
Navíc se mezitím prokázalo, že při spálení litru
nafty vzniká o cca 13 % více CO2, než spálením
litru benzínu. Proto se zvyšuje tlak na odstra-
nění daňového zvýhodnění nafty vůči benzínu,
které bylo v Německu zavedeno za vlády kanc-
léře Kohla a postupně se zvyšovalo v letech
1986 až 1999 z 0,69 centů až na 18,41 centů /l
nafty. Roční zvýhodnění u daně z minerálních
olejů u motorové nafty jen v Německu se ak-
tuálně blíží částce osm miliard euro – tedy
skoro 220 miliard korun, o které stát vybere
ročně méně daní ve srovnání s benzínem. Toto
zvýhodnění se postupně ukazuje jako neobha-
jitelné. Zrušení daňových výhod pro dieselové
motory by bylo významným impulzem i pro
rychlejší zavádění elektromobility, protože by
zrovnoprávnilo aktéry automobilového trhu
a asi by bylo i účinnějším nástojem, než zave-
dení nákupní prémie pro elektromobily, která

je ve srovnání s velkorysou podporou diese-
lových aut zanedbatelná.

Zajímavé je, že tato evropská zvláštnost – na-
příklad v roce 2014 činil v EU podíl dieselových
motorů u nově přihlašovaných aut 53 %  – se
nijak nedotkla dalších hlavních automobilových
trhů – jako jsou USA (3 %), Japonsko (2 %),
Čína (1 %), Brazílie (0 %). Jedinou výjimkou je
Indie s 52% podílem dieselových aut. 

Impulzy pro rozvoj elektromobility 

Prezident Spolkového svazu elektromobility –
BEM e.V. – Kurt Sigl spatřuje v posledním ob-
dobí jako nejdůležitější impulzy pro elektromo-
bilitu v Německu aféru „Dieselgate“, nové ev-
ropské elektromobily s delším dojezdem, před-
stavené na letošním pařížském autosalonu (Re-
nault Zoe a Opel Ampera-e), usnesení – i když

nezávazné  – Spolkové rady z podzimu 2016
o tom, že spolkové země nehodlají od roku
2030 povolovat uvádění do provozu dieselo-
vých a benzínových aut a v neposlední řadě za-
vedení nákupní prémie pro elektromobily a hy-
bridy. 

V oboru trakčních baterií pro elektromobily
už Evropa „zaspala“. Trh s bateriemi pevně
ovládají asijské firmy, mezi nimi především
trojhvězdí – Samsung, LG a Panasonic. Přesto
Sigl neztrácí důvěru v německý automobilový
průmysl. Před zhruba 30 lety při zavádění kata-
lyzátorů bylo Německo také váhavé – a techno-
logii si osvojilo teprve v závěsu za USA a Fran-
cii. Dnes je světovou velmocí v oboru výroby
katalyzátorů. K tomu Sigl dodal: „Problém je
ale v tom, že svět se mezitím nesmírně zrych-
luje, a co dříve trvalo léta, je dnes otázkou
týdnů.“  

Odborníci odhadují, že americký výrobce
elektromobilů Tesla získal náskok zhruba sedm
let před evropskou konkurencí. Sigl k tomu po-
znamenal, že pokud je tomu skutečně tak, byla
by to katastrofa, protože takový náskok se
v dnešní době – kdy vývojový a produkční cy-
klus nového modelu trvá podobnou dobu – už
prakticky nedá dostihnout, a pokud přece jen,
tak jen za cenu enormních nákladů. Německá
ministryně životního prostředí Barbara Hen-
dricksová nedávno k tématu elektromobility po-
znamenala: „Kdo zde šlape na brzdu, škodí
nejen životnímu prostředí, ale dává v sázku
naše technologické vůdčí postavení“. 

Sigl oproti tomu uvedl, že asi jediný obor, ve
kterém už elektromobilita v Německu běží na
plné obrátky, jsou kola s elektrickou podporou
– pedeleky. V roce 2016 se jich prodá asi 650
tisíc a koncem roku se překročí hranice tří mili-
onů pedeleků v Německu celkem. „To jsou
čísla, která by si před deseti lety nikdo netroufl
předpovídat,“ dodal. Poukázal také na pro-
gramy, kterými se Spolkový svaz elektromobi-
lity zabývá už tři roky: e-Pendler, e-Flotte (flotily
zejména veřejných institucí), e-Kommune (in-
spirování obecních správ k zájmu o elektromo-
bilitu). Vyzval členy české delegace k rozšíření
spolupráce na konkrétních mezinárodních pro-
jektech – která už v elektromobilitě existují např.
s Nizozemím, Francií, Slovinskem, Rakouskem
i Českem.

Mnichov přistupuje 
k elektromobilitě komplexně
Mnichovský magistrát musel operativně při-
způsobit svůj Integrovaný akční program pod-
pory elektromobility v Mnichově – IHFEM 2015
– k nově zavedené nákupní prémii. Program vy-
bavený částkou 30 milionů euro nyní podpo-
ruje většinou této sumy nákup vozidel, která ne-
jsou zahrnuta ve státní podpoře. Jedná se na-
příklad o pedeleky, a lehká vozidla typu Renault
Tweezy, skútry a dále také o podporu výstavby
nabíjecích stanic. Akční program mimoto za-
hrnuje podporu carsharingu, nákupy elektro-
mobilů pro městskou správu a podobně. 

V centru zájmu města jsou také „uzly konek-
tivity“, kde se soustřeďuje více druhů dopravy.
Například v mnichovské čtvrti Schwabing se
jedná o uzel Münchner Freiheit, kde se stýká
metro, autobusy, tramvaje a taxi. Město v rámci
programu „München e-mobil“ doplňuje tento
dopravní uzel o půjčovnu kol – v roce 2017 i pe-
deleků – a dále o carsharing elektromobilů
včetně nabíječek přímo na místě. 
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Multifunkční obojživelné pásové vozidlo Vanquisher s možností dálkového ovládání je výsledkem
německo-slovinské spolupráce

První elektrický nákladní automobil firmy Huber+Suhner AG – TRIBBELHORN Elektromotorkarren
z roku 1919 s maximální rychlostí 28 km/h a dojezdem 60-80 km, řízení pákami  



Je elektromobilita disruptivní inovací?

Za disruptivní technologii je považována radi-
kální změna technologie, která překonává
a vytlačuje technologii stávající. Autorem
pojmu disruptivní technologie je prof. Clayton
Christensen z USA, který se tímto tématem
zabýval podrobně ve své publikaci z roku
1997. K problematice elektromobility uvedl
v aktuálním rozhovoru pro německý časopis
Innovationsmanagement: „Když stojí elektro-
mobil sto tisíc dolarů, je to luxus, ale žádná
disrupce. Je to tzv.‘udržovací inovace‘ a ten,
kdo ji nabízí, konkuruje tak možná luxusním
autům od BMW. Skutečná disrupce se děje
v Číně. Tam je již každé desáté auto elektro-
mobilem a stojí jen tři tisíce dolarů. To jsou
sice jen malá auta, ale může si je pořídit
spousta lidí. Tato cesta vede ke skutečnému
růstu“.  

Dá se očekávat, že elektromobilita, pří-
padně i v kombinaci s vodíkem, časem zcela
nahradí tradiční vozidla se spalovacími mo-
tory, která skončí v muzeích podobně jako
parní lokomotivy. Asi to ale nebude trvat tak
krátce jako u digitální fotografie, která smetla
anologovou fotografii během pouhých čtyř
let. Profesorem Christensenem nepřímo zmí-
něná firma Tesla vizionáře Elona Muska pilně
investuje do výstavby nových výrobních ka-
pacit pro elektromobily i pro výrobu trakčních
baterií a postupně v USA úspěšně vytlačuje
renomované německé výrobce z jejich tra-
diční bašty – kategorie luxusních vozidel vyšší
třídy. Je totiž přesvědčena, že „bod zlomu“
u elektromobility již nastal a chce být v čele
pelotonu až se na elektromobilitě začnou vy-
dělávat miliardy. 

I pro zavedené firmy má prof. Christensen
po ruce radu: „ Etablované firmy mají na dis-
rupci reagovat, pokud se objeví. Ale neměly
by reagovat přehnaně tím, že by se zbavovaly
své dosavadní ziskové činnosti. Místo toho by
měly posílit své vztahy s klíčovými zákazníky
a investovat do ‚udržovacích inovací‘. Mimoto
mohou vytvořit nové provozní jednotky, které
se koncentrují pouze na růstové šance, souvi-
sející s disrupcí. Náš výzkum ukazuje, že
úspěch těchto jednotek je ale silně závislý na
tom, že fungují zcela nezávisle na hlavním
oboru činnosti firmy. Potřebují totiž zcela jinou
organizační strukturu i strukturu nákladů. To
znamená, že podnik musí po určitý čas řídit
dvě charakterově různé organizace. Pokud
‚disruptivní činnost‘ roste, bude možná i pře-
tahovat zákazníky z hlavního oboru činnosti.“   

Poučením by nám mohl být i smutný osud
slavné firmy Kodak, kterou zlikvidoval pře-
vratný nástup digitální fotografie, jejž sama
předtím iniciovala, prosazovala a byla tahou-
nem jejího vývoje. Kodak zbankrotoval kvůli
tomu, že jeho management správně nevyhod-
notil nástup digitální fotografie, nijak nereago-
val a lpěl na původních strukturách. �

Zdeněk Fajkus
zástupce Spolkového svazu 

elektromobility (BEM e.V.) pro ČR 
Mnichov

Foto autor článku
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Nizozemská firma EMOSS konfiguruje nákladní vozy na bázi DAF, IVECO a Toyota až do celkové
hmotnosti 19 tun a dojezdu 300 km

Tohle autíčko eWenckstern není pro děti – dosahuje rychlosti až 75 km/h



O UDÁLOSTI

Druhý ročník mezinárodní konference Digitální Česko 2017 pořádá
Evropské liberální fórum a Institut pro politiku a společnost ve spo-
lupráci s dalšími partnery. Konference podporuje společenskou
debatu i diskusi politiky a soukromého sektoru o klíčových otáz-
kách digitálních technologií, digitální ekonomiky i digitalizace ve-
řejného sektoru a v tomto ohledu i efektivní a uživatelsky přátelské
státní správy. Občané, podnikatelé i firmy v České republice digi-
talizaci aktivně vyhledávají a žádají si ji, ale postoj státních institucí
k digitalizaci je často kritizován ze strany OECD i Evropské unie a je
vnímán jako nedostačující vzhledem k výzvám nové doby. Cílem
naší konference je identifikovat nejvážnější problémy a pokusit se
najít odpověď na konkrétní otázky, jako jsou například:
● Jaké kroky by měly učinit vláda, státní správa a státní

a veřejné instituce, aby se staly efektivnějšími a lépe
reagovaly na potřeby občanů?

● V jakých oblastech by měl stát intervenovat, aby umožnil
a podpořil rozvoj digitální ekonomiky? 

● Rozvoj digitální ekonomiky s sebou přináší i nové výzvy
a hrozby. Jak se na ně připravit? A jak se jim bránit?

PROGRAM

12:30 REGISTRACE
13:00 ÚVODNÍ SLOVO

Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády
Jürgen Martens (Belgie), předseda, 
Evropské liberální fórum
Jan Macháček, předseda správní rady, 
Institut pro politiku a společnost

13:10 DIGITÁLNÍ ČESKO 2017: 
Dopad digitální revoluce na Českou republiku
Dita Charanzová, europoslankyně, ALDE
Pavel Kysilka, emeritní generální ředitel České spořitelny
a viceguvernér ČNB
Tomáš Prouza, koordinátor pro digitální agendu, Úřad
vlády České republiky
Ondřej Malý, člen rady, Český telekomunikační úřad
Moderátor: Jan Klesla, 
vedoucí ekonomické rubriky, Lidové noviny

14:00 PANEL A: Digitalizace plateb ekonomiky 
Burton Lee (USA), odborník na evropské inovace,
Stanford University
Mats Löfström (Finsko), poslanec, Eduskunta
Aleš Michl, analytik, Ministerstvo financí České republiky
Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro ČR
a Slovensko, MasterCard
Oliver Dlouhý, zakladatel a ředitel, Kiwi
Moderátor: Jan Klesla, 
Vedoucí ekonomické rubriky, Lidové noviny

15:15 PŘESTÁVKA NA KÁVU

PARALELNÍ PANELY

15:30 PANEL B: Vzdělání 4.0 a jeho dopad na trh práce
Martina Dlabajová, europoslankyně, ALDE
Burton Lee (USA), odborník na evropské inovace,
Stanford University

Pavel Kysilka, emeritní generální ředitel České spořitelny
a viceguvernér ČNB
prof. Jiří Zlatuška, poslanec, děkan fakulty informatiky,
Masarykova univerzita
Jan Mašek, zakladatel, Red Button, Brain&Breakfast
Moderátor: Petr Koubský, publicista, analytik
informačních a komunikačních médií a pedagog

15:30 PANEL C: E-mobilita
(panel probíhá pouze v českém jazyce bez zajištění
tlumočnických služeb)
Dan Ťok, ministr dopravy České republiky
Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů, Škoda Auto
Radim Jančura, zakladatel a vlastník, RegioJet
Tomáš Peťovský, generální manažer, UBER
Ondřej Krátký, spoluzakladatel, Liftago
Moderátor: doc. Zdeněk Lokaj, Fakulta dopravní, ČVUT

16:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU

17:00 PANEL D: Kybernetická bezpečnost
Iddo Moed (Izrael), koordinátor kybernetické
bezpečnosti, Ministerstvo zahraničních věcí Izraele
Kamil Tichý, ministerstvo obrany České republiky
Andrzej Kozłowski (Polsko), výzkumný pracovník,
Casimir Pulaski Foundation
Alberto Zilio (Belgie), ředitel pro vnější vztahy v Evropě,
AT&T
Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele, Národní centrum
kybernetické bezpečnosti
prof. Vít Voženílek, vedoucí katedry Geoinformatiky,
Univerzita Palackého v Olomouci
Moderátor: Milena Jabůrková, 
členka představenstva, Svaz průmyslu dopravy 

17:00 PANEL E: E-zdravotnictví
(panel probíhá pouze v českém jazyce bez zajištění
tlumočnických služeb)
prof. Miloš Táborský, předseda, Česká kardiologická
společnost
doc. Jiří Kofránek, 1. Lékařská fakulta, 
Karlova univerzita
Jan Petřík, partner, Nordic Investors
Jiří Potůček, výkonný ředitel, Mediware a.s.
Moderátor: Adam Vojtěch, 
vedoucí skupiny pro zdravotnictví, Ministerstvo financí

18:15 NETWORKING S OBČERSTVENÍM

KONTAKTY

Šárka Prát, výkonná ředitelka 
e-mail: prat@politikaspolecnost.cz
tel.: +420 602 502 685

Marcela Voženílková, analytička
e-mail: vozenilkova@politikaspolecnost.cz
tel.: +420 736 257 819

www.digitalni-cesko.eu
www.politikaspolecnost.cz
https://www.facebook.com/politikaspolecnost/
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DIGITÁLNÍ ČESKO 2017
Dopad digitální revoluce na Českou republiku
16. ledna 2017, Schebkův palác, Politických vězňů 7, Praha 1



Vážení příznivci a členové 
Platformy podnikatelů pro ZRS,
pro poslední vydání Zpravodaje v roce 2016 se nabízí tolik vzrušu-
jících témat diskutovaných na různých fórech, že bylo obtížné vy-
brat to pravé a nejzajímavější. Volíme tedy obsah, který může ovliv-
nit podnikatelské strategie i těch firem, které se doposud o rozvo-
jové země příliš nezajímaly.

Agenda 2030, nová strategie Organizace spojených národů
k udržitelnému rozvoji, má za sebou první rok. PPZRS průběžně in-
formovala o její podstatě a skrytých příležitostech pro podnikatele.
Uspořádali jsme semináře, napsali několik článků, vydali infor-
mační letáky a dále pokračujeme v osvětových aktivitách. Jsme
spolu s našimi členy nedočkaví. Čekáme s nadějí na nové možnosti.
Mezinárodní instituce se zatím jen pomalu dostávají k tomu, aby
novou strategii přijaly a zapracovaly ji prakticky do svých plánů
a programů. Důvodem je patrně hlavní změna v novém přístupu
k udržitelnému rozvoji. Tím je zásadní požadavek směrem k rozvo-
jovým zemím na odpovědnost za svůj vlastní ekonomický rozvoj.
Ano, je to „jen“ jedna součást celkového rozvoje světa, ale z hledis -
ka udržitelnosti a potřebě financí je významně rozhodující veličinou.
Ne, že by se vůbec nic nedělo! Na nedávné konferenci „Trendy fi-
nancování rozvojové pomoci“, kterou jsme uspořádali ve spolu-
práci s Ministerstvem zahraničních věcí, za podpory Ministerstva
průmyslu a obchodu a za účasti představitelů několika mezinárod-
ních finančních institucí, jsme slyšeli, že například Evropská inves-
tiční banka, z hlediska svého poslání, již vybrané cíle udržitelného
rozvoje do své strategie zapracovala. Dokládá, že otálení znamená
ztrátu pro všechny zainteresované. 

Zatímco tedy soukromý sektor stále čeká na praktické informace
o tom, co bude ve skutečnosti znamenat zapojení podnikatelů a je-
jich kapitálu do rozvojové agendy, množí se ve světě vášnivé dis -
kuse o škodlivosti tohoto zapojení. 

Určitou odpovědí může být i nový Evropský konsensus o roz-
vojové pomoci a k němu Evropskou komisí přiřazený Investiční
plán vnějších aktivit. Zde je pár zásadních podmínek účasti soukro-
mého kapitálu, které nyní budou muset přijmout všechny zainte-
resované strany. 

Máme-li na mysli rozvoj podnikatelského prostředí a zapojení
soukromého sektoru do rozvojových aktivit, znamená to, že prvním
úkolem bude vyrovnat rozdíly mezi úrovní podnikatelského sektoru
v rozvojových a rozvinutých zemích. S tím souvisí i potřeba změnit
klasický systém podpory exportu. Pro získání zakázky v rizikové
zemi zajišťuje stát české firmě solventního zákazníka tím, že dotuje
jeho přístup k financím.  

Právě toto a další nepříznivé okolnosti v činnosti exportních
agentur budou předmětem diskuse k návrhu Evropského investič-
ního plánu. Domácí komerční banky ve spojení s EGAP, státní po-
jišťovnou pro vývoz, včetně národní České exportní banky, nemo-
hou donekonečna riskovat vznik klasifikovaných úvěrů. Je proto
nutné oddělit finanční zajištění přípravy a průběhu obchodního pří-
padu od půjček zahraničnímu zákazníkovi na vlastní nákup.  

Zde je pozice soukromého subjektu v rozvojové agendě zřejmá.
Investorem v rozvojové zemi nemusí být jen vláda, která má
mnohdy problém s vysokou mírou zadluženosti. Investiční pro-
středky může získat i místní soukromá firma a stát se potenciálním
zákazníkem české firmy. Zde je investičním partnerem Rozvojová
finanční instituce (RFI). Tato de facto rozvojová banka, jejíž princip
byl na zmíněné konferenci rovněž představen, funguje na princi-
pech odpovědného investora. Ověřuje rozvojový záměr a návrat-
nost investice, ekonomické zdraví investorské firmy, zkoumá efek-
tivnost investice z hlediska komerčního, ale ve stejné míře také roz-
vojový dopad a přínos projektu svému okolí. Západoevropské RFI
mají podle statistik za posledních třicet let 90% úspěšnost ve svých
investicích! 

Dramata českých vývozců investičních celků z poslední doby by
se nemusela odehrát, pokud by u nás podobná rozvojová finanční
instituce fungovala, a kdyby byl český bankovní systém připraven
ke spolupráci.  

Blýská se však na lepší časy. Pevně věříme, že Evropský inves-
tiční plán, o kterém se v tomto vydání dočtete, pomůže s obchody
podnikatelům všech členských zemí EU. Zkušenosti existujících bi-
laterálních RFI zde budou zcela jistě sdíleny. Ve vztahu k celosvěto-
vému udržitelnému rozvoji je nutné pracovat na konkurenceschop-
nosti Evropy jako takové. To se týká celé občanské společnosti.
A tak je nyní, na konci roku, čas odložit třídní nevraživosti, uvědomit
si kam patříme a kam se dále k udržitelnosti našeho života můžeme
posunout. 
Věra Venclíková

Zpravodaj PPZRS 4/2016

Rozvojové země, které mají nastartovaný ekonomický růst a reformují své
hospodaření za podpory zemí rozvinutých, jsou zajímavou podnikatel-
skou příležitostí. Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spo-

lupráci (PPZRS) uspořádala k tomuto tématu dne 23. 11. 2016 v Černínském
paláci v Praze s podporou MZV, MPO a SP ČR mezinárodní konferenci o no-
vých trendech financování rozvojové pomoci, kde se sešla více než stovka pod-
nikatelů, aby se seznámili s novinkami v této oblasti.

Šlo o první nástin možných podnikatelských strategií, jakých mohou české
firmy využít při spolupráci s rozvojovými finančními institucemi. Prostředky
doposud věnované rozvojovým zemím zcela neplnily svou roli, pokud na
straně příjemce nebyla odpovědnost a vlastní vůle věci měnit pro celou zemi.
Nová celosvětově zaměřená strategie udržitelného rozvoje OSN, schválená
před rokem, zdůrazňuje jako nezbytné zapojit k dosažení jejích cílů soukromý
sektor.

Významu akce odpovídal výběr řečníků, kteří se podělili o své zkušenosti
z diskutované oblasti. V úvodní části vystoupili náměstek ministra zahraničních
věcí Martin Tlapa, náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková, ředitel od-
boru řízení exportní strategie a služeb MPO Martin Šperl a generální ředitelka
Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová. 

O zapojení soukromého sektoru do rozvojové agendy 2030 hovořil vedoucí
divize pro statistiku a financování OECD Haje Schütte. S principy, které využí-
vají členové European Development Finance Institutions (EDFI) v rozvojových
zemích a na rozvojových trzích seznámil přítomné Michael Wancata, ředitel
Rakouské rozvojové banky. Na něj navázal Bayo Akindeinde, konzultant UK
DFID a Světové banky, který hovořil o strategii pro soukromý sektor POST-
2015 a zkušenostech z řízení a implementací mezinárodních rozvojových pro-
gramů. Ivan Voleš, konzultant Hospodářské komory ČR, se zabýval směry za-
pojení soukromého sektoru do rozvojové agendy (interview s ním přinášíme
na následující dvoustraně CzechIndustry). Přístup Evropské investiční banky
k cílům udržitelného rozvoje v Agendě 2030 přiblížil Yohann Chaigneau, od-
borný vedoucí pro řízení mandátů pro finanční rozvoj a dopady EIB.   

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové pomoci a spolupráce nezna-
mená poskytnout soukromý kapitál na rizikové projekty. Haje Schütte k tomu
říká: „Rozumným řešením bude spíše podpora podnikatelských aktivit tak, aby
se z firem v rozvojových zemích staly subjekty, s kterými lze obchodovat, vý-
robně spolupracovat, či společně vstupovat na třetí trhy.“

V EU existuje již patnáct rozvojových finančních institucí a soustředí se na
kapitálovou kultivaci soukromého sektoru v rozvojových zemích. Představil je
ředitel jedné z nich, Michael Wancata. Tyto státem vlastněné rozvojové banky
mohou investovat miliardy do soukromých projektů, uvedl. Zdůraznil, že pros -
tředky dostane investor v rozvojové zemi a naše firma může začít obchodovat
s bezpečně zajištěným a institucí kontrolovaným zákazníkem.

Řečníci z významných institucí diskutovali také o nutnosti zlepšit konkuren-
ceschopnost českých firem. Jednou z důležitých podmínek, jak může běžná
česká firma nabízet své produkty, je znalost nákupních procesů velkých dárců
pomoci, zdůraznil konzultant Světové banky, Bayo Akindeinde.

Na rozdíl od běžné poptávky veřejného sektoru jsou projektové tendry
o něco složitější v tom, že dodávka konkrétního produktu nebo technologie je
mnohdy skrytá ve velmi formální poptávce po řešení širšího problému rozvo-
jové potřeby. Například potřeba přístupu k vodě pro město s několika tisíci
obyvatel znamená kromě inženýringové expertizy, také návrh technického ře-
šení, včetně dodávky zařízení, uvedení do provozu atd. Tyto souvislosti je třeba
prozkoumat, nebo se pro konzultaci obrátit na Platformu podnikatelů pro ZRS,
vysvětlila ředitelka PPZRS, Věra Venclíková.

Organizaci akce výrazně podpořil Svaz průmyslu a dopravy ČR, který je za-
kládajícím subjektem PPZRS. Zájmem zakladatele byla již v r. 2008 transpa-
rentnost vydávaných prostředků na rozvojovou pomoc. SP ČR tak měl příleži-
tost ovlivnit transformaci českého systému zadávání veřejných zakázek pro
rozvojové projekty směřující na Balkán, do vybraných zemí Asie a Afriky. Na-
dále ovlivňuje tuto část zahraniční politiky ČR. Díky silné pozici Svazu průmyslu
a dopravy v Platformě podnikatelů pro ZRS mají členské firmy možnost získat
informační a konzultační podporu pro nové firemní strategie při směřování na
nové trhy třetího světa.

Sečteno a podtrženo, účastníci konference byli seznámeni s danou proble-
matikou v mezinárodním měřítku a získali řadu informací a podnětů pro svou
účast v projektech zahraniční rozvojové spolupráce. Tuto skutečnost potvrdili
i v anketě uspořádané PPZRS, kde nejenom ocenili význam a potřebu takovéto
akce, ale i její profesionální přípravu z pohledu odbornosti a organizace. �

Jak vstoupit na třetí trh prostřednictvím
projektu „rozvojové pomoci“



Evropská komise letos v listopadu potvrdila
změnu své politiky z „vnější pomoci roz-
vojovým zemím“ na komplexní strategii

k dosažení udržitelného rozvoje v Evropě i na
celém světě. 

Co to však znamená pro české podniky, které
jsou aktivní v zahraničí, a to zejména v oblasti
zahraniční rozvojové pomoci (ZRS)?

Po schválení tzv. „Evropského investičního
plánu“ dojde k tomu, že se lépe zpřístupní pro
české dodavatele to, co bylo dříve v rámci in-
vestičních projektů přístupné jen pro konkurenci
ze „starých“ členských zemí, kde každá má svou
vlastní rozvojovou finanční instituci. Záleží jen
na rychlosti, s jakou bude Evropský investiční
plán schválen. Pak už půjde skutečně o férovou
soutěž o dodávku. Zákazník v rozvojové zemi
bude mít své prostředky na nákup, stejně jako
obchodníci kdekoliv v rozvinutých zemích.
České banky, včetně pojišťoven, pak budou
řešit  financování obchodních případů českých
dodavatelů bez toho, že by bylo nutné vytvářet
předem ztracené odběratelské úvěry.

