
Výrobní společnosti jsou schopny
efektivněji a rychleji uvést produkt
na trh. Díky digitalizaci se zkracuje

celý inovační proces. Tento jev je nejlépe
pozorovatelný u výrobců mobilních tele-
fonů nebo automobilů. Uvádění produktů
a jejich modifikací na trh je dnes otázkou
pár měsíců. Právě vyrobený mobilní tele-
fon je už vlastně zastaralý. Stejně tak je
díky digitalizaci procesu dnes možné vyrá-
bět auta na míru zákazníkovi, který ovliv-
ňuje jeho výslednou podobu více než kdy
předtím. Zároveň se celý výrobní cyklus
zefektivňuje na maximální možnou míru.
Eliminují se chyby a vyrábí se podle pop-
távky.

Digitalizace v praxi

V České republice je digitalizace v začát-
cích. V Jihomoravském inovačním centru
(JIC) v Brně se na networkingové akci 120
vteřin, která byla tentokrát zaměřena na
průmysl 4.0, sešlo více než 30 firem. Pod-
něty k diskuzi a rozhovorům mezi startupy,
malými a středními podniky a velkými spo-
lečnostmi poskytl ve své úvodní přednášce
na téma průmysl 4.0 a 3D tisk Vladimír
Kulla, ředitel vývojového a prototypového
centra Siemens ČR. Akce se konala pod zá-
štitou Česko-německé obchodní a průmys-
lové komory, která chce svým tématem
roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“ roz-
šířit v ČR diskuzi o digitalizaci, jejích vý-
zvách a řešeních. Vladimír Kulla poukázal
na probíhající změny v průmyslové výrobě
a představil pojetí této revoluce z pohledu
německého gigantu. Není náhoda, že
právě německé společnosti jsou lídři v di-
gitalizaci výroby, tato iniciativa vznikla na
území Německa a je aktivně podporována
ze strany státu, výzkumníků i průmyslu.

Siemens provozuje závody budoucnosti
už dnes. Tzv. digital enterprises jsou pro-
pojené systémy, které umožňují komuni-
kaci mezi technologiemi od prvotní logis-
tiky až po distribuci konečného produktu.

Výrobky v takovém závodě jsou schopny
řídit svoji výrobu samy, díky obousměrné
komunikaci. Digitalizace přináší průlom
i v samotném navrhování produktu. Desig-
néři by měli být schopni výrobek navrh-
nout a otestovat bez potřeby výroby pro-
totypu a významně tak omezit prototypo-
vací náklady. Dnes už jsou pomocí soft-
ware závody schopny naprogramovat celé
výrobní linky a plně automatizovat výrobní
proces, například u automobilů. Tyto digi-
tální závody jsou pořád ale výjimkou.

3D tisk – budoucnost výroby?

Revoluce probíhá díky digitalizaci i dalšími
způsoby, především využitím 3D tisku. Trh

pro použití této technologie se rozrůstá.
Materiály i samotný proces tisku se zdoko-
naluje a v příštích letech bude pro průmysl
stále užitečnější. Pro výrobu prototypů, ná-
hradních dílů, nebo jakýchkoliv kompo-
nentů budou 3D tiskárny nezbytným vyba-
vením. Na základě dat budou moci tiskárny
vyrábět náhradní díly k vašemu autu třeba
v místě vašeho bydliště. Zjednodušuje se
logistika dílů, skladování i distribuce a díky
tomu jsou závody efektivnější. Mezi per-
spektivní obory pro využití 3D tisku patří
zdravotnictví i energetika. Podle Kully má
3D tisk potenciál přesunout část výroby
z Asie zpátky do Evropy. 

Co bude dál?

Problematickými jsou v současnosti mate-
riály, ze kterých tiskárny komponenty vy-
rábějí. Vlastnosti těchto materiálů nemusí
zodpovídat výrobním požadavkům nebo
normám pro určitá odvětví, jako je třeba
potravinářství. I přes tyto technické nedo-
statky je 3D tisk na cestě stát se technologii
zítřka, která má potenciál změnit globální
průmyslovou mapu. Digitalizace ve výrobě
je fenomén, který bude rezonovat i v čes -
kém prostředí. Pokud si firmy chtějí udržet
konkurenční výhodu, musí s vývojem
v průmyslu držet krok. �

Mária Rosincová (JIC)
Foto Jitka Janů (JIC)

Průmysl 4.0: Budoucnost je tady
Ve světě právě probíhá čtvrtá průmyslová revoluce. Výrobci zavádějí do výrobních procesů čím dál tím
víc digitálních technologií a chytrých prvků, které umožňují zcela zásadní proměnu fungování
průmyslových závodů. Výrobní linky, logistika i výrobky samotné dokážou mezi sebou efektivně
komunikovat a významně tak celý proces zrychlit. Co to pro průmysl znamená? 

Vladimír Kulla je ředitelem vývojového a prototypového centra Siemens ČR. Vývoji nových produktů
a technologií se věnuje od založení vlastní firmy před více než 20 lety. Od roku 2001 pracuje ve
společnosti Siemens v různých státech Evropy jako vývojář, vedoucí projektů a manažer. Od roku
2009 vede v České republice úsek Corporate Technology. Vystudoval právo v průmyslovém vlastnictví
a mezi další oblasti jeho zájmů patří inovační management a ochrana intelektuálního vlastnictví.
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Člen nejvyššího vedení Spolkového
svazu německého průmyslu (BDI) Stefan
Mair a člen představenstva Svazu prů-
myslu a dopravy ČR Bohdan Wojnar
představili na německém velvyslanectví
v Praze své vize pro čtvrtou průmyslo-
vou revoluci a zodpověděli otázky pří-
tomných představitelů firem, politiky
a hospodářských svazů.

Německý velvyslanec v Praze
Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringho-
ven věří, že průmysl 4.0 posílí česko-ně-
mecké hospodářské vztahy: „Jak Česká
republika, tak Německo mají silně proex-
portně orientované hospodářství. Proto
musíme být při využívání nových hospo-
dářských konceptů o krok napřed, aby-
chom si udrželi konkurenceschopnost.
Právě v oborech, jako je automobilový
a strojírenský průmysl, nabízí digitali-
zace a propojování výrobních technolo-
gií obrovské příležitosti.“

ČNOPK si pro rok 2015 zvolila hlavní
téma „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“.
Její prezident Axel Limberg vyzdvihl, že
již mnoho německých firem působících

v ČR investovalo do digitalizace procesů
v rámci výroby: „Pokud si chce Česká re-
publika udržet konkurenceschopnost
a zůstat atraktivní pro investory, musí
naskočit do již jedoucího vlaku a spolu -
utvářet přechod na průmysl 4.0. Pozoru-
jeme, že už řada firem a výzkumných
institucí tuto nutnost rozpoznala.“

Dr. Stefan Mair, člen nejvyššího ve-
dení Spolkového svazu německého prů-
myslu (BDI), představil novou studii,
která se zabývá digitální transformací
průmyslu a které se zúčastnilo 300 ně-
meckých podnikatelů z průmyslu: „Ze
studie vyplývá, že pokud bude správně
nastavena digitální transformace prů-
myslu, získá Německo do roku 2025 až
425 miliard eur navíc z potenciálu, který
vznikne v rámci tvorby hodnoty,“ říká
Dr. Stefan Mair. „Digitální transformace
působí na nejdůležitější hospodářské
sektory v Evropě díky čtyřem hybate-
lům. Jsou to digitální data, automati-
zace, propojení technologií a digitální
přístup k zákazníkovi,“ doplňuje Mair.
Akční přístup vyžadují dle Maira tyto tři

úrovně: Průmysl musí jít vpřed jako ini -
ciátor a producent, politika vytvářet po-
třebné podmínky a svazy by měly sloužit
jako „spojky“.

Také Ing. Bohdan Wojnar, člen před-
stavenstva Svazu průmyslu a dopravy
ČR, vidí pro české hospodářství velké
šance. „Česká republika ovlivňovala dů-
ležitým způsobem již první zmíněné prů-
myslové revoluce. V rámci strategie prů-
myslu 4.0 pro nás tudíž vyplývá závazek,
abychom opět patřili mezi první aktéry.
Musíme být připravení ke změnám a mít
dobře fungující a na budoucnost orien-
tovaný vzdělávací systém. Mnoho pra-
covních pozic, na něž dnes připravujeme
nastupující generaci, v současnosti ještě
neexistuje. Proto bude také důležitý
správný mix měkkých a tvrdých doved-
ností a ochota na sobě dále pracovat,“
řekl.

Účastníci diskuze se shodli, že české
a německé hospodářství musí aktivně
spoluutvářet čtvrtou průmyslovou revo-
luci. Oba průmyslové svazy proto chtějí
v budoucnu úzce spolupracovat. �

Experti z ČR a Německa diskutují o průmyslu 4.0
Digitální transformace bude v příštích letech výrazně ovlivňovat český i německý průmysl.
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR a Česko-německá obchodní a průmyslová komora
(ČNOPK) proto 23. června pozvaly české a německé experty, aby diskutovali o výzvách a šancích
průmyslu 4.0. 

Fórum Průmysl 4.0 – odborná konference v rámci MSV 2015

Zveme Vás také na náš stánek k průmyslu 4.0 v Innovation Hall (hala A1), stánek 14
Více informací na www.cnopk.cz 

- inteligentní továrna & referenční modely
- 3D tisk v inteligentních výrobních procesech
- zákaznický management v digitální době
- infrastruktura pro internet věcí
-  využití velkých dat – potenciály a rizika
-  vzdělávání a odborná pracovní síla

16. září 2015, 9.00-14.00 hod. 
Hotel Holiday Inn, sál Beta, Brno

Kontakt: Lenka Šolcová, ČNOPK
solcova@dtihk.cz, 221 490 323



Požadavek společnosti Elering (TSO),
zákazníka Wärtsilä, provozovatele es-
tonské přenosové soustavy, zodpo-

vědného za její řízení a bezpečný provoz,
je následující: konstantní udržení výkonové
rovnováhy v reálném čase, zajištění kvality
a spolehlivosti dodávky elektrické energie,
její spolehlivý přenos a zabezpečení dosa-
hovaných odběrů elektřiny zákazníků bez
frekvenčních změn. TSO však může řídit
pouze jednu stranu rovnice. Zatímco do-
dávky elektrické energie jsou dispečersky
řízeny provozovatelem přenosové sou-
stavy, na základě spotřeby země, od mi-
nuty k minutě, kdy je TSO zejména zodpo-
vědná za stabilitu výkonu a frekvence, re-
gulaci napětí a jalového výkonu, je spo-
třeba elektřiny plně závislá na koncových
zákaznících, a nemůže být řízena. Co se
stane, jestliže se příliš odběratelů náhodně
rozhodne zahájit spotřebu elektřiny ve stej-
ném čase, nebo jednu z velkých elektráren
postihne neočekávaný výpadek? Může na-
stat blackout. Proto ve snaze být připraven
na všechny eventuality, které mohou
vzniknout, se Elering  v roce 2010 rozhodl

postavit novou rezervní kapacitu, která za-
jistí pro zemi dodávku elektřiny v případě,
že dojde k rozsáhlému výpadku elektrické
energie, tedy blackoutu. 

