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Za uplynulých 18 měsíců se podařilo Mi-
nisterstvu průmyslu a obchodu stabili-
zovat činnost agentury na podporu pod-

nikání CzechInvest a agentury na podporu
mezinárodního obchodu CzechTrade. Minis-
terstvu se ve spolupráci s CzechInvestem po-
dařilo přivést do České republiky celkem 196
investičních projektů v celkové hodnotě 108
miliard korun. Tyto projekty již přinesly nebo
v dohledné době přinesou celkem 23 240 no-
vých pracovních míst. Nejvíce projektů, vytvá-
řejících pracovní příležitosti, směřovalo do re-
gionů s největší mírou nezaměstnanosti,
především do Ústeckého a Moravskoslez-
ského kraje. Aktuální vývoj tak pozitivně re-
flektuje strategický přístup MPO a CzechIn-
vestu nalákat investory především do struktu-
rálně znevýhodněných regionů. Mezi největší
investice patří angažmá korejských společ-
ností Nexen Tire Corporation v Ústeckém
a Hyundai Mobis v Moravskoslezském kraji
a investice německých firem Brose CZ, Conti-
nental Automotive Czech Republik a INA Lan-
škroun.   

„Agentura CzechTrade dosáhla v loňském
roce rekordních výsledků v poskytování slu-
žeb. Čeští exportéři i přes nepříznivý kurs ko-
runy jejím prostřednictvím uskutečnili celkem
103 úspěšných případů v celkové hodnotě
přesahující 6,8 miliard korun. Oproti 1,7 mili-
ardám z roku 2013 tak vzrostla celková hod-
nota zprostředkovaných případů téměř čtyř-
násobně. Je třeba si uvědomit, že stoupající
export má přímý vliv na růst počtu pracovních
míst a tedy snižování nezaměstnanosti,“
uvedl ministr Jan Mládek.

Zahraniční obchod České republiky překo-
nává rekordy z předchozích let ve všech hlav-
ních ukazatelích (podle údajů přeshraniční
statistiky). Jeho obrat v roce 2014 stoupl na
6 794,2 mld. Kč (z 5 998,2 mld. Kč v roce 2013)
a obchodní bilance vylepšila svůj předchozí
historický přebytek růstem na 441 mld. Kč (z
351,2 mld. Kč). Vynikající výsledek dosáhl díky
vývozu v hodnotě 3 617,6 mld. Kč s meziroč-
ním růstem o 13,5 %, za kterým zaostal dovoz
objemem 3 176,6 mld. Kč a s růstem o 11,8 %.
Export v loňském roce těžil zejména z dobré
situace na evropských automobilových trzích,
i z poptávky po výrobcích řady dalších oborů
zpracovatelského průmyslu. 

„Jednou z mých priorit při nástupu do
funkce byla dostupná a bezpečná energie pro
všechny.  Jsem proto rád, že se našemu mi-
nisterstvu podařilo dosáhnout významných
úspěchů při přípravě klíčových strategických
dokumentů v oblasti energetiky. Chci vyzdvih-
nout schválení aktualizace Státní energetické
koncepce, která definuje směřování české

energetiky pro příštích 25 let a je pro naši
energetiku skutečně klíčovým dokumentem,
na němž jsme pracovali velmi intenzivně.
Schváleny byly také navazující Národní akční
plán jaderné energetiky, který rozpracovává
problematiku dostavby jaderných bloků, a Ná-
rodní akční plán pro chytré sítě. Podařilo se
nám prosadit novelu energetického zákona,
která výrazně zjednodušuje život našim spo-
luobčanům, kteří si chtějí namontovat na stře-
chu malou solární elektrárnu či si pořídit
malou kogenerační jednotku a vyrobenou
energii používat pro vlastní spotřebu. Hle-
dáme též velmi usilovně odpovědné řešení
otázky prolomení limitů těžby hnědého uhlí,
to je skutečně složitá diskuse," hodnotí práci
resortu v oblasti energetiky J. Mládek. 

Velmi výrazného posunu dosáhlo MPO
v oblasti čerpání evropských fondů a realizace
projektů na nové programovací období 2014
– 2020. Právě končící Operační program Pod-
nikání a Inovace (OPPI 2007 - 2013) je nejefek-
tivněji čerpaným tematickým programem
v ČR. Dosud přispěl na rozvoj českých firem
částkou 75 miliard korun. „Naším cílem pro
letošní rok je kompletní vyčerpání prostředků
alokovaných v Evropském fondu regionálního
rozvoje a proplacení zhruba 23 miliard korun
českým podnikatelům. Našemu ministerstvu
by se tak zřejmě jako jedinému mělo podařit
vyčerpat veškeré alokované částky, takže ne-
budeme nuceni nevyčerpané prostředky vra-
cet," soudí ministr. 

Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) v gesci MPO

se stal vůbec prvním českým operačním pro-
gramem na programovací období 2014 –
2020, který Evropská komise schválila. „Byli
jsme prvním českým ministerstvem, kterému
Evropská komise program schválila a prvním,
které vypsalo 1. června nové výzvy v pro-
gramu, který je zaměřen především na pod-
poru malého a středního podnikání a projekty
s vysokou přidanou hodnotou," dodává Jan
Mládek. OP PIK 2014 – 2020 s alokací 4 331 mi-
liardy EUR, tedy zhruba 120 miliard korun, na-
vazuje na úspěšný Operační program podni-
kání a inovace 2007 – 2013, oproti kterému má
o třetinu vyšší alokaci z prostředků EU.

„Snažili jsme se zlepšovat naši činnost
v oblasti ochrany spotřebitelů a boji proti ne-
kalým obchodním praktikám. Přišli jsme proto
s novelou zákona o ochraně spotřebitele,
která přináší řadu instrumentů, jež budou
našim spotřebitelům pomáhat. Za významný
přínos považuji především zavedení institutu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
a posílení kompetencí České obchodní in-
spekce v boji proti takzvaným šmejdům. Vel-
kou energii taktéž věnuji jednání o navýšení
prostředků pro efektivnější kontrolní práci
ČOI," uvedl ministr Jan Mládek.            

Do konce roku 2015 plánuje MPO kromě
pokračování v aktivitách na snižování admini-
strativní zátěže podnikatelů, lákání nových in-
vestorů a realizaci aktivit na poli ekonomické
diplomacie, taktéž představit strategii Průmysl
4.0, předložit vládě Národní akční plán čisté
mobility či začít s proplácením prostředků
z OP PIK českým podnikatelům. �
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Ministr Mládek: Máme za sebou práci, 
která přináší evidentní výsledky!  
„Myslím, že za sebou mám rok a půl práce, která je měřitelná evidentními výsledky, jichž náš resort
dosáhl. Česká ekonomika významně roste, prakticky nejvíce ze všech zemí evropské osmadvacítky.
Jejím tahounem je průmyslová výroba, daří se exportu i investicím a vytváření nových pracovních
míst. To je dáno nejen vnějšími důvody, například levnějšími energiemi, ale nepochybně i úspěšnou
realizací vládních opatření na podporu ekonomiky a skutečně výrazným zlepšením čerpání
evropských peněz,“ zdůraznil 30. července ministr Jan Mládek.  



Českomoravská záruční a rozvojová
banka (ČMZRB) se dohodla s Evrop-
ským investičním fondem na další

podpoře malého a středního podnikání
v ČR. Sjednaná protizáruka fakticky
umožní podpořit větší množství projektů,
než se stávajícími zdroji ČMZRB a zdroji
MPO. MPO je přitom v tuto chvíli jediným
akcionářským rezortem v ČMZRB, který re-
álně pomáhá českým podnikatelům for-
mou zaručování jejich komerčních úvěrů
a tím přispívá k posílení konkurenceschop-
nosti českých firem i v mezinárodní konku-
renci. Jen v posledním půlroce prostřed-
nictvím národního programu Záruka vy-
hlášeného MPO a ČMZRB bylo zaručeno
přes 5 mld. Kč úvěrů. Protizáruka od EIF
pak umožní podpořit v období let 2015 -
2017 úvěry až pro 1 500 malých a středních
podnikatelů v souhrnné výši více než 4,4
miliard korun. „Každý krok, jak podpořit
malé a střední podnikatele, je nesmírně
důležitý. Jedná se o 1 milion ekonomic-
kých subjektů, které táhnou naší ekono-
miku. Proto považuji jejich podporu za
zcela zásadní. Konkrétně tato dohoda je
signálem, že naše podnikatelské prostředí
je pro EU atraktivní a důvěryhodné. Je také
důkazem, že jsme čím dál obratnější v zís -
kávání evropských peněz pro naše firmy,“
řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mlá-
dek.

S využitím protizáruky EIF bude ČMZRB
poskytovat záruky za investiční úvěry
a úvěry na pořízení zásob až do výše 4,1
mil. Kč. Podmínkou je, aby žadatel o záruku
spadal do kategorie malého podnikatele
s méně než 50 zaměstnanci. Ručení za in-
vestiční úvěry bude poskytováno na dobu
až 8 let, za provozní úvěry až 6 let. Za zá-
ruku nemusí podnikatel hradit žádný pop-
latek. Získání záruky probíhá i díky spolu-
práci s úvěrující bankou ve zjednodušeném
režimu. Seznam spolupracujících bank je
uveden na webu ČMZRB (www.cmzrb.cz).

Uzavřením smlouvy s EIF se ČMZRB
a potažmo i MPO se svým národním pro-
gramem Záruka zapojí do Programu pro
konkurenceschopnost podniků a malých
a středních podniků (COSME) a do využí-
vání Evropského fondu pro strategické in-
vestice (EFSI), zřízeného v rámci Investič-
ního plánu pro Evropu. Cílem EFSI je pod-
pora financování a implementování pro-
duktivních investic v Evropské unii a zajiš-
tění zvýšeného přístupu k financování.

Evropský investiční fond

Základním úkolem Evropského investič-
ního fondu (EIF) je podpora přístupu k fi-
nancování pro drobné, malé a střední pod-

nikatele. EIF poskytuje pro tuto cílovou
skupinu záruky za investice rizikového
a rozvojového kapitálu, záruky a nástroje
mikrofinancování. EIF tímto způsobem na-
plňuje cíle EU v oblasti podpory inovací,
výzkumu a rozvoje podnikání, růstu a za-
městnanosti. Celkově tak byly podpořeny
do konce roku 2014 investice v čisté hod-
notě 8,8 mld. EUR do více než 500 fondů
rizikového kapitálu. EIF je proto jedním
z největších účastníků na evropském trhu
high-tech investic a investic v počátečním
stádiu rozvoje firem. EIF poskytl do konce
roku 2014 již 350 záruk v částce více než
5,6, mld. EUR. EIF proto patří k nejvýznam-
nějším institucím v oblasti poskytování
záruk pro malé a střední podnikatele,
včetně mikroúvěrů, v Evropě.

COSME

Víceletý program pro konkurenceschopnost
podniků a malých a středních podniků 2014
-2020 (COSME) je evropským komunitárním
programem zaměřeným na podporu konku-
renceschopnosti evropských podniků.

Program COSME je implementován a fi-
nancován Evropskou komisí přímo z roz-
počtu EU a je realizován členskými státy
Unie. Program je určen zejména pro malé
a střední podniky za účelem zvýšení jejich
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti
v členských státech Unie. Jedná se o pří-
mého nástupce programu Konkurence-
schopnost a inovace (CIP 2007 — 2013) bez
jeho části podporující inovační podnikání.

Na posílení MSP je z rozpočtu EU do
programu COSME určeno 2,3 miliard EUR,
které mohou být využity v rámci podpory
lepšího přístupu k financování MSP, snad-
nějšího přístupu firem na trhy členských
států Unie i třetích zemí (díky bezplatné ce-
losvětové expertní síti Enterprise Europe
Network), na posílení podnikatelské kul-
tury a zlepšení podmínek pro zakládání
podniků a jejich růst.

Program COSME je komplementární ke
komunitárnímu programu pro výzkum
a inovace (HORIZON 2020) i kohezní politice
EU implementované za pomoci strukturál-
ních fondů národními Operačními pro-
gramy jednotlivých členských států. �
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Čeští podnikatelé dostanou nové záruky – 4,4 miliardy korun
zaručených úvěrů přiteče z Junckerova balíčku
Českomoravská záruční a rozvojová banka, jejímž akcionářem je i Ministerstvo průmyslu a obchodu,
uzavřela s Evropským investičním fondem smlouvu o poskytnutí protizáruky. Dohoda umožní v příštích
dvou letech čerpat českým podnikatelům úvěry v celkové výši 4,4 miliardy korun. Jedná se
o historicky první faktické zapojení do tzv. Junckerova balíčku v ČR, a to za aktivní účasti státu.

Ministr Mládek na 42. ročníku agrosalonu Země živitelka s prezidentem Milošem Zemanem



Velká pozornost bude v období, kdy
se českému průmyslu, strojírenství
a exportu enormně daří, věnována

Průmyslu 4.0. Česko-německá obchodní
a průmyslová komora připravuje na toto
téma konferenci "Fórum Průmysl 4.0", na
níž se sejdou zástupci předních technolo-
gických firem. Tento koncept je význam-
ným trendem, který s sebou přináší změny
v samotném průmyslu v přidružených ob-
lastech. Podnikům může přinést zvýšení
efektivity a produktivity, zlepší řízení a plá-
nování. Digitální řešení jsou ale náročná
na datové toky.

„Abychom mohli lépe využít potenciál
internetu lidí, věcí a služeb, potřebujeme
k tomu kvalitní a spolehlivou vysokorych-
lostní telekomunikační infrastrukturu a ši-
rokopásmové sítě. Jsme účastníky čtvrté
průmyslové revoluce a naší snahou je
tento trend maximálně podpořit právě
v oblasti průmyslové výroby a ve strojíren-
ství. Proto MPO ve spolupráci s experty
z praxe a akademické sféry pracuje na ma-
teriálu, který uchopí možnosti Průmyslu
4.0 z hlediska jeho vlivu na průmysl a sou-
visející ekonomické i sociální aspekty,
a navrhne základní kroky a řešení, jak při-
stoupit k potřebám a přínosům této strate-
gie pro české firmy. Chtěl bych tento ma-
teriál představit právě v rámci 57. ročníku
Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně,“ uvedl na tiskové konferenci před
zahájením veletrhu ministr průmyslu a ob-
chodu Jan Mládek.

Letos poprvé bude součástí MSV i Mezi-
národní veletrh technologií pro ochranu ži-
votního prostředí ENVITECH. Tradičním

doprovodným programem je naopak pro-
jekt Transfer technologií a inovací, na
němž se podílejí všechny české vysoké
technické školy. Nově zařadilo Minister-
stvo průmyslu a obchodu do doprovod-
ného programu i slavnostní předávání Me-
dailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále
čes kého, za přínos v oboru a integraci
v rámci Evropy.

„Za všemi ekonomickými daty a výsledky
musíme hledat konkrétní lidi, osobnosti, ty,
kteří strhávají k dobré práci i ostatní.
V rámci programu konference ARVe 2015
proto v Brně předáme toto ocenění dalším
pěti nominovaným osobnostem. Budou
jimi vedoucí partnerka EY Česká republika
paní Magdalena Souček, generální ředitel
společnosti BRANO GROUP Pavel Juříček,
generální ředitel společnosti MEGA Luboš
Novák, vůbec prvním nominovaným mimo
země EU je velvyslanec Korejské republiky
v ČR J. E. Hayong Moon, a v kategorii mla-
dých expertů a inovátorů vědecký pracov-
ník VUT Brno Miroslav Kolíbal. Myslím, že
k dosavadním dvěma desítkám nositelů to-
hoto prestižního ocenění tak přibydou další
výjimečné osobnosti, které si medaili, po-
jmenovanou po velkém českém panovní-
kovi a vpravdě evropském státníkovi, za
svou dosavadní práci a postoje zaslouží,"
uvedl ministr Jan Mládek.

• • •
Vyznamenání Medailí Jiřího z Kunštátu

a Poděbrad, krále českého, je určeno pro
ocenění přínosu osobností v oborech sou-
visejících s gescí Ministerstva průmyslu
a obchodu a jejich přispění k integraci
v rámci Evropy. Proto především v oblas-

tech průmyslu, energetiky, komunikací, in-
frastruktury, stavebnictví, obchodu, ale
i dalších souvisejících oborů oceňuje mini-
str průmyslu a obchodu v souladu se Sta-
tutem pro udělování tohoto resortního vy-
znamenání za celoživotní přínos nebo vý-
znamný počin daných osobností pro obor
v obecné rovině, a to se silným akcentem
na plnění aktuální či budoucí integrující
role příslušné aktivity směrem k celoevrop-
ské integraci a zejména ke zjednodušení či
odstraňování překážek na této cestě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu
s Českomoravskou technikou, z.ú., tedy za-
kladatelé projektu Medaile Jiřího z Kun-
štátu a Poděbrad, nechápou toto vyzname-
nání pouze jako prvoplánové ocenění vý-
znamných osobností. Stejně důležité jako
výběr vhodných kandidátů jsou i přípravy
a průběh slavnostních aktů, které zároveň
slouží jako neformální platforma pro inspi-
rativní setkávání nejvýznamnějších čes -
kých firem, samotných laureátů i zástupců
vědy a centrálních úřadů státní správy,
nejen ministerstva průmyslu a obchodu.
Významným aspektem je také využití to-
hoto projektu ve prospěch mladé gene-
race budoucích techniků a inženýrů - je
totiž cíleně otevřen i studentům, a to nejen
vysokoškolským, ale i středoškolským.
K významnému sdílení znalostí a zkuše-
ností tak dochází od nominací, tedy sezna-
mování se s kandidáty a jejich prací, přes
osobní účast na akcích až k umožnění
přímé komunikace s laureáty medaile
i s osobnostmi z prostředí státní správy,
významných společností a vědeckých
institucí. �
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Pětice nominovaných 
na udělení Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad
Na 57. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu se představí 1500 vystavovatelů, z toho 700
zahraničních firem ze třiceti zemí světa. Hlavním tématem letošního ročníku je průmyslová
automatizace a měřící, automatizační a regulační technika.

