
Obávám se však, že tato myšlenka je od-
souzena k nezdaru, protože všichni ti euro-
skeptici, milovníci národních států a kritici
Bruselu se nebudou chtít vzdát plné kon-
troly nad energetikou. Budou ji považovat
za strategickou národní oblast, za nástroj
politické moci a budou se bát degradace na
politiky regionální úrovně. Takže nakonec
nezbyde, než se snažit nejprve bilaterálně
vyřešit financování nutných úprav přenoso-
vých sítí pro zvládnutí občasných přetoků,
způsobených OZE například ze Severního
moře a z dlouhodobějšího hlediska využít
finanční zdroje z evropských programů pro
Vědu a Vývoj nebo pro Inovace a pokusit se
přispět světové energetice novými inovativ-
ními řešeními. Myslím, že kdybychom
v sobě měli alespoň 25 % inovativnosti
pana Muska, zakladatele společnosti
TESLA, byli bychom mnohem dál při řešení
energetických problémů.  

Atos přináší řadu řešení pro utility, energe-
tiku nevyjímaje. Která to jsou?

Velkou výhodou Atosu je, že podstatnou
část svých projektů pro energetické společ-
nosti realizoval a realizuje na těch nejvyspě-
lejších a nejinovativnějších trzích Německa
a Francie. Díky tomu má celé portfolio ře-
šení a služeb od systémů pro jaderné elektrár -
ny, přes vlastní řešení pro inteligentní mě-
ření Atos Smart Grid Suit, zkušenosti z pro-
jektu Linky, což je největší implementace in-
teroperabilního inteligentního měření v Ev-
ropě. Společně s automobilkou AUDI vyví-
jíme platformu pro elektromobilitu, která je

budována jako celoněmecká platforma.
Atos realizoval řadu inovativních projektů
Smart Cities jak v Evropě, například v Gre-
noblu nebo aktuálně v Salzburgu, nebo
třeba v Singapuru. A to, co je velmi pří-
jemné je, že i my v České republice nebo na
Slovensku se stáváme respektovanými
partnery pro interní diskuse o směřování
společnosti Atos v energetice a tudíž mů-
žeme nabízet našim zákazníkům ne fran-
couzská nebo německá řešení, ale evropská
řešení přizpůsobená českým a slovenským
podmínkám.  

Je na ně evropská, potažmo česká energe-
tika připravena?

Řekl bych, že i v energetice máme „více-
rychlostní“ Evropu. Některé země jsou při-
pravenější a ty budou mít v blízké budouc-
nosti velkou ekonomickou výhodu, ply-
noucí z jejich připravenosti. Jiné země jsou
spíš konzervativní a tam bohužel patří
i Česká republika. Ale abych nebyl přílišný
pesimista, řekl bych, že se česká energetika
připravuje být připravena.

Takže jak vidíte budoucnost energetiky
v Evropě, nakolik bude ovlivněna vznikající
evropskou energetickou unií?

Před technologickým pokrokem se nedá
utéct nebo se schovat. Dá se jen oddálit za
pomoci různých překážek. Čím více překá-
žek mu budeme klást do cesty, tím fatálnější
důsledky to bude mít na evropskou ekono-
mickou výkonnost. Jsme na prahu energe-
tické revoluce a buď tuto příležitost doká-
žeme využít a stát v jedné řadě s inovátory
nebo ji promarnit a zpovzdálí sledovat, jak
nám Amerika uniká a Asie nás předbíhá.
A jen my Evropané si budeme myslet, že
jsme významnými hráči světové ekono-
miky. 