Kiisa, místo, kde byla postavena rezervní
elektrárna, je několik kilometrů od největ-
šího estonského spotřebitele a hlavního
města země Tallinnu. Nová elektrárna má
kapacitu odpovídající jedné šestině eston-
ské spotřeby ve špičce, a předpokládá po-
hodlné pokrytí potřeb i do dalších let. Do-
konce jestliže i největší generátorový zdroj
v zemi nečekaně vypadne ze sítě, elek -
trárna v Kiise může okamžitě vyplnit tuto
mezeru a rychle obnovit systém do nor-
málního stavu, zatímco bude probíhat
oprava. Výběr společnosti Wärtsilä jako
dodavatele pro potřebné řešení hrozby
blackoutu nebyl náhodný. Dokonce, i když
se tendru zúčastnili další tři konkurenti
s technologií plynových turbín, Wärtsilä se
stala vítězem na základě toho, že byla
pouze jediná, která mohla splnit potřeby
elektrárny najet na plný výkon ve velmi
krátkém čase. Nejenže pohotovostní elekt-
rárna musí být schopna startu v případě,

Řešení hrozby blackoutu v Estonsku
Dokonce ani v jedné z nejmenších zemí v Evropské unie není řízení elektrické sítě jednoduchou
záležitostí. 
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kdy veškerá energie byla kompletně ztra-
cena, ale také musí dosáhnout 100% zatí-
žení za méně než 10 minut. To znamená, že
elektřina musí proudit do sítě dříve, než
stačíte nalézt baterku a zapálit svíčky. Bez-
pečnostní rezerva 100 MW musí být k dis-
pozici hlavním spotřebitelům v oblasti
hlavního města Estonska podle jejich po-
žadavků. Elektrárna je v sousedství nejdů-
ležitější rozvodny v celé zemi. 

Dvě jednotky, které tvoří elektrárnu
v Kiise, jsou plně automatizované a nepo-
žadují obsluhu na místě, jsou flexibilní
a schopné se adaptovat nepředvídatelným
situacím na palivovém trhu. Generátorové
jednotky jsou tvořeny nejmodernějšími
pístovými motory Wärtsilä 20V34DF, které
primárně pracují na zemní plyn, ale jsou
schopné přepnout na náhradní lehký
topný olej. Elektrárna v Kiise pracuje v prů-
měru 200 hodin za rok, a její dvě jednotky
jsou schopny kompenzovat jakékoliv poru-
chy systému během několika minut. Mimo
to chytré řešení umožňuje dosáhnout
vlastní spotřeby v pohotovostním modu
200 kW. Využitím vlastního zařízení, te-
pelné čerpadlo udržuje zařízení předehřáté
a připravené k okamžitému převzetí zatí-
žení, při minimální potřebě energie.

Hlavní data:

Zákazník: Elering 
Typ: Wärtsilä 34DF, vícepalivové pístové
motory pro stabilitu sítě
Provozní mód: špičkové zatížení/stand-by,
nouzový provoz
Motor generátory: 27 x Wärtsilä 20V34DF
Celkový výkon:  250 MW
Palivo: zemní plyn/LTO
Rozsah dodávky: EPC (inženýring, do-
dávka, instalace)
Realizace: 2013-2014    

Shrnutí

Požadavek: rychlé najetí pro zajištění po-
třeb přenosové soustavy, schopnost obno-
vení celé národní sítě v případě totálního

blackoutu, extrémní podmínky okolí – roz-
díl 80 °C mezi letní a zimní teplotou, mini-
mální potřeba provozního personálu na
místě.

Řešení Wärtsilä: motory s vnitřním spa-
lováním s nejlepší schopností najetí vý-
konu na trhu, schopnost řešení blackoutu
– není potřeba externí elektřiny pro start,
motory s vnitřním spalováním – necitlivé
pro extrémní podmínky, plně automatický
provoz – na místě není nutná obsluha.

Přínos: stabilita sítě – schopnost okam -
žitě najet v případě poruchy, bezpečnost
a výkonová rovnováha – elektrárna Kiisa
může pokrýt ztrátu největšího generátoro-
vého zdroje v zemi, celoroční spolehlivost,
snížení nákladů – personál se zaměřuje na
klíčové úkoly, minimální cena rezervní
energie. 

Úspěšně použitá osvědčená a spolehlivá
technologie k novému účelu. �

Ing. Pavel Foglar, zástupce Wärtsilä 
v CZ a SK, progress.power@tiscali.cz
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Wärtsilä je světovou jedničkou v řešení
energetických zdrojů pro loďařský
a energetický trh. Se zdůrazněním
technologické inovace a celkové účin-
nosti Wärtsilä maximalizuje ekologické
a ekonomické parametry lodí a elektrá-
ren svých zákazníků. 

V roce 2014 měla společnost celkový
čistý obrat 4 779 milionů EUR s cca
17 700 zaměstnanci. Má pobočky na
více než 200 místech v 70 zemích.
Wärtsilä je uvedena na burze Nasdaq
v Helsinkách ve Finsku.

Wärtsilä je přední světový dodavatel
flexibilních stabilních elektráren až do
výkonu 600 MW, pracujících na nejrůz-
nější plynná, či kapalná paliva. Výrobní
program společnosti zahrnuje unikátní
řešení pro špičkové, rezervní, či po-
stupné zatěžování, stejně jako pro vy-
rovnávání přerušovaných dodávek.
Wärtsilä také zajišťuje LNG terminály
a distribuční systém.

Jednou z dalších technických výhod
je rychlá dodávka kompletních elektrá-
ren společně s dlouhodobými provo-
zními a servisními smlouvami, zajišťu-
jícími pro zákazníky kompletní řešení
pro městské nebo nejvíce požadované
vzdálené prostředí. Wärtsilä instalo-
vala 55 GW elektrárenských zdrojů
v 169 zemích světa.



Ke zrychlení tempa modernizace by
mohly přispět prostředky z evrop-
ských fondů, jejich čerpání se však

opožďuje.
„Poslední roky jasně ukazují, že vedle

ekologizace výrobních zdrojů patří mezi
priority teplárenských společností také vý-
měna dožívajících parovodů. Stále je však
prostor pro urychlení tempa moderni-
zace,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení
České republiky Martin Hájek.  

Postupně přibývá měst, kde se s párou
rozloučili. Kompletní výměna parních roz-
vodů za horkovodní byla vloni ukončena
v Olomouci. Letos se k ní přidá Ostrov nad
Ohří, kde budou zrušeny parovody v cen-
tru města výměnou posledních 3 kilometrů
zejména hlavního parního přivaděče z tep-
lárny do centra města. 

Výměnu posledních 1,7 kilometru paro-
vodu za horkovod chystají na příští
rok Nymburce. Pokračují také rozsáhlé
projekty konverze parních rozvodů na
horkovodní v Praze, Brně a Českých Bu-
dějovicích. První etapou letos začal čtyř-
letý projekt náhrady parních rozvodů
v Náchodě.

Celkem členové Teplárenského sdružení
ČR v letošním roce nahradí zhruba 18,2 km
parních rozvodů za horkovodní při inves-
tici téměř půl miliardy Kč. To je přibližně
stejně jako v loňském roce.

„Bohužel stále čekáme na vypsání první
výzvy z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost na re-
novace tepelných sítí. Nabere-li program
ještě pár měsíců zpoždění, bude ohrožena
stavební sezona v příštím roce, protože se
projekty nestačí včas připravit,“ upozornil
Hájek.

Obnovu tepelných sítí lze zpravidla reali-
zovat pouze v letních měsících a projekty
vyžadují dlouhodobou pečlivou přípravu
včetně naplánování uzavírek komunikací.
Uzavření smlouvy o dílo předchází po-
vinné vypsání veřejné soutěže podle zá-
kona o zadávání veřejných zakázek, kde
mají soutěžitelé řadu práv a mohou se od-
volávat proti výsledku. Projekty proto nelze
provést ze dne na den.

„Uvítali bychom vypsání kontinuální
výzvy ze strany Ministerstva průmyslu
a obchodu, aby se schvalování projektů
zbytečně nezdržovalo a žadatelé nemuseli

čekat, jak dopadne vyhodnocení ostatních
projektů, to by mohlo rekonstrukce vý-
razně urychlit,“ zdůraznil Martin Hájek.

Mezi benefity pro zákazníky, kteří již vy-
užívají nové horkovodní výměníkové sta-
nice, patří mimo snížení spotřeby tepla v zá-
sobovaných objektech také možnost ply-
nulé regulace potřebného topného výkonu
či úspora čerpací práce díky technologii bez
nutnosti vracení vzniklého kondenzátu. Mo-
derní technologie horkovodních výměníko-
vých stanic celkově přináší zákazníkům
efektivní a úspornou distribuci tepla a zvý-
šení jejich komfortu a bezpečnosti.

Příklady letošních projektů konverze
a modernizace parovodů 
Výměnu zastaralých parovodů za efektiv-
nější horkovody zahájily Teplárny Brno už
v roce 2010. Cílem náročné investiční akce
s dokončením v roce 2020, která si vyžádá
náklady ve výši 1,5 miliardy korun, je sni-
žování tepelných ztrát v distribuční sou-
stavě a výměníkových stanicích. S letošní
konverzí 4,5 km parovodů za zhruba 196
milionů korun již bude modernizováno

Teplárny pokračují v modernizaci rozvodů tepla
Dodavatelé dálkového tepla i letos pokračují ve výměně dožívajících parovodů hospodárnějšími
horkovodními či teplovodními rozvody. Teplárny, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR, letos
vymění nebo zmodernizují ve dvanácti městech za téměř půl miliardy korun přes 18 km tras parních
rozvodů. Tedy podobnou délku jako vloni. 
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skoro 20 kilometrů rozvodů, tedy třetina
předpokládané délky modernizovaných
parních tras v Brně. Odběratelům tepla
z 305 nových výměníkových stanic při-
nesla změna teplonosného média úspory
spotřeby tepla až 15 %.

Od července se horkovodní teplárenská
síť v Českých Budějovicích s ukončením II.
etapy prací na Pražském předměstí, které
vyšly na 52,8 milionu korun, prodloužila
o dalších 2209 metrů. Po trase se na nový
systém přepojilo šest výměníkových stanic
zásobujících teplem a teplou vodou 2718
bytů. V listopadu po skončení probíhající III.
etapy, která bude stát zhruba 46 milionů
korun, se přepojí na horkovodní soustavu
dalších 1725 bytů a 160 nebytových jedno-
tek. Délka horkovodu se prodlouží o dalších
1520 metrů na celkových 23 kilometrů.

Po rekonstrukci 3 km parovodů a prove-
dené konverzi některých zákazníků z páry
na horkou vodu v minulém roce bude do
konce letošního roku provedena další pod-
statná část plánované obnovy 2,1 km pa-
rovodů v Plané nad Lužnicí a Sezimově
Ústí. Na konci roku 2015 by měla být pře-
vážná část zákazníků společnosti C-Energy
Planá nad Lužnicí připojena na zcela nové
parní nebo horkovodní potrubí.

Po rozsáhlejších výměnách parovodů
čekaly Františkovy Lázně letos jen dvě
krátké, ale mimořádně složité akce. První
představuje odstranění, výměnu a zajištění
chráničky proti propadnutí pro 100 metrů
potrubí v místě čtyřkolejného železničního
svršku, kde je vyloučeno provádět práce
otevřeným výkopem. V centru pak bude
nahrazeno 50 metrů původního kanálo-
vého rozvodu a propojení již vyměněné
trasy předizolovaného potrubí, které v prů-
běhu lázeňské sezony nemůže omezit lá-
zeňské hosty překopáním křižovatky přímo
ve vjezdu do srdce lázeňského území.