První konference ARVe 2015 se konala v červnu ve velkém sále ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Na Františku



Pane generální řediteli, můžete nám před-
stavit společnost MEGA?

V roce 1991 se Výzkumný ústav urano-
vého průmyslu vyčlenil z českosloven-
ského uranového průmyslu jako samo-
statný státní podnik, který byl mezi prv-
ními podniky privatizován v rámci kupo-
nové privatizace do MEGA a.s. 

Začátky byly velice těžké, nicméně
s problémy jsme se postupně vypořádali
a dnes je MEGA a. s., flexibilní společ-
ností, jejíž činnost je směrována do tří zá-
kladních směrů. Finální dodávky membrá-
nových technologií na klíč, komplexní se-
rvis produktů PPG z hlediska povrchových
úprav v ČR a SR a komplexní dodávky
specializované na ekologické služby. Roz-
voj všech tří základních směrů byl podpo-
řen vznikem dceřiných společností
MEGA-TEC v Bystřici pod Perštejnem,
MEGA ProfiLine v ruském Stavropolu,
MEGA Ukrajina a konečně MemBrain ve
Stráži pod Ralskem, která by měla být mo-
torem v oblasti inovací membránových
procesů. 

Jste zakladatelem společnosti MEGA
a stoprocentním majitelem, daří se Vám
naplňovat cíle, které jste si předsevzal při
jejím vzniku?

Celkem se mi to daří. Chtěl jsem vybu-
dovat firmu, jež bude mít špičkovou pozici
na trhu, se kterou budou chtít všichni spo-
lupracovat, protože má schopné zaměst-
nance, které práce těší a nabízí high-tech
řešení, jež jsou jedinečná. Život však při-
náší nejedno překvapení, to se týká i pod-
nikání. Obrazně řečeno, nelze stále uhánět
automobilem po dálnici, někdy musíte jet
i po polní cestě plné výmolů. A pak záleží
na vašich schopnostech, jak se s tím vy-
pořádáte, zda dojedete do cíle včas a s co
nejmenšími ztrátami.

Máme vizi, kterou se snažíme realizovat
prostřednictvím střednědobých strategic-
kých (3 až 5 let) plánů. Cílem je vybudovat
inovativní skupinu firem s vysokou odbor-
ností a kvalitou specialistů, která svou čin-
ností podporuje skupinu MEGA a navíc
vykryje poptávku inovačních a inženýr-
ských služeb u ostatních zákazníků v ob-
lasti smluvního výzkumu, inženýrských
služeb, inovací technologií a výrobků s vy-
sokou přidanou hodnotou a také v oblasti
průmyslového vzdělávání, včetně vykrytí
mezery mezi univerzitním prostředím
a požadavky průmyslových zákazníků.

Úkoly, které jsme si předsevzali, jsou
velice náročné. Za důležité považuji to, že
máme naprosto jasná pravidla a konkrétní
úkoly pro všechny úrovně řízení včetně
vrcholového managementu – kdo, co, za
kolik, a také, že ji zaměstnanci vzali za
svou a plníme ji. Cílovým stavem je být
dále malým středním podnikem s ročním
obratem 1,2 miliardy korun. Jsme ve dru-

hém roce její realizace a pevně věřím, že
naše záměry dotáhneme, řečeno spor-
tovní terminologií, do vítězného cíle.

Strategie zahrnuje požadavky a závazky,
které lze shrnout do následujících strate-
gických cílů:
-  vytvořit dostatečně kvalitní zázemí na

špičkové technické i materiální úrovni
pro realizaci činností společnosti,

-  směřovat výzkumné aktivity do oblastí
vysoce kvalitních produktů a inovačních
technologií s vysokou přidanou hodno-
tou, které obecně maximálně podporují
nebo respektují ochranu životního pro-
středí a přispívají ke zkvalitnění lidského
života i společnosti,

-  dosáhnout úrovně světových průmyslo-
vých lídrů oboru a dlouhodobě se tam
udržet,

-  naplnit vizi -    membránové procesy
a technologie maximálně uplatnit ve
všech oblastech lidské činnosti,

-  vytvářet vlastní marketingovou inovační
strategii a přispívat k rozvoji a populari-
zaci oboru, což má pro společnost stra-
tegický význam,

-  zaměstnávat vysoce kvalifikované od-
borníky a poskytovat jim podporu a zá-
zemí v jejich dalším profesním růstu, je-
jich prostřednictvím následně zajišťovat
činnost a rozvoj oboru,

-  trvale zvyšovat hodnotu a prestiž spo-
lečnosti, vést k odpovědnosti nejen
vlastníky, ale i management a všechny
zaměstnance.

Co považujeme za osobní největší
úspěch, kterého jste v podnikání dosáhl?

To, že jsem se dokázal obklopit schop-
nými lidmi, se kterými mohu svoje zá-
měry a vize plnit. Firma má tak dostatečný
potenciál na to, aby obstála v konkurenci
mnohonásobně větších společností. Těší
mne, že naše projekty zvítězily v tvrdé
konkurenci ve výběrových řízeních v Pl-
zeňském Prazdroji nebo například ve Špa-
nělsku, kde jsme o zakázku soutěžili
s americkou společností General Electric
v projektu Depurbaix, jednalo se o kapa-
citně druhou největší aplikaci technologie
elektrodialýzy ve světě.

Za úspěch považuji, že se podařilo přes
řadu problémů prosadit a postavit ve
Stráži pod Ralskem Membránové ino-
vační centrum, výzkumné centrum evrop-
ského formátu. Umožní nám to mít velice
dobré podmínky pro další práci, kon-
krétně rychlý přenos poznatků v oboru
nejen v ČR, ale prakticky v celém světě,
a jejich užití. Jsme otevřeni spolupráci
s dalšími subjekty z domácího prostředí
i zahraničí. 

V úvodu jste zmínil, že dceřiná společnost
MemBrain a Membránové inovační cen-
trum, tvoří základ dalšího rozvoje. Mů-
žete to konkretizovat?

Membránové inovační centrum je špič-
kové výzkumné zařízení na evropské
úrovni, které by mělo významně posu-
nout obor membránových procesů,
hlavně v oblasti elektromembránových
procesů a zároveň propojit Východ se Zá-
padem. První forma této myšlenky byla
vtisknuta i do projektu MemBridge, jenž
byl koordinován European Membrane
House ve Francii. MEGA byla jedním
z účastníků tohoto projektu.

Když budu více konkrétní, tak to je vý-
zkumná, inženýrsko-technologická společ-
nost, která svou činnost zaměřuje přede-
vším na výzkum a inovační aktivity v ob-
lasti membránových procesů, zejména
pak na přenos výsledků výzkumu do ko-
merční praxe. Zákazníkům jejím prostřed-
nictvím nabízíme vývoj technologického
řešení separace a čištění kapalných směsí,
roztoků a plynů na základě aktuálních vě-
deckých poznatků v oboru membráno-
vých technologií. Podporujeme proces ve-
doucí k vývoji nových výrobků, technolo-
gií a jejich zavedení do praxe.

Se zákazníky a partnery spolupracu-
jeme na inovačním procesu v celém roz-
sahu činností od analýzy a vyhodnocení
základních inovačních podnětů, přes pří-
pravu a finální řešení výzkumných pro-
jektů až po efektivní uplatnění výsledků
výzkumu v průmyslové praxi, včetně fáze
oceňování technologií a spolupráce při
uvedení na trh konečných produktů.
Jedná se o komerční inovační aktivity, za-

Za největší úspěch považuji, že jsem se dokázal obklopit
schopnými lidmi, se kterými mohu svoje záměry a vize plnit,
řekl CzechIndustry Luboš Novák, generální ředitel společnosti MEGA
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hrnující výzkum a implementaci nových
materiálů, rozvoj nových laboratorních
metod, inovace stávajících nebo vývoj no-
vých technologií a výrobků s vysokou při-
danou hodnotou.

Vyrábíte, zjednodušeně řečeno, mem-
brány. V jakých odvětví průmyslu nachá-
zejí především uplatnění?

Membrána jako taková je základní kom-
ponenta, my realizujeme celý technolo-
gický proces od analýzy problémů, přes pi-
lotáže, projekční zpravování, výrobu, do-
dávku až po servis. Samozřejmě zajistit do-
dávku na klíč může jakákoliv firma, ale my
zakázky realizujeme s využitím našich
membrán. Srdce technologie tvoří naše vý-
robky, naše zkušenosti, naše poznání a um.

Jaký konkrétní efekt přináší uplatnění
membrán v průmyslu a dalších odvě-
tvích?

Jejich uplatnění je velice široké. Jsou
schopné čistit vodu, osvědčily se v oblasti
životního prostředí, lze s jejich pomocí zís -
kávat živiny a cenné látky, to vše na úrovni
molekul. Lze je využít prakticky ve všech
oblastech lidské činnosti, mají nižší ener-
getické nároky oproti klasickým postu-
pům. Je možné jejich prostřednictvím re-
alizovat uzavřené technologické celky,
tedy zcela bezodpadovou technologii.
S našimi membránami se můžete setkat
v potravinářském a automobilovém prů-
myslu, energetice a teplárenství, strojíren-
ství, v chemickém a farmaceutickém prů-
myslu.

Společnost jako je vaše se neobejde bez
výzkumu a vývoje. Provádíte ho vlastními
silami nebo spolupracujete s dalšími sub-
jekty?

Já jsem vyšel z výzkumu, první mem-
bránu jsem vyrobil vlastníma rukama
v podstatě na koleně. Zázemí s tím dneš-
ním bylo nesrovnatelné, také výzkum
a vývoj v oboru se zaměřoval na jiné ob-
lasti než dnes. MEGA byla vždy inovativní
společností, vždy měla divizi výzkumu, ale
až teď máme zázemí a hnací motor, jak

jsem o tom hovořil. Výzkum znamená ino-
vace a nové aplikace – zvláště v oblasti
elektromembránových procesů, na které
jsme zaměřeni. Začínáme se také zabývat
separací plynů, abych byl konkrétní, tak
jsme vyvinuli například řešení, které slouží
k čištění bioplynu na alternativní palivo
bioCNG. To otvírá široké možnosti pro ze-
mědělce, kteří ho pak mohou využít napří-
klad v dopravě a stát se tak do určité míry
nezávislými na dodávkách pohonných
hmot.

Znovu bych rád zdůraznil, že Membrá-
nové inovační centrum je otevřené pro
nová řešení v oboru a spolupráci rozvíjí
v celosvětovém měřítku.

Myslíte si, že je u nás podpora výzkumu
a vývoji, zejména aplikovanému, dosta-
tečná?

Podle mého tomu tak není. Aplikovaný
výzkum není dostatečně podporován.
Obecně by mu měla být věnována větší
pozornost i ve vazbě na základní výzkum,
který by měl na něm participovat. Ve vzá-
jemné symbióze by měla vznikat ko-
merční řešení. Podle mého se stále jedná
o pozůstatek minulosti, kdy se do apliko-
vaného výzkumu a spolupráce s průmys-
lem zapojovaly vysoké školy, zatímco Aka-
demie věd byla „nadřazena a uzavřena
sama do sebe“.   

Tlak na aplikovaný výzkum by měl být
zvýšen i ve vazbě na Akademii věd ČR.
Kritéria pro ni jsou publikace, nikoliv spo-
luúčast na konkrétních výsledcích apliko-
vatelných  na trhu. A to je špatné. 

Nicméně z pohledu možnosti zajištění
infrastruktury pro výzkum a vývoj byly fi-
nanční prostředky v letech 2007 - 2013
díky Operačnímu programu Výzkum
a vývoj pro inovace (OP VaVpI) dosta-
tečné.

Rád bych se zeptal, zda společnost jako
je vaše může mít aplikovaný výzkum na
odpovídající úrovni, i když z předcházejí-
cího je odpověď zřejmá?

Jsme důkaz toho, že to možné je, ale sa-
mozřejmě to přináší spoustu starostí

a problémů. Vodítkem pro nás je trh.
MEGA není společností, která by se zabý-
vala sériovou výrobou. V našich řešeních
vycházíme z požadavků a konkrétních po-
třeb zákazníků. O to je naše pozice nároč-
nější a naopak naše práce kreativnější. 

Nejednou slyšíme, že „kapacity“ na
aplikovaný výzkum mají velké korporace,
přitom je známo, že jejich úspěch je
mnohdy založen na získání malých firem
s jejich výsledky, které pak uplatňují jako
své.

Mnohdy tomu tak je. Akvizice je
jedna z forem. Tou druhou je, že máte
tým lidí, který bedlivě sleduje výsledky
výzkumu a vývoje doma i v zahraničí
a snaží se je uplatnit ve vlastní práci, ve
společnosti, kterou reprezentují. To je
náš případ. 

Jaké máte plány do příštích let?
Směřujeme k tomu, aby skupina firem

MEGA patřila ke špičce ve světovém mě-
řítku. Prokázat, že se dá bádat efektivně
a ukázat, že přenos výsledků z výzkumu
do komerce je možný, jsou-li k tomu vy-
tvořeny podmínky materiální i lidské, ale
hlavně když je výzkum správně řízen a za-
cílen. To, co se má zkoumat, nám řekne,
jak už jsem uvedl, jen trh. Podněty mu-
síme hledat tam a být připraveni na ně
rychle reagovat.

Můžete nám přiblížit svoji profesní dráhu,
které momenty považujete ve svém ži-
votě za rozhodující?

Zásadní moment byl rok 1985, kdy se
prokázalo, že jsme schopni průmyslově
vyrábět membrány, jejich první aplikace
byla v Dolní Rožínce, kde se řešila proble-
matika odkaliště. Testovaly se zde dvě
linky, jedna od japonské společnosti Asahi
Glass a československá “Novákova” linka
vyvinutá ve Výzkumném ústavu urano-
vého průmyslu – výsledkem těchto srov-
návacích testů bylo, že naše technologie
pracuje s novými inovačními prvky do
současnosti, zatímco japonské membrány
a zařízení to nevydržely. Nemuseli jsme
tedy zbožně vzhlížet k zahraničním firmám
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ani v podmínkách, které zde před rokem
1989 byly… Museli jsme plánovat a žádat
tři roky předem o devizové prostředky na
koupi potřebného zařízení, musel jsem
prosadit pořízení unikátních strojů atd.
Nicméně přes všechny těžkosti se realizo-
vala první bezodpadová technologie pro
uranový průmysl u nás – již v 80. letech.
V tomto trendu pokračujeme i dnes…

Dále to byly roky 1989 a 1990, kdy díky
perspektivám z hlediska klesající tendence
rozvoje uranového průmyslu, bylo složité
rozhodnutí, zda výzkumný ústav převzít
a snažit se ho osamostatnit a restruktura-
lizovat, či nikoliv. Filozofii dalšího pokra-
čování jsem postavil na výsledcích vědy
a výzkumu. Šel jsem do toho, i když za-
čátky privatizace byly víc než kruté. Úroky
z úvěrů byly tehdy okolo 23 procent a více,
někdy až 40 %. Potýkali jsme se s tím, ale
nakonec to zvládli. Moje rodina asi ani
mnohdy netušila, do jakého rizika jsem
šel…

Zde bych rád udělal krátkou poznámku.
Je o mně známo, že u ostatních si cením
především lidskosti a férového přístupu.
Myslím, že jako jeden z mála doceňuji in-
telektuální kvalitu vědců ve východní Ev-
ropě, minimálně v elektrochemii. Vychází
to z mých zkušeností v době, kdy jsem
pracoval ve výzkumu.  

S předcházející souvisí následující otázka.
Čím jste chtěl být jako malý kluk?

Od mala jsem hodně sportoval, zají-
mala mne technika, pak mne chytla che-
mie. Na vysoké škole jsem si vybral ten
nejtěžší obor. Dal mi široký přehled a od-
borné zázemí. Připravoval jsem se na vě-
deckou dráhu. Po určitých vědeckých zku-
šenostech jsem pochopil, že mě pouze
publikační činnost neuspokojuje. Chyběl
mi konkrétní výsledek mé práce, a proto
jsem se rozhodl, že chci vytvářet něco
hmatatelného, aby po mně něco zbylo.
A tak jsem přešel od vědy k aplikovanému
výzkumu a uplatňování výsledků v prak-
tických realizacích. Výsledky vlastního vý-
zkumu a vývoje jsem zrealizoval v ko-
merční oblasti, mnou založená firma dnes
představuje světovou špičku v oboru.
(Pozn. red. Ing. Novák je autorem nebo

spoluautorem více než 20 patentů, přes
150 výzkumných zpráv a bezpočtu publi-
kací.)