Jelikož nechci končit náš rozhovor pesi-
misticky, odkážu se stran evropské energe-
tické unie na své předešlé odpovědi a po-
kusím se být optimistický. Jsme natolik malí
v rámci evropské energetiky, že chtě nechtě
budeme muset inovativní řešení do naší
energetiky zaimplementovat pod vlivem
velkých hráčů, jakými jsou Němci, Fran-
couzi, Skandinávci. To jediné, co bychom
měli rozhodnout je, jestli se budeme snažit
aktivním přístupem z dané situace vytěžit
maximu nebo budeme jen pasivně čekat.
A opakovaně tvrdím, že potenciál našich
odborníků v této oblasti je ohromný. �
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Pane předsedo, historie Dopravního pod-
niku hlavního města Prahy, a. s., (DPP) se
začala psát v roce 1897. Na počátku byla
koupě koněspřežné dráhy a poté její elek-
trizace. Na které významné mezníky byste
především upozornil v téměř 120leté his-
torii společnosti?

V loňském roce jsme si připomínali 40.
výročí od zahájení provozu pražského
metra. Počátky metra v Praze sahají do
konce 19. století, kdy se objevil první návrh
na výstavbu podzemní dráhy. Stejně jako
další projekty, připravené před první a dru-
hou světovou válkou, zůstal pouze na pa-
píru. Metro se v Praze tedy začalo stavět
v roce 1966 a první úsek metra Sokolovská
(dnešní Florenc) – Kačerov s devíti stani-
cemi byl slavnostně otevřen 9. května
1974. Byl to opravdu revoluční krok, který
výrazně ulehčil cestování po Praze a vyře-
šil tehdejší složitou dopravní situaci. Dnes
má metro další dvě linky a celkem 61 sta-
nic (i s novými stanicemi metra A).

Letos si ale připomínáme další důležitá
historická výročí, a to 90 let od zahájení
pravidelného provozu autobusů a 140. vý-
ročí MHD. Doporučuji zájemcům navštívit
náš web mhd140.cz, kde se dozví spoustu
zajímavých informací i k doprovodným
akcím, které pořádáme.

Co vše představuje pražský dopravní pod-
nik dnes?

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je
v současné době největším dopravcem za-
jišťujícím městskou hromadnou dopravu
v České republice. Obsluhuje celkem 148
autobusových linek, dále 22 denních a 9
nočních tramvajových linek a 3 linky
metra. Tyto linky jsou provozovány přímo
naší společností. Ročně dopravními pro-
středky přepravíme více než miliardu ces-
tujících.

I když čas od času můžeme slyšet kritiku,
tak městská hromadná doprava v Praze
funguje bezvadně. Při rostoucím automo-
bilismu je výhodnější, rychlejší a levnější
používat prostředky MHD než se mnohdy
doslova „plížit“ automobilem přeplně-
nými ulicemi. K tomuto poznání dospívá
podle mne stále více Pražanů, ale i náv-
štěvníků hlavního města. Pokud se nemý-
lím, tak každý den přepravíte více než mi-
lion osob. Ve špičkách mám ale někdy
pocit, že například v metru se blížíte k hra-
nici možného...

Pražské metro skutečně tvoří páteřní síť
naší metropole, v ranních a odpoledních
špičkách jsou intervaly v rámci možností
pochopitelně kratší. Co se týče například
nového úseku metra V.A, který jsme ote-
vřeli v dubnu, dosahované objemy pře-
pravy cestujících jsou vyšší, než bylo oče-
káváno. Zde se podle původních projektů

obraty cestujících ve stanicích v čase 5 až
24 hodin pohybovaly kolem 78 tisíc
(všechny čtyři nové stanice sečteny dohro-
mady). Aktuální vývoj předčil očekávání,
obraty cestujících ve stanicích v čase 5 až
24 hodin v průměrný pracovní den činí cca
102 tisíc cestujících (opět sečteny všechny
stanice).

Když byste srovnal městskou hromadnou
v metropolích vyspělých zemí s pražskou,
můžeme se ještě něčemu přiučit nebo na-
opak se v zahraničí inspirují u nás?