Pro běžného podnikatele, který se snaží získat
exportní zakázku, mohou být tyto změny zatím
příliš mlhavé pro jeho business záměry. Nic-
méně jde o to, že do nedávna bylo zapojení sou-
kromých subjektů a podnikatelských přístupů
do pravidel ZRS zcela nepřípustné. V dosavad-
ních strukturách ZRS dokonce stále existuje

velký odpor k zapojení soukromého kapitálu.
Proto je nutné, aby se nové skutečnosti v zahra-
ničně-rozvojové politice EU sdělovaly na růz-
ných úrovních a všude vysvětlovala podstata fi-
nančního řízení a kontroly. 

Ze tří sdělení Evropské komise, kterými svou
novou strategii představila, je pro podnikatele za-
jímavé to druhé, představující nový Evropský
konsensus o rozvoji. Je to sdílená vize a rámec
pro rozvojovou spolupráci EU a jejích členských
států, jež jsou v souladu se zmíněnou Agendou
2030. 

Původní Evropský konsensus o rozvoji z roku
2005 uváděl společný rámec rozvojové spolu-
práce na úrovni členských států i Unie a po-
tvrzoval společné závazky spojené s plněním
Rozvojových cílů tisíciletí, především snížení ce-
losvětové chudoby o polovinu do roku 2015.
Hlavními nositeli vnější pomoci byly členské
státy. Nyní je politika vnější pomoci EU rozvojo-
vým zemím více propojena s celkovou strategií
udržitelného rozvoje. Pro soukromý sektor to
znamená významný posun v jeho roli, která byla
doposud považována za okrajovou.

Pro českého exportéra to sice stále nezna-
mená bezbolestný přístup k financím pro svého
zákazníka, nicméně půjde o výrazné zlepšení
podmínek, za kterých si jeho potenciální zákaz -
ník může nakoupit jeho produkt, službu či do-
konce výraznou část investičního celku. 

Politika zahraniční rozvojové spolupráce EU zlepší podmínky 
i pro business českých firem

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 firmy 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

Telefon: +420 225 279 403
+420 603 826 261

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

Tendry velkých finančních institucí 
– máme naději na úspěch?

Zpravodaj je určen ke zvyšování povědomí
podnikatelského sektoru o politice zahra-
niční rozvojové spolupráce v souvis losti
s politikou proexportní za účelem rozšíření
všech forem podpory podnikání a investič-
ních projektů v rozvojových zemích. Je
spolufinancován z prostředků MZV ČR.

Rozvojová pomoc je složitou problemati-
kou, ale soutěže o dodávku mají stejné
principy. V podstatě by měly být stejné

všude. Jde přece jen o to, splnit nabídkou očeká-
vání poptávající strany včetně odpovídající ceny.

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvo-
jovou spolupráci (PPZRS) má ve své členské zá-
kladně po většině zkušené firmy, které se běžně
do veřejných soutěží hlásí. Přesto mnoho z nich
uvítalo téma dvoudenního semináře, kterým
byly novinky v nákupních procesech meziná-
rodních finančních institucí, jako je Evropská
banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropské
generální ředitelství pro rozvojovou spolupráci
EuropeAid (DG DEVCO), úřady Organizace spo-
jených národů a další, tedy instituce zaměřené
na rozvojové země.

Akce připravená na 21. a 22. listopad 2016
byla určena pouze pro členské subjekty PPZRS
a jejich potenciální partnery z několika rozvojo-
vých zemí, prioritních pro českou bilaterální
rozvojovou spolupráci, kde zároveň působí
velcí dárci rozvojové pomoci. 

Organizátoři zařadili do programu také před-
nášku o tvorbě konsorcií. Zkušenost českých
exportérů totiž ukazuje, že zejména v rozvojo-
vých zemích je pro účast zahraniční firmy v ten-
dru výhodná účast místní firmy.  

Takové partnerské vztahy mají svá úskalí
a jedním z nich je rozdílná úroveň znalostí
o tendrech dárců rozvojové pomoci. Proto
budou zahraniční účastníci semináře, kteří na
pozvání členských firem PPZRS přicestovali
z Bosny a Hercegoviny, Gruzie a Moldavska
a mají praktické zkušenosti ze spolupráce na

čes kých rozvojových projektech, užitečnými
partnery. Kromě získaných znalostí měli příle-
žitost diskutovat všechny okolnosti veřejné
soutěže s jednotlivými lektory i mezi sebou.  

V souvislosti s podnikatelským partnerstvím
zazněla i krátká prezentace programu Aid for
Trade. Ředitel Odboru řízení exportní strategie
a služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
Martin Šperl, v ní zdůraznil hlavní cíle pro-
gramu. 

„Jde především o podporu rozvoje obchodu
v partnerských zemích a jejich zapojení do me-
zinárodního obchodního systému, posilování
podnikatelského klimatu a odstraňování ob-
chodních bariér, proto je program v gesci MPO.
Mnohé z projektů přinášejí i kvalitní partnerské
vazby zainteresovaných stran, včetně těch mezi
podnikatelskými subjekty.“ 

Jeho informaci doplnila projektová mana-
žerka Kristýna Rušarová svou prezentací pro-
jektu České zemědělské univerzity, který byl
v rámci tohoto programu nedávno dokončen. 

Součástí programu semináře byla také vy-
stoupení představitelů Organizace pro výživu
a zemědělství (Food and Agriculture Organiza-
tion, FAO), což je specializovaná agentura OSN
se sídlem v Římě.  

„Velmi dobré hodnocení obsahu všech před-
nášek nás vedlo k rozhodnutí zveřejnit všechny
prezentace na webu PPZRS,“ uvedla výkonná
ředitelka Platformy podnikatelů pro ZRS, Věra
Venclíková. „Připojíme k nim také českou verzi
učebního textu o nákupních procesech, který
byl kvůli zahraničním účastníkům přeložen do
anglického jazyka,“ dodala závěrem. �

Nový konsensus by měl tvořit rámec pro
všechny aktivity EU a jejích členských států
v oblasti rozvojové politiky. Zároveň však před-
stavuje nový přístup k tzv. příjemcům pomoci.
Dříve více méně formální požadavek spolupráce
rozvojové země s dárcem pomoci se mění v po-
žadavek na odpovědnost rozvojové země za
vlastní ekonomiku. 

Příkladem tohoto přístupu je návrh Evrop-
ského investičního plánu vnějších aktivit (Euro-
pean External Investment Plan - EEIP), který vy-
užije oficiální rozvojovou pomoc k multiplikaci
financí z dalších zdrojů pro dosažení udržitel-
ného růstu pro užitek těch nejchudších. 

Návrh se zaměřuje na sousedské země EU
a Afriku. Evropská unie by měla věnovat 3,35 mi-
liardy € ze svého rozpočtu a Evropského rozvo-
jového fondu (EDF) na EEIP do roku 2020 s tím,
že tyto prostředky mohou iniciovat pákový efekt
a dohromady se zdroji z rozvojových finančních
institucí, institucionálních a soukromých inves-
torů dosáhnout až 44 miliard € investic, které
mohou dosáhnout až 88 miliard €, pokud se
členské státy EU dohodnou na spoluúčasti. �

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_ 
MEMO-16-3884_en.htm



Valné shromáždění OSN schválilo v minu-
lém roce 17 cílů udržitelného rozvoje, jež
jsou reakcí na výzvy, které ohrožují náš bu-
doucí vývoj. Můžete je konkretizovat?

Mezi největší hrozby patří trvající a nově
vznikající válečné konflikty, rozpad mnoha
tradičních států, mezinárodní terorismus,
které způsobily to, že více jak 60 milionů lidí
muselo opustit své domovy, což vyvolává
následně rostoucí migrační vlny. Patří sem
rovněž ekonomická nestabilita a nepřeko-
nané důsledky finanční krize, ale i nekon-
trolovaný růst populace, zejména v chu-
dých rozvojových zemích, které nejsou
schopny zajistit přibývajícímu počtu obyva-
tel důstojné podmínky života. K tomu se
navíc přidávají klimatické změny na Zemi
a vzrůstající počet přírodních katastrof do-
padajících opět nejvíce zejména na nej-
chudší státy.

Nejsou cíle udržitelného rozvoje příliš am-
biciózní, dá se splnit alespoň polovina
z nich?

Cíle jsou velmi ambiciózní a jejich reali-
zace si vyžádá maximální koncentraci
všech dostupných nástrojů a zejména fi-
nančních zdrojů. Podle údajů OECD by pro
realizaci cílů bylo zapotřebí 3 900 miliard
USD ročně, z nichž není pokryto alokacemi
prostředků na rozvojovou pomoc 2 500 mi-
liard USD. Na druhé straně jsou k dispozici
obrovské zdroje odhadované na 215 000
miliard USD například v bankách na spoří-
cích a běžných účtech, v pojišťovnách, v su-
verénních fondech, v kapitálu nadnárod-
ních společností a podobně. A to nemlu-
víme o tisících miliard, které jdou na finan-
cování válečných konfliktů, drogy, korupci
a šedou ekonomiku a které mizí v daňo-
vých rájích, místo aby financovaly zdravý
hospodářský rozvoj. 

Agenda z Addis Abeby definovala zajištění
financování, řekněte nám k tomu více.

Financováním rozvoje se světové spole-
čenství zabývá již desítky let. Dříve se mys -
lelo, že postačí alokovat určitou část pro-
středků bohatých zemí na rozvojovou
pomoc ve formě tzv. oficiální rozvojové po-
moci (ODA) a hlavní boj se vedl o to, jak má
být vysoké procento této pomoci v rámci
hrubého národního produktu. Konsensus
se ustavil na výši 0,7 %, ale k dnešnímu dni
takový podíl vykázaly pouze Norsko, Švéd-
sko, Dánsko, Lucembursko a V. Británie. EU
si stanovila cíl 0,33 %, ale ani tento cíl se
zatím nedaří plnit.

Ukázalo se, že ODA není schopna pokrýt
všechny potřeby rozvoje a proto se pozor-
nost začala zaměřovat na další zdroje –
vnitřní, přímé zahraniční investice, mixo-
vání veřejných a soukromých financí, sku-
pinové financování (crowdfunding), využí-
vání transferů úspor migrantů do mateř-
ských zemí a hledání dalších zdrojů. 

To bylo hlavním námětem jednání
v Addis Abebě. Šlo již o třetí podobné celo-
světové fórum, tentokrát bylo úzce spjato
s přípravou cílů udržitelného rozvoje, které
byly následně přijaty Valným shromáždě-
ním OSN v září 2015 v New Yorku a s klima-
tickou konferencí v Paříži v prosinci 2015.
Přijaté prohlášení z Addis Abeby asi nespl-
nilo zcela očekávání účastníků z rozvojo-
vých zemí, kteří čekali, že budou přijaty
pevné závazky rozsahu pomoci od boha-
tých zemí. Nicméně prohlášení je vodítkem
pro zaměření financování rozvojové spolu-
práce v příštích 15 letech.

Jakou roli v tom musí sehrát soukromý
sektor?

Revoluční změnou je chápání úlohy sou-
kromého sektoru v rozvoji. Dříve opanovaly
rozvojovou scénu vedle státní rozvojových
agentur a bank nevládní organizace, které
se zaměřovaly hlavně na humanitární
pomoc, vzdělávání, zdravotnictví, což je sice
velmi záslužné, ale zásadní obrat v rozvoji
to nemůže přinést. Ani orientace mnoha
rozvojových zemí na státní sektor, který se
měl stát dominantním ekonomickým ná-
strojem, žádoucí výsledky nepřinesla. 

Dnes již existuje shoda názorů, že jedi-
ným nástrojem, který může přinést ekono-
mický růst a vytvářet nová pracovní místa
je soukromý sektor. Proto se v posledních
asi pěti letech soustřeďuje pozornost na to,
jak do procesu rozvoje zapojit soukromý
sektor, a to jak na straně poskytovatelů roz-
vojové pomoci, tak i jejích příjemců. Jde
hlavně o to, aby soukromý sektor ve své
činnosti zohledňoval cíle udržitelného roz-
voje a neusiloval pouze o maximalizaci
zisku bez ohledu na pracovní podmínky a ži-
votní prostředí.

A pokud jde o občanskou společnost?
Občanská společnost, zejména její sou-

část reprezentovaná nevládními organiza-
cemi v bohatých zemích, věnuje rozvojové
pomoci tradičně značnou pozornost. Je
tomu tak i u nás, kde existuje řada nevlád-
ních organizací působících aktivně v Africe
nebo v Asii. Co je zapotřebí, aby se rozvo-
jem začaly více zabývat i ostatní složky or-
ganizované občanské společnosti reprezen-
tující odbory a zaměstnavatele a to jak
v rozvinutých, tak i rozvojových zemích, kde
je občanská společnost stále slabá.

Jejich úloha bude vzrůstat zejména při
jednání o zaměření rozvoje, projednávání
konkrétních rozvojových projektů, kontrole
využívání poskytované pomoci a podobně.
Občanská společnost by měla být aktivním
partnerem procesu monitorování, jak jsou
plněny cíle udržitelného rozvoje. 

Samostatnou kapitolu tvoří rozvojová
pomoc, v čem jsou její specifika?

Specifika nového pojetí rozvojové po-
moci jsou v tom, že nejde o samoúčelný
a trvalý proces, ale hlavním cílem musí být
dosažení stavu, kdy se rozvojové země po-
staví na vlastní nohy a stanou se standard-
ními obchodními partnery v globální eko-
nomice. Vezměte si příklad Číny, která ještě
před 25 lety patřila mezi velmi málo rozvi-
nuté země a v brzké době bude největší svě-
tovou ekonomikou. Právě takovéto země,
mezi něž patří také Indie, Brazílie, Jižní
Afrika a mnoho dalších, je třeba aktivně za-
pojit do rozvojové spolupráce. 