Určitý vliv na to měla i vzpomínka
z mého dětství. Bydleli jsme v Litoměři-
cích, a když jsme viděli kouřící komíny
v Lovosicích, tak jsem říkal mamince
„Mami, já ty dýmy vyřeším“. Je to dobrý
pocit, když jedete a vidíte konkrétní vý-
sledky své práce, která přináší lidem uži-
tek, třeba v oblasti životního prostředí, ale
i v dalších sférách. 

Ještě jednu zkušenost bych v této sou-
vislosti chtěl uvést. Je diametrální rozdíl
mezi tím něco vyvinout v laboratoři a pak
to realizovat v průmyslovém měřítku.
Mohl bych uvést mnoho příkladů objevů,
které se povedly v laboratorních podmín-
kách, ale nikdy nebyly uvedeny do
praxe...    

Každý z nás se řídí určitými vzory. Které
osobnosti ovlivnily váš život a proč?

Můj vzor je Tomáš Baťa, bohužel podle
mého není vzorem pro naše politiky (Stát
pro 40 milionů – kniha, kterou doporučuji
přečíst). On měl promyšleno, jak vše pro-
pojit s Evropou. Veškerý pokrok je u něho
postaven takříkajíc na zdravém selském
rozumu. Počítače, analýzy, statistiky vám
mohou pomoci rozhodnout se, ale jen
ten, kdo to má v hlavě srovnané, ví, co
chce, a najde správnou cestu, využije
těchto podpůrných prostředků, ale roz-
hodne se sám díky již zmíněnému zdra-
vému selskému rozumu. 

Osobně se nepovažuji za vědce/podni-
katele, který našel skulinu na trhu, jak
o mně před časem napsal jeden novinář,
ale od počátku jsem měl vyšší cíle, než
jen osobní prospěch a zisk. A vždy jsem
intenzivně pracoval, aby jich dosáhl. Při-
tom, upřímně, mé vize a plány sahají da-
leko za to, co se dnes realizuje. Elektro-
membránové technologie z České repu-
bliky po celém světě čistí vodu používa-
nou v průmyslu, pomáhají získávat
cenné látky a živiny a udržují kvalitu ži-
votního prostředí – to je hlavní poslání
firmy, kterou jsem založil. Věřím, že se mi
ještě podaří naplnit některé z dalších
plánů, které jsem měl už jako vysokoškol-
ský student.

Stojíme na prahu čtvrté průmyslové re-
voluce, jež by měla významným způso-
bem změnit průmysl a procesy, které
v něm probíhají.  Nakolik může ovlivnit
společnosti jako je vaše?

Industry 4.0 je velké téma. Může ovlivnit
i naši společnost. Je to v podstatě využití
internetu a kybernetizace. Variabilní v zá-
vislosti na odvětví. Ale bude se týkat z na-
šeho pohledu spíše výrobního procesu,
kdy budeme schopni rychleji a kvalitněji
vyhodnocovat, analyzovat, vyrábět… Ale
stejně musíte číst mezi řádky… v tom vám
nepomůže počítač. Potřebujete zdravý
rozum a zkušenosti. �
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Pane předsedo, historie firmy BRANO se za-
čala psát před více než 150 lety.  Co vše před-
stavuje BRANO GROUP dnes?

Společnost dnes zahrnuje skupinu dvanácti
firem v řadě zemí se šestnácti závody. Původní
podnik BRANO se tak za uplynulých dvacet let
rozšířil do nynější podoby. Dříve byl Brano síd-
lící v Hradci nad Moravicí výrobcem železář-
ských dílů, pak následně v 80. letech začala vý-
roba dílů pro automobilový průmysl a dnes je
to dokonce vývojový partner a dodavatel auto-
mobilovému průmyslu. Je to výrazný posun,
kdy jsme se stali z výrobního partnera i vývo-
jovým. Dnes zaměstnáváme přibližně 160 vý-
vojových pracovníků. Ve stručnosti jsme ro-
bustní evropská firma, která dodává své pro-
dukty do celého světa. 

Výrobní program společnosti je zaměřen, jak
jste uvedl, na dodávky pro automobilový prů-
mysl a v posledních letech i výrobu kotlů
a průtokových ohřívačů. Není to příliš speci-
fické zaměření?

Ono to spolu souvisí, pro automobilový
průmysl kromě dalšího vyrábíme závislá a ne-
závislá topidla. Termodynamika a termome-
chanika produktů je stejná. Fyzikální zákony
platí při vývoji jakýchkoli topidel. Znalosti vý-
zkumu tak lze využít v jednom i druhém pří-
padě. 

Dlouho jsem se bránil tomu, abychom
vstoupili do výroby kotlů, nakonec jsem sou-
hlasil, protože existuje řada vývojových mož-
ností včetně využití závodu v Uničově. Hned
naproti němu je pobočka německé firmy
Miele, která vyrábí domácí spotřebiče. Když
jsme společnost MORA-TOP kupovali, tak
jsme od nich měli příslib zakázek. Doplnil
bych, že uničovský závod Miele byl vyhodno-
cen jako nejlepší závod společnosti ve světě.
Protože ředitel tohoto závodu pochází z auto-
mobilového průmyslu, tak zavedl procesy na
principu just in time, které vedly k tomu, že
patří mezi závody s nejrychlejší obrátkou
zásob a s nejvyšší produktivitou. A za kopcem
je společnost Hella, rovněž dodavatel světelné
techniky pro automobilový průmysl, který po-
třeboval dodavatele plastových dílů. 

My jsme tedy rozvinuli byznys výroby
plastů a připravovali se na dodávky pro Miele.
Záměr byl, že bychom pro ně zhotovovali vý-
měníky a díly z plastů, což by s námi konveno-
valo. Nemuseli by vozit díly z řady zemí, ale
měli by partnera přes cestu. Bohužel, sešlo
z toho ze známých a publikovaných důvodů.

Znamená to tedy, že jste přesvědčen, že auto-
mobilový průmysl bude mít nadále vzestup-
nou tendenci a nehrozí, že byste dostal do čer-
vených čísel?

Do červených čísel se automobilový prů-
mysl určitě nedostane. Je třeba si uvědomit,
že Česká republika se za uplynulých dvacet let
stala jednou z lokalit dominantní výroby neje-
nom automobilů, ale hlavně komponentů,
které se vyváží do celého světa. U nás je kon-

centrováno zhruba 170 firem, které vyrábí díly
pro všechny značky a z téměř bilionu korun
obratu, jenž dělá automobilový průmysl, tak
podíl dodavatelů tvoří prakticky polovinu.
Jedná se tedy o bezpečné investice, o ne-
smírně výkonné odvětví průmyslu. Uvě-
domme si, že saldo jeho obchodní bilance je
přes 700 miliard korun. Co by si Česká repub-
lika počala bez automobilového průmyslu? 

Po roce 2008 sice nastal jeho propad, nic-
méně nyní se nacházíme na vzestupné křivce.
Nelze však očekávat, že poroste donekonečna.
Blížíme se k určité hranici, která je limitována
spotřebou. Automobilový průmysl u nás od
roku 1995 trvale roste, to je fakt. Dodavatelské
možnosti České republiky jsou dnes prakticky
vyčerpány, a to jak obsazením trhu, tak i pra-
covní silou. My nemáme v tuto chvíli dostatek
technicky vzdělaných pracovníků, aby firmy
z oboru mohly dál růst nebo sem vstoupily
ještě další subjekty. Jako příležitost pro nás
může být, že společnost Jaguar Land Rover
postaví závod na Slovensku. Protože dodava-
telská základna je více orientována v západní
části Evropy než ve střední, tak je zde určitá
šance na další dodávky. My pro Jaguar dodá-
váme, takže pro nás by se nic nezměnilo.     

V minulém roce jste získali ocenění Exportér
roku 2014.  Jak velký podíl tvoří export a kam
všude vyvážíte?

Jsme oceňováni prakticky každý rok. Dyna-
miku exportu máme velkou, za dvacet let jsme
vývoz z nuly dostali na 90 procent produkce.
Z logiky věci jsme tak každoročně mezi oceně-
nými. 

Letos jste se stali dodavatelem pro Auto roku
2015...

To je obdobné. V portfoliu máme prakticky
všechny značky a jejich modely. Takže jsme
každý rok u toho.  

V novoročním projevu k zaměstnancům jste
uvedl, že minulý rok byl pro BRANO GROUP
nejúspěšnější v dosavadní historii, nyní jsme
již ve druhé polovině roku 2015.  Bude ten le-
tošní ještě úspěšnější?

Skutečně byl nejúspěšnější v celé historii,
ten letošní, nechci to zakřiknout, vypadá ještě
lépe. Takže rok 2015 zřejmě překoná rok 2014. 

Máte aktivity v Rusku a Číně, zvažujete mož-
nost otevřít závod v USA. Můžete to více kon-
kretizovat?

Jsme pod poměrně silným tlakem společ-
nosti VW, která má jeden závod v USA a druhý
v Mexiku. Jak nabíhají nové generace automo-
bilů a rozšiřuje se jejich výroba na americkém
kontinentu, tak na nás tlačí, abychom lokalizo-
vali výrobu do USA nebo Mexika. Podobný
tlak na nás vytváří GM z hlediska budoucích
kontraktů. Máme poměrně úzké vztahy s ma-
nažery GM Detroit, kteří si rovněž přejí, aby-
chom byli v USA nebo Mexiku. Máme vytipo-
vány dvě lokality, jedna je ve státě Missouri,
druhá pak v Mexiku. V obou místech má náš
partner závody. Počítáme s tím, že bychom si
od nich pronajali část závodu a tam bychom
mohli, pokud dojde k dohodě, začít vyrábět
pod značkou BRANO. Pak bychom produko-
vali v Evropě pro evropské automobilky,
v Americe pro americké a v Číně, kde je to po-
dobné, pro čínské automobilky.         

Nakolik vaši společnost postihlo embargo vy-
hlášené Evropskou unií vůči Rusku?

Postihlo a dost. Na ruském trhu jsme dodá-
vali díly pro automobilky, které tam mají své
závody – VW, Nissan a další. Objem dodávek
nám tam spadl na polovinu. Negativně se pro-
jevil i pokles rublu. Takže objemově jsme na
polovičce a hůř jsme na tom také ze vztahu
měny rubl versus euro. Pokud bych naše zá-
vody tam nepodporoval, tak by zřejmě zasta-
vily výrobu. V listopadu budeme mít navíc
v Rusku dokončený nový závod v Nižném
Novgorodu, do kterého budeme koncentrovat
výrobu obou závodů, jeden závod je v našem
vlastnictví a druhý máme v pronájmu. Jde
o velmi moderní fabriku a nyní budeme s hrů-
zou dva tři roky čekat na oživení ruského trhu
podle toho, kdy skončí sankce.     

V čele společnosti jste již dvě desetiletí. Poda-
řilo se vám naplnit představy, s nimiž jste do
toho takříkajíc šel?

V podstatě ano. Přiznám se, že od počátku
jsem měl vizi, že BRANO bude evropský doda-
vatel automobilového průmyslu. Já jsem ten,
který ho otočil směrem k automobilovému
průmyslu, protože jsem tomu věřil, věřil jsem,
že je to správná lokalita, že čeští lidé vzhledem
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k jejich technickému vzdělávání, pracovitosti
a zejména pozici České republiky vůči západní
Evropě, z hlediska logistiky a posunu někte-
rých automobilek na východ, je ideální pro
společnost, jakou BRANO dnes je. Byl jsem na
sto procent přesvědčený, že se tak stane. Při-
znám, že jsem ale nečekal, když se staneme
evropským dodavatelem, což bylo před deseti
lety, tak že následně budeme i světovým do-
davatelem. Tenkrát jsem nedohlédl, co bude
pro průmysl znamenat globalizace. Že auto-
mobilky budou prosazovat platformové ře-
šení, to mi bylo jasné, ale že přimějí a namoti-
vují českého výrobce, aby dodávali do celého
světa, to jsem nečekal. Mé vize jsou de facto
překonané tím, že jsme se proaktivním přístu-
pem stali celosvětovými. Neznám druhou čes -
kou firmu automobilového průmyslu, která by
dokázala to, co BRANO.

Konkrétní hodnotou dosaženou za uplynu-
lých dvacet let je, že jsme se dostali prakticky
do všech automobilek, kromě korejských a do-
mácích čínských.           

Co považujete za hlavní úspěch?
Už jsem to říkal, že jsme se dostali do vět-

šiny automobilek. Když si představím, kolik
času a úsilí vyžaduje dostat se do každé auto-
mobilky, tak jsme za dvacet let dokázali malý
zázrak. Je třeba si uvědomit, že když začnete
s prvním vyjednáváním s automobilkou, tak
máte první šanci jim něco dodávat za sedm
roků. A my jsme se dokázali dostat všude. Ote-
vírají se nám tak dveře do budoucna. Když jste
u nich zalistovaný a máte dobré hodnocení,
tak vám narůstá jistota budoucnosti.  

Udělal byste dnes některá rozhodnutí jinak?
Určitě. Když jsem kupoval závod v Uničově,

tak jsem předcházejícím vlastníkům důvěřoval,
že to jsou seriózní lidé. Ukázalo se, že ne. Ná-
vazně na to nastalo řetězení všech problémů.

Člověk dělá chyby, je omylný, ale důležité je
umět je rychle napravit. Já osobně neumím
napravit rozhodnutí, že jsem koupil uničovský
závod. Byla to životní chyba, která se vleče se
mnou.   

Co je pro vás z hlediska podnikání největším
zklamáním?

Neschopnost České republiky využít poten-
ciál, který máme a neschopnost reagovat na
změny, které život přináší. Přesto, že jsme
malou zemí, tak neschopnost vlád a politické
elity reagovat na záležitosti, které k nám při-
cházejí externě, je nulová. Naprosto nám
chybí reakce na dění ve světě. Řekl bych, že
Česká republika je relativně úspěšný stát navz-
dory tomu, jakou máme politickou reprezen-
taci. 

Sice existují určité střípky pohybu, ale jsou
nekonzistentní, bez konceptu. Máme 121 stra-
tegií, ale ani jedna není implementována.   

Dolní komora, horní komora, politické kluby,
politické koalice, prezident, ministerský resor-
tismus, a to všechno dohromady vytváří na-
prosto nehybnou situaci, se kterou i hodně ši-
kovný člověk nemůže pohnout, je to jak beton
v kalhotách. Jsou to jílové vrstvy, které jsou
ještě navíc antagonistické, kdy jedna něco
chce a u druhé je to zablokováno.

Jako příklad bych uvedl tak jednoduchou
záležitost, která je zavedena na Ukrajině, ve
Švédsku, v Bulharsku, Chorvatsku, Rakousku...
Mám tím na mysli elektronickou evidenci

tržeb. Snadná záležitost a kolik sil a času tomu
v Česku věnujeme. Software, který potřebuje
ministerstvo financí, v čem je problém, už
mohl být dávno hotov. Když jsem seriózní
firma, tak nemám problém odvádět elektro-
nicky tržby. Já osobně je mám zavedené ve
všech firmách.

Elektronizace je všude. Že to někoho otra-
vuje? Podle mne jen ty, kteří z toho chtějí mít
politické body vůči podnikatelům nebo jiný
prospěch. A také se tomu brání podnikatelé,
kteří nejsou ochotni přiznat své daně. 

Vše mám založené na elektronice, když ne
z jiného důvodu, tak kvůli zaměstnancům, aby
mne nepodváděli. Máme elektronické kódy,
používáme platební karty, tak proč nemůžeme
používat počítač, který je napojený na finanční
správu. 

Podle mne se nejedná o složitou záležitost.
Složité snad může být jen postavit software
a aplikovat ho tak, aby to bylo technicky
snadné. 

V Chorvatsku se řídí heslem, když nedosta-
nete účet, nemusíte zaplatit. Mají to napsané
na každé účtence, kterou dostanete. Tak se
inspirujme.

Která jsou podle vás hlavní negativa, s nimiž
se podnikatelé, ať velcí či malí, potýkají?

Už jsem to naznačil. Stát by měl nastavit
férová pravidla hry a dát pokoj. Podle mne
potřebujeme od státu tři věci, a to infrastruk-
turu, tu si podnikatelé vybudovat nemohou,
to znamená silnice, dálnice, elektronizaci dat,
vzdělanost, která bude odpovídat potřebám
průmyslu, respektive ekonomice, která
v dané zemi existuje, a jak jsem již říkal i jis-
tou dávku spravedlnosti.

Z pohledu infrastruktury tady snaha je, bo-
hužel se koncentruje na všechny silnice,
takže silnici vedle dálnice, která se opravuje,
začnou frézovat. Je to dáno tím, že do krajů
šly čtyři miliardy korun a ty se je snaží rychle
utratit. Nemá to ale harmonogram a logistic-
kou ideu. Já například nemohu, když odsta-

vím jedno trafo, tak zároveň odstavit to
druhé. Některé věci je možné dělat paralelně,
ale musím mít nějaký backup plán. 