Ze zkušenosti vím, že pražská MHD má
v porovnání s ostatními městy hustou síť
a je na vysoké úrovni. Jako možnou inspi-
raci a prostor pro zkvalitňování služeb spa-
třuji v rozšiřování možností nákupu jízd-
ného. Dnes již berou cestující téměř jako
samozřejmost, že mohou k nákupu vybra-
ných jízdenek použít také mobilní telefon
a zakoupit si jízdné SMSkou. Novinkou je
také zavedení automatů na prodej jízdenek
s možností platby kartou, které jsou umís-
těny ve vybraných stanicích metra a na Le-
tišti Václava Havla. Jednáme také o mož-
nosti zavedení platby jízdného platební
kartou přímo ve vozech MHD.

Můžete nám přiblížit strategické projekty
zaměřené na zlepšování veřejné dopravy
v Praze?

Na počátku dubna jsme pro cestující
otevřeli nový úsek metra A se 4 novými
stanicemi. Intenzivně také pracujeme na
přípravě dokumentace pro novou linku
metra D a také na výstavbě nových bezba-

riérových vstupů do metra, aktuálně napří-
klad ve stanici metra Anděl či Můstek na
trase B. 

Podstatné je, aby veškeré procesy byly
ve vzájemném souladu – od dopravní kon-
cepce, plánovaní spojů, přes bezvadný
stav a údržbu vozidel, řízení provozu až po
bezchybné zaměstnance. Poté můžeme
plnit naše základní poslání, kterým je spo-
kojený cestující.

Ekologizace MHD se řeší prakticky v celém
světě. V Praze se to týká autobusové do-
pravy. Nejednou jsem se setkal s názorem,
že jiná velká města v ČR jdou cestou vy-
užití zemního plynu v dopravě a metro-
pole ne. Proč, jakou strategii jste zvolili
v oblasti „zelené“ dopravy? 

Naše společnost o zavedení CNG auto-
busů v Praze v tuto chvíli neuvažuje. Důvo-
dem jsou vysoké pořizovací náklady spo-
jené nejen s nákupem samotných auto-
busů, ale zejména s vybudováním rych-
loplnících stanic CNG a do značné míry
i souvisejícími stavebními úpravami ser -
visního zázemí. Pokud však české nebo ev-
ropské úřady budou podporovat financo-
vání těchto typů vozidel i v naší metropoli,
tak jsme připraveni nachystat žádosti pro
dotační tituly.  

V následujícím období však chceme po-
kračovat v testování elektrobusů. Testo-
vání vozidel na elektrický pohon od růz-
ných výrobců umožní DPP vybrat spoleh-
livé vozy.

Když pomineme lanovou dráhu, tak pro-
vozujete autobusy, metro a tramvaje.
Každá část hromadné dopravy, kterou za-
bezpečujete, má svá specifika. Ty se týkají
především provozu, jeho bezpečnosti
a údržby. Můžete to konkretizovat?

Bezpečnost je pro nás na prvním místě,
takže čas od času se cestující setkají s urči-
tými omezeními v provozu, abychom
mohli provést potřebné úkony.

V nejbližší době, a to na začátku čer-
vence, nás například čeká výluka metra C.
Od soboty 4. do čtvrtka 16. července 2015
bude přerušen provoz metra na lince C
mezi stanicemi Kačerov a Háje. Zavedena
bude náhradní autobusová doprava XC.
Cílem je výměna dvojité kolejové spojky –
laicky kolejového křížení a čtyř navazují-
cích výhybek ve stanici Háje.

Co se týče dlouhodobějších výluk v pro-
vozu tramvají kromě Bělehradské, bude
v uzávěře úsek Smíchovské nádraží – Bar-
randov, a to celé prázdniny. Evropská ulice
bude omezena od 20. 6. do 8. 8.

Dvakrát ročně provádíme i údržbu la-
nové dráhy, zpravidla na jaře a na podzim. 

Doprava patří mezi prvky kritické infra-
struktury. Počet bezpečnostních hrozeb
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způsobených změnou počasí nebo čin-
ností člověka přitom neustále roste. Na co
se především zaměřuje krizové řízení a kri-
zové plánování v rámci Dopravního pod-
niku hl. m. Prahy?