ČEZ Teplárenská naplánovala na letošek
rekonstrukci starého úseku parovodu v Ústí
nad Labem v délce 520 metrů. Nejde o kla-
sickou konverzi, ale výměnu za vakuované
předizolované parní potrubí v menší di-
menzi odpovídající současným odběrům
tepla. Z mnoha desítek milionů korun kaž-
doročně investovaných společností Veolia
Energie, a. s., do modernizace rozvodů
tepla a předávacích stanic bylo například
v Ostravě letos investováno 9 milionů
korun do přechodů z parní soustavy na tep-
lovodní. Oprava parovodů proběhla
o prázdninách i v Táboře, kde v rámci koor-
dinace prací byla provedena také částečná
obnova kanalizačního řadu. Dalších víc než
1800 metrů parovodů nahradila horkovody
Teplárna Strakonice. Přeměnu téměř půl ki-
lometru parovodů za horkovody na léto při-
pravila i Teplárna Náchod a už na jaře pro-
vedla Teplárna Otrokovice rekonstrukci 330
metrů dlouhého technologického paro-
vodu do společnosti Fatra Napajedla.

V Praze bylo díky přivedení Pražské tep-
lárenské soustavy na levý břeh Vltavy
možné vyměnit dosluhující parovody
v dolních Holešovicích za efektivnější hor-
kovodní rozvody. Tato modernizace probí-
hala od roku 2013. Od roku 2016 pak bude
k obdobné změně docházet i v oblasti hor-
ních Holešovic a Letné. �

Ilustrační foto archiv
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Z vystoupení Bohuslava Sobotky 

Zahraniční a domácí politika jsou propo-
jeny více než kdy dříve. Události na opač-
ném konci světa na nás mohou mít často
bezprostřední dopad. A svět i Evropa se
vyvíjí, výrazně se změnila i bezpečnostní
situace v bezprostředním sousedství Ev-
ropské unie.

I proto jsme přistoupili v loňském roce
k aktualizaci tří klíčových programových
dokumentů, které se zahraniční politiky by-
tostně dotýkají. Jde o Koncepci zahraniční
politiky, Bezpečnostní strategii ČR a Kon-
cepci působení ČR v Evropské unii.

Ve všech se odráží naše přesvědčení, že
se ČR musí v zahraniční politice aktivně an-
gažovat, maximálně využít pozitivního po-
tenciálu, který nám globalizovaný svět na-
bízí, a zároveň se snažit omezovat či elimi-
novat negativní zahraniční vlivy ve vztahu
k naší zemi.

Ve svém loňském projevu jsem označil
za klíčové pilíře naší zahraniční politiky tři
oblasti: střední Evropu, Evropskou unii
a euroatlantický prostor. Ve všech těchto
oblastech jsme dosáhli významných vý-
sledků.

V oblasti střední Evropy intenzivně pra-
cujeme na posilování bilaterálních vztahů
s našimi sousedy, stejně jako na rozvoji re-
gionální spolupráce. S Německem jsme
zahájili strategický dialog. Ten nám po-
může nadále posilovat naše vzájemné
vztahy, formulovat společné zájmy a hle-
dat strategické průniky při rozhodování na
úrovni Evropské unie i v dalších meziná-
rodních organizacích.  Věřím, že dobře na-
stavené komunikační kanály a nadstan-
dardní vztahy se v budoucnu osvědčí
i v obtížných situacích. Výrazně posilujeme
i vztahy s našimi bezprostředními sousedy
Saskem a Bavorskem.

Rozvíjení mimořádné vazby, která nás
pojí se Slovenskem, zůstává konstantou
zahraniční politiky ČR. Na mezivládní
úrovni se projevuje nejenom každoročními
společnými zasedáními vlád, ale i častou
koordinací našich postojů v rámci EU.  Le-
tošní již třetí česko-polské mezivládní kon-
zultace potvrdily také vysokou úroveň spo-
lupráce s Polskem a zájem toto partnerství
dále rozvíjet.

Klíčovou platformou pro spolupráci ve
střední Evropě pro nás i nadále zůstává Vi-
segrádská skupina. V červenci jsme pře-
vzali od slovenských kolegů visegrádské
předsednictví. Navazujeme na jejich půso-
bení v energetické spolupráci a v řadě dal-
ších oblastí. Za klíčový úkol považujeme
posilování soudržnosti Visegrádské sku-
piny. V této souvislosti bych připomněl

i naše úspěšné společné vystoupení při
jednání červnové Evropské rady o návrhu
Evropské komise na stanovení povinných
kvót pro žadatele o azyl a společné inici-
ativy týkající se digitální agendy či spo-
lečné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Tyto priority bude naše předsednictví dále
rozvíjet.

Ačkoli Visegrád pro nás zůstává nejdů-
ležitější formou středoevropské spolu-
práce, na počátku roku jsme premiérským
summitem rovněž zahájili česko-sloven-
sko-rakouskou spolupráci v tzv. Slavkov-
ském formátu. Ten má za cíl přispět nejen
k rozvoji trojstranné sousedské spolu-
práce, ale rovněž k prohloubení a upev-
nění našich vztahů s Rakouskem.

Zřejmě se shodneme na tom, že Evrop-
ská unie musela za minulý rok čelit mnoha
skutečně těžkým zkouškám. Brexit a Grexit
se staly běžně skloňovanými výrazy. Apo-
kalyptické obrazy lodí přeplněných mi-
granty, přistávajících u břehů Malty, Lam-
pedusy či Sicílie, nebo proudících skrze
Balkán do Maďarska, se staly každodenní
součástí zpravodajství po celé Evropě.

Stejně tak se televizní obrazovky plnily ob-
razy protiislámských demonstrací v Ně-
mecku i protiněmeckých demonstrací
v Řecku. Všichni jsme byli v šoku z teroris-
tického útoku na redakci časopisu Charlie
Hebdo v Paříži.

Za podstatné ovšem pokládám, že Ev-
ropa je schopna všem těmto výzvám čelit
v rámci společného postupu. Podařilo se
dohodnout další balíček pomoci Řecku
a odvrátit jeho bankrot. Eurozóna se na -
vzdory mnoha predikcím nerozpadla.

Nechceme, aby se eurozóna oddělovala
od zbytku EU. Nechceme vytvářet unii
v rámci Unie, neboť naše země se součástí
eurozóny stane, jakmile na to bude připra-
vena. Schválená vládní Koncepce politiky
ČR v EU s aktivní přípravou České repu-
bliky na vstup do eurozóny počítá.

To, že problémy řešíme společně u jed-
nacího stolu, a nikoli silou, hrozbou jejího
použití, nebo například uzavíráním trhů či
vnitřních hranic, stále pokládám za nejvý-
znamnější přínos Evropské unie pro naši
zemi i pro naše občany. Evropa musí zů-
stat silnou a solidární.

Evropa musí zůstat silnou a solidární
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se 24. srpna zúčastnil každoroční porady vedoucích
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. V Černínském paláci, sídle Ministerstva
zahraničních věcí, kde se porada konala, zdůraznil například potřebu dobře fungující sítě
zastupitelských úřadů a vyzdvihl také význam ekonomické diplomacie. Přítomným zástupcům
zastupitelských úřadů zároveň poděkoval za jejich práci. 
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Funkční a jednotná Evropská unie, pro-
sazující principy svobody, spravedlnosti
a solidarity, zůstane klíčovým imperativem
naší evropské politiky i pro následující ob-
dobí. Vystupujeme jako aktivní, proevrop-
sky orientovaná země. Naše priority pro
působení v EU jsou dány snahou o zacho-
vání jednoty EU vzhledem k aktuálním od-
středivým tendencím, jakož i o zachování
jednotného institucionálního a právního
rámce a vedení účinného boje s daňovými
podvody a úniky. Ty jsou totiž v rozporu
s naší snahou o sociální spravedlnost.

Naše zahraniční politika by tedy měla
mít i sociální dimenzi. Musíme usilovat
o zachování evropského sociálního mo-
delu, který představuje důležitý kulturní vý-
dobytek. Uplatňování principu solidarity
a sociálního smíru patří mezi ústřední ev-
ropské hodnoty. V praktické rovině mů-
žeme prezentovat dobré výsledky sociální
politiky ČR, předávat vlastní dobrou praxi,
sledovat mezinárodní trendy a nově se ob-
jevující standardy, podporovat meziná-
rodní sociální dialog. Mimo aktivit v EU se
nabízí aktivnější působení v Mezinárodní
organizaci práce, OECD a dalších organiza-
cích, jakož i vhodný výběr rozvojových
a lidskoprávních projektů.

Dovolte mi, abych se v kontextu aktuál-
ního dění blíže zastavil u tématu migrace.
Klíčové pro řešení současné situace v EU
je vědomí, že migrační problém je problé-
mem nás všech. Této výzvě se nevyh-
neme, nemůžeme před ní utéct. A v sázce
je mnoho – celý systém schengenské spo-
lupráce a volného pohybu osob v rámci
Unie, tedy jeden ze základních pilířů evrop-
ské integrace.

Vláda si je tohoto faktu vědoma a pře-
bírá proto svou část odpovědnosti za vyře-
šení současné situace, byť si zároveň uvě-
domujeme, že se jedná o cestu dlouhou
a komplikovanou. Máme vlastní programy
pro asistenci uprchlíkům ve třetích zemích.
Pokračujeme v humanitárních evakuacích
zdravotně postižených obyvatel prostřed-
nictvím programu MEDEVAC.

Na dobrovolné bázi participujeme na
distribučních mechanismech, pokud
budou spuštěny: v následujících dvou le-
tech přesídlíme 400 osob ze třetích zemí
a relokujeme 1 100 žadatelů o azyl z Itálie
a Řecka. Jsem přesvědčen o tom, že tato
nabídka vůči evropským partnerům je sil-
ným gestem solidarity i toho, že uprchlic-
kou krizi vnímáme skutečně jako problém
evropský.

Daleko větší pozornost než doposud by-
chom měli věnovat příčinám migrační
krize. Musíme se snažit napomoci stabili-
zaci zemí původu a tranzitu migrantů –
jedná se zejména o Sahel, Africký roh či
Blízký východ – a účinně bojovat proti pře-
vaděčům.

Pro zastavení migrační vlny je nejdůleži-
tější ukončení válečných konfliktů v Sýrii
a Libyi. EU musí mít jasnou trvalou prioritu
– mír ve svém sousedství. Zastavení války
v Sýrii musí věnovat mezinárodní spole-
čenství, včetně EU maximální a prvořadou
pozornost. Mimochodem, téměř každý
druhý nelegální migrant, z těch, kteří byli
zadrženi na našem území, pochází ze Sýrie.
Před válkou tam utekly čtyři miliony lidí!

Bohužel, mise nejrůznějších zprostřed-
kovatelů zatím nebyly úspěšné. Těmto
konfliktům se budou muset nyní trvale vě-
novat státy a mezinárodní organizace na
nejvyšší úrovni.

Musíme zefektivnit také naši návratovou
politiku a také ochranu hranic. A je nutné,
abychom se o těchto problémech více ba-
vili právě se zdrojovými zeměmi migrace
i se zeměmi tranzitními. Proto jsem rád, že
se listopadového summitu v La Vallettě
k otázkám migrace zúčastní i zástupci afric-
kých států. Podobná konference by se
měla nepochybně odehrát i ve vztahu
k Balkánu a Turecku.