Na nedávné konferenci v Praze jste uvedl,
že význam domácích zdrojů veřejných
i soukromých poroste. V jakém směru?

Podle statistik investice z vlastních zdrojů
v rozvojových zemích vysoce převyšují
přímé zahraniční investice, což svědčí o je-
jich rostoucím významu. Je však třeba také
kriticky poukázat na to, že tyto zdroje zej -
ména v tzv. zranitelných zemích a nejméně
rozvinutých zemích nejsou většinou využí-
vány pro rozvoj vlastní ekonomiky.  Je velmi
negativní, že odliv prostředků z rozvojových
zemí Afriky je větší než jejich příliv. 

Podmínkou využití vlastních veřejných
i soukromých zdrojů je zlepšení veřejné
správy a správná fiskální politika, zastavení
ilegálního odtoku finančních zdrojů, zlep-
šení daňové správy a boj s korupcí a šedou
ekonomikou. V tomto směru musí rozvojo-
vým zemím poskytnout konkrétní pomoc
vyspělé státy například při zavádění
správné daňové politiky. Země s bohatými
nerostnými zdroji musí začít využívat vý-
nosy z jejich těžby k diverzifikaci svých eko-
nomik, budování infrastruktury a sociálních
služeb.

Uvedl jste také, že hospodářský růst rozvo-
jových zemí je nejnižší od roku 2003, což

Je velmi negativní, že odliv prostředků z rozvojových zemí
Afriky je větší než jejich příliv,
řekl CzechIndustry Ivan Voleš, konzultant odboru legislativy, práva a analýz HK ČR
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zvyšuje chudobu a nutí lidi k migraci. Kde
je příčina tohoto neradostného konstato-
vání? 

Jsou to hlavně důsledky politické nesta-
bility uvnitř mnoha rozvojových zemí a ce-
lých regionů, která je způsobena bojem
o moc, náboženským fanatismem, vojen-
skými střety. Globální ekonomika se stále
zcela nevzpamatovala z velké finanční krize
z let 2009 a 2010 a rozvojové země na to do-
platily nejvíce. V poslední době se k tomu
přidává velký pokles cen ropy, která před-
stavovala hlavní zdroj příjmů mnoha rozvo-
jových zemí. 

Zhoršuje se také postavení takzvaných ne-
stabilních zemí. Jsme vůbec schopni řešit
tento problém?

Bohužel nemůžeme očekávat, že v do-
hledné budoucnosti budou odstraněny
všechny hrozby, se kterými se setkáváme,
a všechny zranitelné země vyřeší své prob-
lémy. Musíme počítat s tím, že nestabilita
bude přetrvávat a asi i mnohdy nově vzni-
kat. Je třeba začít mnohem efektivněji vy-
užívat všechny existující nástroje – OSN, její
agentury, rozvojovou pomoc ke zlepšení si-
tuace. Obávám se, že do roku 2030, kdy
mají být dosaženy cíle udržitelného rozvoje,
se všechny problémy odstranit nepodaří.

Lze přeorientovat na udržitelný rozvoj
přímé zahraniční investice?

Přímé zahraniční investice mohou sehrát
velmi pozitivní roli v udržitelném rozvoji.
Nejslibnější jsou podle mne investice, kde
se budou spojovat veřejné a soukromé pro-
středky tzv. blending. Ta veřejná část by
právě měla garantovat, že přínos takovéto
investice bude pro udržitelný rozvoj pozi-
tivní. Už dnes rovněž existuje mnoho plat-
forem a koncepcí tzv. chytrých nebo zodpo-
vědných investic, kde není hlavním krité-
riem výnos, ale přínos pro rozvoj. Mnohé
nadnárodní firmy se zapojily do platformy
UN Global Compact, kde jsou definovány

zásady společensky odpovědného podni-
kání nadnárodních společností.

Hovoří se také o nových formách financo-
vání, které to jsou?

Diskuze o inovativních formách financo-
vání běží již několik let a k tomuto účelu byla
vytvořena Skupina na vysoké úrovni, kde
jsou nejrůznější návrhy projednávány. Mezi
nimi jsou mnohdy nereálná opatření, jako
je zavedení celosvětové daně například
z uhlíku nebo z letenek k financování rozvo-
jových programů. Reálnější jsou návrhy na
využití převodů úspor imigrantů, poplatky
za něž by se měly zlevnit a úspory by se
mohly zaměřit na podporu podnikání v cí-
lových zemích nebo využití skupinového fi-
nancování (crowdfundingu) pro malé pro-
jekty v rozvojových zemích.  

Evropská komise předložila návrh Evrop-
ského plánu vnějších investic, co si od něj
slibuje, jak na něm bude participovat Česká
republika?

Mezi novinky patří také Evropský plán
vnějších investic, jehož součástí bude zří-
zení Evropského fondu pro udržitelný roz-
voj, kterým chce EU mobilizovat soukromé
investice do rozvojových projektů v Africe
a zemí sousedících s EU. Hlavním nástro-
jem fondu budou záruky, které bude EU
pos kytovat na projekty s větším rizikem,
které by jinak nebyly soukromým sektorem
realizovány. Členské státy mohou přispět
do Záručního fondu a určit si na jaký projekt
nebo do kterého státu mohou být tyto pří-
spěvky zaměřeny. Česká republika bohužel
s účastí na tomto fondu nepočítá.

Když už hovoříme o naší zemi, často se
můžeme setkat s nesprávným výkladem
pojmu rozvojová pomoc, který je zaměňo-
ván za podporu exportu. Kde se stala chyba
a jak ji napravit?

Já osobně nepovažuji za vhodné striktně
oddělovat export a rozvojovou pomoc.

V řadě aktivit se obě formy překrývají napří-
klad, když naše firma dodává léky, humani-
tární prostředky nebo zařízení do rozvojo-
vých projektů, které jsou hrazeny z veřej-
ných prostředků, je to sice export, ale plní
to rozvojové cíle. Nebo vezměme realizaci
investičního projektu v rámci Evropského
fondu udržitelného rozvoje, kde investor vy-
užije záruku EU, bez níž by se tato investice
pro velká rizika nedala realizovat a dodá na-
příklad fotovoltaickou elektrárnu. Bude se
to vykazovat za exportní aktivitu, když reali-
zace dodávky byla umožněna zárukou z ve-
řejných prostředků a přispěla k rozvoji ob-
novitelných zdrojů energie? 

V mnoha případech také dochází k tomu,
že po dodávce strojů, zařízení, výrobků
v rámci rozvojové pomoci následuje do-
dávka od stejné firmy v rámci již normál-
ních obchodních vztahů, protože se zařízení
a výrobky firmy v podmínkách dané země
osvědčily. 

Je naše pomoc těm, kteří to nejvíce potře-
bují, dostačující?  Když například chudým
Afričanům dodáme mobily, laptopy a so-
lární panely jako zdroj energie, tak jejich si-
tuaci nezlepšíme, ale je to pouze byznys
pro jejich výrobce?

Pokud se týká využívání moderních mo-
bilních zařízení v afrických zemích tak situ-
ace nevypadá zdaleka tak zoufale. Naopak,
například v Kamerunu nebo Kongu a dal-
ších zemích byl problém s poskytováním
mikropůjček potenciálním malým podnika-
telům ve vesnicích a ve vzdálených oblas-
tech, odkud to byly někdy i stovky kilome-
trů do nejbližšího města, kde byly pobočky
bank. Zavedení mobilních aplikací umož-
ňujících čerpat tyto prostředky dálkově vy-
tvořilo desetitisíce malých podnikatelů,
kteří se tak dostali z bídy a přispěli k rozvoji
své lokality. Solární panely mají v odle-
hlých vesnicích obrovský význam, protože
tam v dohledné době a možná nikdy nebu-
dou nataženy elektrické sítě a solární ele  k -
trárny mohou přinést pokrok i do těchto
oblastí.

V každém případě je třeba, aby rozvojová
pomoc vycházela z potřeb přijímající země
a ne z představ vyspělého světa, co by roz-
vojové země měly mít. V angličtině se tomu
říká „demand driven“ a to je také jedna
z nových stránek rozvojové pomoci, která
se nyní silně akcentuje. 

Máme být do budoucna optimisté nebo pe-
simisté, když podle údajů OSN je v součas-
nosti v pohybu 60 milionů lidí a bude jich
přibývat?

S dnešními zkušenostmi je těžké být op-
timistou, ale pesimismus může vést k rezig-
naci, že se situaci nepodaří zvládnout. Já
bych proto volil postoj realismu, tedy vidět
problémy skutečně takové jaké jsou a hle-
dat reálně možná řešení. Hlavní je dosáh-
nout toho, aby lidé žijící v rozvojových ze-
mích nemuseli odcházet ze svých vlastí
a mohli žít důstojný život tam. Zdá se to
nadlidský úkol, ale musí se v tomto směru
začít něco dělat. Jako dobrý příklad vidím
zmíněný Evropský plán vnějších investic
a Evropský fond udržitelného rozvoje, jehož
cílem je odstranit příčiny současných mi-
gračních vln tam, kde vznikají. �
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Lokalita pro hlubinné úložiště byla vybrána
v roce 2000. Rozhodnutí o realizaci pro-
jektu schválil finský parlament v následují-

cím roce. Společnost Posiva předložila svoji žá-
dost o stavební licenci pro projekt Ministerstvu
práce a ekonomiky v prosinci roku 2013. Sta-
vební licenci nakonec vláda schválila v listopadu
loňského roku. Jedná se celkem o uložení až
9 000 tun paliva ze čtyř stávajících reaktorů (Ol-
kiluoto 1, 2 a Loviisa 1, 2) a také pro další. Olki-
luoto 3 je v současné době ve výstavbě a plá-
nuje se JE Hanhikivi.

„Tato žádost o licenci vychází z výsledků více
než 30 let dlouhých výzkumných a vývojových
prací, které potvrdily náš předpoklad vhodného
a bezpečného geologického ukládání,“ řekl
tehdy Reijo Sundell, prezident společnosti Po-
siva.

Žádost o stavební povolení se týká komplexu
dvou propojených jaderných zařízení – nad-
zemní části, kde bude zapouzdřovací zařízení
a podzemní části – hlubinné úložiště. To bude
postaveno v hloubce 400-450 metrů pod zemí
a bude se skládat ze sítě tunelů a souvisejících
technických zařízení, budovaných v etapách.

Vhodnost podloží Olkiluoto pro konečné ulo-
žení radioaktivních odpadů byla potvrzena vý-
stavbou podzemního zařízení Onkalo. Dlouho-
dobá bezpečnost úložiště je založena především
na pečlivém studiu inženýrských bariér, které
byly testovány v praktických experimentech –
ukládací kontejner, těsnící a zásypové materiály,
horninová formace.

Splnění dlouhodobých bezpečnostních krité-
rií je popsáno v bezpečnostní studii předkládané
k udělení povolovací licence finskému Úřadu
pro jadernou bezpečnost. Podle této studie by
roční dávky záření vzniklé v důsledku předpo-
kládaného vývoje v příštích 10 000 letech zůstaly
výrazně pod maximální hranici povolené dávky
i pro osoby s nejvyšší povolenou expozicí.

Podle finského atomového zákona ale spo-
lečnost s výstavbou nemůže začít, dokud pro-
jektové plány a dokumenty nezreviduje místní
jaderný regulační úřad Stuk, a to ani v případě,
že již má schválenou stavební licenci. Během
několika minulých měsíců tak Stuk hodnotil při-
pravenost Posivy na zahájení realizace tohoto
rozsáhlého projektu. Přezkum se zaměřil na lid-
ské zdroje společnosti, projektové řízení, řízení
kvality, bezpečnostní kulturu, konstrukční práce,
monitoring dopadů výstavby na okolí a na
plány na fyzickou ochranu úložiště.

Jussi Heinonen, ředitel odboru regulačního
úřadu Stuk pro jaderný odpad a regulaci jader-
ných materiálů, poznamenal, že úřad již dříve
provedl komplexní posouzení bezpečnosti plá-
novaného úložiště i zhodnocení organizace Po-
sivy během hodnocení žádosti o stavební li-
cenci. „Od konce roku 2014 společnost Posiva
revidovala své plány a udělala několik změn ve
své organizaci,“ podotkl Jussi Heinonen. „Kvůli

těmto změnám bylo nutné znovu zrevidovat
celou organizaci společnosti a její stavební ka-
pacity.“

Stavební kontrakt

Posiva 29. listopadu oznámila, že podepsala
kontrakt v hodnotě 21 milionů dolarů se společ-
ností YIT Construction Limited. Dohoda je po-
depsána na dva a půl roku a zahrnuje výkopové
práce na prvních centrálních tunelech úložiště
a na přístupových tunelech pro vozidla. Kontrakt
zároveň pokrývá přípravné zemní práce a pří-
pravné práce na výstavbu šachty pro výtah, kte-
rým budou do úložiště spouštěny kontejnery
s radioaktivním odpadem. Součástí kontraktu
jsou také výkopové práce pro přijímací stanici

kontejnerů, která se bude nacházet zhruba 430
metrů pod zemí.

Ve svém prohlášení společnost Posiva
uvedla, že rozhodnutí úřadu Stuk na její připra-
venost zahájit projekt společně s podpisem kon-
traktu se společností YIT umožňuje zahájit první
licenční fázi projektu konečného hlubinného
úložiště použitého jaderného paliva.