Zadání otázky je trochu nepřesné, neboť
doprava, potažmo DPP, není v současné
době prvkem kritické infrastruktury, tak jak
má na mysli Nařízení vlády č. 432/2010
Sb.  Hlavním posláním krizového pláno-
vání a řízení je naplňování úkolů zadaných
DPP předsedou Bezpečnostní rady hlav-
ního města Prahy, a to zpracováváním
a aktualizací Plánu krizové připravenosti
DPP, v němž se zaměřuje na jednotlivé
možné krizové situace způsobené přírod-
ními jevy nebo činností lidského faktoru.
Dále se krizové řízení a plánování orien-
tuje na vytváření a pravidelnou aktualizaci
dokumentů, které mají omezovat a snižo-
vat vznik případných následků různých kri-
zových situací, jako je např. povodňový
plán a s tím spojené navazující doku-
menty, teroristický útok v metru za pomoci
chemických látek apod. Při těchto činnos-
tech spolupracuje se všemi útvary v DPP
a zároveň i s jednotlivými složkami IZS
a různými subjekty jako např. MHMP, HZS,
PČR, MP atd. Na základě těchto rizik zpra-
covaných v plánech a dokumentech se
spolupodílí na prověřování různých námě-
tových cvičení na prověření funkčnosti va-
riant krizových opatření.

V minulém roce se v Praze konalo cvičení
Blackout 2014 zaměřené na rozsáhlý vý-
padek elektrické energie. Z jeho závěrů
vyplynulo, že „příprava a samotný prů-
běh cvičení ukázaly, že vedení DP hlav-
ního města Prahy a podnik samotný je na
možnou krizovou situaci výpadku elek-
trické energie dobře připraven“.  Zajímalo
by nás, jak je řešena tato problematika
v rámci jednotlivých druhů dopravy, ne-
hrozí například, že by lidé uvízli v metru?

Je pravdou, že v roce 2014 se konalo ná-
mětové cvičení Blackout, zaměřené na lo-
kální výpadek elektrické energie v nočních
hodinách, což byla „výhodnější“ varianta
při plnění úkolů tohoto cvičení. Konstato-
vání, že „DPP a podnik samotný je na mo-
žnou krizovou situaci výpadku elektrické
energie dobře připraven“ je trochu nadne-
sené, i když je této problematice věnováno
mnoho úsilí, zejména ze strany bezpeč-
nostního úseku.  Během citovaného cvi-
čení byly zjištěny i problémy, které je
nutno do budoucna vyřešit, ale bohužel je
to většinou o financích. Jak uvádíte, tak
i my vidíme největší riziko v oblasti „pro-
vozování“ metra v době výpadku elek-

trické energie.  Jedná se zejména o do-
plnění dieselagregátu v rámci trasy A, za-
jištění dostatečného provizorního osvět-
lení v tunelech a stanicích. Snažíme se
o odstranění rizik, zejména v oblasti
ochrany zdraví a života cestujících a zabrá-
nění škod značného rozsahu na majetku
společnosti. Pracovníky je zkoušena vari-
anta provozování metra jen ve vnitřní
Praze v oblastech křížení tras. Jedna z va-
riant je využití spádových poměrů tras
metra k tomu, aby vlaky souprav metra do-
jely buď do nejbližších stanic, či do nej-
bližší „dochozí“ vzdálenosti. V oblastech
s největší akumulací cestujících bychom
chtěli využít HZS DPP k evakuaci. V ostat-

ních druzích městské dopravy jsou také
problémy, ale tyto jsou proti rizikům
v rámci krizové situace v metru snadněji
řešitelné. 

Zkušenosti a poznatky z cvičení měly být
zapracovány do plánu krizové připrave-
nosti a jednotlivých norem podniku. Mů-
žete to konkretizovat?