Na vzdělání, které by odpovídalo potře-
bám našeho národního hospodářství, na to
Česká republika rezignovala. Ať děláte, co dě-
láte, tak přes všechny sliby se neudělalo nic.
Svaz průmyslu a dopravy vypracoval kon-
cept technického vzdělávání, duální vzdělá-
vání, POSPOLU, což se ukazuje jako správná
cesta. Spolupracujeme na tom s Česko-ně-
meckou obchodní a průmyslovou komorou.
V Česku v současnosti chybí 220 000 tech-
nicky vzdělaných lidí všech profesí. Chybí
objem i kvalita. Naše vzdělání se rozmělnilo
do podoby, kdy vysokoškolák má úroveň dří-
vějšího středoškoláka, dnešní maturant pak
umí to co dříve učni. Kleslo to minimálně
o jednu úroveň. Přitom se pyšníme, že máme
52 procent vysokoškolsky vzdělaných lidí
a oni pracují v pokladnách supermarketů. Je-
jich znalosti jsou naprosto neuplatnitelné.

Stát do jejich studia investuje nemalé pro-
středky bez jakékoli návratnosti. Ve Finsku
mají deset univerzit a my máme zhruba 75
vysokých škol. Může to vůbec stát utáhnout
a jak dlouho?     

S tím úzce souvisí stav podnikatelského pro-
středí v České republice, jaké je?

Obecně z hlediska daní, to není tak hrozné.
Problém u nás je ten, že se neumí oddělit
zrno od plev, kvalitní podnikatel nemá příliš
velké zastání, když se naopak jedná o pod-
vodníka, tak stát není schopen ho potrestat,
efektivně a rychle. Stát obecně neumí trestat,
za dvacet let rezignoval na skutečné podvod-
níky. Pamatujeme hodně kauz a víme, kde
skončily. První kauza, je to spíše politická hra,
se týká Davida Ratha. Všechny ostatní ko-
rupční záležitosti řešeny nebyly.    

Myslíte si, že stát věnuje dostatečnou pozor-
nost tomu, aby se kultivovalo. Vůbec, jaká je
podle vás podpora státu podnikání?
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Hodně se o tom mluví, ale reálně příliš ne-
dělá. Souhlasím s tím, že daňové zákony se
mají zjednodušovat, aby byly transparentní
a čitelné. Mám ve firmě vzdělané lidi z hledis -
ka daňových zákonů a účetnictví, musím ale
přiznat, že často nevědí, jak to mají dělat.
Chodí pravidelně na školení, pořádáme vzdě-
lávací kurzy, mám kamarádku z Komory da-
ňových poradců. Ta si sama studuje zákony
a hledá odpověď. Pokud si to sama nenačte,
tak výkladů je mnoho, povinná editace fi-
nančních úřadů, abyste věděl, co máte dělat,
u nás chybí. Ministerstvo financí se dlouho-
době brání tomu, aby tady editační povin-
nost ministerstva a finančních úřadů byla. Vy
hrajete hru se státem a neznáte její přesná
pravidla hry, ty se mění a vy nakonec můžete
dostat Černého Petra. Vy sám vlastně nevíte,
jestli tu hru hrajete férově. Ať to jsou odpočty
na výzkum a vývoj a další. Vše jsou hrátky,
kdy jedna firma to má a druhá nikoli. Já mám
ve společnosti dvě vývojová střediska, jedno
v Jablonci a druhé v Hradci a každý finanční
úřad to vykládá jinak. Pak se nedivme, že lidé
podvádí, když editační povinnost chybí sa-
motným finančním úřadům. Nezbývá, než se
spoléhat na výklad daňových poradců... My
podnikatelé s tím bojujeme, mlátíme se zleva
doprava a naopak. Když stát nechce, aby to
bylo daňové zvýhodněné, tak ať to zruší. Ale
bude to stejné pro všechny. Nebo vytvoří jed-
noduchá transparentní pravidla, co je možné
odečíst od daňového základu a šmitec.           

Označil jste se za ombudsmana všech pocti-
vých podnikatelů v souvislosti s bojem s in-
solvenční mafií.  Tento příběh by si vyžádal
samostatný rozhovor, přesto, řekněte nám
prosím více o této kauze?

To je opravdu nadlouho. Jak už jsem říkal,
objevil se tady v roce 2008 insolvenční zákon,
který umožňuje různým podvodníkům a nyní
už i skupinám okrádat seriózní podnikatele.
Děje se tak pod pláštíkem zmíněného zákona.
Když se zaměříme na meritum věci, tak záko-
nodárce nemyslel na to, aby insolvenční
mafie okrádala podnikatele. Nemůžeme je
obvinit z toho, že by to chtěli udělat, ale udě-
lali to. V období 2008 až 2014 došlo k tomu,
že každoročně je tady 30 000 až 35 000 insol-
venčních případů, v drtivé většině jsou indi-
viduální. Kdyby tady byly každý rok stovky
případů větších podnikatelů, tak kde je ně-
jaká spravedlnost. Není to problém zákonný,
ale ekonomický. Když firmy přestanou fungo-
vat a jsou vykradeny, tak je zde několik
úrovní problémů – daňový, firma neodvádí
daně, zaměstnanecký, lidé jsou pryč, prak-
ticky žádný insolvenční správce není scho-
pen firmu řídit a tak se snaží zpoplatnit ma-
jetek. Tedy vysát z toho maximum, aby se ja-
koby uhradily závazky věřitelům, ale výnos
nezaručeného věřitele je 2,5 procenta a zaru-
čeného 17 procent. A kde končí zbytek mezi
83 až 97,5 procenta majetku. Logicky v insol-
venční mafii. Kde je spravedlnost. Netvrdím,
že všichni podnikatelé udělali všechno dobře,
udělali třeba nějaké formální chyby, ne obsa-
hové, a skončili v insolvenci.  Myslím si, že je
to do nebe volající nespravedlnost. Jak jsem
říkal, stát má zajistit infrastrukturu, vzděla-
nost a spravedlnost. Ne zákonnost, když jsou
zákony blbý, tak se mají změnit. A rychle.
Když se vyskytnout první případy, že se zneu-
žije zákon, tak se to má potrestat a změnit

zákon. Tady ale chybí jak trest vůči těm, co
vytunelovali firmy, tak chybí odpovídající re-
akce na to, aby se to nemohlo opakovat. Stát
nemá schopnost dělat nápravná opatření ve
svém zákonodárství. Donekonečna se o tom
diskutuje, až to nakonec zase skončí neut-
rálně.          

Řadu let jste členem představenstva Svazu
průmyslu a dopravy ČR.  V čem je podle vás
jeho hlavní přínos, hájí dostatečně zájmy
podnikatelů?

Svaz průmyslu by měl být přirozenou opo-
nenturou všech vlád. Měl by pro ni být part-
nerem, ne aby ji kritizoval, a když to udělá,
tak má vláda naslouchat. Vím, jak je tomu
v jiných zemích. Například německá kanc-
léřka si zve představitele největších firem na
pravidelné schůzky. Existuje tam taky svaz
průmyslu a hospodářská komora. Lidé, kteří
je reprezentují, ji radí, co má dělat, a ona to
skutečně dělá.

Problém Svazu průmyslu v České repub-
lice je ten, že se vždycky snažil státu říkat, co
má dělat pro zlepšení podnikatelského pro-
středí, a ten tomu málokdy naslouchal. V ně-
kterých oblastech více, v jiných méně. Ne-
mělo by to být vnímáno jako snaha určité
lobbistické skupiny, nepamatuji, že bychom
někdy usilovali o nějaké pokřivení čehokoli,
ale vždycky jen o to, co by této republice po-
mohlo a prospělo.  

Jsme na prahu čtvrté průmyslové revoluce.
Zvládneme ji, jaká konkrétní opatření jste
přijali nebo připravujete v BRANO GROUP?

Žádná opatření nikdy k ničemu nevedla.
Život je trvalá změna a trvale se musíte při-
způsobovat podmínkám. Nápravná opatření
můžete dělat tehdy, když se stane neshoda.
Vzpomeňme, jakým způsobem byly komu-
nisty připravovány jednotlivé pětiletky, kdy
se to různými opatřeními jen hemžilo, na-
štěstí tento způsob „řízení“ je nenávratně
pryč. Každoročně vyhodnocujeme přijatou
strategii, aktualizujeme ji a snažíme se při-
způsobit světovému vývoji. Před dvaceti lety
jsme vyráběli ze železa, dnes kombinujeme
plasty, železo a elektroniku. A té je v našich
výrobcích stále více. Přemýšlíme o tom, jak
kombinovat různé vlastnosti produktů tak,
aby se zvyšovala jejich přidaná hodnota vůči
zákazníkovi. Je to normální cesta a trvalé
zlepšování. Zázraky se nedějí.   

Mezi aktivity, které Svaz průmyslu řeší, patří
malý zájem mladých lidí o technické obory.
Iniciativ, jak toto změnit vzniklo víc než dost,
bohužel výsledek je minimální. Myslíte si, že
letošní Rok průmyslu a technického vzdělá-
vání vyhlášený SP ČR bude znamenat určitý
obrat?

Už jsem o tom hovořil v předcházejících
odpovědích. Obrat nastat musí, jinak se sta-
neme zemí bez technické vzdělanosti a taky
bez průmyslu, na který jsme právem pyšní.

Iniciativy v tomto směru vyvíjíte v Morav-
skoslezském kraji. Co je jejich podstatou
a co od nich očekáváte?

V kraji založilo 22 ředitelů skupinu, které ří-
káme „Naše škola“. Já jsem byl ten, který to
vymyslel. Podporujeme např. zdejší průmys-
lovku, která má označení „Naše škola“, sna-
žíme se ji vybavit, motivovat její žáky. Máme

pět základních pilířů vzbuzení zájmu dětí
a mládeže o technické vzdělávání – 1, rodiče,
2, studenti, 3, učitelé, 4, škola a její vybave-
nost, 5, zahraniční spolupráce. Více informací
je na www stránkách naší společnosti.  

Jakými zásadami se řídíte ve své práci?
Máme zpracovaná pravidla jednání se

svými kolegy do „desatera“, s nímž jsou
sez námeni všichni zaměstnanci, které obsa-
huje: 1. jsem velmi dobře připraven, 2. vím,
čeho chci dosáhnout, 3. chodím na jednání
včas, 4. k tématům a účastníkům přistupuji
pozitivně, 5. jsem koncentrovaný a pozorný,
6. jsem věcný, 7. naslouchám a nechám
ostatní se vyjádřit, 8. jsem stručný, 9. hle-
dám řešení a výsledky, 10. usiluji o získání
rozhodnutí.      

Kterých lidských hodnot si vážíte a naopak,
jaké odmítáte?

Víc než před rokem jsem na jedné poradě
na téma Uznatelné hodnoty manažera vy-
stoupil s prezentací. Takže uznatelné hodnoty
jsou: pravda a spravedlnost; pevnost, zásady
(srdce + páteř + žaludek); morálka; odvaha
(dělat věci těžké a složité); tým a jeho budo-
vání; poznání sebe sama; sny a vize; myslet
na druhé, ale také na sebe; být v něčem výji-
mečný; odkaz (nástupnictví)

Moje desatero je následující:
Člověk musí být sám sebou - stylizovat se

do rolí, které uvádějí manažerské příručky, to
nedoporučuji. Člověk musí nejprve vytvořit
nějaký tvar své osobnosti, pak teprve může
vytvářet tvar svého byznysu.

Houževnatost a píle - den má 24 hodin
a my všichni jsme většinou svým způsobem
průměrní. Uspěje jen ten, kdo je pilnější.

Pokora - nutná je pokora vůči byznysu
i světu. Když člověk v sobě má pokoru, najde
i vnitřní sílu, která mu k úspěchu pomůže.

Odpovědnost - úspěšný manažer musí
umět předávat svou pokoru, houževnatost
a píli těm druhým a zároveň za ně nést odpo-
vědnost

Profesionalita - byznys se musíte naučit
a rozumět mu. Profesionál rozumí byznysu
z hlediska trhu, ale rozumí i tomu, jak výro-
bek vypadá uvnitř, jak funguje. Profesionalita
se v Česku strašlivě vytratila.

Cílevědomost - musíte umět stanovit cíle
a strategie jejich dosažení. Musíte vědět,
čeho chcete dosáhnout a jak to chcete udělat. 

Nebát se a nekrást - Masarykova zásada
platí stále, platí i v byznysu. Souvisí se sebe-
vědomím. Nemáme se za co stydět, není
důvod se někoho lekat.

Skromnost - rozhazovační lidé upadnou
v zapomnění. Kdo se chová skromně a myslí
spíš na druhé, utkví v paměti.

Vzdělání - člověk by neměl přestat toužit
po vzdělání. Je krásné i velmi užitečné po-
znávat, kolik chytrých věcí se na světě vymy-
slelo. 

Tělesná kondice - kdo má mít dlouhodo-
bou výkonnost, nemůže být jako buchta.
Štíhlé udržuji firmy i lidi. Sám jsem závodně
tancoval, hrál basketbal. Nyní, po třech ope-
racích páteře, jezdím na kole, sjíždím řeky. 

Kdybyste měl představit Ing. Pavla Juříčka,
Ph.D., co byste nám o něm řekl?

Že je to houževnatý člověk, který se ne-
vzdává. �
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Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným s cílem propagovat 
a podporovat technickou učenost, zvýšit zájem o ní a posílit prestiž tech-
nického vzdělání mezi širokou veřejností.

Vycházíme z přesvědčení, že budoucnost naší země je v technické 
vzdělanosti a technické výchově od mateřských přes základní, střední až 
po vysoké školy. Všechny tyto části vzdělávacího procesu je třeba rozví-
jet ve vzájemné součinnosti. Primárně se zaměřujeme na poradenství 
a podporu získávání a šíření informací, znalostí a vědomostí, motivování 
změny přístupu veřejnosti k technickým oborům, a to formou zpracování 
účelových publikací, pomůcek, mediálních programů, pořádání konferencí, 
seminářů a znalostních kvízů a soutěží pro děti a mládež.
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Společnost BOS byla založena v roce 1910,
tedy před 105 lety. Představte nám ji prosím
v historické retrospektivě.

Rodinnou firmu založil pradědeček dneš-
ních hlavních majitelů, Wilhelm Baumeister
v německém Esslingenu v roce 1910. Pů-
vodní strojírna se postupně specializovala
na výrobu součástí dopravních prostředků,
mimo jiné je vynálezcem slunečních roletek,
nejprve pro kočáry tažené koňmi, později
i pro autobusy a osobní automobily. K dal-
šímu rozvoji firmy došlo po druhé světové
válce a zejména v devadesátých letech dva-
cátého století. Správné strategické rozhod-
nutí na počátku jednadvacátého století in-
vestovat do celosvětového rozvoje, vybudo-
vání poboček v Asii i Americe, pomohlo
firmě překonat hospodářskou krizi a společ-
nost se stala globální. Dnes má firma i po
posledních akvizicích v oblasti výroby plastů
a střešních nosičů celosvětově více než 5000
zaměstnanců a má ambici dosáhnout v do-
hledné době obratu přes tři čtvrtě miliardy
eur.

Co reprezentuje dnes, jaký je její výrobní
program?

Globální rodinná firma BOS je zaměřena
na výrobu funkčních interiérových částí ze-
jména osobních automobilů. Mezi její vý-
robky patří již zmíněná sluneční rola, ale
také rolovací kryty zavazadlových prostorů,
bezpečnostní sítě, systémy pro ukládání
dlouhých předmětů jako jsou lyže. V po-
sledních letech převzala firma do svého
portfolia i výrobu loketních opěrek a pro-
sklených střešních systémů. Jednou z divizí
firmy je i výroba střešních nosičů a nosičů
jízdních kol upevněných na tažné kouli.
V každé skupině výrobků má firma jak high-
tech provedení výrobků pro luxusní auto-
mobily, tak i low-cost varianty pro vozy niž-
ších tříd. 

K výrobě se používají nejnovější techno-
logie a systémy. A samozřejmostí je špič-
kově vybavená laboratoř na náročné testo-
vání výrobků.

Zákazníky firmy jsou všichni světoví vý-
robci automobilů. Výrobky dodáváme
přímo do automobilek nebo k dodavatelům
tzv. first doors, kteří kompletují naše pro-
dukty do celků montovaných přímo do
automobilů.  Hlavní směry vývoje s námi
udávají pak světové špičky jako Daimler,
BMW, AUDI, Toyota i luxusní Bentley.

A v České republice? Proč si firma vybrala
právě Klášterec nad Ohří?

Česká republika je známa svými zkuše-
nostmi v automobilovém průmyslu.  Kláš-
terec byl navíc v roce 2000 podpořen stát-
ními dotacemi z důvodu vyšší nezaměstna-
nosti způsobené restrukturalizací v energe-
tice. V automotive působilo např. i místní
ZKL. Velmi pozitivní vývoj a schopnost kva-
lifikace kláštereckého BOS rozhodly o udě-

lení kompetence na výrobu loketních opěrek
a předá vání prvků štíhlé výroby do ostatních
poboček BOS v celém světě.

Od počátku se jedná o rodinnou firmu. Jaké
je to pracovat v takové společnosti?

Již třetí generace majitelů dbá na rodin-
nou kulturu otevřeného jednání. Ne každý je
takovému otevřenému jednání přístupný,
ale každý má možnost se ve společnosti
prosadit, myslím tím ve firmě celosvětově.
Velká pozornost je věnována sociální ob-
lasti, např. kvalitnímu stravování, mimopra-
covním aktivitám, dalšímu profesnímu roz-
voji apod. Pravidelně se u nás setkáte se stu-
denty škol na praxích či při zpracování diplo-
mových prací.