V neposlední řadě musíme v dlouho-
dobé perspektivě přispívat k dobré správě
v zemích původu, k ekonomickému rozvoji
i k úsilí o omezení klimatických změn
a zmírnění jejich dopadů, ať již prostřednic-
tvím bilaterální rozvojové spolupráce,

nebo na mezinárodních fórech, jakým je le-
tošní pařížská konference OSN o klima-
tické změně.

Protože teprve tehdy, když země původu
migrace budou schopny ochránit životy
a majetek svých občanů a nabídnou jim
perspektivu důstojného života, přestanou
migranti možná riskovat smrt v poušti
nebo na moři.

Ve světle současných debat také téměř
zapomínáme na pozitivní aspekty migrace.
I aktivní migrační politika a schopnost při -
táhnout nejlepší mozky světa učinila třeba
ze Spojených států, Německa, Austrálie
nebo Kanady jedny z nejkonkurenceschop-
nějších ekonomik světa. Ani Evropská unie
se bez kontrolované migrace dlouhodobě
neobejde.

Naše významné zahraničněpolitické
zájmy se ovšem realizují i mimo Evrop-
skou unii. Důležitým regionem na hrani-
cích EU je západní Balkán. V letošním roce
jsem se osobně setkal nebo se ještě set -
kám s lídry téměř všech zemí regionu –
příští týden se v Bělehradě již potřetí uvi-
dím s premiérem Vučićem. Naším cílem je
pomoci státům západního Balkánu
v transformaci a na cestě do EU. Jen
plnou integrací zajistíme, že region znovu
neupadne do víru národnostní a meziet-
nické nesnášenlivosti. Oceňuji dosavadní
pokrok kandidátských zemí v přípravách
na členství, zejména Srbsko a Černá Hora
odvedly velký kus práce a zaslouží si naši
podporu při přípravě na rychlý vstup do
EU.

Vedle pozitivních kroků se v tomto regi-
onu bohužel v některých zemích setká-
váme i s pasivitou politické reprezentace
a dlouhodobými hlubokými politickými kri-
zemi. I proto musí Evropská unie věnovat
západnímu Balkánu neustále velkou pozor-
nost, protože jeho stabilita je klíčová pro
bezpečnost a prosperitu EU. To se nyní
ukazuje velmi aktuálně ve vztahu k mi-
grační krizi. Západní Balkán je ostatně jed-
nou z našich priorit pro visegrádské před-
sednictví.

DNY KOGENERACE 2015
13. a 14. října 2015               

COGEN Czech – spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pořádá konferenci

Aquapalace hotel Prague, Čestlice u Prahy

Co mimo jiné na konferenci uslyšíte:

• Jaká bude role kogenerace v energetické budoucnosti

• Jaké změny přinese novela Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích

• Změní se podmínky podpory vysoce účinné kogenerace v dalším regulačním období?

• Jak se bude dále měnit energetická situace a regulace v Německu

• Praktické příklady zvyšování energetické efektivity
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Stejně tak považuji za významné pokra-
čovat v rozvoji Evropské politiky soused-
ství, přičemž důležitou pro nás musí být jak
její východní dimenze, tedy Východní part-
nerství, tak Jižní sousedství. Oblouk nesta-
bility, který se rozprostírá od Ukrajiny až po
Sahel, představuje velkou výzvu pro bez-
pečnost Evropy i celého euroatlantického
prostoru. Evropa nemůže před vývojem
v této oblasti zavírat oči, nemůže se od něj
izolovat, ale musí hledat nové přístupy
a řešení, které zohlední naše bezpečnostní
zájmy, ale i očekávání partnerských zemí
a jejich občanů.

Ve zhoršeném bezpečnostním prostředí
vidím záruku bezpečnosti více než kdyko-
liv předtím v pevném ukotvení v euroat-
lantických strukturách. Moje vláda dělá
vše pro to, aby ČR zůstala spolehlivým
a ceněným spojencem. Proto ČR přispívá
k realizaci Akčního plánu připravenosti
NATO, podporuje námořní operace EU ve
Středomoří nebo se aktivně podílí na boji
proti hrozbě, kterou představuje tzv. Islám-
ský stát.

Za jedno z důležitých strategických roz-
hodnutí za rok a půl působení mé vlády
považuji závazek postupného navýšení vý-
dajů na obranu na 1,4 % HDP do r. 2020.
Armádní rozpočet se v roce 2015 po 7 le-
tech poklesu výrazně zvýšil a poroste
i v roce 2016 a 2017. To umožní armádě
začít jednoznačně plnit naše závazky
v rámci členství v NATO.

Velké naděje vkládám do přípravy nové
globální strategie EU, k jejímuž zpracování
jsme dali na červnové Evropské radě man-
dát. Panovala shoda na tom, že připravo-
vaná strategie by měla být komplexní
a dotknout se širokého spektra politik,
které ovlivňují působení EU ve světě. Měli
bychom být při přípravě dokumentu ak-
tivní.

Za klíčového spojence Evropy a garanta
bezpečnosti euroatlantického prostoru po-
važuji Spojené státy americké. Udržení za-
angažovanosti USA v Evropě stejně jako
posílení podílu evropských států na zajiš-
ťování bezpečnosti Aliance jsou důležité
pro to, aby NATO dokázalo čelit aktuálním
bezpečnostním výzvám.

Klíčový prvek v posílení transatlantické
vazby bude znamenat i dohoda o Transat-
lantickém obchodním a investičním part-
nerství. Jsme rádi, že Kongres udělil prezi-
dentu USA pravomoc ke sjednání této do-
hody, ačkoli na cestě ke konečnému textu
nás ještě čekají dlouhá a náročná jednání.

Zároveň je zřejmé, že problémy, které
vnímáme primárně jako bezpečnostní
hrozby, jako jsou migrace či terorismus,
není možné řešit jen silou. Proto je důležité
usilovat nejen o navyšování obranných vý-
dajů, ale i rozvoj kapacit v oblasti zahra-
niční rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci. V tomto kontextu bych rád zdůraz-
nil také dlouholetý důraz ČR na ochranu
lidských práv a naplňování lidské důstoj-
nosti, který je červenou linií naší zahraniční
politiky.

Klíčovým úkolem naší zahraniční poli-
tiky zůstává i nadále ekonomická diploma-
cie. Česká republika má silně proexportně
orientovanou ekonomiku s vysokým podí-
lem průmyslu. Mimořádný význam pro

naši prosperitu má tedy jak vývoz, tak za-
hraniční investice. Jejich příliv se v posled-
ním roce podařilo významně zvýšit, a to
především ze vzdálenějších zemí a terito-
rií. Nepochybně se to odráží i v součas-
ném rychlém růstu naší ekonomiky a sni-
žování nezaměstnanosti. V prvním polo-
letí roku 2015 patřila ČR mezi nejrychleji
rostoucí země v rámci celé EU.

Ministerstvo zahraničních věcí i naše za-
stupitelské úřady hrají v ekonomické diplo-
macii nezastupitelnou roli jakožto místo
prvního kontaktu v zahraničí. Oceňuji rov-
něž prohlubování koordinace ministerstva
zahraničních věcí s ostatními rezorty, která
vedla k otevření Klientského centra pro
podnikatele či zřízení prvních pozic země-
dělských a vědeckých diplomatů.

Rostoucí roli ve světové ekonomice
hraje Asie a tomu by měla odpovídat
i naše zahraniční politika i ekonomická di-

plomacie. Úspěšně jsme restartovali bila-
terální vztahy s Čínou, participujeme ak-
tivně ve formátu 16+1. Zároveň jsme navá-
zali strategické partnerství s Korejskou re-
publikou, které se může stát odrazovým
můstkem pro další aktivity v regionu jiho-
východní a východní Asie. V rámci našeho
předsednictví V4 připravujeme premiérský
summit ve formátu  V4 plus Korea. Aktivně
se účastníme formátu 16+1 pro spolupráci
s Čínou, připomínám úspěšný zdravot-
nický summit letos na jaře v Praze. Do Číny
také letos zamířím na premiérskou náv-
štěvu.

Agendou naší diplomacie je ale i otázka
technologického pokroku a jeho vlivu na
podobu výroby, průmyslu a obchodu,
energetiky a v konečném důsledku i pra-
covního trhu. Musíme být schopni techno-
logických inovací a modernizace, abychom
udrželi a zvýšili naši konkurenceschopnost.

Je proto třeba, abychom navazovali
a prohlubovali partnerství v oblasti vý-
zkumu a inovací. Spojené státy, Německo,
Izrael, Korea či Japonsko patří k perspek-
tivním partnerům, ale okruh spolupráce je
mnohem širší. V tomto smyslu bychom
měli rovněž usilovat o lepší spolupráci se

špičkovými výzkumnými institucemi v za-
hraničí.

K tomu by měla přispívat práce vědec-
kých diplomatů. Jsem rád, že jsme se
před nedávnem dohodli na umístění první
vědecké diplomatky v Izraeli. Brzy by-
chom chtěli tuto formu diplomacie rozšířit
i do dalších zemí, jako jsou USA či Ně-
mecko.

Jsem si velmi dobře vědom skutečnosti,
že předpokladem pro efektivní zahraniční
politiku jsou kromě kvalitních a zapálených
diplomatů dobře fungující Ministerstvo za-
hraničních věcí a síť zastupitelských úřadů.
Tu se nám nyní podařilo stabilizovat
a chceme se do budoucna vyvarovat jejich
plošnému uzavírání, jakého jsme byli
svědky v minulosti. Zároveň je ovšem po-
třeba průběžně vyhodnocovat přínosy
a efektivitu přítomnosti diplomatických
misí v jednotlivých zemích.

Neoddělitelnou součástí diplomacie je
i služba občanům, která s funkčností minis-
terstva i diplomatické sítě bezprostředně
souvisí. V nové Koncepci zahraniční poli-
tiky jsme ji označili za jeden z hlavních ná-
rodních cílů zahraniční politiky.

Zároveň jsme se v posledním roce se-
tkali s nárůstem počtu komplikovaných
případů našich občanů v nouzi, ať již se
jednalo o Nepál, Ukrajinu, Jemen, Pákis-
tán, Libyi, Norsko či v poslední době Liba-
non. Konzulární činnost je náročnou a na-
prosto klíčovou činností našich zastupitel-
ských úřadů. Chtěl bych ocenit, že byla
a je vykonávána na vysoké úrovni, a ape-
lovat na její neustálé zlepšování.

Letošní rok byl dále přelomový z hledis -
ka nabytí plné účinnosti zákona o státní
službě. Jsem přesvědčen, že tato norma
vytváří podmínky pro rozvoj profesionální
zahraniční služby. Zároveň si však uvědo-
muji, že uvádění zákona do praxe je v kon-
textu Ministerstva zahraničních věcí ná-
ročný úkol, který přináší řadu problémů.
Zahraniční služba má mnoho specifik, na
která je nutné při aplikaci zákona pamato-
vat, a mohu vás ujistit, že vláda je bude
řešit. �
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DENIOS se zabývá konstrukcí a výro-
bou zařízení k temperovanému skla-
dování nebezpečných látek, které

nacházejí využití v oblastech chemického,
gumárenského a potravinářského prů-
myslu, farmaceutické výroby a v nepo-
slední řadě i v kosmetickém průmyslu.