Samozřejmě, že na zkušenosti a po-
znatky musí být reagováno. Některé jsou
již rozpracované do té míry, že jsou před
zapracováním do interních aktů. Napří-
klad Vnitropodniková doprava má zpraco-
vaný materiál, který se týká odstraňování
tramvajových souprav z křižovatek a zpro-
voznění a zprůjezdnění povrchové do-
pravy automobily. Dále musíme zapraco-
vat systém využití autobusů v rámci IZS,
kdy předpokládáme, že tyto by se využí-
valy k posílení evakuace lidí, např.
z metra, zajišťování dopravy osob k ná-
kupním střediskům k zajištění nákupu zá-
kladních potravin apod. Tyto priority by
měl určit Krizový štáb Magistrátu hlav-
ního města Prahy. �

Foto archív DPP
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V posledních letech došlo k několika
významným blackoutům v růz-
ných částech světa, Evropu nevy-

jímaje. Příčiny vzniku jsou různorodé
(horké či naopak mrazivé počasí, zdánlivě
banální porucha na jednom prvku sou-
stavy, která dominovým efektem způsobí
rozpad soustavy, špatná koordinace prací
apod.), ale následek je prakticky vždy
stejný. 

Českou republiku zatím naštěstí taková
pohroma nepostihla, což neznamená, že
nenastane a že není potřeba se na pří-
padný velký výpadek připravovat. Provo-
zovatel české přenosové soustavy ČEPS,
a.s., pravidelně nacvičuje různé scénáře
výpadků a následné obnovy dodávky
elektřiny i ve spolupráci s okolními pro-
vozovateli národních přenosových sou-
stav. 

Bezproudím a jeho důsledky by byli za-
saženi především odběratelé elektřiny na
všech nižších hladinách napětí a nešlo by
zdaleka jen o povzdychnutí „zase nám vy-
pnuli proud“, ale o dosud nepoznané
komplikace, počínaje nedostatkem vody
z vodárenských sítí, přes chaos v do-
pravě, chabou vybavenost důležitých

Blackout a energetická bezpečnost Prahy
Ve světě se již delší dobu hovoří o rizicích spojených s dlouhými a velkoplošnými výpadky elektřiny,
tzv. blackouty. Bohužel teoretické předpovědi začínají nabývat reálné podoby. 
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Obr. 1.  Požár transformátoru 
400/110 kV R Chodov

Obr. 2. Česká republika je součástí 
elektrizační soustavy kontinentální Evropy



subjektů náhradními zdroji elektřiny až
po možné sociální nepokoje. V řadě ob-
lastí by se obtíže projevily neočekávaně
rychle, zvláště pokud by výpadek trval ně-
kolik hodin či déle. Z toho důvodu je ce-
lospolečensky důležité věnovat se to-
muto tématu, snažit se minimalizovat
vzniklá rizika a v rámci prevence informo-
vat občany, jak se mají v takovém případě
zachovat.

Praha jako hlavní město České repu-
bliky by dopad dlouhodobého výpadku
pocítila velice tvrdě nejenom sama
o sobě, ale zcela jistě by se taková udá-
lost promítla také do různých oblastí ži-
vota v celé republice. Vzhledem k propo-
jeným elektrizačním soustavám by výpa-
dek možná ovlivnil i významnou oblast
Evropy, přičemž jeho příčina může být
i daleko za našimi hranicemi (obr. 2). 

O blackoutu a Praze se napsalo hodně
v souvislosti s výpadky na rozvodně 400 kV
Chodov, která je v majetku společnosti
ČEPS, a.s. Použití termínu blackout není
ovšem s ohledem na rozsah výpadku
správný, protože všechna bezproudí se
pohybovala v závislosti na možnostech
obnovy dodávky elektřiny od 16 do 118
minut. Nejvíce medializován byl hned
první velký výpadek v červnu 2013, kdy
hořel transformátor 400/110 kV (obr. 1)
a požár byl vidět až v místech na kilometry
vzdálených od poškozeného zařízení. 

V rámci odstraňování poruch se v plné
míře projevila důslednost společnosti
PREdistribuce, a.s., při výstavbě a provozo-
vání sítí dle kritéria n-1, kdy ztráta jednoho
prvku v soustavě nevedla k přerušení do-
dávky elektřiny do té doby, než bude poško-
zený prvek opraven a zprovozněn. Obnova
v této oblasti probíhala dodáním elektřiny
z rozvoden Malešice a Řeporyje (obr. 3). 