Podle statistiky 80 % hrubého domácího
produktu v Evropě generují rodinné firmy.
FAMILY BUSINESS má ve světě dobré
jméno a zahrnuje globálně proslulé značky.
Proč?

Rodina je základem společnosti. Ve fun-
gující rodině si otevřeně vyříkáte i nepří-
jemné věci. Rodina vede k zodpovědnosti
k lidem a majetku. Rozhodování probíhá
velmi flexibilně.

Je podnikání v rodinném podniku výhodou,
jaké jsou jeho plusy a mínusy? 

Jako smluvní manager v rodinné firmě
cítím větší odpovědnost za své rozhodování.
Již s druhou generací majitelů se setkávám
osobně a určitě se informujeme otevřeně.
I v časech zlých probíhala přímá diskuze
s majiteli a dá se říci, že rozhodnutí byla spo-
lečná. Co se nyní učíme společně je komu-
nikace v multikulturální společnosti. Je žá-
doucí, aby lidé v projektových týmech byli
takříkajíc z celého světa. Vyvíjíme a vyrá-
bíme do celosvětových výrobků, musíme

tedy celosvětové standardy chápat, dále
rozvíjet a přitom zachovávat kouzlo a rozma-
nitost jednotlivých národních kultur. A v tom
vidím také jednu z výhod rodinné firmy.

Většina rodinných firem podle nedávného
průzkumu provedeného v České republice
vnímá jako svou výhodu flexibilitu, stabi-
litu, dodržování etiky v podnikání i atmo-
sféru ve společnosti. Na druhou stranu
mají rodinné podniky potíže se svou uza-
vřeností. Ta sice vytváří jistou bariéru
a firma je méně zranitelná, členové rodiny
ale nemusí vždy vidět možná rizika a umět
se jim bránit. Souhlasíte s touto charakte-
ristikou?

Jsme flexibilní a nemyslím, že bychom
jako rodinná firma byli uzavření. Např. pro
studenty vytváříme informačně otevřené
prostředí a mnoho našich diplomových
prací je zveřejňováno na stránkách universit. 

Pro informaci bych chtěl doplnit, že zá-
zemí v prostorách kláštereckého závodu na-
cházejí vysokoškolští studenti, ale také žáci
vyšších odborných škol a učilišť. Studenti
zde v rámci diplomové práce pracují na kon-
krétních projektech, které jsou později vy-
užity v praxi. Firma BOS studenty finančně
podporuje a zajišťuje jim ubytování a stravu
po dobu stáže.

S tím souvisí podnikatelské prostředí v ČR,
které je firmami často kritizováno. S jakými
problémy se ve své praxi v tomto směru po-
týkáte?

S žádnými vážnými problémy se nepotý-
káme. A běžné problémy jsou od toho, aby
se řešily. Práci, tedy zakázky pro naše vý-
robky v automobilkách nám dodává naše
německá centrála. Pro nás bývají poněkud
delší jednání při stavebních pracích či při
převodu pozemků po privatizaci.

V základním principu týmové práce 
vycházíme prakticky z Baťovy soustavy řízení,
řekl CzechIndustry Vítězslav Ernest, generální ředitel BOS Automotive Products CZ

Předávání květin spolupracovnicím k jejich mezinárodnímu svátku
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Jak vyplývá z letošního konjunkturálního
průzkumu Česko-německé obchodní a prů-
myslové komory (ČNOPK), celých 92 pro-
cent firem by si pro své investice opět vy-
bralo Českou republiku. Vyhlídky českého
hospodářství hodnotí investoři především
z Německa jako stabilní, vývoj vlastní eko-
nomické situace vidí optimisticky. Firmy
plánují zvýšení investic a přijímání nových
zaměstnanců. Shodují se s výsledky prů-
zkumu záměry vaší mateřské společnosti
v SRN?  

Česká republika je pro naše majitele na-
dále atraktivní. Nemyslím tím levnou pra-
covní sílu. Za patnáct let výroby v Klášterci
jsme ukázali schopnost kvalifikace a produk-
tivity.  Majitelé u nás dále investují do nej-
novějších technologií a pozemků. Na konci
loňského roku jsme zakoupili nejmodernější
CNC cutter na vyřezávání přístřihů z kůže
a rozšiřujeme tím naše znalosti ve výrobě lo-
ketních opěrek potažených kůží. Za posled-
ních čtrnáct měsíců jsme přijali další výrobní
projekty a zdvojnásobili počet našich za-
městnanců ve výrobě. V letošním roce jsme
uzavřeli cenová jednání a zakoupili dalších
35 000 metrů čtverečních pozemků – to je
bezpochyby pěkný dárek k našemu patnác-
tiletému výročí.

BOS Automotive Products CZ letos oslaví
své patnácté narozeniny. Co Vy osobně po-
važujete za největší úspěch, kterého bylo
dosaženo a naopak co takříkajíc za promar-
něnou šanci?

Především jsme v Klášterci vybudovali
vysoce kvalifikovaný tým lidí, kteří takříka-
jíc táhnou za jeden provaz bez ohledu na

to, v jaké pozici pracují. Řada našich reali-
zovaných výrobních řešení stojí v popředí
zájmu celé společnosti BOS. Vybudovaný
výrobní systém podporovaný ucelenými
intranetovými aplikacemi hned tak někde
ve světě neuvidíte. Za dobu existence se
k nám vrátila řada našich zaměstnanců,
kteří byli zlákáni sliby jiných firem a oni se
pak přesvědčili, že naše otevřená firemní
kultura je to, kde chtějí skutečně pracovat.

Mateřská společnost nám nabízí převzetí
dalších činností s vyšší přidanou hodnotou,
aktivit v oblasti projektového manage-
mentu a vývoje. V této oblasti pokulhá-
váme. Sami si musíme vychovávat své od-
borníky, region Chomutovska nemá dobrou
pověst a přilákat hotové odborníky je
opravdu tvrdý oříšek. O neexistující kon-
cepci vzdělávání a zejména zájmu o tech-
nické obory u nás v Čechách, ale i v celé Ev-
ropě je zbytečné hovořit. S tím se musíme
poprat sami stejně jako další strojírenské
firmy a společnosti, od státu zatím podporu
očekávat nemůžeme, i když situace už za-
číná být kritická.

Jakou filozofií se řídíte ve vztahu k zákazní-
kům?

Zákazník je sice pán a měl by být partne-
rem. Dodavatele v celém řetězci automotive
dnes vybere automobilka a ti by pak měli
spolupracovat a skutečně myslet na win to
win principy. A také jako v každé fungující
rodině, slušná otevřená komunikace musí
být jazykem mezi zákazníkem a dodavate-
lem. Není důležité zda při obchodním jed-
nání, nebo mezi kvalitáři či vývojáři. Světová
konkurence nespí a Evropa a firmy mající

své matky v starém kontinentě musí být ve
slušnosti v popředí. 

V Česku jsme dnes v paradoxní situaci. Na
jedné straně máme zhruba půl milionu lidí
bez práce a přitom firmy marně hledají přes
100 000 zaměstnanců v technických a dal-
ších profesích. Lidé si dnes už zaměstnání
nevybírají jen podle výše platu, ale také
podle prostředí, v němž budou pracovat.
Jakou strategií se řídíte v politice zaměst-
nanosti? Můžete nám přiblížit výhody, které
zaměstnancům poskytujete?

Zaměstnanci, u nás ve firmě více použí-
váme termín spolupracovníci, u nás pra-
cují v týmech. V týmu dosažené bonusy za
výkon, kvalitu a dosahování standardů
v bezpečnosti práce a pořádku jsou pak
rozdělovány jednotlivým členům. Dbáme
na zdravý životní styl včetně oblasti stra-
vování a spolupracovníkům poskytujeme
kvalitní jídla v naší jídelně a kavárně,
z větší části náklady na stravování dotu-
jeme. Máme rozsáhlý motivační program
zahrnující i masáže, podporu mateřských
škol, každý měsíc vyhodnocujeme a odmě-
ňujeme nejúspěšnější tým měsíce, vyhod-
nocujeme i tým roku. Společně slavíme
Den dětí, mládež zveme do naší firmy, aby
si vyzkoušela práci svých rodičů.  Tradič-
ním se stal náš každoroční vánoční ples
v závěru roku. Studentům poskytujeme
stravu, ubytování a hradíme jim náklady za
vypracované diplomové práce s konkrét-
ními přínosy pro firmu. Samozřejmě podle
dosažených celoročních výsledků vyplá-
címe spolupracovníkům třinácté a čtrnácté
platy.

Klášterecký výrobní závod BOS v kouzelném
prostředí údolí Ohře s Doupovskými vrchy v pozadí



15
3I2015

Povinností našich spolupracovníků je
dále se vzdělávat. Ani v době hospodářské
krize jsme nezastavili jazykové kurzy pro
operátory výroby a další pozice.

Kvalitní práce a zaměstnanecké benefity
jsou spojené nádoby. Měl jsem možnost si
prohlédnout vaše výrobní prostory – čis-
tota, pořádek, každý zaměstnanec přesně
ví, co má dělat a zda plní to, co od něj za-
městnavatel očekává. Přibližte nám prosím
princip řízení, který aplikujete?

Jak jsem již uvedl, naši spolupracovníci
pracují v týmech a výsledky týmu přepočí-
tané do bonusů, si pak tým rozdělí. Důležité
pro tým je znát priority v práci a jejím zefek-
tivnění. Základem je měsíční týmová
schůzka, kterou pravidelně svolává mluvčí
týmu a zve na ní i potřebné specialisty, kteří
se účastní i závěrečné konzultace při stano-
vení cílů na příští měsíc. Práce týmů je u nás
v Klášterci podpořena vlastním intraneto-
vým MES systémem, kdy výrobní týmy plá-
nují detailně výrobu a shromažďují potřebná
data pro další řízení výroby online přímo
z výrobních buněk. V základním principu tý-
mové práce vycházíme prakticky z Baťovy
soustavy řízení. Jak často slýcháme na kon-
ferencích a univerzitách po našich předná-
škách o týmové společnosti, jsme taková
mezinárodní česká firma s japonskými ští-
hlými výrobními linkami a pragmatickým

americkým řízením výroby z čísel podporo-
vaná německým kapitálem a obchodem.

Firma BOS svým sponzoringem podpo-
ruje nejrůznější sportovce z regionu a není
lhostejná ani k našim zdravotně postiženým
spoluobčanům a seniorům. Finančně při-
spívá na zlepšení kvality jejich života.

Když shrneme předcházející odpovědi,
které jsou hlavní důvody, proč se rozhod-
nout pracovat právě v BOS Automotive
Products CZ?

Otevřená rodinná firemní kultura je, mys-
lím, hlavní devizou naší firmy, což dokládají
navrátilci do našeho podniku. Dále je to
možnost prosadit se ve firmě celosvětově
a být v kontaktu se světovou špičkou v auto-
mobilkách, ale i v akademickém zázemí. Pro
operátory výroby pak rozmanitá škála moti-
vace včetně podpory volnočasových aktivit.

Nejen prací živ je člověk... Zapojujete se i do
volnočasových aktivit v Klášterci nad Ohří,
ale i v kraji?

Podporujeme např. aktivity v mateřských
školách, olympiády MŠ Bruslička jsou toho
příkladem. Máme svůj fotbalový tým, flor-
balisté se setkávají v pronajaté tělocvičně,
skupina nadšenců běhá půlmaratony.  Pod-
porujeme finančně i prací našich mechaniků
a naše spoluobčany se zdravotním omeze-
ním.  Jsme jedním ze zakladatelů tradičního

Květinového plesu v Chomutově. Učíme
naše spolupracovníky nerozdělovat čas na
práci a volný čas, učíme je prostě žít a plně
je v tom podporujeme.

Jak hodnotíte spolupráci s městským úřa-
dem v Klášterci a okrese, ale i zástupci stát-
ních institucí?

Chápeme omezené finanční možnosti
obcí ve stávajících pravidlech. Snažíme se
pomoci v dopravní obslužnosti, opravili
jsme alespoň provizorně z vlastních ná-
kladů příjezdovou komunikaci a zajišťujeme
její osvětlení. Podařilo se nám společně se
stavebním odborem dotáhnout privatizaci
vjezdové komunikace. Výborné bylo nača-
sování aktualizace územního plánu a z něho
vyplývající typ na nákup dalších pozemků,
díky tomu jsme zakoupili již zmíněných
35 000 m2 dalších pozemků.

Dluh státních institucí vidím na Chomu-
tovsku v již zmíněné slabé pověsti regionu.
Potřebujeme příliv mladých kvalifikovaných
odborníků a k tomu musí být vytvořeny
podmínky, zejména k bydlení, a také po-
třebné zázemí pro volnočasové aktivity po
práci.

Otázka na závěr. Můžete nám přiblížit plány
na nejbližší období, obrazně řečeno od oka-
mžiku, kdy obdržíte občanský průkaz do
dosažení plnoletosti?

Zdvojnásobili jsme počet spolupracov-
níků ve výrobě a přijali nové projekty. Nyní
musíme převzít řízení projektů a být více sa-
mostatní v naší práci se zákazníky a naším
vývojem v Německu. Naší rolí ve skupině je
kompetence ve výrobě loketních opěrek
a zpracování kůže, další rozvoj operativního
systému řízení výroby (MES – manufactu-
ring executive systém) pro celý BOS.  Další
kapitolou bude prohloubit úroveň výroby
a nové technologie. Projekt BMW loketní
opěry se již rozjíždí a další plochy jsou k dis-
pozici. Takže nás čeká spousta práce. �

Pozn. redakce. Předtím, než se usku-
tečnil rozhovor s panem generálním
ředitelem, jsme byli pozváni, abychom
navštívili závod v Klášterci nad Ohří
a blíže se seznámili s tím, jak funguje
rodinná firma. Čisté pracovní pro-
středí, výborně zorganizovaná výroba
včetně odpovídajících informačních sy-
stémů, stravovací a další zázemí, za
které by se nemusely stydět špičkové
firmy na západ od našich hranic. Pozi-
tivní vliv německé matky je tady znát
na každém kroku. Známé přísloví říká,
že je lépe jednou vidět než stokrát sly-
šet. V každém případě to byla pro nás
zajímavá a poučná cesta. Kromě náv-
štěvy závodu jsme totiž měli možnost
poznat blíže město a zdejší krajinu.
Punc, který měl kraj v době reálného
socialismu, je dávnou minulostí. Bohu-
žel, zakořeněná představa Chomutov-
ska jako kraje prachu a šedi, stále pře-
trvává v myslích zejména našich star-
ších spoluobčanů. Proto je dobré přijet
a vidět a nenaslouchat zaručeným
zprávám v duchu jedna paní povídala...

Šicí linka loketní opěry VW MQB

Operativní porada managementu s ředitelem přímo ve výrobě s využitím on-line MES



Její historie je odrazem složitého spole-
čenského i hospodářského vývoje v naší
zemi. A také svědectvím o jejím význam-

ném podílu na rozvoji průmyslu v Čechách
a na Moravě a její poctivé službě zákazníkům.
Společnost MSV Metal Studénka, je důstoj-
ným pokračovatelem 115leté tradice kováren-
ské výroby této významné české továrny.
Ing. Iva Lázeckého, generálního ředitele, jsme
se zeptali:

Pane generální řediteli, tradice kovárenství
ve Studénce si v letošním roce připomíná
115. výročí svého vzniku. Jak se daří kovárně
v současné době?

Představit firmu je možné z mnoha po-
hledů. V krátkosti lze o MSV Metal Studénka
říci následující. Jsme společností, která má
190 aktivních odběratelů, exportuje do 22
zemí a je evropským lídrem v oblasti výroby
nárazníků, šroubovek, háků, táhlových

ústrojí a náhradních dílů pro železniční va-
gony – to vše se nám podařilo i přes histo-
rické a vlastnické peripetie v uplynulých le-
tech. Současným vlastníkem je JET I., Inves-
tiční fond, a.s., který je spravován investiční
společností Jet Investment Management,
a.s.  Firma si v krátkém čase vytvořila dobré
jméno mezi odběrateli i dodavateli a stala
se významným hráčem na strojírenském
trhu. A má ambici tuto pozici nadále upev-
ňovat.

Kde všude nacházejí produkty nesoucí ozna-
čení MSV Metal uplatnění?

Mimo Evropskou unii dodáváme naše vý-
robky do zajímavých teritorií jako Maroko, Alžír
nebo Norsko. Našim strategickým obchodním
cílem je zaměřit se na odběratele tam, kde již
máme odběratele v oboru železnice. Firma
chce nabízet zákazníkům opracované výkovky
a výlisky, a to plošně ve všech oborech a po-

skytovat komplexní a moderní sortiment dodá-
vek pro klíčové výrobce a opravny vagonů
v Evropě. Dalším z cílů je zvýšit významně na-
bídku barvených a lakovaných výkovků. Naší
předností je, že naše výrobky vykazují opravdu
špičkovou kvalitu a komplexnost jejich dodá-
vek pro naše zákazníky stále roste. Od roku
2012 jsme zvýšili tržby o 22 %.

Jsou pro vás perspektivní i jiné obory než
obor železnice? 