Firma Posiva sdělila, že společnost YIT začne
s prvními výkopovými pracemi už v prosinci le-
tošního roku. Firma zároveň dodala, že kon-
trakty na další práce budou podepisovány
v průběhu projektu. Zprovoznění úložiště se
podle současných plánů očekává v roce 2023.

Během přípravné fáze projektu, kdy byla ově-
řována pevnost skalního podloží, bylo vyhlou-
beno asi 5 kilometrů tunelů, včetně tří šachet
pro personál a ventilaci. Celkem se počítá až se
42 kilometry tunelů. 

Součástí trvalého úložiště bude i zařízení, kde
se vyhořelé jaderné palivo nevhodné k dalšímu
využití uzavře do speciálních skladovacích kon-
tejnerů. Podle projektu bude odpad umístěn do
měděných sudů, přesunut do podzemí a uložen
do skladovacích štol. Sudy budou ve štolách za-
sypány bentonitem, který vzniká zvětráváním
mateční čedičové horniny. Bentonitové lože
poslouží jako izolace i ochrana proti případ-
nému posunu skalního masivu. V konečné fázi
pak bude každá štola zalita betonem. Úložiště
by mohlo být takto zapečetěno někdy po roce
2120. 

Ještě před uvedením zařízení do provozu
bude Posiva muset znovu vyhodnotit dopady
skladu na životní prostředí a také možnost opě-
tovného vyzvednutí odpadu, pokud to bude
v budoucnu nutné.

Předpokládá se, že výstavba úložiště bude
stát téměř miliardu eur (27 miliard korun), cel-
kové náklady včetně provozu pro nadcházejících
sto let přijdou na 3,5 miliardy eur (asi 95 miliard
korun).

Podobné plány na trvalé úložiště má i sou-
sední Švédsko. Firma Posiva ale tvrdí, že
Švédsko s projektem zaostává za Finskem ně-
kolik let. �

Zdroj: World Nuclear News, Novinky, ČTK

Výstavba hlubinného úložiště ve Finsku byla zahájena
Hloubící práce na hlubinném úložišti použitého paliva na lokalitě Olkiluoto byly zahájeny. Dne 25.
listopadu regulační úřad Stuk oznámil, že společnost Posiva je v pozici, kdy může začít s jeho stavbou.
Lokalita na ostrově Eurajoki je nedaleko JE Olkiluoto, kde jsou v provozu dva bloky BWR a jeden EPR
firmy Areva ve výstavbě. Posiva, která úložiště staví a bude provozovat, je vlastněna společnostmi
Fortum a TVO, jenž provozuje JE Olkiluoto a JE Loviisa ve Finsku.
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„Návštěva budovaného hlubinného úlo-
žiště vyhořelého paliva byla velmi inspira-
tivní. Finsko je první zemí, která rozhodla
o finální lokalitě hlubinného úložiště. Na
lokalitě Olkiluoto bude ukládání vyhoře-
lého paliva hlubinným způsobem probíhat
v hloubce asi pěti set metrů v podobných
geologických podmínkách, jaké nabízejí
i vytipované lokality u nás. Věnují přitom
maximální pozornost provozní a dlouho-
dobé bezpečnosti, protože hlubinné úlo-
žiště je projektem na stovky let a dlouho-
dobá bezpečnost musí být prokázána na
stovky tisíc let. Proto také zřídili podzemní
výzkumnou a charakterizační laboratoř
ONKALO, kde odborníci prověřují nejrůz-
nější bezpečnostní aspekty budoucího úlo-
žiště. Jsem proto rád, že tento model si
mohli prohlédnout i starostové vytipova-
ných lokalit v České republice a na vlastní
oči měli šanci vidět, že úložiště je projek-
tem bezpečným, které žádným způsobem
nenarušuje kvalitu života občanů v dané
lokalitě, naopak může být i významným
zdrojem zaměstnanosti pro občany,“
uvedl ředitel Správy úložišť radioaktivních
odpadů (SÚRAO) Jiří Slovák, srpen 2015

Předpokládaná podoba hlubinného úložiště.
Zdroj Posiva



Stát by měl místo pro vznik hlubinného
úložiště jaderného odpadu vybrat do
roku 2025, řekl ředitel Správy úložišť ra-

dioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiří Slovák při
návštěvě ministra průmyslu a obchodu Jana
Mládka v Litoměřicích, kde byl na prohlídce
úložiště Richard určeného pro nízko a středně
aktivní odpad. Připomněl, že vytipováno je
zatím sedm lokalit. Podle původního plánu
měl být počet oblastí do konce roku omezen.
Nebude tomu tak.

„Dal jsem návrh na dvě úložiště, že by se
zredukovalo těch sedm. Návrh nenašel pocho-
pení,“ doplnil Jan Mládek. SÚRAO předpoklá-
dala, že práce na prvním průzkumu všech
sedmi lokalit skončí v roce 2018. Kvůli zdlou-
havému projednávání však nyní požádala
o prodloužení termínu o další dva roky.

„Jde o administrativní krok, který umožní
dokončit průzkum. Pak vybereme čtyři
z nich, které pokročí do další etapy prů-
zkumu. Tam už předpokládáme vrtání hlu-
bokých vrtů,“ přiblížil J. Slovák další po-
stup. Úložiště, v němž by mělo být
v hloubce půl kilometru uloženo vyhořelé
palivo z jaderných elektráren, má vzniknout
do roku 2065. O umístění má vláda rozhod-

nout do roku 2025. Náklady mají být zhruba
111 miliard, se zahájením výstavby se po-
čítá v roce 2050. Průzkum potenciálních lo-
kalit pro hlubinné úložiště jaderného od-
padu se týká Čertovky na pomezí Ústeckého

a Plzeňského kraje, Březového potoka poblíž
Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdalény na
Táborsku, Čihadla na Jindřichohradecku,
Hrádku na Jihlavsku, Horky na Třebíčsku
a Kraví Hory na Žďársku. �
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Vědecká laboratoř pro budoucí hlubinné úložiště

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mlá-
dek informoval 19. prosince na schůzi
vlády o zadání veřejné zakázky, kte-

rou bude zajištěna provozuschopnost a běžná
údržba Podzemního výzkumného pracoviště
(PVP) Bukov pro potřeby přípravy hlubinného
úložiště v České republice.

„V současné době je před dokončením re-
alizace tohoto výzkumného pracoviště a je při-
pravován běžný provoz,“ uvedl ministr Mlá-
dek. V následujících letech budou realizovány
další etapy výzkumných prací, vyžadující pří-
pravu výzkumných prostor a zajištění provozu
nezbytné části důlního provozu. „Vzhledem
k tomu, že státní podnik DIAMO má jediný
práva poskytovat tyto služby v důlním díle
Rožná, Správa úložišť radioaktivních odpadů
zvolila pro veřejnou zakázku zadávací řízení
formou jednacího řízení bez uveřejnění,“ do-
plnil ministr průmyslu a obchodu.

Pokračování výstavby a přípravu provozu
PVP Bukov schválila vláda letos v lednu usne-
sením k řešení sociálních důsledků uzavírky
uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce. Úče-
lem výstavby a provozování PVP Bukov je vy-
budování podzemních důlních děl a nadzem-
ních laboratoří včetně skladu hmotné doku-
mentace a zázemí pro výzkum, vývoj a ověřo-
vání postupů a technologií pro účely přípravy
a budoucí výstavby hlubinného úložiště. Pro-
voz výzkumného pracoviště a provádění vý-
zkumných prací je nutnou podmínkou před
výběrem lokalit a realizací trvalého úložiště ja-
derného odpadu.

Experimentální provoz PVP Bukov potrvá
minimálně do roku 2025. Týmy českých i za-
hraničních odborníků budou v podzemní labo-
ratoři zkoumat vlastnosti a chování hornino-
vého prostředí v této hloubce (hlubinné úlo-

žiště bude mít ukládací komory rovněž 500
metrů pod povrchem) – pronikání a proudění
vody, otřesy, posuny zlomů, rychlost průniku
radionuklidů horninou, výskyt a šíření mikro-
organismů apod. Zároveň otestují působení
místních podmínek na další materiály, s nimiž
úložiště počítá – kovové kontejnery či jílovité
těsnění.

Na Bukově se testují speciální razící
technologie
Příprava na budoucí výstavbu hlubinného úlo-
žiště radioaktivních odpadů představuje uni-
kátní projekt, v jehož rámci se ověřuje nebo
bude používat řada speciálních i nových špič-
kových technologií. Jednou z nich je takzvaná
metoda hladkého výlomu, která dovoluje razit
v horninovém masívu prostory s maximální
šetrností. Díky hladkému výlomu lze vybudo-
vat v podzemí prostory pro ukládání radioak-
tivních odpadů s minimalizací narušení okol-
ního prostředí.

Princip metody hladkého výlomu je založen
na odlehčených náložích po obvodu raženého
díla (v obrysových vrtech) a jejich odstínění od
okolního horninového masívu. Tím je minima-
lizováno působení exploze výbušniny směrem
do horninového masívu a omezen přenos sei -
smických vln, které tento masív narušují vzni-
kem a rozvojem křehkých ruptur – puklin. Pro-
tože se při ražení používá časování jednotli-
vých náloží, jsou tyto obrysové vrty odpalo-
vány až jako poslední.

To bude mimořádně důležité právě při vý-
stavbě hlubinného úložiště radioaktivních od-
padů. Pro budoucí úložiště se totiž hledá ma-
ximálně stabilní horninová formace bez puklin
a dalších křehkých porušení, nebezpečí tekto-

nických posuvů či dalších pohybů, které by
mohly narušit „kvalitu“ okolního prostředí.
Ražba metodou hladkého výlomu se proto ur-
čitě stane při budování rozsáhlého systému
chodeb v úložišti jedním z používaných po-
stupů.

Samotné technické řešení bylo ovšem pod-
statně složitější. Posuďte sami: na jeden odpal
bylo při budování laboratoře nejprve třeba vy-
vrtat 60 nebo dokonce 78 vrtů (dle velikosti ra-
ženého profilu), do nichž bylo umístěno
26,5 kg nebo až 34,1 kg trhaviny. Trhaviny jsou
do vrtů umísťovány v přesných váhových dáv-
kách, které jsou iniciovány v až 10 časových
stupních s časováním od 0 do 2500 milise-
kund.

Tímto postupem bylo možné vyrazit denně
zhruba dva metry chodby. Co je zejména dů-
ležité, výsledek trhacích prací byl velmi šetrný
z hlediska ovlivnění a porušení okolní horniny.
Zatímco při konvenčním postupu ražby je
okolní hornina prokazatelně ovlivněna až do
hloubky dvou metrů, u hladkého výlomu
v PVP Bukov se jednalo maximálně o 20 až 35
centimetrů. Jinými slovy je hladký výlom nej-
méně sedmkrát šetrnější. V granitických hor-
ninách, s nimiž se počítá pro výstavbu úlo-
žiště, je reálné zmenšit zónu ovlivnění až na 10
centimetrů.

V České republice bylo použití metody hlad-
kého výlomu při stavbě PVP Bukov (v pro-
středí dolu) unikátní. Jinak se používá velmi
omezeně při ražbách technických děl (stavební
činnosti) obdobné velikosti s ohledem na tech-
nickou i finanční náročnost proti konvenčnímu
rozpojování hornin trhací prací.

Již samotná příprava vědecké laboratoře
tak přináší řadu důležitých poznatků pro bu-
doucí stavbu hlubinného úložiště. �

Kde bude hlubinné úložiště jaderného odpadu?

Potenciální úložiště jaderného odpadu. Zdroj: Mapy.cz
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Od průmyslové revoluce se myšlenka
masové výroby rozšířila natolik, že
skoro žádný výrobek na trhu se dnes

nevyrábí v malém měřítku. Změny v techno-
logii však udělaly malovýrobu z obchodního
hlediska životaschopnou.

Přímá digitální výroba umožnila malový-
robu zboží a rychlou modernizaci původních
projektů. To má díky flexibilitě nakupovaných
výrobků výhody nejen pro spotřebitele, ale
i pro výrobce, neboť ti se mohou rychle při-
způsobit místní a spotřebitelské poptávce.

Chcete vůz, stůl, skateboard nebo dokonce
rampy s 3D potiskem? Můžete je všechny mít
se stejnými nástroji a zařízením. Potenciálně
se jedná o transformační změnu výrobního
sektoru, neboť se tím snižují náklady při sou-
časném zachování optimální produktivity. 

Proto, abychom evoluci americké výroby
mohli ocenit, musíme se bavit s někým, kdo
vítá průmyslové změny. Michael Lache-
nauer, který obsluhuje 3D tiskárny ve společ-
nosti Local Motors, se podělil o svůj pohled
na ty, kteří se snaží vstoupit na moderní trh
výroby.

Jak se stalo, že jste se začal zajímat o výrobní
a procesní technologii?

O to, jak se věci vyrábějí, jsem se zajímal už
jako dítě. Tento zájem mne během dalších let
dovedl k tomu, že jsem se začal učit jak se stát
výrobcem, což mě dovedlo až k Local Motors.
Práce u Local Motors mi dala příležitost po-
znat další výrobní a procesní technologie, zej -
ména 3D tisk.

Co na své práci máte nejradši a proč je pro
Vás tou pravou?

Nejlepší na mé práci je být součástí společ-
nosti, která je lídrem v přímé digitální velko-
výrobě. Tahle práce mi sedí, protože mám pří-
ležitost učit se a své schopnosti dále prohlu-
bovat. Zejména mi umožňuje stát se odborní-
kem na aditivní výrobu (BAAM) pomocí 3D ti-
skáren. Naše společnost uznává a oceňuje za-

městnance, kteří tvrdě pracují a podporují
naši kreativitu. 