Různé látky a výrobní procesy často vy-
žadují přesnou technologickou přípravu
a uložení citlivých materiálů ve skladech
s konstantní a předepsanou teplotou. Spo-
lečnost DENIOS Vám prostřednictvím
svých speciálních výrobků nabízí širokou
škálu řešení, která zohledňují všechny zá-
kladní způsoby využití, a to od podlaho-
vých ohřívačů přes topné pláště, sklado-
vání v temperovaných skladech až po te-
pelné boxy a komory vhodné pro tepelnou
přípravu materiálů vstupujících do výrob-
ních procesů.  

Pro zahřívání jednotlivých nádob za jed-
noduchých podmínek a při mobilním na-
sazení najdou využití sudové ohřívače
a topné pláště pro sudy a IBC nádrže.
Pláště jsou vyrobeny z voduodpudivého
a otěruodolného polyamidového nosného
materiálu s polyurethanovou vrstvou a po-
tažené PTFE s kvalitní izolací ze skelné
vaty. Rozsah regulace teploty je 0 až 90 °C.

Základem temperovaných skladů urče-
ných pro venkovní umístění jsou osvěd-
čené skladovací kontejnery, jejichž kon-
strukce je vybavena certifikovanou záchyt-
nou vanou, a které jsou doplněny kvalitní
tepelnou izolací garantující maximální
topný a chladící výkon při minimální spo-
třebě energie. Sklady jsou navrhovány pro
optimální uložení malých nádob, sudů
nebo IBC nádrží a to až v počtu 12 IBC ná-
drží v jednom skladovacím kontejneru.
K udržení požadované vnitřní teploty
skladů v zimním i letním období slouží
osvědčené topné a klimatizační systémy
splňující vždy konkrétní požadavky sklado-

vaných látek. Zejména se jedná o možnost
volby pro předpisové skladování chemic-
kých, vodu ohrožujících a hořlavých látek.
Pro případ nutnosti uložení hořlavých látek
je k dispozici skladovací kontejner s dekla-
rovanou požární odolností 90 minut, která
je doložena příslušnými certifikáty.

Mezi speciální a na individuální přání zá-
kazníka vyvíjené systémy patří tepelné
boxy a tepelné komory. Jejich základ opět
tvoří robustní ocelová konstrukce se zá-
chytnou vanou, jejíž variabilita umožňuje
splnit téměř všechny požadavky zákazníka.
K zajištění minimálních tepelných ztrát je
konstrukce obložena vysoce kvalitními te-
pelně izolačními panely. Všechny tepelné
komory jsou vhodné pro umístění a ohří-
vání malých nádob, ale jejich kapacita
může dosáhnout až 4 kusů IBC nádrží. Pro
optimální a efektivní spotřebu energie je

možné volit mezi zdroji jako je elektřina, sy-
cená pára nebo horká voda. Uložené látky
je pak možno zahřívat až do teploty 150 °C
a konkrétní potřebný topný výkon je stano-
ven na základě přesného výpočtu našich
techniků ve vztahu k zahřívanému médiu
a použitému typu obalů. V případě jakých-
koliv nejasností nebo nemožnosti zís kat
o konkrétním médiu potřebné údaje je
k dispozici testovací tepelná komora, kde je
možno za téměř provozních podmínek vy-
zkoušet a nasimulovat konkrétní proces.

DENIOS vyvíjí a vyrábí již 25 let přesvěd-
čivá řešení v oblasti tepelné techniky, která
jsou orientovaná na zákazníka, efektivní
a ve vynikající kvalitě. S námi máte vždy
jistotu, že obdržíte výrobky, které jsou
vhodně určeny pro Váš konkrétní případ –
ať už se jedná o dodržení předepsaných
ohřívacích nebo ochlazovacích časů nebo
o řešení zajišťující provoz s nízkou spotře-
bou energie, kde je důležitá i volba druhu
použité energie.  

Mnoho dalších nápadů týkajících se ob-
lasti skladování nebezpečných látek a vy-
bavení výroby najdete také na více než
450 stránkách v našem specializovaném
katalogu. Ten si můžete stejně jako kon-
zultaci či návštěvu našeho odborníka te-
lefonicky vyžádat na bezplatné lince
800 383 313 nebo prostřednictvím inter-
netu na www.denios.cz. �

Radek Zajíc, DENIOS s.r.o

35
3I2015

Optimální skladování látek citlivých na teplotu
Řešíte skladování látek citlivých na teplotu? Potřebujete materiály používané ve Vašem provozu
ohřívat, tavit či chladit a přitom efektivně šetřit energii?

Navštivte nás 
na Mezinárodním strojírenském

veletrhu v Brně 
ve dnech 14.-18. 9. 2015 

v pavilonu A2, stánek č. 28.



Vážení přátelé, členové a příznivci
Platformy podnikatelů pro ZRS,
v dnešní době mnoha diskusí na téma uprchlíků z roz-
vojového světa může být těžké pořádat osvětové akce
a vysvětlovat, proč rozvojovým zemím pomáhat. 

V některých společenských kruzích ekonomicky sil-
ných států může být zklamání velké a to může změnit
přístup k financování cílů udržitelného rozvoje světa. 

Na druhou stranu, rostoucí nevraživost mezi kritiky
azylové politiky a jejich odpůrci spíše vypovídá
o stavu naší společnosti, která postrádá optimální
a rovnovážná řešení veřejných otázek. 

Existuje silné podezření, že z miliard vydaných na
zlepšení podmínek života v rozvojovém světě jich
pravděpodobně dost doputovalo na soukromé účty,
ale většina těchto prostředků skutečně pomohla v boji
s hladem, chudobou, nevzdělaností a úmrtností dětí. 

Jako velkou chybu vidíme to, že Miléniové cíle (ty
co nyní končí a jsou hodnoceny z hlediska svého sku-
tečného naplnění), byly považovány za záležitost ob-
čanské společnosti a sousloví "návratnost vložených
investic" bylo v této souvislosti nepřípustné i jako
výraz, natož jako požadavek. 

Avšak návratnost investic může být i nefinanční,
pak se hovoří o pozitivních dopadech rozvojové inter-
vence na příjemce pomoci. Zde je ovšem nutné od-
povědět konkrétně na otázku, jaké hodnoty v posled-
ním období jsme v tomto smyslu pomohli vytvořit? 

A do jaké míry je znehodnotily například pletichy
některých států skrytým zneužíváním rozvojových
prostředků na upevnění svých pozic v místech vlast-
ního geopolitického zájmu.

Kam tedy rozvojovou pomoc směřovat? K narov-
nání nesrovnalostí ve společnosti, což platí i pro vy-
spělé země. Nedávná diskuse nad návrhem Evrop-
ského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)
o způsobech financování rozvojové pomoci ukázala,
že stále mají co říci všechny složky občanské společ-
nosti, od odborů, přes neziskové organizace až k pod-
nikatelům. Právě tito představitelé vyspělé společ-
nosti nejlépe odhalují příčiny svých problémů a jsou
často schopni ukázat na nesprávná rozvojová řešení
a navrhovat rozumnější. 

Závěry celého stanoviska zdůrazňují nutnost a po-
třebu spolupráce všech zainteresovaných stran ob-
čanské společnosti s veřejnou místní a státní správou. 

Financování rozvojové agendy již delší dobu není
záležitostí bohatých států. Problematika nyní zahrnuje
i hospodaření s veřejnými prostředky, výběr daní,
státní investice do sociálního vybavení státu, zlepšo-
vání životních podmínek ve vazbě na sociální a zdra-
votní pojištění atd.

Stanovisko EHSV je příspěvkem k řešení, jak do-
sáhnout sedmnácti cílů udržitelného rozvoje, které
členské státy Organizace spojených národů schválily
a přijmou je v oficiálním dokumentu na svém zase-
dání v New Yorku na konci září 2015. 

PPZRS návrh cílů představila podnikatelské veřej-
nosti a společně jsme diskutovali o možnostech za-
pojení podniků do nové rozvojové agendy post-2015.
Ještě nevíme, jak, kdo, co a za kolik, předpokládá se
však, že velcí dárci vytvoří své programy podle svých
priorit, malí dárci pomoci vytvoří objemově malé pro-
gramy podle svých národních priorit a do všech bude
přizván soukromý sektor z obou stran rozvojové linie. 

Důležité je vzít vážně také zásady přístupu k novým
cílům, které nás nabádají, abychom spolupracovali,
hledali nejprve společný nadnárodní prospěch
v mezích těch možností, jaké nabízí a zároveň umož-
ňuje naše znalostní a ekonomická situace. 

To lze aplikovat i na poskytování azylu i pomoci
uprchlíkům před tím, než se budou moci vrátit do své
země. 

Důležitými slovy velkého významu, kromě HUMA-
NISMU, jsou tedy KOORDINACE, PROVÁZANOST,
SYSTÉMOVOST a KONTROLA. 

Schválením nových cílů není proces zlepšování
běhu světa ukončen. Pouze byly znovu, možná lépe,
pojmenovány překážky spokojeného života lidstva.
Nyní bude na lidstvu samém, jak odpovědně ke svým
záležitostem přistoupí.

Věra Venclíková

Zpravodaj PPZRS 3/2015

Kulatý stůl zaměřený na zdravotnictví
v rámci Evropského roku rozvoje 2015
uspořádala Platforma podnikatelů pro

ZRS ve spolupráci se SP ČR dne 15. června.
Akci zahájila Dagmar Kuchtová, generální ře-
ditelka Svazu průmyslu a dopravy ČR. Poté
s prezentacemi vystoupili Jaroslav Kopeček
z Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnic-
kých prostředků, Petr Halaxa - OECD, Lukáš
Loube - České fórum pro ZRS FORS + Charita
ČR, Věra Venclíková - PPZRS, Ivan Voleš - Hos-
podářská komora + EHSV a Pavel Grüber – Lé-
kaři bez hranic. 

Následovala obsáhlá diskuse, ze které jsme
vybrali. Pavel Kostka z EGO Zlín uvedl, že je
rozdíl mezi pomocí českou proti francouzské
a německé, které jsou vázanou pomocí. Němci
dodávají svoje vlastní výrobky, stejně jako
další země. U nás je velký problém české vý-
robky prosadit. Chybí podpora ze strany státu
pro dodávky produktů od českých výrobců.
Přitom je v ČR velké množství špičkových
firem, které by se do ZRS mohly zapojit.

Na něj navázal Pavel Grüber, který zdůraznil,
že je těžké stát se dodavatelem Lékařů bez hra-
nic, ale když se to povede, objem dodávek je
obrovský. Petr Halaxa ho doplnil, že čeští vý-
robci mají možnost zapojit se do výběrových
řízení. Finance vydávané na rozvojovou
pomoc jinými státy jsou výrazně vyšší a proto
také jejich výsledky viditelnější. Na rozdíl od
českých výrobců mají také reference a dlouho-
dobější zkušenosti.

Jiří Plecitý ze společnosti Linet uvedl, že je
třeba v rámci české pomoci a české rozvojové
spolupráce preferovat české výrobce, v tom
chybí koordinace mezi MZV, ostatními minis-
terstvy, FORS a firmami. Dodavatelské společ-
nosti potřebují spolupráci s neziskovými orga-
nizacemi operujícími v místě, aby se lépe zori-
entovaly v místních podmínkách a požadav-
cích na konkrétní technická řešení dodávek, tj.
lepší vymezení požadavku na to, co vlastně je
potřeba. My dokážeme vyrobit z našeho oboru
cokoliv, ale potřebujeme vědět zadání a cílo-
vou cenu, zdůraznil.