Naše pozice v dodávkách pro železnici je re-
lativně stabilní. Jedná se o to,  že potenciál ná-
růstu v tomto oboru je do  jisté míry omezený,
což je důvod  proč se v posledních letech sna-
žíme rozvíjet obory jako jsou automotive, ener-
getika, stavebnictví, zemědělství. Tyto obory re-
prezentovány výkovky, výlisky a většími mon-
tovanými celky, představují asi 13 % produkce
pro automotive, 8 % pro zemědělství a pak jsou
to dodávky pro stavebnictví a energetiku.

Našim zákazníkům poskytujeme 
komplexní výrobní servis s dodávkou výkovků na klíč
Vagonka ve Studénce byla založena v roce 1900 jako akciová společnost Staudinger Waggonfabrik,
A.G. se sídlem v Butovicích. Továrna, jejíž součástí byla od počátku také kovárna, výrazně zasáhla do
života obyvatel původně zemědělského kraje. 

16
3I2015



Z vašich předcházejících slov vyplývá, že jed-
ním z klíčových provozů je kovárna. Do jejího
rozvoje investujete nemalé finanční pro-
středky... 

Máte pravdu. Kovárna je neustále rozvíjena
a modernizována. V letech 2013 a 2014 jsme
investovali cca 120 milionů korun do nových
technologických pracovišť, která zvyšují kva-
litu a produktivitu práce a modernizují vý-
robky - nárazník a táhlo. Pro tyto inovativní
projekty MSV Metal Studénka získala čás-
tečně dotace. Na období 2015 až 2017 počí-
táme s dalšími investicemi řádově 140 až 160
milionů korun do technologií, které budou
snižovat energetickou náročnost výroby, a do
technologií, díky jimž budeme zákazníkům
dodávat již opracované, popřípadě i povr-
chově upravené výkovky. 

Kovárna je a bude orientována portfoliem
výrobků pro železnici. Dnes zastřešuje dělení
materiálu, lisovnu, kovárnu, obrábění vý-
kovků a výlisků, montáž podsestav, vlastní
nástrojárnu a v letošním roce přibyla i la-
kovna. 

Konkurence nespí, jaká opatření chystáte pro
to, abyste si i nadále udrželi svou pozici na
trhu?

Chceme-li docílit toho, abychom byli i v bu-
doucnu konkurenceschopní, mohli garanto-
vat zaměstnanost, byli schopni nadále navy-
šovat kapacitu výroby i prodeje a udržet si
své postavení na evropském trhu, musíme
stále inovovat výrobky a technologické po-
stupy, investovat do vzdělání a kvalifikace za-
městnanců, modernizovat pracoviště, ať už
vlastními kapacitami, nebo ve spolupráci
s odbornými vědeckými ústavy, vysokými
školami. Během tří let by měla firma projít vý-
znamnou modernizací a zároveň zvládnout
procesy, které ji konkurenčně posunou dál
a budou znamenat perspektivu i v následují-
cích letech.

Zákazníci se dnes nespokojí jen s kvalitními
výrobky, to berou jako samozřejmost, ale po-
žadují něco navíc. 

Toho jsme si vědomi, a proto péči o záka-
zníky řadíme v MSV Metal Studénka ke stra-
tegickým cílům firmy. Každoročně získáme
dva až tři nové, kteří přicházejí se sériovější
výrobou přibližně deseti nových položek vý-
kovků, popřípadě výlisků. To vždy znamená
spolupráci minimálně na tři až pět let.  Nové
příležitosti pro dodávky vidíme v konjunktur-
ním i konkurenčním trhu v Turecku, mapu-
jeme sousední Polsko, kde by se měl zásadně
zvýšit podíl financí i dotací do obnovy želez-
nice a vozového parku. V hledáčku je také trh
Francie, Španělska, Portugalska a Itálie, kde
už se MSV Metal Studénka daří meziročně
navyšovat objemy dodávek. V letošním roce
už máme uzavřené kontrakty, které by měly
rozšířit výrobkové portfolio firmy o 20 polo-
žek, z toho je 40 % sériovější povahy na více
jak 3 roky.

Na co se především soustředíte v oblasti vý-
zkumu a vývoje? 

Nedílnou součástí výzkumu a vývoje je ze-
jména inovace. Z našeho pohledu vnímáme
inovaci ve třech základních oblastech. 

První jsou inovace technologických po-
stupů a procesů. Investovali jsme spoustu
prostředků a času do simulací kovárenských

a metalurgických procesů. Při pořizování no-
vých technologií jsme se soustředili na mo-
derní know-how dodavatelů a většina z nich
má garantovat vyšší výkony jednotlivých pra-
covišť, při zaručené kvalitě a dosažení tech-
nologické úrovně finálního výrobku.

Druhá oblast - většina našich výrobků pro
železnici je unifikovaná, tudíž se soustředíme
zejména na prodlužování jejich životnosti, na
snížení nákladů na jejich údržbu na vagonech
a zejména na jejich lepší kvalitu. Pokud jde
o inovace výrobků pro ostatní obory mimo
železnici, pak se každý rok věnujeme mini-
málně několika tématům. Rok co rok rozšiřu-
jeme své portfolio minimálně o 5 až 6 nových
položek. Zejména akceptujeme požadavky zá-
kazníků, jako jsou přesnost, vysoká kvalita
a garantovaná životnost. Stále více se sou-
středíme na složitější výkovky. 

Třetí oblast výzkumu a vývoje patří spolu-
práci s výzkumnými ústavy, s vysokými ško-
lami, se speciálními projekčními a konstrukč-

ními kancelářemi či s metalurgickými výz -
kumnými pracovišti. V neposlední řadě je to
zvýšený požadavek na vzdělání, kvalifikaci
a profesní rozvoj našich zaměstnanců.
Všechny uvedené oblasti vždy musejí být
v nějaké symbióze. 

Čekají vás nové výzvy v oblasti prodeje a ob-
chodu? Jak se na ně připravujete?

Částečně už jsem na tuto otázku odpově-
děl. Chceme prezentovat naši sériovou vý-
robu a zejména pak MSV jako komplexního
dodavatele náhradních dílů pro železnici.
Jsme dnes již také komplexním výrobcem -
v rámci našich výrobních provozů zvládáme
vlastními silami všechny technologické pro-
cesy, což fakticky znamená, že našim zákazní-
kům jsme schopni poskytnout dodávku vý-
kovků na klíč. 

Již tři roky po sobě aktivně vystavujeme na
4 až 5 veletrzích, přičemž se snažíme každý
rok - dvě až tři z těchto akcí obměnit (veletrhy
v jiných zemích nebo jinak oborově zamě-
řené), tím chceme podporovat naši celo -
evropskou působnost.

Stále více cítíme, že je zde potenciál rozšířit
portfolio dodávek o segmenty i mimo Evropu
– aktivně se zaměřujeme na nová teritoria se
standardní škálou našich výrobků. 

Jak se připravujete na nové výzvy, které před
průmyslem stojí v souvislosti se čtvrtou prů-
myslovou revolucí?

Pojem vysoké robotizace a náhrada odbor-
ných dělnických profesí stroji, je pro náš obor
z části omezena, jelikož vysoký podíl lidského
know-how a lidské odbornosti v kovárenství
a metalurgii pořád zůstane. Na druhé straně
zejména při strojírenském opracování vý-
robků zvažujeme robotizaci některých praco-
višť. To je však možné jen u některých sériově
vyráběných dílů, což u nás, jako u zákaznicky
orientované firmy, není úplně standardem.
Samozřejmě tam kde to možné je, se snažíme
modernizovat a robotizovat - buď zcela nahra-
dit lidskou práci, nebo ji alespoň ulehčit, ze-
jména profesím, kterých je v dnešní době ne-
dostatek, jako jsou obráběči, frézaři a další. �
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Patříte k předním výrobcům průmyslo-
vých robotů. Co vše se pod tímto pojmem
ukrývá?

KUKA je výrobce průmyslových robotů
více než 40 let. Vyrábíme průmyslové ro-
boty pro veškeré aplikace v průmyslu,
zdravotnictví a vědě a výzkumu. Průmys-
lový robot je dnes stroj s pokročilým řídi-
cím systémem, vykonávajícím svou čin-
nost dle předem jasného programu. Pokud
ale pohlédneme do budoucnosti, budou
průmyslové roboty navíc pracovními asis-
tenty, kteří dokážou spolupracovat s lidmi.

Kde všude nalézají uplatnění?
Dnes již opravdu lze velmi těžko nalézt

oblasti, kde se průmyslové roboty nevy-
skytují. KUKA je navíc velmi aktivní i v seg-
mentech, kde je zatím robotů méně, třeba
v potravinářství, ve zdravotnictví, letectví,
vyspělém zpracování plastů nebo karbonu,
ale třeba i v zábavním průmyslu.

Nabízíte řešení šitá na míru potřebám zá-
kazníků, znamená to tedy, že co robot to
originál?

Roboty se vždy přizpůsobují konkrétní
aplikaci a jejímu technickému řešení. U zá-
kazníků s větším počtem robotů ale sledu-
jeme snahy o standardizaci, která snižuje

počet nutných náhradních dílů a zjednodu-
šuje údržbu, což je příznivé s ohledem na
TCO (Total Cost of Ownership).

Jaký ekonomický přínos přináší nasazení
robotů ve srovnání s klasickými procesy?

Průmyslové roboty dokáží některé pro-
cesy zjednodušit, jiné zefektivnit, další
zrychlit, u ostatních zmenšit náklady na

podlahovou plochu, zvýšit průchodnost
výroby, snížit náklady na údržbu, kon-
strukci, atd. Ekonomický přínos je daný
konkrétním řešením a aplikací.

Duší robotů jsou řídicí systémy. Vyvíjíte
a vyrábíte je vlastními silami nebo ve spo-
lupráci s dalšími subjekty?

Řídicí systém je jistě jednou ze zásad-
ních částí průmyslových robotů. KUKA je
výrobcem komplexních systémů a také je
sama vyvíjí. Již od devadesátých let se
snažíme o maximální otevřenost a použití
standardizovaných technologií, které uži-
vatelům přináší jednoduchost při použití
a integraci. V současné době pracujeme na
nových verzích řídicích systémů s ještě
jednodušší obsluhou nebo třeba integrací
podpory širokého pole aplikací.

Jaký podíl v činnosti společnosti má vý-
zkum a vývoj?

KUKA je pionýrem na poli výzkumu
a používání robotických technologií. Vzpo-
meňme například na robot LBR iiwa, který
je prvním sériově vyráběným robotem ve
světě umožňujícím přímou spolupráci
s člověkem. Minulý rok jsme na MSV zí-
skali zlatou medaili za nejinovativnější ex-
ponát v oblasti robotiky a automatizace,

Je zcela nepochybné, že robot se stane základním kamenem
spojujícím všechny ostatní složky Industry 4.0,
řekl CzechIndustry Radek Velebil ze společnosti KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka
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GmbH, organizační složka



čehož si velice vážíme. Vývoj těchto tech-
nologií ale nadále pokračuje a směřujeme
například do oblasti autonomizace prů-
myslových robotů, multisměrových robo-
tických platforem nebo přizpůsobování
konstrukce robotů aplikacím. Jsem si jistý,
že výsledky tohoto výzkumu budeme moci
opět ukázat na MSV. 

Můžete nám uvést konkrétní příklady vy-
užití robotů KUKA?

Jak již bylo řečeno výše, KUKA je aktivní
ve všech segmentech, Jako méně tradiční
mohu například uvést instalaci paletizač-

ního robotu v pivovaru Tambor. Jsem si
jistý, že se jedná o unikátní řešení vzhle-
dem k jeho celkovému počtu zaměst-
nanců. Zároveň tím také demonstrujeme
schopnost využití průmyslových robotů
KUKA i ve firmách s počtem zaměstnanců
nižším než 10.

Dodáváte nejen průmyslové roboty, ale
i další produkty, které zejména?

Spolu s průmyslovými roboty dodá-
váme kompletní portfolio podpory SW
funkcí pro jednotlivé aplikace, například
svařování, lakování, paletizaci, obrábění,

ale třeba také pro snadnou integraci ro-
botů do systémů řízených PLC, přes které
je pak možno robota bez znalosti jeho pro-
gramování použít v různých procesech.

Stojíme na prahu čtvrté průmyslové revo-
luce. Jakou roli v ní bude hrát robotizace?

Dnes je zcela nepochybné, že robot se
stane základním kamenem spojujícím
všechny ostatní složky Industry 4.0. Díky
své flexibilitě a možnosti dokonalé komu-
nikace je pro to ideálním nástrojem. Robo-
tizace samotná se bude významně měnit,
bude dostupnější, jednodušší na integraci,
přímo spolupracující s lidmi, ale určitě také
i v dalších oblastech, kde si to možná dnes
ani nedokážeme zatím představit.

Jste na ní připraveni, přesněji pracujete na
tom, abyste byli připraveni?

Ano, jsme členem organizace definující
standardy Industry 4.0 a sami se snažíme
tyto změny promítat i do budoucího vývoje
našich produktů.

Německo je hlavním obchodním partne-
rem České republiky. Myslíte si, že u nás
věnujeme dostatek pozornosti Industrie
4.0? Pokud ne, jaké kroky je třeba přijmout
pro nápravu?

Upřímně, zatím sleduji velký mediální
zájem. Jsem si ale jist, že Česká republika
vzhledem ke geografické, ekonomické
a technologické blízkosti, bude dění přede-
vším v Německu následovat, tak jak se to
stalo již v případě jiných technologií. �
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  Přidejte ke starým osvědčeným postupům nové technologie. Když to uděláte chytře, výsledek Vás ohromí.
Vedle ICT technologií rozumíme také pracovním postupům v různých odvětvích. Díky tomu jsme schopni poradit, jak Vám moderní ICT technologie pomohou 

zvýšit efektivitu Vaší práce. Nejdříve se seznámíme se specif iky pracovních postupů a prostředím klienta. Aplikujeme zkušenosti z již úspěšně zrealizovaných 

projektů. A na základě toho předkládáme návrhy řešení. Staráme se o to, aby přidaná hodnota navrhovaného řešení byla větší než investice do ICT technologií. 

Proto společně s návrhem řešení předkládáme kalkulaci ekonomické návratnosti. Dbáme také o to, aby navrhovaná řešení využívala ICT technologie kompatibilní 

se standardy klienta. Dostanete tak od nás řešení zvyšující efektivitu Vaší společnosti. Navíc včas a s výjimečným poměrem cena/výkon.

To je ovšem jenom jedna z mnoha věcí, jež za posledních 20 let udělaly z Unicorn Systems renomovanou společnost, která dnes poskytuje ty největší informační 

systémy v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích, energetice, průmyslu, obchodu i veřejném sektoru po celé Evropě.



Můžete nám představit společnost PEGA
Hoist?

Jsme malá rodinná firma, založena byla
v roce 1994, ale s bohatými zkušenostmi
z oboru. Založil ji můj tchán Rudolf Vaněček.
Ten byl jazykově vybavený a měl bohaté zku-
šenosti ze svého působení v podnicích zahra-
ničního obchodu před rokem 1989, kde se po-
dílel na vývozu strojírenských celků včetně
výtahů, ale i z podnikání, do kterého se ak-
tivně pustil prakticky hned po změně režimu.
Já jsem byl pozván do firmy před dvanácti
lety, od té doby jsme ji zečtyřnásobili, dosáhli
řady světových rekordů a tak dále. Počet za-
městnanců se pohybuje mezi 70 až 100, ve
špičkách jsme jich měli 120. 

Jsme česká firma v Česku, platíme české
daně, nemáme žádné úvěry – tak tomu bylo
a tak to i bude. Měli jsme řadu nabídek od na-
šich konkurentů, hlavně ze Švédska, pro něž
jsme byli nebezpeční a tak nás chtěli koupit.
My jsme je prokoukli, oni na nás šach a my
mat, „koupili“ jsme si jejich prezidenta, který
u nás čtyři roky pracoval. 

Naší filozofií je dělat ve svém oboru to nej-
lepší, neděláme velké série, ale to co produ-
kujeme je buď jedinečné, nebo specifické. Za-
čínáme tam, kde ostatní už nemohou. Buď vý-
konností, individuálními omezeními, nebo
kreativitou. A tam my vyhráváme. Vše vy-
mýšlíme a projektujeme sami, včetně static-
kých kalkulací, a taky sami vyrábíme. Kromě
standardních dílů, které musí všichni nakupo-
vat. V našem případě to jsou motory, převo-
dovky, frekvenční měniče. Samozřejmě naku-
pujeme to nejlepší, co je na trhu. Na tom ne-
šetříme. Naopak šetříme na managementu,
těch nemáme několik vrstev. Jsme jedna ro-
dina, jeden management. Všichni ostatní jsou
produktivní zaměstnanci, počítám mezi ně

i nás. Zde získáváme úspory na nákladech.
Potom dokážeme nabídnout elegantní sta-
tické řešení a porazit tu nejlepší světovou
konkurenci. Někdy cenově, ale především
lepším technickým řešením. To nás také do-
stalo na stavbu nejvyšší budovy světa. 

Do oboru jsme přispěli minimálně deseti
technickými inovacemi, které jsme patento-
vali. I ti největší světoví lídři je od nás dříve či
později nějakou formou kopírovali. Uvedu ně-
kolik příkladů. Byli jsme první, kteří zavedli
frekvenční měniče při rozjezdu, brždění a zpo-
malování výtahu, byli jsme první, kteří měli
roznášecí pastorky, tedy technologii, která
snižuje síly mezi hřebenem a pastorkem na
polovinu a tím se zvyšuje až dvakrát životnost
zařízení, s otevřenou převodovkou rovněž na
dvojnásobek. 