Opakované výpadky v rozvodně Cho-
dov byly také jedním z impulsů pro uspo-
řádání Cvičení Blackout 2014, které mělo

za úkol prověřit především akceschop-
nost a reakci orgánů  hl. m. Prahy. Ne-
méně důležitým cílem bylo zjistit, jak by
fungovaly náhradní zdroje elektrické
energie, rozvody tepla, plynu a pitné
vody. Cvičení ukázalo, že největším prob-
lémem je zásobování pitnou vodou a po-
honnými hmotami pro instalované diesel -
agregáty v důležitých objektech.

Praze chybí vlastní významné zdroje
elektřiny, které by hlavnímu městu po-
mohly překlenout případný blackout tím,
že by dodávaly elektřinu pro subjekty za-
jišťující základní chod státu a města a zá-
roveň uspokojily nejnutnější životní po-

třeby obyvatel Prahy. Nelze se spoléhat
na velké zdroje elektřiny v okolí Prahy
(Elektrárna Mělník, Kladno, Vltavská kas -
káda), protože legislativně není ošetřena
přednostní dodávka do Prahy. Navíc by
tyto zdroje byly nejspíše využity pro po-
třeby Středočeského kraje a k rozjezdu
elektrizační soustavy.  Přestože věříme, že
ČEPS, a.s., jako jeden z nejspolehlivějších
provozovatelů přenosové soustavy v Ev-
ropě upřednostní v případě blackoutu do-
dávky elektřiny pro hlavní město, což je
zaneseno i v plánech obnovy této společ-
nosti, nelze z čistě fyzikálních a technolo-
gických důvodů zajistit obnovu soustavy
během desítek minut. 

Mezinárodní i republiková cvičení dis-
pečerů přenosové soustavy a distribuč-
ních soustav České republiky prováděná
u renomované německé společnosti DU-
train GmbH naznačují mnohá technická
úskalí ostrovních provozů při jejich chodu
a návratu elektrizační soustavy do nor-
málu. Předpokládaná doba pro splnění
dílčích kroků se může ve skutečnosti pro-
dloužit o jednotky hodin. Vznikla proto
myšlenka vybudovat zdroje s předpoklá-
daným výkonem 300 MW, které by byly
schopny ostrovního provozu a zároveň
dokázaly několik dní zásobovat elektřinou
hlavní město (obr. 4). 

I tento návrh však s sebou zatím přináší
řadu nezodpovězených otázek, které se
týkají finančního pokrytí, legislativního
zařazení zdrojů mezi prvky kritické infra-
struktury, zpracování EIA, licenční politiky
na výrobu elektřiny, zásobování zdrojů
primární energií apod. Z naznačeného
výčtu, který jistě není kompletní, vyplývá,
že Energetická bezpečnost Prahy v sek-
toru elektroenergetiky nemůže být záleži-
tostí pouze provozovatelů elektrických
sítí, ale je potřeba ji řešit za aktivní spo-
luúčasti mnoha státních orgánů a insti-
tucí. �
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Obr. 3. Princip kritéria n-1 při výpadku rozvodny Chodov 400 kV



Z tohoto rozboru vyplývá, že nejenže
se někdy pravděpodobnost a dopad
jednotlivých hrozeb z roku na rok

výrazně mění, ale dokonce se na čele nej-
vážnějších hrozeb mohou objevit nové,
které nebyly v předcházejících zprávách
doposud vůbec pojmenovány. Pokud pod-
nikatelské subjekty a veřejné instituce tato
rizika nebudou vnímat a nezahrnou je do
svých strategií a koncepcí, může pro daný
podnik, či v daném území, při ignoranci
rizik vzniknout krizová situace. Krizová si-
tuace velkého rozsahu může pro podnika-
tele vyústit v zánik podniku, pro společnost
může vyústit v humanitární katastrofu, ob-
čanské nepokoje, nebo i zánik státu.