Jakou radu byste dal mladým lidem, kteří hle-
dají práci ve výrobě?

Předtím, než investujete spoustu peněz do
vzdělání, vyzkoušejte různé práce. Těmi, kdo
by měli pracovat ve výrobě, jsou většinou
lidé, kteří rádi budují a vytvářejí. Pokud svou
práci máte rádi, je snadné učit se a vytvářet
skvělé věci.

� � �

„Kritici 3D tisku hovoří v posledních letech
o tom, že tato technologie je užitečná pouze
k vytváření prototypů. To se ovšem začíná
měnit. Materiály, které jsou dnes pro 3D tisk
dostupné (např. karbonová vlákna, ABS
plasty), mohou přinést dramaticky odlišné vý-
sledky z hlediska síly, hmotnosti a celkové ob-
líbenosti u spotřebitelů. Naučili jsme se, že
naše vozy dokážou odolat rozsáhlým přípa-
dům zneužití tím, že se tisknou v různých vzo-
rech. Budeme-li vědět, že rychlost našeho
tisku má vliv na trvanlivost, může se další vý-
robek, který navrhneme, rychle zdokonalit po-
mocí pár kliků. S vývojem našich mikro tová-

ren se vyvíjejí i lidé, kteří v nich pracují. Ná-
stroje jsou všestranné tak, aby bylo možné na
základě poptávky vyrobit cokoliv. K provedení
změny příslušného výrobku není zapotřebí
žádných forem, ani dodatečných drahých ná-
strojů. Lidé, kteří zařízení obsluhují, mohou
být stejně flexibilní a porozumět širším kon-
ceptům a jemnějším detailům. Výrobci tak
mohou více zužitkovat lidské schopnosti, na-
bídnout lidem větší autonomii v rámci jejich
funkcí a vyrábět lepší výrobky.

Věříme, že přímá digitální velkovýroba je
další kapitolou americké manufaktury. Posun
směrem k nízko objemové výrobě propojuje
ty pravé technické výzvy, autonomii funkcí za-
městnanců a efektivitu přizpůsobit se poža-
davkům trhu. 3D tisk umožňuje společnostem
vyvíjet výrobky rychle a poskytuje jim tak stra-
tegickou výhodu před konkurencí.“

Výkonný ředitel Local Motors Jay Rogers
se podělil o to, proč je místní výroba klíčem
k udržitelnosti a proč musíme změnit způsob
výroby automobilů tak, abychom se přizpůso-
bili nejnovější technologii. Tyto informace
jsou skvělým počtením pro ty, kteří jsou fas-
cinováni tím, co se ve výrobě chystá. �

Michael Lachenauer
Zdroj: www.commerce.gov

Budoucností americké výroby je 3D tisk
Výroba ve Spojených státech prochází skrz na skrz transformací

Díky 3D tisku
vznikl v Local

Motors samořízený
autobus Olli 

Mluvčí budoucího prezidenta Donalda Trumpa v poslední dekádě
prosince oznámil, že nový prezident přijde s ekonomickým sdělením,
které bude dobrou zprávou pro americké pracující. Trump následně
ohlásil, že mobilní operátor Sprint vrátí do USA 5000 míst a operátor
OneWeb přijme 3000 lidí.

„Právě mi volali lidé z vedení Sprintu, že přemístí zpět do Spoje-
ných států z jiných zemí 5000 pracovních míst,“ řekl Trump noviná-
řům. „A také nová firma OneWeb chce přijmout 3000 lidí,“ dodal
Trump podle agentury Reuters.

Trump během kampaně sliboval, že se bude zasazovat za zájmy
domácích pracujících. Od voleb se osobně angažoval v zájmu zacho-
vání tisíců pracovních míst u několika amerických společností, zej -
ména firmy Carrier z koncernu United Technologies. Řadu firem pak
kritizoval za přesunování pracovních míst do zahraničí, například
automobilku Ford, technologickou společnost Apple nebo výrobce
cukrovinek Mondelez International. OneWeb oznámila investici
jedné miliardy dolarů japonská telekomunikační a internetová spo-

lečnost SoftBank Group. Její šéf Masajoši Son označil tuto transakci
za první krok k naplnění slibu investovat v USA 50 miliard dolarů (1,3
bilionu Kč) a vytvořit tam 50 000 nových pracovních míst. Son slíbil
rozsáhlé investice v USA předtím na schůzce s Trumpem.

• 
Mnoho politiků a analytiků již nějakou dobu vyjadřuje potěšení,

že část amerických firem vrací část výroby do USA. Hovoří se
o novém trendu desetiletí. Analytik z US Business and Industry
Council Alan Tonelson s tím ovšem nesouhlasí a s pomocí statistik
se snaží dokázat, že se trend nezměnil.

I když průmyslová výroba roste, nejde prý o nijak závratné hod-
noty, a to ani ve světle toho, že minulá dekáda nebyla pro průmysl
nikterak skvělá. Ani pracovní místa nevznikají v průmyslu v takovém
množství, růst počtu nových pozic je o třetinu nižší než v celé eko-
nomice. V posledním čtvrtletí počet míst dokonce poklesl. Čína také
stále pokračuje v dodávání stále lepších a náročnějších výrobků,
38 % high-tech zboží se do USA už dováží. �

Operátor Sprint vrátí do USA 5000 pracovních míst...



Poprvé se setkání ENEF uskutečnilo
v novém formátu, kdy je diskuse zpřístup-
něna na internetu s cílem podpořit další

veřejnou diskusi o příležitostech i rizicích ja-
derné energie. V době, kdy se již nescházejí pra-
covní skupiny ENEF, je to tak další krok k otev -
ření diskuse co nejširšímu publiku.

Premiéři Slovenska a České republiky v úvod-
ních proslovech potvrdili zásadní význam ja-
derné energie pro energetické mixy obou zemí
a zájem o výstavbu nových bloků. Slovenský
premiér Fico vyzdvihl, že bez jaderné energetiky
nebude možné v evropském prostředí plnit kli-
matické cíle a poukázal na seriózní odborné
opodstatnění tohoto tvrzení. Ministr hospodář-
ství Peter Žiga ale připustil, že rozpočet na opož-
děnou výstavbu třetího a čtvrtého bloku v Mo-
chovcích se navyšuje, má však plnou podporu
vlády. Premiér Sobotka odkázal na studii, která
byla v rámci ENEF představena před dvěma lety
a která dospěla k závěru, že jaderná energie je
stále nejlevnějším zdrojem při započtení všech
externalit. Rovněž podotkl, že tyto závěry platí
pro region střední Evropy i dnes.

Zelený europoslanec a současně zástupce
Nuclear Transparency Watch Benedek Jávor
vyjádřil názor, že jaderná energie má zvýhod-
něnou pozici kvůli Smlouvě o založení Evrop-
ského společenství pro atomovou energii
(Eura tom), protože se ji „snaží vyjmout z tržních
pravidel.“ Jako příklad uvedl výstavbu nové ja-
derné elektrárny Hinkley Point C ve Velké Britá-
nii, jejíž systém garance byl schválen Evrop-
skou komisí. Zástupce asociace Foratom Jean-
Pol Poncelet upozornil na skutečnost, že rozdí-
lová smlouva (contract for difference), která vý-
kupní ceny garantuje, existuje ve Velké Británii
také pro obnovitelné zdroje. Předseda sekce
TEN Evropského hospodářského a sociálního
výboru Pierre Jean Coulon přednesl stanovisko
k Jadernému ukázkovému programu (PINC),
který Evropská komise představila 4. dubna
2016. Kritizoval Komisi, která podle výboru ne-
naplnila očekávání, když pouze shrnula aktuální
stav v jaderné energetice a nepodala vodítka
pro další vývoj v situaci, kdy se na deformova-
ném trhu nedaří zajistit nové investice. Podle
Ponceleta je nejlevnější cestou k zajištění níz-
kouhlíkové elektřiny dlouhodobý provoz jader-
ných elektráren. Podle generálního ředitele
NEA W. Magwooda mohou malé modulární re-

aktory změnit pravidla hry na trhu a být alter-
nativou k investičně náročné výstavbě. Pierre-
Franck Chevet, zástupce Asociace evropských
regulátorů (ENSREG) upozornil, že provozova-
telé potřebují dlouhodobý výhled, protože in-
vestice do jaderné bezpečnosti mají dlouho-
dobý charakter. Vyzdvihnul roli vzájemných
hodnocení (peer reviews) jako jediného ná-
stroje, který dává smysl při úsilí o zvyšování
bezpečnosti. Nadja Zeleznik z Nuclear Transpa-
rency Watch požadovala větší zapojení občan-
ské společnosti do přípravy plánů havarijní při-
pravenosti. Podle předsedkyně SÚJB Dany
Drábové jsou k dispozici dostatečné meziná-
rodní nástroje a záleží na jednotlivých zemích,
jak je aplikují. A podle zástupce Evropské ko-
mise Gerassima Thomase je „krátkodobou pri-
oritou bezpečnost a ještě jednou bezpečnost
a mezi dlouhodobé patří bezpečnost dodávek,
nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým
jaderným palivem a radiační ochrana“. Komise
nyní bude shromažďovat dodatečné údaje
o prostředcích pro vyřazování s pomocí „Sku-
piny pro financování vyřazení z provozu“ a vy-
pracuje zprávu o provádění směrnice o naklá-
dání s vyhořelým palivem a radioaktivním od-
padem.

„Zabývali jsme se otázkami, které jsou důle-
žité pro budoucnost jaderné energetiky nejen
v České republice. Týká se to zejména role jádra
v novém modelu trhu s elektřinou a zajištění
dostatečných a stabilních investic pro nové ja-
derné zdroje,“ uvedl ministr Jan Mládek.

Česká republika chce maximálně diverzifiko-
vat své energetické portfolio, při její realizaci se
však musí postupovat s ohledem na místní
podmínky. Z diskuzí jednoznačně vyplynulo, že
jaderná energetika má v českém portfoliu své
opodstatněné místo, ať už z důvodu energetické
soběstačnosti nebo kvůli přírodně-geografic-
kým podmínkám. 

„Česká republika hodlá jaderný sektor dále
rozvíjet a do roku 2035 chce mít postavený
nový jaderný blok. V době, kdy se ekonomicky
nevyplácí stavět nové energetické zdroje,
kromě těch dotovaných či jinak podporovaných
na trhu, na vlastní kůži zažíváme, jak těžká je
dis kuze k výstavbě nových jaderných zdrojů jen
na národní úrovni,“ přiblížil ministr Mládek.

„Neméně důležitou součástí dnešního jed-
nání byly otázky spojené s havarijní připrave-

ností a odezvou v kontextu událostí ve Fuku-
šimě.“ Jan Mládek ve svém závěrečném pro-
slovu vyzdvihl důležitost přeshraniční spolu-
práce a vzájemné informovanosti, ačkoli je tato
problematika především v kompetenci národ-
ních legislativ.

Stanovisko EHSV k PINC

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
přijal 22. září 2016 stanovisko k Jadernému
ukázkovému programu (PINC). Ve zprávě, kte-
rou vypracoval zpravodaj Brian Curtis (UK), vy-
zývá Evropskou komisi k širšímu přístupu
k otázkám jaderné energie a k vypracování uce-
lené strategie. Zpravodaj Curtis je názoru, že
Evropská komise ve sdělení, které zveřejnila 4.
dubna 2016, nenabízí jasný a komplexní přístup
k budoucnosti jaderné energie v Evropě.

EHSV je Evropské komisi partnerem v di-
alogu při vypracování strategie PINC v souladu
s článkem 40 Smlouvy o založení Evropského
společenství pro atomovou energii (Euratom).
Ve svém stanovisku vyzývá Komisi k zásadní re-
vizi komunikace a požaduje doplnění návrhu
sdělení tak, aby pozornost byla věnovaná jme-
novitě konkurenceschopnosti jaderné energie
v krátkodobém i dlouhodobém výhledu a sou-
visejícím ekonomickým aspektům, přínosu ja-
derné energie k zajištění bezpečnosti dodávek
a k boji proti změnám klimatu a dále transpa-
rentnosti rozhodování a dialogu na národní
úrovni, včetně postojů veřejnosti. EHSV konsta-
tuje, že jaderná energie je jedním z hlavních
zdrojů energie v Evropské unii. S odvoláním na
zprávu o stavu energetické unie za rok 2015
uvádí, že EU je jednou ze tří velkých ekonomik,
které vyrábějí více než polovinu své elektřiny
bez produkce skleníkových plynů, neboť „27 %
elektřiny se vyrábí z obnovitelných zdrojů
a 27 % z jaderné energie“. Vzhledem k 50% po-
dílu jaderné elektřiny na nízkouhlíkové výrobě
elektřiny je podle EHSV nezbytné věnovat zvý-
šenou pozornost investičním potřebám, a to
v souvislosti s provázaností energetických po-
litik. Výbor proto apeluje na EK, aby vypraco-
vala analýzu investičních potřeb v oblasti ja-
derné energie, která bude zasazena do kontextu
celkových investic nutných k dosažení cílů ener-
getické unie.