Důkazem našeho tahu na branku je i to, že
PEGA dnes má v německé společnosti SEW,
což je výrobce motorů a převodovek s 15 ti-
síci zaměstnanci po celém světě, svého člo-
věka. Jsme sice z hlediska objemu odebra-
ných motorů a převodovek pro německou
firmu malým zákazníkem. Jenomže díky
naším inovacím mu přinášíme světová pr-
venství, a tak jsme klientem s velmi exkluziv-
ním postavením.  

Exportujeme téměř ze sta procent, v České
republice naše výtahy najdete na pár elektrá-
renských komínech s výškou přes 200 metrů.
Čtyři výtahy budeme mít v budově v podobě
obráceného V, která se má stavět v Praze na
Pankráci. Vyvážíme od Austrálie, kde jsme
velmi silní, až po Spojené státy, naše výtahy
jsou například v Kalifornii. Jsme v Rusku
v nejvyšší budově Evropy. Nerad bych to za-
křikl, ale zřejmě vyhrajeme dodávku pro bu-
dovu Gazpromu v Sankt-Petěrburgu o výšce
507 metrů.

I ti největší světoví lídři od nás dříve 
či později kopírovali naše inovace,
řekl CzechIndustry Pavel Policar, ředitel pro mimořádné projekty
společnosti PEGA Hoist
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PEGA na nejvyšší
stavbě Evropy...



Když to shrnu, tak chceme být i nadále čes -
kou rodinnou firmou, přiměřené velikosti,
s vysokou specializací a vlastním vývojem.

Co vše si máme představit pod slovy mimo-
řádné projekty?

Jsou to dodávky do všech průmyslových
odvětví od cementáren až po rafinérie, elek -
trárny, chemičky, potravinářský průmysl např.
v USA. A logicky pro stavebnictví. Chtěl bych
podotknout, že využíváme hřebeno-pastorko-
vou technologii. Znamená to, že máme
vlastní pohonnou jednotku, většinou na
vrchu, jedeme po vlastním stožáru a převo-
dem je hřeben a pastorek, čili ozubení. 

Mimořádné projekty, tedy vše, co zavání
světovým rekordem a je nestandardní, tak
mám na starost já. Od nabídky až po dokon-
čení realizace, to znamená až po sundání po-
sledního výtahu. V případě, že výtah v ob-
jektu zůstává, většinou v průmyslu, tak až po
certifikaci a jeho předání zákazníkovi.     

Získat zakázku na výstavbu výtahů v nejvyšší
budově ve světě jistě nebylo snadné. Kromě
dalšího jste museli prokázat, že umíte a do-
kážete dílo realizovat podle požadavku in-
vestora. 

Skutečně to nebylo snadné. Měli jsme v té
době v Dubaji přibližně čtyřicet věží zhruba
200metrových. Když jsem viděl vizualizaci
chystaného mrakodrapu, tak jsem si řekl, že
je to pro mne jako zkušeného sportovce ob-
rovská výzva. Dva roky jsme o tu zakázku usi-
lovali. Až jsme vyhráli. V té době jsme si ne-
uvědomovali, že je to první kapitola. Úspěšně
jezdit několik let světový rekord v podmín-
kách arabských emirátů, to znamená v pod-
mínkách extrémního tepla, vlhka, působení
vysoce korozní mlhy vlivem blízkosti moře,
do toho ještě písečné bouře, prach a tak dále. 

Staveniště, kde pracovalo ve špičce 12 000
zaměstnanců, bylo plně závislé na jeřábech
a na nás. Jeřáby přepravují armatury a další
velké věci a vše ostatní – lidi i materiál vozí vý-
tahy. Měli jsme tam 16 výtahů PEGA, které
jezdily sedm dnů v týdnu, čtyřiadvacet hodin
denně. Přitom intenzita vertikální přepravy na
tomto staveništi byla dvacetkrát větší, než je
u průměrného staveniště v Evropě. Výtah tam

najezdil za 4,5 roku řádově tolik jako za 80 let
na staveništi v Evropě. Na druhou stranu jsme
nemohli mít lepší testovací polygon v extrém-
ních podmínkách, než byl tento. Technolo-
gicky nás to posunulo hodně kupředu.   

Denní sankci za neježdění na stavbě jsme
měli ve výši 150 000 dolarů. Při koncepční
chybě by to zlikvidovalo naší firmu během
několika měsíců. Pravdou je, že jsme skončili
bez jediného dolaru sankce a s pozitivním re-
ferenčním dopisem. 

Pro přesnost bych doplnil, že mrakodrap
Burdž Chalífa, dříve Burdž Dubaj, měří 828
metrů a má 162 pater.        

Kdo byli vaši hlavní konkurenti?
Bylo to švédská firma Alimak. Ta do té

doby stavěla všechny nejvyšší budovy ve
světě. Měla spoustu referencí. My jsme měli
200 až 300metrové budovy, ale věřili jsme
naší technologii. Přesvědčit investora, že
jsme ti praví, i když nemáme super reference,
bylo hodně těžké. Švédové se bránili, proti tři-
ceti jejich inženýrům stáli dva či tři Češi ve-
deni doktorem Pavlem Policarem.   

Co především rozhodlo, že jste byli vybráni
právě vy?

Elegantnější technické řešení a přímý tah
na branku. V konsorciu byl korejský Sam-
sung, což je obrovská stavební společnost,
který předtím vždy pracoval se Švédy, ale
také Arabtec Construction, která má kolem
šedesáti tisíc zaměstnanců, a to byl náš zákaz -
ník. Oni nám pomohli, stejně jako pomáhal
Samsung našim konkurentům. 

Zde odbočím. Často se mne ptají, co bylo
pro mne největším zadostiučiněním. Ne to, že
jsme odjeli světové rekordy, ale morální ví-
tězství. Samsung nám v počátcích nepřál,
házel nám klacky pod nohy, jak mohl. Nejed-
nou jsme na sebe doslova řvali. Když se za
4,5 roku sundal poslední výtah, tak stejní
chlapi ze Samsungu za vámi přijdou, podají
vám ruku a řeknou Mister Pavel, děkujeme,
odvedl jste výbornou práci. Na kterém mra-
kodrapu se příště potkáme... Byly mnohem zi-
skovější projekty než tento a jsou doteď.  Tady
to bylo především o již zmíněném morálním
vítězství.
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A také na nejvyšší
budově v Las Vegas



Získat zakázku je první krok, tím druhým je
sjednání podmínek, za nichž se uskuteční.
Jak probíhalo vyjednávání?

Velmi těžce. Když už jsme za sebou měli
technickou fázi vyjednávání, tak nás tlačili ko-
merčně dolů. Jednou jsme tam s tchánem
seděli, mrkli jsme na sebe a řekli, jdeme do
toho vabank. Chtěl na nás další a další slevy,
tak jsme řekli, že končíme a odcházíme.
Zvedli jsme se a šli ke dveřím. Modlili jsme
se přitom, aby nás zavolali zpět. Dva a půl
roku práce by přišlo vniveč. Skutečně se tak
stalo. Džentlmeni, vraťte se zpět, určitě se
nějak dohodneme, pro nás znělo jako rajská
hudba. V tu chvíli bylo jasné, že zakázku do-
staneme.   

Smlouva je podepsána a nastává etapa re-
alizace. Přibližte nám prosím, co vše zakázka
obsahovala?

Řadu podmínek nejrůznějšího druhu. Tech-
nických, sankce a tak dále. Je třeba si uvědo-
mit, že postupně na nás bylo závislé celé sta-
veniště. Pomáhali jsme jim s vertikální logis-
tikou přepravy, tím, jak nejefektivněji výtahy
využít. 

Doplním, že jsme instalovali výtahy, praco-
vali pro nás místní lidi právě z Arabtecu, kteří
už byli zaškoleni na naši technologii, ale vše
je o lidech. I sebekvalitnější auto potřebuje
kvalitní péči. Zpočátku jsem tam byl každý
měsíc, abych dozoroval, jak probíhají údržba,
servis a seřizování výtahů tak, aby vydržely
a měly minimální spotřebu náhradních dílů.
Dokázali jsme to s jejich rekordně nízkým
počtem. Absolutně neuvěřitelným. I to se pro
nás stalo výbornou referencí, i když zisk
z toho měla stavební společnost.       

Část zařízení se vyráběla v Česku, co přede-
vším?

Vše se projektuje, počítá, vyrábí a montuje
v Česku s výjimkou dílů, které nakupujeme.
A pak se dopravovalo kontejnery do Dubaje.

Kolik zaměstnanců PEGA Hoist působilo na
stavbě?

Měli jsme tam 15 až 20 místních údržbářů,
kterým jsme ve 4 lidech z Česka pomáhali se
stavbou výtahů, a pak jsme dohlíželi, aby dě-
lali precizně jejich údržbu. 

Jaké podmínky museli splňovat?
Vysoká kvalifikace, bezpodmínečné do-

držování pravidel bezpečnosti, jazykové
schopnosti. Když jsme začínali, tak u nás byli
„bezpečáci“ téměř každý den, aby se nám
něco nestalo. Skončilo to po dvou měsících
tak, že jsme měli absolutní volnost na stavbě,
nikdo nás nehlídal. My jsme toho samo-
zřejmě nezneužili, pracovali jsme v 700 me-
trech, vše přivázané k sobě. Stačilo, aby nám
upadla matka nebo šroubovák a dole by to
byl projektil a mohl by zabít člověka. 

Svým přístupem jsme získali u partnerů re-
spekt profesionální, technický, komerční
i z pohledu bezpečnosti práce.      

Jak byla organizovaná stavba největšího
mrakodrapu?

Militantně až agresivně. Hlavní roli ve
stavebním konsorciu měl Samsung, stave-
niště bylo skutečně řízeno jak kasárna, což
ve výsledku byl pravděpodobně správný
přístup.  

S kterými hlavními problémy jste se potý-
kali?

Jednak to bylo klima a dále to, že jedete
světový rekord. Nikdo před námi ho neod -
zkoušel a už vůbec ne v těchto klimatických
podmínkách. Navíc násobený intenzitou pře-
pravy. 

Co se stalo s výtahy po skončení stavby? 
Po dokončení věže, kromě permanentního

výtahu na vrcholu, byly demontovány a pro-
šly generální údržbou, aby bylo možné je opět
použít. Nyní již jsou na čtyřistametrových
stavbách v Abu Dhabi a v Saúdské Arábii.

Pega na této stavbě vytvořila světové re-
kordy. Můžete je konkretizovat? 

Za prvé náš výtah ujel (a jezdil) 425 metrů,
tedy nejdelší trasu, jaké kdy bylo dosaženo
hřebeno-pastorkovou technologií. Dalším re-
kordem je rychlost s plným zatížením (3,2
tuny) – 100 metrů za minutu. Jen pro zajíma-
vost, již řadu let dokáží naše výtahy jezdit
rychlostí až 120 metrů za minutu. Třetí rekord
se týká naší firmou umístěný nejvýše polo-
žený výtah nad zemí ve všech kategoriích se
základní stanicí v 611 metrech, tedy v samé
špičce mrakodrapu. 

Dá se naučit nebát se výšek nebo to musí mít
člověk v krvi?

Musíte to mít v krvi. Já jsem bývalý horo-
lezec a adrenalinový sportovec. Musím při-
znat, že jsem zodpovídal za své lidi, za to, že
se vrátí ke svým rodinám a tak na ty nejtěžší
věci jsem šel já. Osobním příkladem motivuji
své lidi, ale když jdu já, tak je tím zároveň
ochraňuji. 

V čem vidíte hlavní přínos této stavby pro
společnost a Vás osobně?

To, že jsme to dokázali, je největší klad.
Druhým je reputace, kterou jsme získali, sa-
mozřejmě jsme si skvěle otestovali technolo-
gii v těch nejtěžších podmínkách a konečně je
to referenční dopis, jenž nám otvírá dveře
k dalším zakázkám. 

Čím jste chtěl být v mládí?
V době studia na gymnáziu doktorem me-

dicíny. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fa-
kultu Karlovy univerzity v Praze, kde jsem
i učil, poté jsem absolvoval Imperiál College
- University of London. Oxford a Cambridge
jsou zaměřeny na přírodovědné a humanitní
obory, Imperiál College je zase špičková brit-
ská technika. Začal jsem se věnovat techno-
logiím, nicméně vodařinu a životní prostředí
mám jako koníčka dodnes. Jsem v předsta-
venstvech několika společností, pomáhám
i firmám.   

Napadlo vás někdy, že byste se věnoval pro-
fesi, která je dnes vaším chlebem?

Ne, nenapadlo.

Takže, jaká byla vaše cesta do společnosti
PEGA?

Měl jsem zkušenosti z mezinárodního busi-
nessu, s velkými projekty. Sice v jiném oboru,
ale měl. Samozřejmě díky studiu a mnoha
letům práce ve špičkových týmech v Británii
jsem dobře jazykově a odborně vybavený. Ro-
dině, do které jsem se přiženil, jsem svého
času pomáhal s vyjednáváním s naším hlav-
ním konkurentem švédskou společností Ali-
mak, která je lídr a zakladatel tohoto oboru
a chtěla pardubický podnik koupit. Zřejmě
jsem se osvědčil a tak jsem dostal nabídku,
abych pracoval pro Pegu. Nejprve jsem řekl
ne. Nakonec jsem „podlehl“ a nelituji toho.
Zažil jsem mnoho výzev a neopakovatelných
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zážitků, v jiném oboru bych zřejmě byl taky
úspěšný, ale to co jsem prožil a dosáhl s ro-
dinnou firmou je neoddiskutovatelné.   

Rozhodoval jste se sám nebo Vás ovlivnila
rodina, přátelé?

Výhodou bylo, že jsem v osmnácti letech
odešel z domova, z Vysočiny, na univerzitu do
Prahy a pak už jsem musel stát na vlastních
nohou. Když jsem odešel do Anglie, tak jsem
neměl žádnou maminku, která by mi vařila
a žehlila košile. Musel jsem být naprosto sa-
mostatný, nejenom uspět v businessu, ale
i po osobní stránce. Po skončení studia v Lon-
dýně jsem pracoval ve velké firmě v Man-
chesteru, kde jsem nakonec řídil až osmdesát
Angličanů. A to už není jen o jazyku, ale také
o přirozené autoritě a odbornosti.      

Pracujete na nejprestižnějších stavbách. Jaký
je to pocit být takříkajíc u toho?

Nádherný, prostě adrenalin. Stále získá-
vám nové zkušenosti, byl jsem manažerem
naší části v Burdž Chalífa. Ten projektovala
americká společnost z Chicaga. Stejná firma
projektovala kilometrový mrakodrap, který
má vyrůst v saúdskoarabské Džiddě. Kontak-
tovali nás v mezičase a my jsme jim s pár
věcmi poradili. Do dokumentace nás uvedli
jako preferovaného dodavatele. Prestižní
americká projekční kancelář, která navrhuje
nejvyšší budovy světa, uvedla malou českou
firmu. Mimochodem, v ocelové špičce  Budrž
Chalífa máme permanentní výtah navěky. 

A budete v Džiddě pracovat?
Vše je v běhu. Stručně řečeno, probíhá boj

o zakázky. 

Jak je vnímána Česká republika podle Vás ve
světě? 

Ve světě jsme vnímáni bez předsudků
a vzdělaní lidé vědí, že v české kotlině je stro-
jírenská a technická tradice. Ti méně vzdělaní
nás berou jako firmu, která je z Evropské unie,
má vše certifikované a výsledky. Svůj obrázek
si udělají až při společné práci. Když jste
dobří, tak si získáte renomé jednou provždy.
Samozřejmě k tomu patří skromnost, jazy-
kové vybavení na úrovni rovný s rovným, což
berou jako samozřejmost. A taky schopnost
vyjednávat, obhájit a prosadit svoje, když

mám pravdu, a schopnost přiznat otevřeně
chybu a okamžitě ji napravit. 

Výsledky vaší společnosti dokládají, že u nás
stále existují zlaté české ruce a chytré hlavy...

Samozřejmě, to je bez diskuse. Například
statiku výtahů v Burdž Chalífa jsme vymysleli
a spočítali sami. Protože to byl světový rekord,
tak nám nikdo nevěřil. Konkurenční Švédové
poukazovali to, že nám to spadne. Sedm ne-
závislých prestižních certifikačních institucí
nám to přepočítávalo. A taky dubajská univer-
zita a ČVUT. Všichni nakonec potvrdili, že jsme
měli pravdu. Dokonce to posvětili i z konku-
renčního Alimaku, kteří za minutu dvanáct při-
šli a řekli „hele, my už to umíme jako ta
Pega“. To ale bylo pozdě, už prohrávali.    

Při práci ve výškách se musíte stoprocentně
spolehnout jeden na druhého... 