Přístup z hlediska lidské bezpečnosti

Lidská bezpečnost zahrnuje jak svobodu
od strachu, tak i svobodu od nedostatku.
Převažující pojetí lidské bezpečnosti kom-
binuje bezpečnost jedinců (jejich fyzické
bezpečí, ekonomický a sociální blahobyt,
ochranu lidských práv) a tradiční pohled –
bezpečnost státu. Zahrnuje celé spektrum
přístupů pro prevenci a řešení násilných
konfliktů, pro ochranu civilistů v případě
konfliktu a pro posílení kapacity státu pro
zajištění bezpečnosti vlastního obyvatel-
stva. Takto chápaná lidská bezpečnost po-
siluje legitimitu a stabilitu státu. I1I

Lidská bezpečnost vychází z faktu  odol-
nosti lidského organismu. Ta souvisí zej -
ména s uspokojením základních fyziologic-
kých potřeb. K jejich uspokojení jsou ne-
zbytné voda, potraviny a teplo. Zásobo-
vání těmito komoditami je ovšem závislé
na energii. Nejen to - výjimečnou roli zde
hraje jedna z forem energie, a tou je elek-
třina. S nadsázkou lze konstatovat, že
v dnešním světě západní společnosti si
můžeme dovolit skoro všechno, avšak bez
elektřiny nemůžeme dělat skoro nic. Před-
stavme si, jaký chaos vznikne při „zmizení“
elektřiny – při blackoutu. 

První minuty

– nastává dopravní chaos, protože vy-
padne světelná signalizace a zastaví se
veškerá elektrifikovaná doprava;

– tisíce lidí uvíznou ve výtazích;
– tisíce lidí uvíznou v metru;
– tisíce lidí uvíznou ve vlacích mimo sta-

nice;
– tisíce lidí uvíznou v autech na ucpaných

komunikacích a zvýší se četnost doprav-
ních nehod;

– zmnohonásobí se tísňová volání a zahltí
se jeho linky.

První hodiny

Bez elektřiny přestanou fungovat všechny
způsoby vytápění s výjimkou jednodu-
chých kamen, která nemají řídící jednotku. 

– Po vyprázdnění vodojemů je přerušeno
zásobování pitnou vodou. 

– Značné problémy nastanou v zásobo-
vání potravinami a v provozu restaurací
z důvodu nefunkčnosti chladících a mra-
zících zařízení.

– Většina obchodů se uzavře, protože ne-
bude schopna kvůli nefunkčnosti pokla-
den zajišťovat prodej.

– Bude ochromena ambulantní péče ve
zdravotních zařízeních a lékárnické
služby.

– Většina výrobních podniků a služeb
zavře své provozovny.

– Po několika hodinách se vybijí baterie
v přístrojích, mobilních telefonech, sys -
témech UPS i baterie nouzového osvět-
lení.

– Bude ochromeno bankovnictví, finanční
trhy a elektronický platební styk, protože
klienti nebudou schopni zadávat platby.

– V provozu zůstanou pouze ty elektrocen-
trály, které budou mít zajištěn dosta-
tečný přísun paliva.

Více než 24 hodin

Po 24 hodinách se kaskádově ochromí čin-
nost všech služeb a výrobních procesů na
nich závislých. Bez veřejného osvětlení
bude docházet k rabování obchodů. Lze
konstatovat, že po 24 hodinách je ohro-
ženo poskytování základních fyziologic-
kých potřeb člověka (voda, potraviny,
teplo, léky). Trvá-li taková situace několik
dnů, hrozí společenský rozklad, protože
lidé berou v zoufalosti osud a právo do
svých rukou, jak ukázal případ New Orle-
ans v roce 2005, i když příčina krizové situ-
ace byla jiná.

Vybavení individuálními generátory
není řešením pro zajištění základních
funkcí města, protože bývají navrženy pro
zásobování jen vybraných zařízení, a ne
všechny jsou dimenzovány na trvalý pro-
voz.