Zpráva výboru dále vyzývá k lepší koordinaci
mezi členskými státy i zúčastněnými stranami
a větší transparentnosti a účasti veřejnosti
v otázkách jaderné energie. V této souvislosti
zmiňuje roli Skupiny evropských regulátorů pro
jadernou bezpečnost (ENSREG) i význam Ev-
ropského jaderného fóra (ENEF). Na závěr
EHSV konstatuje, že EK připravila sdělení PINC
ještě před tím, než Velká Británie v referendu
rozhodla o svém vystoupení z EU. Vyzývá proto
Komisi, aby věnovala pozornost konkrétním
dopadům této skutečnosti v souvislosti s jader-
nou energetikou. �
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Bez jaderné energetiky nebude možné v evropském prostředí
plnit klimatické cíle
V den, kdy Evropský parlament souhlasil s ratifikací Pařížské dohody o snižování dopadů klimatických
změn (4. října), diskutovali v Bratislavě účastníci jedenáctého ročníku Evropského jaderného fóra (ENEF)
roli jaderné energie v novém uspořádání trhu s energií a opatření pro havarijní připravenost a odezvu. 
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V laboratořích společnosti Centrum
výzkumu Řež, se v poslední zářijový
den sešli odborníci a zástupci stát-

ních institucí z České republiky a USA, aby
se seznámili s vyhodnocením měření ex-
perimentu zaměřeného na vývoj technolo-
gie reaktorových systémů FHR (Fluoride-
salt-cooled High-temperature Reactor)
a MSR (Molten Salt Reactor). Jedná se
o další významný krok na cestě k realizaci
reaktorů tzv. čtvrté generace (GEN IV),
které by měly v budoucnu zásadním způ-
sobem změnit jadernou energetiku.

Experiment v CVŘ

Vzhledem k náročnosti postupu, popsal
jednotlivé kroky Jan Uhlíř z CVŘ: kontejner
se solí FLIBE dodanou z Oak Ridge Nati-
onal Laboratory byl postupně vyhřát na
provozní teploty 450 – 600 °C, ztuhlá tave-
nina soli byla v kontejneru postupně rozta-
vena (bod tání FLIBE je cca 454 °C), a poté
byla část taveniny přepuštěna do speci-
álně vyrobené ampule pro vložnou zónu
výzkumného reaktoru LR-0. Tam byla pro-
váděna neutronická měření. Dále byly ode-
brány vzorky taveniny FLIBE pro analýzy.
Ty už prováděli Michal Košťál a Evžen
Losa, specialisté z oddělení neutronové fy-
ziky CVŘ. Za americkou stranu prováděli
následné vyhodnocení měření Jeff Powers
a Nicholas Brown z vývojového týmu pa-
liva a energetika ORNL.

Vyhodnocení

„Povedl se náročný experiment vyžadující
unikátní zařízení našeho výzkumného reak-
toru, který prokazuje použitelnost navrho-
vaných postupů a významně přispívá k bu-
doucímu využití unikátního materiálu pro
příští technologická řešení na bázi roztave-
ných solí. Zároveň vznikl česko-americký
tým, který skvěle spolupracuje na návrhu,
hodnocení a budoucí využitelnosti vý-
sledků,“ uvedl Martin Ruščák, ředitel spo-
lečnosti Centrum výzkumu Řež. Dále zdů-
raznil, že vzhledem k náročnosti výzkumu
a vývoje nových reaktorů, který přesahuje
možnosti většiny jednotlivých států, stává
se typickým řešením mezinárodní spolu-
práce. V tomto případě je na jedné straně
česká výzkumná organizace a zázemí Sku-
piny ÚJV a na straně druhé národní labo-
ratoř Oak Ridge National Laboratory. „Je
to významný příklad dobré spolupráce
mezi dvěma zeměmi a jejich vědeckými
týmy. Jde o projekt, ve kterém vidíme vel-
kou perspektivu a přínos pro bezpečnost
jaderných elektráren, pro budoucnost ja-
derné energetiky,“ řekl Andrew H. Shapiro,
velvyslanec USA v ČR, na setkání v Řeži.

„Bez toho, že nám na základě Memo-
randa podepsaného v prosinci 2012 mezi

ČR a USA poskytla ORNL suroviny - solné
chladivo, nebylo by možné experiment re-
alizovat a posunout se ve výzkumu dál.
Fakt, že Spojené státy oslovily ČR v oblasti
technologie FHR, má logiku. Laboratoře
v Řeži jsou v tom totiž o dost dál, než v ji-
ných zemích, mají materiální a experimen-
tální zkušenosti“, upozornil Miroslav
Horák, místopředseda představenstva
a výkonný ředitel společnosti ÚJV Řež.

Proč právě solné reaktory?

Chladiva ve formě fluoridové taveniny
(7LiF – BeF2, FLIBE) mají mezi ostatními
typy reaktorů IV. generace výlučnost,
danou především tím, že mohou vý-

znamně přispět k minimalizaci radioaktiv-
ního odpadu ze současné i budoucí ja-
derné energetiky. Lze je totiž provozovat
jakožto transmutační systémy, ve kterých
se budou spalovat, tedy spotřebovávat,
dlouhodobé štěpné produkty ze součas-
ného i budoucího vyhořelého jaderného
paliva – například uskladněný radioaktivní
odpad z dnešních jaderných elektráren.

Financování výzkumu potřebuje široké
pochopení všech zainteresovaných insti-
tucí obou zemí. Celý projekt má ale ještě
další rozměr: zhodnocení výsledků by
mělo být na české straně dosaženo např.
formou účasti českých organizací na pro-
jektu experimentálního reaktoru v USA
a v dodávkách českých firem pro něj. �

V Řeži se pracuje na reaktorech IV. generace
Do další fáze dospěl výzkumný projekt realizovaný ve společnosti Centrum výzkumu Řež (CVŘ), člena
Skupiny ÚJV a částečně též ÚJV Řež ve spolupráci se severoamerickou Oak Ridge National
Laboratory (ORNL).
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Generální ředitele koncernu Rosener-
goatom Andrej Petrov podepsal 31.
října protokol o uvedení 4. bloku Bě-

lojarské JE s reaktorem BN-800 do komerč-
ního provozu. Tato společnost provozuje
ruské jaderné elektrárny a patří do struktury
korporace Rosatom. Předcházelo tomu po-
volení dozorného orgánu Rostechnadzor,
které potvrzuje, že tento blok odpovídá pro-
jektové dokumentaci, během provozu dosa-
huje plánovaných charakteristik a splňuje
požadované normy a standardy.

4. blok Bělojarské JE byl poprvé připojen
k přenosové soustavě a začal vyrábět elek-
třinu 10. prosince 2015. V průběhu roku
2016 byl jeho výkon postupně zvyšován
v jednotlivých etapách a probíhaly kontroly
správného chodu všech zařízení a systémů
bloku při různých hodnotách výkonu a pro-
vozních režimech. Testy byly dokončeny
v srpnu 2016 15denní komplexní prověrkou
při 100% výkonu, která potvrdila, že je blok
schopen stabilního provozu bez odchýlení
od projektových parametrů. Během zkušeb-
ního provozu vyrobil přes 2,8 TWh elektřiny.

Podle názoru odborníků představují
rychlé reaktory, mezi něž patří i BN-800,

značný přínos pro udržitelný rozvoj jaderné
energetiky. Umožňují podstatně rozšířit pa-
livovou základu využitím uranu 238, který
představuje přes 99 % přírodního uranu,
a snížit objem radioaktivních odpadů díky
opakovanému přepracovávání požitého ja-
derného paliva.

Čtvrtému bloku Bělojarské JE byla 1. lis-
topadu udělena cena Top Plant za rok 2016
v kategorii jaderné energetiky, kterou každo-
ročně uděluje časopis POWER, nejstarší
americký a zároveň jeden z předních světo-
vých energetických časopisů. Porotu zaujala
víceúčelovost reaktoru, která zahrnuje vý-
robu elektřiny, spalování plutonia a dlouho-
žijících transuranů obsažených v použitém
jaderném palivu a produkce radioizotopů.
Rozhodnutí ovlivnila také role reaktoru BN-
800 v uzavírání jaderného palivového cyklu.

Mezi dodavatele pro čtvrtý blok Bělojar-
ské jaderné elektrárny patří také české firmy.
Například opavská armaturka ARAKO do-
dala v letech 2012-2014 celkem cca 1400 ku -
sů armatur, mezi kterými byla převážná vět-
šina vlnovcových uzavíracích ventilů A10,
A20, ale také regulační ventily, zpětné ven-
tily a kulové kohouty. Výrobce čerpadel

SIGMA GROUP, dodal v roce 2011 dva čer-
pací agregáty typu A200-QVD-300 systému
automatického hašení požárů a pro ejekto-
rovou stanici 4 čerpací agregáty typu
A400-NQD-515.

V Rusku je tak v provozu o jeden blok
více, takže celkový počet provozovaných
energetických reaktorů vzrostl na 35 bloků,
které jsou v 10 elektrárnách. Do toho není
započítán 6. blok Novovoroněžské JE, který
je ve zkušebním provozu. Celkový instalo-
vaný výkon ruských jaderných elektráren
nyní činí 27,127 GWe.�

Podle podmínek smlouvy začnou ko-
merční dodávky paliva v roce 2021.
Kontrakt zajistí společnosti Vattenfall

AB (do této skupiny patří Vattenfall Nuclear
Fuel AB) diverzifikaci dodávek jaderného pa-
liva. Navíc používání nového paliva umožní
provozovateli zlepšit ekonomiku provozu
jeho JE. TVEL (patřící do struktury ruské kor-
porace Rosatom) díky tomuto kontraktu vstu-

puje s přímými komerčními dodávkami ja-
derného paliva na trh s tlakovodními reak-
tory západní koncepce. „Se společností Vat-
tenfall spolupracujeme už od roku 2008.
V roce 2011 byl podepsán kontrakt na pilotní
provoz několika palivových souborů. Tyto
soubory jsou v provozu v bloku JE Ringhals
3. Všechny provozní parametry a chování pa-
liva jsou doposud v mezích projektem očeká-
vaných hodnot a nedošlo k žádným neočeká-
vaným odchylkám. Naší prioritou je vysoká
bezpečnost a spolehlivost ruského paliva,“
řekl prezident TVELu, Jurij Olenin, po pod-
pisu kontraktu. „Při vývoji paliva jsme použili
nejmodernější technologická řešení a dlou-
holeté zkušenosti získané výrobou paliva pro
reaktory typu VVER,“ dodal Olenin.

Per-Olof Nestenborg, výkonný ředitel Vat-
tenfall Nuclear Fuel AB, vysoce ocenil ruské
palivo a kulturu výroby v ruských výrobních
podnicích. Řekl, že společnost Vattenfall AB
může díky ruskému palivu zvýšit bezpečnost
dodávek paliva a zlepšit ekonomiku jaderné
elektrárny Ringhals. „Tímto kontraktem vstu-

puje TVEL na pole západních tlakovodních re-
aktorů přímými dodávkami vlastního paliva.
Doposud vyráběl palivo do západních reak-
torů pro společnost AREVA z jejích kompo-
nent a s využitím především přepracovaného
uranu. Tato spolupráce má kořeny již v polo-
vině devadesátých let minulého století. Svůj
vlastní produkt představil TVEL v roce 2008
a podpis kontraktu na komerční dodávky je
logickým vyústěním procesu vývoje, licenco-
vání a provozního otestování zcela nového
produktu. Takový proces v dnešních podmín-
kách zabere obvykle kolem deseti let, pokud
se neobjeví zásadní problémy. To se v tomto
případě nestalo. Kvalita materiálů a kon-
strukčních řešení z dílny TVEL je v odborných
kruzích známa a respektována. Například
AREVA zavedla do svých konstrukcí palivo-
vých proutků povlak ze slitiny M5, která má
svůj předobraz v Rusku již po desetiletí použí-
vané slitině E110 a konstrukční řešení distanč-
ních mřížek má celou řadu předností ve srov-
nání s konkurencí,“ řekl Jozef Běláč, výkonný
ředitel společnosti ALVEL. �

Reaktor BN-800 v Bělojarské JE 
byl uveden do komerčního provozu
K jedné z nejvýznamnějších událostí světové jaderné energetiky došlo v ruské Bělojarské jaderné
elektrárně. Do komerčního provozu byl uveden sodíkový reaktor BN-800, který je pilotním projektem
v oblasti uzavírání jaderného palivového cyklu pomocí rychlých reaktorů. Uzavření tohoto cyklu
minimalizuje množství radioaktivního odpadu a významně rozšíří palivovou základnu jaderné energetiky.

TVEL dodá palivo TVS-Kvadrat do švédské JE Ringhals

Švédská společnost Vattenfall Nuclear Fuel AB podepsala 30. listopadu smlouvu s ruskou palivovou
společností TVEL na dodávku paliva TVS-Kvadrat do JE Ringhals. 



V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce
pro první čtvrtletí 2017 byla všem účastníkům vybra-
ného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů

v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový
počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím
čtvrtletí do konce března 2017 v porovnání s aktuálním
čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé hlásí pro první čtvrtletí 2017 mírně opti-
mistické náborové plány. 6 % z nich očekává nárůst počtu
pracovních sil, 5 % předpovídá snížení počtu pracovních sil
a 85 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na zá-
kladě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Čes -
kou republiku pro první čtvrtletí 2017 hodnotu +1 %. 

„Během posledního roku se trh práce změnil, a to ve pros -
pěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nej-
nižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převy-
šuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblas-
tech je kritický nedostatek vhodných pracovníků. Manpower-
Group index trhu práce ukazuje, že na začátku roku budou
nabírat především velké průmyslové a logistické podniky.
Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specializo-
vané technické profese, ale firmy nemohou najít dostatek vý-
robních dělníků a skladníků,“ zdůraznila Jaroslava Rezlerová. 

V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve
všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Velcí za-
městnavatelé hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí
s Čistým indexem trhu +25 % (28 % bude nabírat, 3 % budou
propouštět). Malé podniky předpovídají skromnější nábo-
rové plány s Indexem +6 % a střední podniky +4 %. Zaměst-
navatelé v mikropodnicích hlásí Index +1 %. 