Lukáš Loube vyzdvihl, jak se změnila česká
rozvojová spolupráce za posledních 20 let. Je
to obrovský posun. Směřování ke svobodě
podnikatelského rozhodování a jako odpověď
na kritiku současného systému tendrů je nový
program ČRA, podnikatelské partnerství, tzv.
B2B, který by měl propojovat dodavatele
přímo s příjemcem pomoci. V inovacích by
firmy měly hrát velkou roli, ale zatím právě na
toto nekomerční zaměření inovace je v roz-
počtu určeno minimum finančních prostředků.
Proto se také FORS snaží o navýšení finanční
podpory ZRS ČR.

Tomáš Urban z Pojišťovny VZP seznámil pří-
tomné s druhy pojištění projektů v rozvojo-
vých zemích. Ivan Voleš vznesl dotaz na pana
Halaxu: Česká bilaterální rozvojová pomoc by
měla využívávat dodávky a znalosti českých
firem, ale existuje tlak na nevázanou pomoc,
která by měla být otevřená pro všechny zá-
jemce bez rozdílu příslušnosti ke konkrétní
zemi. Jaké je stanovisko OECD?

Petr Halaxa v odpovědi uvedl, že OECD hod-
notí, zda vlády jednotlivých států dodržují vy-

hlašování tendrů nevázaným způsobem, pro-
tože ne všechny na tento způsob přistupují
a nesouhlasí se světovou soutěží.

Potom vítězí firmy ze států, kde mají větší
zkušenosti, reference, lepší jazykovou vybave-
nost a místní znalost v dané zemi. Ve VŘ není
hlavním kritériem cena. 

Ano – je pravda, že OECD upřednostňuje
stanovisko nevázané pomoci a také toto bude
předmětem revize českého systému pro po-
skytování ZRS.

Věra Venclíková zdůraznila, že firmám jako
dodavatelům je jedno, kdo investuje finanční
prostředky. Pokud se chceme vyhnout nevá-
zané pomoci, je potřeba zvažovat i partnerské
investiční projekty v rozvojových zemích.
Místní investor může získat finance pro svůj
rozvoj z mnoha zdrojů – viz příspěvek o rozvo-
jovém financování Ivana Voleše. Tzn., že je
třeba společně hledat i jiné zdroje financování,
protože prostředky ČR na ZRS jsou omezené. 

Na závěr byli účastníci vyzváni, aby vyplnili
dotazník, v němž by se vyjádřili k otázkám sou-
visejícím s tématem kulatého stolu. Celkem
odpovědělo 48 procent zúčastněných. Z odpo-
vědí mj. vyplynulo, že 92 % z nich vítá nové
možnosti zapojení soukromého sektoru do
rozvojové agendy, přičemž 83 % si myslí, že
udržitelné rozvojové cíle mohou pomoci lidem
na celém světě zlepšit jejich život. Obchodní
příležitosti v různých zemích dle poptávky sle-
duje 83 % zúčastněných a 58 % má stálé part-
nery v zahraničí a s nimi se účastní soutěží
o zakázku. S názorem, že účast soukromého
sektoru v rozvojové agendě bude užitečná pro
všechny, souhlasí 75 %, stejně jako s tím, že
úroveň podnikatelského prostředí kterékoliv
země je klíčová pro ekonomický rozvoj. Spo-
lupráce s místní firmou v rozvojové zemi je
v našem oboru užitečná si myslí 83 % účast-
níků, kteří se shodují i v tom, že projekty tech-
nické pomoci mohou vést k oboustranně uži-
tečným efektům. �

Cíle udržitelného 
rozvoje 2015 – 2030

Je třeba v rámci české rozvojové
spolupráce preferovat české výrobce?

Celkem 17 cílů udržitelného rozvoje
(SDGs) představuje program na násle-
dujících 15 let (2015 – 2030) a navazuje

na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíci-
letí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou vý-
sledkem tříletého procesu vyjednávání, který
začal na Konferenci OSN o udržitelném roz-
voji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na vytvo-
ření SDGs se podílely všechny členské státy
OSN. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně
schválí summit OSN v září v New Yorku.

SDG 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích
formách všude na světě.

SDG 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravi-
nové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazo-
vat udržitelné zemědělství.

SDG 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho
kvalitu pro všechny v jakémkoli věku.



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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

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

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

Současná diskuse o navyšování pro-
středků pro zahraniční rozvojovou spo-
lupráci (ZRS) se stále točí kolem mož-

ností státního rozpočtu. „Stačilo by každo-
roční navyšování objemu financí na projekty
ZRS po setinkách procenta,“ míní Michal
Kaplan, ředitel České rozvojové agentury
(ČRA). V dnešních dnech tuhého boje o roz-
počty jednotlivých ministerstev je společný
zájem rozvojové konstituence na splnění zá-
vazku ČR přispívat každoročně sumou 0,33 %
HDP na pomoc rozvojovým zemím opráv-
něný, ale je zasunut v řadě dalších důležitých
a neoddiskutovatelných potřeb občanů české
společnosti.

Zatím bude ČRA řešit spíše to, jak se stá-
vajícími prostředky a kapacitami zajistit zá-
vazky v rámci Koncepce ZRS ČR pro období
2010-2017. Střednědobý výhled MZV ČR na
léta 2016 – 2018 uvádí, že na bilaterální pro-
jekty spolupráce s vybranými zeměmi Kon-
cepce by každý rok mělo jít o stejnou částku,
a to o 854 166 tis. Kč. Splnění závazku ČR na
poskytování těchto prostředků v plné výši je
tedy v nedohlednu.

Členské firmy Platformy podnikatelů pro
ZRS mají zájem účastnit se projektů české za-
hraniční pomoci, ale organizace zároveň
zkoumá další způsoby, jak komerčně pomá-
hat rozvoji podnikatelského prostředí v roz-
vojových zemích, tedy nejen v těch priorit-
ních, kterými se zabývá daná Koncepce ZRS.

„Proto jsme byli požádáni Evropským hos-
podářským a sociálním výborem (EHSV)
o expertizu v souvislosti s analýzou různoro-
dých zdrojů pro financování rozvojové
agendy post-2015 a jejich mobilizace.“ vy-
světluje ředitelka PPZRS, Věra Venclíková.
Platforma tak přispěla ke vzniku stanoviska
EHSV na téma financování rozvoje, které
bylo počátkem července 2015 jednomyslně
přijato plenárním zasedáním EHSV.

„Původní, velmi revoluční pohled na mo-
bilizaci zdrojů použitelných pro dosažení udr-
žitelných cílů rozvoje byl mnoha zásadními
diskusemi upraven tak, že stanovisko nyní
zahrnuje přijatelné formulace pro celou ob-
čanskou společnost na úrovni všech člen-

ských států,“ uvádí Ivan Voleš, autor a zpra-
vodaj stanoviska, jeden z českých delegátů
EHSV za české zaměstnavatele. Zdůrazňuje
přitom, že udržitelný rozvoj se týká i zemí roz-
vinutých a měl by směřovat ke globálnímu
partnerství.

Dokument bude oficiálním příspěvkem
EHSV za občanskou společnost na konfe-
renci k financování rozvoje, kterou pořádá
OSN v Addis Abebě. Představuje využití dal-
ších možných zdrojů, ale zdůrazňuje také
způsoby jak dosáhnout vyšší efektivnosti ve
financování udržitelného rozvoje. Navíc, po
široké celoevropské diskusi, je mezi priority
řádného zacházení se zdroji zařazen sociální
dialog jako důležitý nástroj pro vyvážené zo-
hlednění zájmů sociálních partnerů. „Toto je
jednou z podmínek zachování sociálního
smíru, který je nezbytný pro úspěšnou reali-
zaci většiny cílů udržitelného rozvoje.
A dnes už je evidentní, že jeho absence byla
častou překážkou úspěšnosti velkých rozvo-
jových projektů a tedy mrháním veřejných
prostředků,“ zdůrazňuje dále Věra Venclí-
ková.

Ve stanovisku Evropského hospodářského
a sociálního výboru k tématu „Financování
rozvoje – postoj občanské společnosti“ se
mimo jiné uvádí: EHSV požaduje, aby nová
rozvojová agenda měla globální rozměr
a byla zaměřena na zlepšení kvality života
lidí. Musí být založena na respektování lid-
ských práv, prevenci konfliktů a jejich míro-
vém řešení, řádné správě věcí veřejných, sni-
žování sociálních nerovností, posílení role
žen a zapojení všech, kdo pociťují zodpověd-
nost za rozvoj tohoto světa a jeho zachování
pro budoucí generace.

EHSV podporuje přijetí navržených udrži-
telných cílů rozvoje a požaduje mobilizaci
všech dostupných finančních zdrojů a jejich
transparentní a efektivní využívání k vyvá-
žené integraci ekonomického, sociálního
a environmentálního rozměru udržitelného
rozvoje. Je třeba bojovat s plýtváním pro-
středků ve válečných konfliktech, s jejich ile-
gálními transfery a únikem do šedé ekono-
miky.

Pro zefektivnění rozpočtové podpory roz-
vojových zemí doporučuje EHSV využít zku-
šeností z provádění politiky soudržnosti EU
a jejich nástrojů, jako jsou strukturální fondy
a fondy soudržnosti k tomu, aby rozvojové
prostředky byly cíleně využity k dosažení
SDG.

EHSV podporuje zapojení soukromého
sektoru do realizace projektů, které nejsou
vůbec nebo jen částečně komerčně prove-
ditelné, cestou partnerství veřejného a sou-
kromého sektoru a financování projektů
PPP prostřednictvím „blendingu“. Předpo-
kladem jejich úspěšné realizace je ex ante
hodnocení jejich udržitelnosti dodržování
zásad transparentnosti včetně reportingu,
sdílené odpovědnosti a vymahatelnosti zá-
vazků. �

STANOVISKO Evropského hospodářského
a sociálního výboru k tématu Financování

rozvoje – postoj občanské společnosti
v plném znění je ke stažení na

http://www.ppzrs.org/inpage/2015/

Stačí veřejné prostředky na podporu udržitelného rozvoje?

SDG 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu
a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoži-
votní vzdělávání pro všechny.

SDG 5: Dosáhnout genderové rovnosti
a posílit postavení všech žen a dívek.

SDG 6: Zajistit všem dostupnost vody a sa-
nitačních zařízení a udržitelné hospodaření
s nimi.

SDG 7: Zajistit všem přístup k cenově do-
stupným, spolehlivým, udržitelným a moder-
ním zdrojům energie.

SDG 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udr-
žitelný hospodářský růst, plnou a produktivní
zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny.

SDG 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu,
podporovat inkluzivní a udržitelnou industri-
alizaci a inovace.

SDG 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi
nimi.

SDG 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odol -
ná a udržitelná města a obce.

SDG 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a vý-
robu.

SDG 13: Přijmout bezodkladná opatření na
boj se změnou klimatu a zvládání jejích do-
padů.

* S uznáním, že Rámcová úmluva OSN
o změně klimatu je primárním mezinárodním,
mezivládním Fórem pro vyjednávání globální
reakce na změnu klimatu.