Závěr, který z toho vyplývá, zní: samo-
správa je v případě rozsáhlého (národního)
blackoutu v současnosti bezmocná. Kri-
zová situace národního blackoutu by ne-
byla zvládnutelná složkami Integrovaného
záchranného systému, protože by mnoho-
násobně překročila jeho kapacitu. V pod-
statě, kromě zajišťování základních funkcí
hašení požárů, zdravotní záchranné služby
a zajištění veřejného pořádku, by se čekalo
na to, až energetické společnosti obnoví
provoz elektrizační soustavy. Proto (i podle
požadavku nově přijaté aktualizace Státní
energetické koncepce) by větší města měla
být schopna hrozbě blackoutu čelit.

Odolnost – resilience – společnosti spo-
čívá ve spolupráci soukromého a veřej-
ného sektoru s cílem dosažení schopnosti
udržovat přijatelnou úroveň služeb sys -
témů (Minimal Service Level) i ve světě
hrozeb. Tyto hrozby mohou být různého

druhu: technologické havárie, přírodní po-
hromy, antropogenní činy (zejména
úmyslné cílené útoky). Odolné systémy
jsou schopné čelit rizikům, pokud zahrnují,
kromě normálního provozu, též odpovída-
jící nouzové a alternativní procesy s ohle-
dem na potřebu zajištění lidské bezpeč-
nosti.

Odolnost proti blackoutu

Současná města jsou otevřená, nesobě-
stačná, neschopná přežít několikadenní
přerušení provozu kritické infrastruktury.
Funkční městská infrastruktura zajišťuje
dodávky nezbytných komodit (zejména
elektřiny, plynu a vody) převážně z exter-
ních zdrojů. Dnešní město lze tedy „dobýt“
narušením infrastruktury. Blackout hlav-
ního města může vést navíc až k dezinte-
graci státu, neboť je obvykle i hlavním
správním centrem, kde působí řada cen-
trálních institucí zabezpečujících řízení
státu. Proto je ochranu hlavního města
proti blackoutu třeba chápat jako součást
vojenské obrany státu.

Z pohledu krizového řízení se odstupňo-
vání závažnosti blackoutu odvíjí jednak od
odolnosti lidského organismu při deficitu
základních fyziologických potřeb, jednak
od akumulační schopnosti (existence
zásob) infrastruktury, které tyto bazální
funkce zajišťují.

Je tedy možné z pohledu krizového řízení
definovat 3 stupně časové závažnosti
blackoutu:
1.  „Blackout prvního stupně“ je několika-

hodinový rozpad provozu přenosové
soustavy (bez poškození, anebo pouze
s menší destrukcí - rychle opravitelnou);

2.  „Blackout druhého stupně“ může trvat
dny až týdny, pokud by došlo k větší
destrukci více než jednoho vedení pře-
nosové soustavy;

3.  „Blackout třetího stupně“ by mohl trvat
ještě déle, pokud by byly cíleným a syn-
chronizovaným útokem vyřazeny na-
jednou vazební transformátory propo-
jující přenosovou soustavu s distribuč-
ními soustavami (v Praze se jedná o 3
napájecí uzly).

Příčiny způsobující blackout  zpravidla
určují i délku výpadku zásobování elek-
třinou. Pokud dojde k blackoutu v dů-
sledku nerovnováhy výroby a spotřeby
elektřiny (například při nedostatku pod-
půrných služeb, které by zajistily stabilitu
sítě při náhlém zvýšení výkonu větrných
elektráren na severu Evropy), pak by
doba eliminace takového blackoutu a ob-
nova provozu přenosové soustavy měla
být záležitostí několika hodin. Jedná se
v tomto případě o blackout 1. stupně ve
smyslu kategorizace z pohledu krizového
řízení.

Odolnost proti blackoutu – základní pilíř lidské bezpečnosti
Riziko je součástí života. Navíc je silně dynamickým faktorem, jak ukazuje například porovnání
desáté edice zprávy World Economic Forum „Global Risk 2015“ s předchozími devíti. 
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