Já nehlídám lidi, aby pracovali, já s nimi
pracuji, motivuji je vlastním příkladem. Kdy-
bych měl problémy s jejich morálkou nebo
kázní, tak by se mnou nikdy nemohli praco-
vat. Do kázně patří i připoutat se podle bez-
pečnostních pravidel.  Kdyby některý z nás
udělal průšvih, a nemuselo by to dopadnout
fatálně, tak bychom na staveništi skončili. Ne-
mluvě o tom, že by mohl ohrozit sebe nebo
někoho jiného. Dole, šest set metrů pod ním,
pracovalo 12 000 lidí.  Musíme se spoléhat
jeden na druhého, máme pekelně dobře vy-
brané lidi a pracuji s nimi jako s parťáky.  

Podle jakého klíče si vybíráte spolupracov-
níky, jak si ověřujete, že na to skutečně mají?

Dlouhodobě. Je pravda, že podle nás vybí-
ráme ty nejlepší, můj odhad je, že tak jeden
z deseti vydrží a pak je u nás dlouho. Máme
takové, kteří s námi začínali před dvaceti lety
na Příbramsku, když jsme koupili objekt v Par-
dubicích, tak se za námi přestěhovali.    

Jakými zásadami se řídíte ve své práci?
Pracovitost, poctivost, skromnost, odbor-

nost, jednání rovný s rovným, perfektní tech-
nické znalosti a výborné jazykové vybavení. 

Neměl jste někdy chuť sestoupit z výšin mra-
kodrapů a věnovat se jiné práci?

To víte že jo. V každé profesi jsou občas fru-
strující věci. I ve firmě se občas pohádáme,

ale dokážeme to nenosit v sobě. Ještě se
mnou lomcuje vztek, když přijde tchán, on je
mistr světa v tom, že to nenosí v sobě, já jsem
se to od něj naučil, a oba víme, že tu káru
chceme táhnout dál. Musíme umět zapomí-
nat a hledat konsensus. Když to bouchne
v komíně a dohádáme se, tak za deset minut
o tom nesmíme vědět a jít dál. Jakákoliv pře-
tvářka, jakékoliv politikaření v malé rodinné
firmě nemá žádný prostor. My makáme, ne-
děláme kariéru, nekopeme na své triko, ale za
rodinný dres. 

Samozřejmě v životě potkáte křiváky. Stalo
se nám, že někdo něco zvoral a najal si švý-
carského pojišťováka, aby nám prokázal, že se
Pega zmýlila. Musel jsem najmout profesora
z německé univerzity a argumentačně „rozse-
kat“ toho švýcarského pojišťováka, což se mi
nakonec podařilo. Věděl jsem, že pravda,
spravedlnost a bůh stojí na naší straně. Přesto
to bylo frustrující.

I v práci jsou někdy frustrující situace, lidé
občas udělají chybu, nikdy není vše jen rů-
žové, vždycky však musí být tah na branku.   

Kdybyste se dnes měl rozhodnout znovu,
zvolil byste stejnou profesní dráhu?

Ano.

Jste takříkajíc v jednom kole, co na to vaše
rodina?

A jsme u třinácté komnaty. Ve dvaapade-
sáti letech mám první generaci dětí, prin-
cezny pět a devět let. Můj problém vůči ro-
dině je nedostatek času. Pravdou je, že když
na ně mám čas, tak jim vlají vlasy. Obě jezdí
závodně lyže, mají motokrosové motorčičky,
hrají na hudební nástroje, učí se cizí jazyky.
Moje třináctá komnata je nafouknout den,
abych měl víc času na děti.     

Co byste vzkázal mladým lidem, kteří stojí
před rozhodnutím, zda studovat technické
obory či nikoli?

Jednoznačně ano, technika má budouc-
nost, k tomu cizí jazyky. A využít to, co jsme
my jako mladí neměli, sebrat se a jet do
světa. Máte obrovskou šanci, o které se nám
jen snilo, využijte ji, získejte si renomé
a vraťte se zpět. Krátce, s českou vlajkou do-
buďte svět.

�

Nejobtížnější práce ve výškách
dělá Pavel Policar osobně

Fandí adrenalinovým sportům,
v motokrosu předjíždí tak, že přeskakuje... 



Pokud mají dodávky z obnovitelných
zdrojů přesáhnout 30procentní hranici
na výrobě elektřiny, je základním před-

pokladem „zasíťování“. Tento proces již byl
zahájen. Úzce souvisí s tématy: „Smart Me-
tering“ – chytré měření, digitální rozvodny,
stejně jako regulovatelné místní trafostanice
i energetický management v kombinaci se sil-
nými stránkami německého průmyslu při za-
cházení s komplexními zasíťovými systémy.
To vše se může stát exportním šlágrem.   

„Když se do Smart Grid integrují inteli-
gentní místní síťové stanice, digitální chránící
zařízení a digitální rozvodny, dají se nalézt
zcela nové aplikace a vzniká mnoho nových
obchodních modelů, které si ještě ani nedo-
vedeme představit,“ říká Dr. Thomas Benz,
zástupce společnosti ABB a dodává: „Google
také nebyl založen dříve, než došlo k rozvoji
internetu! Proto očekávám velký investiční
impulz.“

Tyto procesy jsou nyní po celém světě peč-
livě sledovány, a proto němečtí odborníci vy-
zývají k co nejrychlejšímu rozvoji pilotních
projektů v Německu, které jsou předpokla-
dem pro dodávky na světové trhy. Velký
zájem o nové technologie je očekáván ze-
jména z Asie, USA a Blízkého východu, kde
vznikají Smart Cities s vysokými požadavky
na výkon („Performance“) a na bezpečnostní
standardy. 

Jednou z překážek rozvoje je aktuální ne-
dostatečná regulace pobídek, která není do-
statečnou podporou investic dodavatelů
energie a provozovatelů sítí do Smart Grid.
„Nyní investovat a poté čekat sedm let na re-
financování - toto riziko si na sebe nikdo ne-
vezme,“ říká k tomu Dr. Benz.

Energiewende ale nespočívá jen v inte-
graci obnovitelných zdrojů energie do dis-
tribučních sítí, i trochu opomíjené zvyšo-
vání energetické efektivity je podstatnou
součástí – tedy zavádění energetického ma-
nagementu v německých podnicích. V pro-
pojení energetické efektivity s obnovitel-
nými energiemi hraje klíčovou roli flexibilita
- už jen z toho důvodu, že je třeba stoupající
podíl obnovitelných zdrojů integrovat do
celého sys tému. A s tím zase souvisí nezas-
tupitelná role – digitalizace a robotizace
průmyslu, která v Německu nese název In-
dustrie 4.0. Právě ona umožňuje potřebnou
flexibilitu, aby se do budoucna mohl ener-
getický systém pružně přizpůsobovat spo-
třebě ve výrobě.

Trh s přístroji a systémy pro
Energiewende je zatím zklamáním 
Podobně jako u elektromobility se v Ně-
mecku zatím nedaří skutečně rozhýbat trh

s přístroji a systémy pro Energiewende. Vý-
robci zařízení a komponentů pro Energie -
wende jsou roztrpčeni zdlouhavostí, neko-
ordinovaností a hlavně chybějícími úpra-
vami rámcových podmínek, které by pod-
nítily poptávku. 

Výrobci elektřiny se nacházejí tak tro-
chu ve slepé ulici, neboť musejí uvažovat
v rámci dlouhých životních cyklů svých
zařízení a nejsou za své rizikové investice
dostatečně odměnováni. Proto se také
současná fáze může veřejnosti jevit jako
„přešlapování Energiewende na místě“
a vedou se o ní kontroverzní diskuze. Za-
tímco jedni kritizují, že „Wende“ zna-
mená „obrat“ – tedy vývoj, který má pro-
běhnout rychle, pro energetickou branži
a provozovatele elektrických sítí je už
současný vývoj příliš rychlý. Tyto obory
jsou zvyklé na velmi dlouhé investiční
cykly. Energiewende přitom nepřišla až
s havárií ve Fukushimě. Jejím „předstup-
něm“ byl zákon o podpoře výroby ener-
gie z obnovitelných energií EEG, který
vstoupil v Německu v platnost už před 15
lety.

Odborníci odmítají myšlenku, že by se
Energiewende dostala do slepé uličky. Zá-
roveň ale upozorňují, že vyšších podílů ob-
novitelných zdrojů na výrobě elektřiny
nelze dosáhnout bez „smart“ a bez „zasí-
ťování“.

Rostoucí výroba elektřiny 
z energie větru a slunce
Zatímco skutečně mohutné větrné elekt-
rárny se stavějí na severu a na východě až
v posledním období, vítězné tažení fotovol-
taiky neočekával nikdo. Mnohé energetické
firmy nepovažovaly za možné, aby domác-
nosti dosáhly výroby elektřiny, která by
stála za zmínku. K postupnému snižování
cen fotovoltaických technologií ale přistou-
pil jeden psychologický efekt – mnozí ob-
čané se chtěli vzepřít neoblíbeným energe-
tickým koncernům a ještě přitom vydělat.
A tak se z hnutí „Do-It-Yourself“- stal systé-
mový element dodávek energie, disponu-
jící v Německu 1,5 milionem malých foto-
voltaických zařízení s celkovým nominál-
ním výkonem 38 GW (téměř dvacetináso-
bek nominálního výkonu Temelína), který
je dodáván ponejvíce do sítě nízkého na-
pětí. K umožnění dalšího vývoje je ne-
zbytně nutná stabilizace elektrických sítí.

Regulovatelné transformátory místních
sítí jsou základním elementem
V Německu se pro ně používá zkratka
RONT (regelbare Ortsnetztransformatoren)
a jsou výchozím předpokladem pro hlad-
kou integraci obnovitelné energie do sítí
středního a nízkého napětí. Zatím se regu-
lovatelné transformátory používaly hlavně

ENERGIEWENDE a INDUSTRIE 4.0 spolu úzce souvisejí 
Jedním ze závěrů nedávného fóra špičkových německých představitelů oboru elektroniky bylo
konstatování, že vývoj obou hlavních současných trendů německé energetiky Energiewende
a průmyslu Industrie 4.0 je hluboce propojený. Vzájemně se mohou významně synergicky posilovat.
Německo prožívá historickou šanci stát se „zkušební světovou laboratoří energetiky zítřka“. Hovořilo
se také o obrovském exportním potenciálu, který pro německý průmysl představuje úspěšné zvládnutí
Energiewende. 
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u sítí s vysokým a středním napětím. S ros-
toucím podílem fotovoltaiky musí být apli-
kována automatizační technika, senzorika
a aktorika spolu s příslušným software v sí-
tích nízkého napětí. Pilotní projekty např.
firem RWE a ABB probíhaly už v letech
2009 - 2011. Nicméně ani dnes není pop-
távka nijak vysoká – provozovatelé se do
nové techniky nijak nehrnou, jak by se dalo
předpokládat. Důvodem je neexistence od-
povídajích pobídek pro zavádění vysoce
komplexních a přitom stále ještě do jisté
míry rizikových technologií a malý prostor
pro „proces učení se“. Přitom teprve pro-
pojením RONT se Smart Metering se z běž-
ných sítí stanou „inteligentní resp. chytré
sítě“ – integrované energetické informační
sítě, umožňující nové obchodní modely. 

Pobídky z roku 2009 zastaraly

Aktuální pobídky vznikaly v době, kdy byla
zcela jiná výchozí situace. Tehdy šlo hlavně
o odstranění neefektivností v provozu elek-
trických sítí a snížení nákladů za jejich pro-
voz. Současný regulační režim, který se
stal brzdou dalšího rozvoje, ale bude platit
až do roku 2019. V současné době je zapo-
třebí čekat až 7 let na refinancování aktuál-
ních investic. Jedním z možných řešení by
bylo povolení krátkodobého zvýšení síťo-
vých poplatků, které jsou spojeny s provo-
zem přenosové a distribuční soustavy. I tak
je ale zřejmé, že je současný stav neudrži-
telný a je zapotřebí nový regulační rámec.
Zasíťování je vysoce komplexní proces,
a všichni zúčastnění vstupují na „neprobá-
dané území“. To neplatí jen pro energe-
tický sektor, ale také pro pojem Industrie
4.0 – tedy digitalizaci průmyslu.

Průmysl 4.0 – průmysl váhá 
se zaváděním energetického
managementu
Pokud se staví nová továrna na „zeleném
poli“ je vybavována nejmodernější techni-

kou.  Stávající podniky ale pracují i s 30 let
starými stroji a chtějí je i nadále využívat –
proto se i v průmyslu jedná o postupný ví-
cerychlostní proces. Jedním z důležitých
kroků na cestě k Industrie 4.0 je zavedení
energetického managementu. Německý
průmysl se již sice asi tři až čtyři roky na-
chází na cestě zvyšování energetické efek-
tivity, ale při zavádění energetického ma-
nagementu ještě mnohé firmy zůstávají ve
„vyčkávacím postoji“. Vinou politiky došlo
i zde ke zdržení v aplikaci potřebných rám-
cových podmínek – teprve na jaře tohoto
roku byla definitivně odhlasována novela
zákona o energetických službách „EDL-G“,
která zavazuje podniky - nepatřící do kate-
gorie malých a středních – k povinnému
energetickému auditu do konce tohoto
roku. Výsledkem je, že podniky, kterých se
to týká „nevědí, kam dřív skočit“ a ostatní
zůstávají ve stádiu převládajícího stoic-
kého klidu.

Pro vedoucí pracovníky, zodopovědné
za výrobu, se jedná o složitou situaci.
Otázka energetické efektivnosti pro ně není
podstatným tématem v situaci, kdy přede-
vším musí zajistit včasné dodávky v pa-
třičné kvalitě. Proto se chovají spíše podle
motta: „Never change a running Systém“
(nikdy neměňte fungujícící systém).  Při-
tom přehlížejí fakt, že zavedení energetic-
kého managementu zlepšuje procesy.
„Energetický management doprovází vět-
šinou optimalizaci procesů“ – dodává
k tomu Torsten Hocke z firmy Weidmüller. 

Firma Weidmüller realizovala v Det-
moldu efektivní, energeticky transparetní
závod, kde mají zákazníci firmy možnost
vidět, že to skutečně funguje. A většina
žasne.

Bez energetické efektivity to nepůjde 

Německý průmysl už má jednu vlnu zavá-
dění energetické efektivnosti za sebou:
před nedávnem proběhl masívní přestup
na vysoce efektivní elektromotory a po-

hony s řízenými otáčkami.  Takto se po-
mocí poměrně jednoduchých opatření do-
sáhlo značných úspor. Návratnost investic
(ROI = Return-of-Invest) byla nejdéle tři
roky. Teď tedy německý průmysl stojí před
druhou vlnou zavádění úspor energií a ptá
se: Kde jsou ty další potenciály úspor a jak
jsou vysoké?

Aktuálně je spíše odstrašuje administra-
tivní „monstrum“, spojené se energetic-
kými audity, které pro ně naopak budou
znamenat nemalé náklady, a samy o sobě
nic nepřinesou. Navíc místo jednoduché
výměny elektromotorů bude zapotřebí
provádět měření v systému, tedy zřídit mě-
řicí místa, měření sledovat a srovnávat. Te-
prve pak bude možno zjistit skutenčné po-
tenciály úspor. A ještě se musí počítat
s různými „pastmi“, pokud se neposuzuje
systém jako celek. Jestliže se např. v hale
na vstřikované odlitky, která pracuje efek-
tivně na základě zpětného využití odpad-
ního tepla, sníží odpadní teplo jednotlivých
strojů, může být taková optimalizace kon-
traproduktivní.

Zatím nejsou předpisy pro firmy, kterých
se začíná letos týkat energetický audit,
nijak zvlášť přísné. Pro první certifikaci
v podstatě stačí měsíční odečty nadřaze-
ných měřičů. Pro optimalizaci energetické
efektivity ale nelze mnoho vyčíst z takto zí-
skaných dat. Musejí se indikovat jednotlivá
zařízení a procesy, které způsobují např.
odběrové špičky. K tomu Hocke pozname-
nává: „Po prvním certifikačním procesu se
nemusí moc dít. Jelikož se cykly (certifi-
kace) konají každé tři roky, můžeme pocítit
první dopady nejdříve za šest let – pokud
podniky nebudou chtít zavést rozumný
a celkový energetický management na zá-
kladě vlastního zvážení“. Zároveň uznává,
že zavedení energetického managementu
jako kroku směrem k Industrie 4.0, je velmi
komplexním procesem, který vyžaduje po-
čáteční investice a reorganizaci. Současné
poměrně nízké ceny energie navíc nevy-
tvářejí potřebný tlak.

Na druhé straně je také pravdou, že ně-
které obory průmyslu jsou již v digitalizaci
dále než energetická branže. Zatím aspoň
v elektrické síti nízkého napětí není hard-
ware zasíťován. Útěchou je, že v IT oddě-
leních energetických firem se napevno
„usídlily“ projekty, související se Smart
Metering.  

Energiewende pokračuje

Z výsledků expertní diskuze vyplývá, že
žádný z účastníků nepřipouští možnost
„stagnace“ nebo dokonce „ztroskotání“
Energiewende. Tu a tam sice stále dochází
k potížím a zdržením, ale to lze očekávat
u takto komplexního procesu s mnoha
aktéry z různých oborů a někdy zcela pro-
tichůdnými zájmy. �

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

Pramen: Markt&Technik 33/2015
Foto autor a Aleo Solar GmbH
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	CI03_15_46_47_Jaderná energetika_EGPINVEST _CI_SABLONA
	CI03_15_48_49_SURAO_CI_SABLONA
	CI03_15_50_52_Jaderné palivo_CI_SABLONA
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