SDG 14: Chránit a udržitelně využívat
oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění
udržitelného rozvoje.

SDG 15: Chránit, obnovovat a podporovat
udržitelné využívání suchozemských ekosys-
témů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat roz-
šiřování pouští, zastavit a následně zvrátit de-
gradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.

SDG 16: Podporovat mírové a inkluzivní
společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit
všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efek-
tivní, odpovědné a inkluzivní instituce na
všech úrovních.

SDG 17: Oživit globální partnerství pro udr-
žitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho
uplatňování. �

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



POZVÁNKA
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci,

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a Česká exportní banka, a.s.
 si Vás dovolují pozvat na mezinárodní seminář

TRANSFER TECHNOLOGIÍ DO ZEMÍ AFRIKY, 
KARIBIKU A TICHOMOŘÍ A PODPORA PODNIKÁNÍ

pořádaný v průběhu 
57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 

Dne: 17.9. 2015 od 9:30 hod. do 12:30 hod. Místo konání: Kongresový  pavilon E, sál E3

Nové cíle udržitelného rozvoje vyhlášené Organizací spojených národů pro období  2016 - 2030 
přinesou nové obchodní příležitosti do vyspělých i rozvojových zemí. Mezinárodní strojírenský 

veletrh je tak příležitostí zaměřit se na poptávku po technologiích v afrických, 
karibských a tichomořských zemích. 

ZAHRANIČNÍ ŘEČNÍCI, PŘEDSTAVITELÉ PODNIKATELŮ Z BOTSWANY, BURUNDI, 
JAMAJKY A EXPERT NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ZÁPADNÍ AFRIKY VYSTOUPÍ 

S KONKRÉTNÍMI INFORMACEMI O MÍSTNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POTŘEBÁCH.

Přihlášení účastníci jsou rovněž zváni na neformální setkání s řečníky a diplomaty z uvedených zemí 
při číši vína v předvečer semináře, 16.9. 2015, od 17:00 hod. v pavilonu Z, stánek SP ČR č. 31.

Seminář podporuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci projektu Evropského roku rozvoje 2015.
Projekt je spolufi nancován Evropskou unií.

Program jednání:

Svoji účast, prosím, potvrďte pomocí registračního formuláře na: 
http://registrace.spcr.cz/konference?eventId=264&controller=event&task=individualRegister
Registrovaný účastník získá jednodenní volnou vstupenku do areálu výstaviště. Případné dotazy prosíme na: platforma@spcr.cz 
Přístup autem k pavilonu E sjezd z dálnice D1 směr Výstaviště a u hotelu Holiday Inn, parkování přímo u vstupu do pavilonu. 
Ostatní možnosti zde: http://www.bvv.cz/navstevnici/doprava/

  9:00 – 9:30 Registrace,  snídaně

  9:30 – 9:40 Zahájení – uvítání účastníků a představení hostů 

  9:40 – 10:00  Technologická poptávka v programu podpory podnikání v Botswaně

10:00 – 10:20 Technické znalosti jako podmínka rozvoje podnikatelského prostředí v Karibiku

10:20 – 10:40 Technologie podporované Burundi Organic Agriculture Movement

10:40 – 11:00 Transfer znalostí v programech podpory podnikání Evropského rozvojového fondu 

 – Západní Afrika

11:00 – 11:30 Ekonomická diplomacie MZV a praktické zkušenosti z regionu Východní Afriky

11:30 – 12:00 Financování exportu do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří

12:00 – 12:30 Diskuse a závěr

2015

rok pro rozvoj

                        12:26
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NOVÉ exportní příležitosti pro české a slovenské firmy 
ne pouze v Rakousku 
NOVÉ obory pro 3D prezentaci a intenzivní osobní kontakty pro průmysl a inovace

Mezinárodní odborný veletrh, který
se koná jednou za 2 roky, se usku-
teční 10. až 13. května 2016 ve vý-

stavních halách B a C rakouského moder-
ního výstaviště Messe Wien.

Tradičně ve středu pozornosti veletrhu
jsou obráběcí stroje, nářadí a nástroje
a vybavení a systémy kompletního pro-
cesu výroby.

Poprvé budou navíc vedle klasických
oborů, jako kontrola kvality, povrchové
úpravy, měření a testování, hydraulika,
komponenty, součástky a příslušenství
a průmyslový software, inženýring, strojí-
renství, obráběcí technika, zastoupeny
v rámci speciální expozice robotické sy-
stémy, zakázková výroba, ochrana životního
prostředí a manipulační a skladovací tech-
nika. Zajímavostí pro rok 2016 budou také
nové plánované speciální expozice pro
země střední a východní Evropy, které se
budou týkat různých oborů průmyslu,
vědy a výzkumu. Např. Asociace nanotech-
nologického průmyslu ČR uvažuje o speci-
ální expozici pro prezentaci nanotechnolo-
gií a nanomateriálů v průmyslu "CZECH IS
NANO" COMPETENCE CENTER.

České firmy a organizace, které ještě ne-
vystavovaly na veletrzích Reed Exhibitions
v Rakousku, mohou využít velmi lukrativní
nabídku Reedstarter, včetně 30% slevy
z výstavní plochy (při objednání stánku 6
m2 – 24 m2 max). Tím způsobem se cena
za 1 m2 nevybavené výstavní plochy pohy-
buje kolem 100 eur/m2.

Svoji účast potvrdilo město Třebíč, které
se bude prezentovat v rámci speciální ex-
pozice CEE/SEE- REGIONS BUSINESS &
INVESTMENT PAVILION. O účast na vele-
trhu INTERTOOL projevují zájem také
české firmy a instituce z jiných oborů. Zva-
žuje se také oficiální účast České republiky
na těchto veletrzích a očekává se premiéra
Slovenska, jako partnerské země největ-
šího rakouského mezinárodního veletrhu
pro strojírenství, obrábění kovů a inovace
v oboru průmyslu INTERTOOL 2016.

Linz, 29. září – 1. října 2015

Již zanedlouho se otevřou brány meziná-
rodního prestižního odborného veletrhu
SCHWEISSEN, který se koná jednou za
4 roky v hlavním městě rakouského prů-
myslu, příhraničním Linzi.

SCHWEISSEN se čím dál více těší zájmu
ze strany českých odborníků. Návštěvu ve-

letrhu plánují firmy ne pouze z Jihoče-
ského kraje a Prahy, ale také z různých re-
gionů České republiky, např. z jižní Moravy.
Z tohoto důvodu poskytl Reed Exhibitions

Messe Wien 150 ks VIP vstupenek pro od-
borné návštěvníky z ČR. VIP vstupenky
můžete objednat u oficiálního výhradního
zastoupení veletrhu, ale také přes síť regio -
nálních hospodářských komor v České re-
publice do 15. září 2015.

Více informací na www.schweissen.at
nebo v češtině na www.sp.cz/schweis-
sen.html

Megaveletrh pro megatrh jihovýchodní asie
Bangkok 23.-26. 11. 2016

Výstavní plocha: 46 000 m2

Vystavovatelé: 2 700 obchodních zna-
ček, 4 000 nových strojů a technologií,
9 národních expozic
Návštěvnost: více než 70 000 odborníků
Souběžné veletrhy: SHEET METALEX,
Biretech, TUBETech a WELDING
Souběžné akce: kongres METALEX
a METALEX Nano Forum

Pro rok 2016 se již nyní zvažuje možnost
společného českého stánku.

Veletrh METALEX v Thajsku jako tra-
diční největší a nejrozsáhlejší veletrh prů-
myslových technologií a inovací s důra-

zem na strojírenství a kovoobrábění se
může stát pro české podnikatele kon-
taktní platformou ne pouze pro Thajsko,
ale také pro dalších devět zemí ASEAN –
Brunei, Filipíny, Indonésii, Kambodžu,
Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur a Viet-
nam. 

Odhaduje se, že trh průmyslových tech-
nologií v zemích ASEAN se bude dyna-
micky rozvíjet.

Další informace u výhradního oficiálního
zastoupení veletrhu METALEX pro ČR a Slo-
vensko - Schwarz & Partner, spol. s r. o.

Ho Či Minovo Město, říjen

Vystavovatelé: 500 obchodních značek
z 25 zemí
Návštěvnost: v roce 2014 kolem 15 000
odborných návštěvníků

Pro rok 2016 se uvažuje o společném
stánku.

Veletrh METALEX ve Vietnamu je veletr-
hem obráběcích strojů, zařízení a technologií
kovoobrábění pro zdokonalení výroby. Více
informací na www.metalexvietnam.com
nebo  http://www.sp.cz/ metalex-vietnam.html.

Roste zájem mezi českými odborníky 
o nestandardní veletrh pro svařování

Pro další informace ohledně účasti ve
společném stánku nebo v samostat-
ném stánku, kontaktujte prosím vý-
hradní zastoupení veletrhů INTERTOOL
a SMART AUTOMATION AUSTRIA:

Schwarz & Partner, spol. s r.o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1
Lenka Kotllárová
Tel.: +420 603 278 654
Email: veletrhy@sp.cz
Web: www.sp.cz



Mezi nejvážnější hrozby, jimž čelí lidstvo,
patří ty, které se odehrávají v kyberpros-
toru? Co vše tento pojem zahrnuje a která
jsou hlavní ohrožení?

Definici kyberprostoru bych přenechal
filosofům, nicméně z našeho pohledu ky-
berprostor zahrnuje všechna zařízení, ko-
munikační a úložné prostředky, ale také
osoby, které přicházejí do kontaktu s na-
šimi daty a informacemi v nich obsaže-
nými. V běžném životě tedy veškeré mo-
bilní telefony, počítače, počítačové apli-
kace, digitální média a cloudová prostředí.
Výčet není úplný, ale již jen z uvedeného je
patrné, že se jedná o velkou část před-
mětů, které v každodenním životě použí-
váme. 

Část hrozeb jsme se naučili již rutinně
řešit. Ztráta mobilního telefonu je dnes
spíše nepříjemností, než vážným problé-
mem. Obnova ztracených či poškozených
dat je rovněž rutinní operací.

Co je však z našeho pohledu závažné,
jsou nenápadné útoky, které jsou dlouho-
době nedetekovány. Nedetekované prů-
niky do našich osobních počítačů jsou jistě
osobně velmi nepříjemné, ale nedeteko-
vaný průnik do průmyslových, energetic-
kých, či zdravotnických infrastruktur má
potenciál ohrozit množství lidských životů
a způsobit finanční a materiální ztráty
značného rozsahu. V té souvislosti je
patrný nárůst i vysoké organizovanosti
a nárůst záběru kyberkriminality. Přičemž
s nezadržitelným nárůstem propojování
elektrických spotřebičů (ledničky, televize,
domácí spotřebiče) do větších celků se ex-
ponenciálně zvětšuje i prostor pro nástup
budoucích kyber útoků.

Kyberkriminalita je společenským problé-
mem, nedávno se v jednom článku uvá-
dělo, že kybernetickým útokům již nelze
zcela zabránit. Tomu rozumím, nicméně
podle mého se dají eliminovat jejich do-
pady?

Stav ohledně prevence versus eliminace
dopadů v souvislosti s kyberkriminalitou
má aktuální příměr v situaci týkající se
uprchlíků z Afriky, či Blízkého východu. Ce-
lospolečenská diskuze, politická prohlášení
a mediální obraz se téměř výhradně zamě-
řují na dopady této situace, vyjmenovává
a rozebírá rizika, která v souvislosti s ní vy-
vstávají. Minimum ohlasů se zabývá její
příčinou a téměř nikdo není schopen
navrhnout reálné řešení příčin této „uprch-
lické situace“. 

S kyberkriminalitou je to podobné. Spo-
lečnosti, vlády, úřady i jednotlivci mají po-
vědomí o tom, co je třeba dělat v případě
kyberzločinu/kyberútoku. Ať již se bavíme
o virech, malware, DDOS útocích, phis-
hingu, či fyzických ztrátách dat. Virů a mal-
ware se zbavit umíme, DDOS útoky jaktakž
zvládáme, následky phishingu, je-li zjištěn,
pokrýt také zvládneme. Přijdeme-li o data,
obnovíme je ze záloh atp.

V čem však tápeme je prevence, vzdělá-
vání a dlouhodobý systematický přístup.
Technologicky prevence není obtížná. IPS,
IDS systémy, DLP (Data Leakage Preven-
tion) řešení, SIEM (Security Incident Event
Management) sestavy, to vše jsou řešení
dlouho známá a velmi účinná. Pracují však
s těmito systémy spolehliví a proškolení
lidé? Jsou technologická opatření v sou-
ladu s procesy, nařízeními a realitou naší
firmy, našeho úřadu? Je bezpečnostní pro-

jekt, který nyní realizujeme jednorázovým
opatřením, nebo budeme bezpečnost „bu-
dovat“ dlouhodobě?

Zde je nutno čelit nepříjemné pravdě
a tou je, že bezpečnost dat a informačních
aktiv musí vycházet od vedení organizace.
Ať je to management firmy, vedení úřadu,
ministerstva či jiné instituce, je nutné, aby
bezpečnost informací byla vyžadována ve-
dením organizace. Bez jeho podpory je za-
vádění bezpečnosti (personální, procesní,
fyzické, technologické) odsouzeno nutně
k neúspěchu.

Prakticky od počátku IT technologií mů-
žeme sledovat dva „protichůdné“ směry.
Na jedné straně jsou ti, kteří vytvářejí bez-
pečnostní systémy a na druhé ti, jež se je
snaží zneužít. ATOS se zabývá počítačo-
vou bezpečností již řadu let. Můžete nám
přiblížit její vývoj ve společnosti?

To je téma na samostatný článek, navíc
by vyžadoval pečlivou rešeršní přípravu.
Napsat jej „jen tak, od stolu“ by bylo ne-
zodpovědné a neférové...

Rukopis ATOSu nese řada publikací věno-
vaných kybernetické bezpečnosti, jež jsou
ke stažení na vašich www stránkách.
Které z nich by si měli přečíst ti, kteří se
zajímají o danou problematiku a proč?

Krátký, ale poměrně výstižný je článek
„Privacy and Personal Data Protection“
o ochraně osobních dat, případně článek
„Industry 4.0“ o sbližování kyber a fyzic-
kého světa.

Co vše dnes nabízíte firmám a společnos-
tem z oblasti kybernetické bezpečnosti?

Je nutno čelit nepříjemné pravdě a tou je, že bezpečnost dat
a informačních aktiv musí vycházet od vedení organizace
řekl CzechIndustry Tomáš Hlavsa, Business Development Manager divize Big Data and Security, 
Atos IT Solutions and Services
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Namísto vyjmenovávání jednotlivých ře-
šení, produktů nebo služeb uvedu jediné:
Ucelený pohled. Nevnucujeme firmám,
úřadům a jednotlivcům naše řešení. Nas-
loucháme, co v oblasti ochrany dat a infor-
mací potřebují. Nemáme pocit, že bychom
potřebám našich zákazníků rozuměli lépe
než oni. Ale ano, pakliže porozumíme po-
třebám zákazníka v oblasti kybernetické
bezpečnosti, jsme díky velikosti naší firmy,
mezinárodnímu přesahu a interdisciplinár-
ním záběru schopní nalézt, navrhnout
a dodat řešení, které zákazníkovu potřebu
pokryje.

Na prvním místě je však vždy, vždy
a vždy systematický přístup. Tedy neohý-
bat zákazníkovy procesy a prostředí do
souladu s naším technologickým řešením,
ale naopak ohnout naše řešení tak, aby za-
padlo do procesů a prostředí zákazníka. Ta-
kový přístup si žádá určitou standardizaci
a zde se krom legislativních omezení ří-
díme i mezinárodními standardy (v oblasti
bezpečnosti např. rodina norem IS 27000)
a v neposlední řadě i vnitřními politikami
a předpisy konkrétního zákazníka.

Mohou firmy získat náskok před kyberzlo-
činci a za jakých podmínek?

Toto je často diskutované téma na nej-
různějších konferencích, odborných fórech
apod. Odpověď je šalamounská, ano i ne.
Záleží, z jaké strany se na problém bezpeč-
nosti díváme.

Ne, kyberzločinci budou mít z principu
vždy logicky navrch nad jakýmkoliv zabez-
pečením. Ať již fyzickým (zámky, mříže, zá-
vory, trezory), technologickým (firewally,
antiviry, IPS, SIEMy…), procesním (před-
pisy, omezení), legislativním (zákony, vy-
hlášky) či personálním (selhání jednot-
livce).

Nikdy v historii lidstva nebyl vyvinut sy-
stém, či opatření, které by nebylo možno
překonat. Vždy se najdou lidé, kteří dříve či
později naleznou slabinu a zabezpečení
překonají. Bylo tomu tak vždy a bude tomu
tak nadále.

Na druhou stranu, ANO, lze získat ná-
skok před kyberzločinci. Koneckonců jsou
to také jen lidé. Otázka však stojí, jak moc
úsilí chceme do ochrany našich hodnot in-
vestovat. Víme, která data jsou pro nás
cenná a která ne? Jsme si vědomi všech
rizik, která mohou naše aktiva ohrozit?
A pokud ano, jsme schopni (personálně,
procesně, technologicky) a ochotni (fi-
nančně) tato rizika eliminovat?

Znovu se vrátím k paralele s ochranou
platidel. Bankovky a mince vnímáme
a máme zažity jako hodnoty, které je zá-
hodno chránit. Ochrana platidel se vyvíjela
stovky let a za tu dobu se vyvinula do té
míry, že padělání bankovek je v zásadě oje-
dinělým a přísně postihovaným jevem.
V této oblasti života si dovolím říci, že
vlády mají před zločinci náskok. Pokud
vlády, společnosti a jednotlivci vyvinou po-
dobné úsilí pro ochranu a bezpečnost in-
formací, potom lze hovořit o minimálně
náskoku před kyberzločinci. 

Čelit bezpečnostním hrozbám v kyber -
prostoru vyžaduje předvídat trendy stále
více digitalizované světové ekonomiky.

Svědčí o tom dokument ATOSu nazvaný
Journey 2018. Your business technolo-
gists. Powering progress the 3rd digital re-
volution agility and fragility. Takže, co nás
čeká z pohledu technického vývoje
v oboru IT v nejbližších letech?

Toto je na samostatné zamyšlení, ne-
jsem technologický vizionář...

Drží podle Vás Česká republika z hlediska
kybernetické bezpečnosti krok s vyspělým
světem nebo máme co dohánět?

Čeká republika je v rámci Evropské unie
jednou z prvních zemí, která přijala a za-
vádí legislativu v oblasti kybernetické bez-
pečnosti. Z tohoto pohledu se tedy řadíme
k vyspělým zemím. V oblasti soukromých
firem, domácností, akademické sféry je
obecné povědomí o bezpečnostních hroz-
bách na obecně dobré úrovni. Druhou stra-
nou této mince ovšem je reálná aplikace
zákonných norem v oblasti státní správy.
Zde situaci komplikují zejména nízká pla-
tová ohodnocení odborníků na bezpečnost
a rovněž jistá procesní strnulost. Kde z na-
šeho pohledu Česká republika, resp. oblast
státní má co dohánět, je schopnost získá-
vat, vzdělávat a především udržet bezpeč-
nostní odborníky. Dokud orgány státní
správy, ministerstva, úřady a státem řízené
instituce nebudou schopny získat či vycho-
vat kvalitní odborníky, tyto dlouhodobě
vzdělávat a motivovat pro setrvání ve stát-
ních službách, bude se rozdíl v oblasti ky-
bernetické bezpečnosti mezi soukromým
a státním sektorem i nadále zvětšovat.

Čtvrtá průmyslová revoluce již není jen
vizí, ale stává se skutečností. Významnou
roli v ní budou hrát data a práce s nimi
včetně jejich bezpečnosti. Jste v ATOSu
připraveni na tuto výzvu? 

Data, jejich bezpečné uchovávání, pře-
nos a zpracování je téma, kterým se zabý-
vají desítky firem. Pravidelně se v médiích,
na konferencích i odborných časopisech
prezentují odhady o budoucím nárůstu ob-
jemu dat a neustále rostoucí potřebě data
ukládat. Výrobci síťových technologií vy-
zdvihují čísla o přenesených datech. Vý-
robci bezpečnostních technologií zveřej-

ňují neuvěřitelné počty nových hrozeb,
virů, malwarů atp. Skutečně však všechna
ta data, gigabitové linky a nejnovější anti
malware skenery souvisí s reálnou výro-
bou? Tedy s tím, co společnosti, úřady, do-
mácnosti ke své činnosti a každodenní
práci potřebují. Kolik dat reálně potřebu-
jeme. A je doopravdy potřebné všechna
naše data chránit? Jsme přesvědčeni, že
na trhu vzniká určitá řekněme bezpeč-
nostní bublina, uměle přiživovaná společ-
nostmi, které ve snaze udržet zisk, prodeje
generují a přiživují poptávku po technolo-
gických řešeních. 

ATOS je přesvědčen, že skutečná po-
třeba bezpečnosti dat a informací spočívá
v systematické a dlouhodobé práci s lidmi,
kteří data vytvářejí, s informacemi v nich
pracují a používají je ku prospěchu svému,
či svého zaměstnavatele. Na základě této
premisy ATOS staví svou strategii v oblasti
bezpečnosti informací. Konkrétně jde
o identifikace reálné potřeby ochrany dat,
práce s uživateli těchto dat, jejich vzdělá-
vání a dlouhodobě koncipovaná technolo-
gická a procesní řešení.

V materiálech vaší společnosti, jsem si
také přečetl, že zabezpečení dat vyžaduje
nové myšlení. Můžete to více konkretizo-
vat?

Nové myšlení, které v našich materi-
álech používáme, není jen „buzzwordem“,
termínem, který by byl marketingově
umělý a přitom obsahově vyprázdněný.
V ATOSu věříme, že zabezpečení dat, bez-
pečnost informací, kybernetická bezpeč-
nost není pouze technologický problém,
ale především otázka přístupu a vnímání
dat a informací jako hodnoty, kterou spo-
lečnosti, jednotlivci i vlády chtějí a potře-
bují chránit, podobně jako například chrání
platidla, či komodity. Změna myšlení celé
společnosti a v první řadě odpovědných
osob je proces dlouhodobý, trvající řádově
roky. Velké společnosti jako ATOS na tuto
změnu reagují a jsou schopny ji uchopit
systémově. �

Kontakt: Tomáš Hlavsa,
tomas.hlavsa@atos.net, 

+420 604 290 196
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