Zaměstnavatelé v pěti z 10 odvětví předpovídají pro nad-
cházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsil-

nější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé
v oboru Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Čistým
indexem trhu práce +11 %, dále Doprava, skladování a ko-
munikace s Indexem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %.
Zaměstnavatelé v pěti odvětvích očekávají pokles počtu
pracovních sil, nejvýrazněji Zemědělství, myslivost, lesnic-
tví a rybolov -9 % a Těžba nerostných surovin s Indexem
v hodnotě -4 %.

Zaměstnavatelé z regionu Čechy očekávají v příštím
čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil, Čistý index trhu práce
vykazuje hodnotu +5 %. Zaměstnavatelé v Praze hlásí mírné
oslabení náborových plánů s Indexem -2 % a Morava zůstává
stabilní. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze
výrazně oslabil o 11 procentních bodů, a na Moravě o 8 pro-
centních bodů. Náborové plány v Čechách zůstávají relativně
nezměněny.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí ukazují, že uchazeči
o práci mohou v prvním čtvrtletí 2017 očekávat různou úro-
veň náborových aktivit. Očekává se, že zvyšování počtu pra-
covních sil bude pokračovat na většině světových pracovních
trhů. Index je většinou relativně stabilní nebo se zlepšil
oproti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání a zaměst-
navatelé ve 40 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu
počtu pracovních sil. Průzkum neukázal žádné výrazné
známky nejistoty, spojené s výsledky hlasování o Brexitu
a s výsledkem voleb v USA, které by způsobily výraznou ne-
stabilitu na trhu práce. Naopak, zaměstnavatelé pozorně sle-
dují podmínky na trhu a přizpůsobují počty zaměstnanců
svým obchodním potřebám. �

Anketa byla provedena jako součást
pravidelného kvartálního průzkumu
ManpowerGroup index trhu práce

a zaměstnavatelům byly položeny otázky:
1.  Jak je pro vás náročné obsadit volné

pracovní pozice?
2.  Které z pozic jsou nejhůře obsazované

vhodným uchazečem?
3.  Jaké jsou nejčastější důvody pro ob-

tížné obsazování pracovních pozic?
4.  Jaké strategie přijímáte pro překonání

těchto problémů?

(Obr. 1) Téměř každá třetí firma v ČR ne-
může dlouhodobě najít dostatek vhodných
uchazečů. Globální průměr je dokonce
40 %. Po dlouhém období vysoké neza-
městnanosti se situace na trhu práce za-
čala v roce 2014 velmi rychle obracet.
S oživující se ekonomikou a rostoucí pop-
távkou po zaměstnancích jsou nutně spo-
jené rostoucí obtíže s obsazováním vol-
ných pracovních míst, které hlásí téměř
trojnásobek zaměstnavatelů ve srovnání
s rokem 2014. „Společnosti těžko hledají
vhodné kandidáty pro řadu pracovních
pozic. Požadavky firem na zaměstnance se

s technologickým pokrokem a změnou
struktury ekonomiky mění stále rychleji.
Mnohem rychlejším tempem, než se vyvíjí
kvalifikační struktura populace. Navíc de-
mografický vývoj vede k tomu, že aktivní
populace ve vyspělých zemích se zmen-
šuje. Lidí je tedy na trhu práce stále méně
a tito lidé mají stále rozdílnější kvalifikaci,
dovednosti a očekávání ve srovnání s ak-
tuální potřebou firem,“ říká Jaroslava Rez-
lerová, generální ředitelka Manpower-
Group Česká a Slovenská republika.

Země, které nejhůře obsazují 
pracovní pozice
(Obr. 2 a 3) Situace v České republice je
v tomto kontextu pro zaměstnavatele ještě
relativně příznivá, i když si meziročně po-
horšila o 12 procentních bodů. „Pro maji-
tele a šéfy firem nastaly náročné časy, pro-
tože musí skloubit rozpočtové možnosti
svých firem s rostoucími nároky zaměst-
nanců a nutností investovat více prostředků
do personálního marketingu a zlepšení
pracovních podmínek. Pro zaměstnance
současná situace na trhu znamená, že mají

na výběr z více možností a že průměrné
mzdy rostou mnohem rychleji než inflace,“
zdůrazňuje J. Rezlerová.

(Obr. 4) „Na trhu chybí především lidé
s technickým vzděláním. Řemeslníci, tech-
nici, mechanici, obchodníci a pracovníci in-
formačních technologií se již tradičně do-
stávají do první desítky žebříčku pozic, na
které firmy nejhůře hledají vhodné kandi-
dáty. Novým trendem na trhu práce je ros-
toucí nedostatek vhodných pracovníků i na
nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou
například montážní dělníci nebo sklad-
níci,“ pokračuje J. Rezlerová a dodává:
„Stále více zaměstnavatelů nám říká, že
nedostatek vhodných talentů snižuje jejich
schopnost vyhovět zákazníkům a musí
prodlužovat dodací lhůty jejich zboží a slu-
žeb. Zároveň že se sníží jejich produktivita
a konkurenceschopnost. Nedostatek kan-
didátů s vhodným profilem na všechny
typy pozic bude znamenat významnou
brzdu pro rozvoj českých firem a může
zpomalit další růst ekonomiky.“

(Obr. 5) Hlavní důvody, proč zaměstna-
vatelé v ČR nemohou obsadit volné pozice,
je především nedostatečná odezva na je-

Roste nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 
Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky 11. ročníku každoročního průzkumu Nedostatek lidí
s potřebným profilem, který se zaměřuje na obsazení konkrétních pozic vhodným uchazečem
a zároveň monitoruje, jaká opatření společnosti zavádějí, aby na trhu práce uspěly. 
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Poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku



jich personální inzerci a další náborové ak-
tivity. Dále je to nedostatek tvrdých doved-
ností, především těch technických, nebo
chybějící specifické kvalifikace a opráv-
nění. Podle Jaroslavy Rezlerové „Rostou
na významu měkké dovednosti uchazečů
a firmy se na ně stále častěji zaměřují.
Technologie a ekonomika se mění stále
rychleji, a tak se i rychleji mění požadavky
firem na stávající a nové zaměstnance.
Dnes ještě stále převládá důraz na hard
skills a odbornost s komplexním profilem
zaměstnance. Všichni hledají ‚supermana‘,
což je například požadavek na technika
s manažerskými, obchodními a komuni-
kačními dovednostmi a dobrou jazykovou
výbavou. Takoví lidé už ale na trhu nejsou
tak snadno k dispozici. Jsou velmi dobře
zabezpečeni ve svém zaměstnání a často
už ani plat není dostatečným motivátorem
k přestupu do jiné firmy. Rozhodující jsou
v kombinaci s platem i benefity spojené
s možností řídit si flexibilně svůj pracovní
čas, možnost rozvíjet se v rámci interních
tréninků, zajímavých pracovních příleži-
tostí nebo ve skvělém týmu.“

(Obr. 6) Meziročně se téměř zdvojnáso-
bil počet firem, které čelí nedostatku ta-
lentů rozvojem stávajících zaměstnanců.
Dále firmy rozšiřují nabídku benefitů nebo
aktivity, které nejsou schopny zabezpečit
interně, a tak je svěřují specializovaným
dodavatelům. 18 % redefinuje kvalifikační
kritéria, což znamená, že se zamýšlí nad
tím, jaké schopnosti a dovednosti jsou
pro ně opravdu klíčové a jaké je možné
buď získat jiným způsobem, nebo je
možné k nim dospět tréninkem zaměst-
nance. Pracovní modely se postupně
mění směrem k alternativním a flexibil-
ním formám práce. „Je také potřeba změ-
nit přístup k náboru a zapojit do HR kre-
ativní marketingové myšlení – zaměřit se
na nové cílové skupiny a nevyužité zdroje,
protože používání stále stejných postupů
nevede k nalezení nových zdrojů talentů.
Stejně důležitý jako produktový marke-
ting je nyní i personální marketing, kdy
firmy neustále sledují a analyzují své kon-
kurenty na trhu práce a zavádějí taková
opatření, aby se staly preferovaným za-
městnavatelem. Nedostatek talentů je
stále více nutí, aby měnily přístup k nábo-
rům a ke způsobu, jakým pracují s lid-
skými zdroji. Musí změnit svůj přístup ke
svým zaměstnancům a klást mnohem
větší důraz na jejich rozvoj, motivaci
a efektivní organizaci. Firmy, které na trhu
nemohou najít vhodné ‚hotové‘ zaměst-
nance, jsou nuceny přehodnotit perso-
nální politiku, procesy a motivační sys -
témy tak, aby mohly využít rezervy na
trhu práce. Osvícené firmy spolupracují
se školami, otevírají si vlastní učiliště
nebo zavádějí trainee programy, aby si
vychovaly talentované absolventy. Umož-
ňují zaměstnancům flexibilní formy práce,
jako např. částečné úvazky nebo práci
z domova, aby využily kapacitu motivova-
ných matek a otců na rodičovské dovo-
lené. Nebo zhodnotí zkušenosti lidí
v předdůchodovém a důchodovém věku
tak, že z nich udělají interní trenéry, kouče
nebo auditory,“ dodává Jaroslava Rezle-
rová. �
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Obr. 1. 30 % českých zaměstnavatelů má problém s obsazením volných pracovních míst z důvodu
nedostatku vhodných uchazečů

Obr. 2. Procento zaměstnavatelů, které má problém s obsazením volných pracovních míst z důvodu
nedostatku vhodných uchazečů.

Obr. 4. Top10 nejobtížněji obsazovaných pozic v ČR

Obr. 5. Nejčastější důvody pro obtížné obsazování pracovních pozic?

Obr. 6. Jak řeší zaměstnavatelé překonání nedostatku lidí s potřebným profilem

Obr. 3. Nejvyšší hodnoty vykazuje stejně jako v posledních několika letech Japonsko s 86 % a Tchaj-
wan se 73 %. 
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Potvrzení a zvýšení těchto pozitivních ten-
dencí vyžadují urychlení řešení souboru
požadavků adresovaných vládě, ale

nejen jí. Jedním z klíčových témat bylo získá-
vání odborníků schopných plnit široké spek-
trum výkonů, které strojírenství plní. Nároky na
řešení problémů směřují na školství i na vlastní
podnikové vzdělávání. Klíčové pojmy pro do-
sažení optimálních vztahů mezi strojírenstvím
a kvalifikací pro jeho poslání jsou: podpora
průmyslového výzkumu, kompetence pracov-
níků ve strojírenství, vztahy mezi výzkumem,
výrobou a odbytem, celoživotní vzdělávání
a jeho systémové vytváření, kvalita, efektivní
vytváření vzdělanostní a kvalifikační struktury
nezbytné pro udržení a rozšíření postavení
České republiky jako významného partnera ve
světovém hospodářství, vazba mezi školstvím
a průmyslem. Poznámkám k problematice je
věnována následující úvaha.

Kompetence 

Kompetence je definována jako fyzická, psy-
chická (a morální) připravenost, vzdělání, pří-
pravy k výkonu profese a její výkon, jehož kva-
lita je prověřována průběžně i periodicky. Stro-
jírenské fórum je velmi znepokojeno úrovní od-
borného školství zejména v oblasti středního
vzdělávání. Řada požadavků je adresována
státu. Ve skutečnosti je odpovědnost na ško-
lách (pokud nebyly zrušeny) a na výzkumu
a průmyslu samém.

K učňovským školám

V Československu byl vytvořen plně funkční
systém učňovských škol pokrývající potřeby
výrobních podniků. Personální i finanční vazby
mezi školstvím a budoucími zaměstnavateli pl-
nily své poslání. V průběhu vývoje po roce
1990 byla řada učňovských škol zrušena. Fun-
gující systém byl narušen zásahy, které od-
vedly učně a studenty od záměru pracovat na
střední technické úrovni nebo dokonce od
zájmu o obor. Nesmyslný požadavek maturity
na učňovských školách byl sice veden úctyhod-
nou snahou o vyrovnání vzdělanosti populace,
ale zavedl zmatek do chápání pojmu zkouška
zralosti tak, jak byla maturita historicky chá-
pána. Cesta zpět neexistuje. Školy, dílny a la-
boratoře většinou již neexistují a co je horší: ko-
lektivy učitelů se rozplynuly a jejich vytvoření
v tehdejší kvalitě je zřejmě nereálné. Přesto je
návrat ke zrušenému systému možný tak, že
firmy s analogickými zájmy podpoří založení
odborných učilišť vychovávajících absolventy
k jejich obrazu.  

K zájmu o technické profese 

Česká republika si stále udržuje pověst stro-
jírenské velmoci. V minulosti vytvořený sys -
tém technického inženýrského vzdělání byl
narušen odlivem schopných studentů na

specializace, po jejichž absolvování nemají
šanci na zaměstnání v oboru. Všichni absol-
venti nemohou být generálními řediteli bank
ani analogickými typy finančních manažerů.
V současné finančně orientované společ-
nosti je jedinou možností poukazovat na vy-
soké odměňování absolventů technických
vysokých škol a na velmi zajímavou náplň
práce.

K řešení přípravy vysokoškoláků
v podnicích a ve školách  
Zapojení zaměstnavatelů do systému výuky
není posláním vlády. Jako vedoucí katedry
užité jaderné fyziky jsem jak v řádném, tak
v postgraduálním studiu využíval:
•   Ochotu odborníků z vědy, výzkumu a výroby

i provozu proslovit jednu nebo více předná-
šek na témata, ve kterých dlouhodobě pra-
covali špičkoví odborníci, schopní vysvětlit
podstatu problémů lépe, než učitelé, kteří
zís kali znalosti z literatury nebo z krátkodo-
bého působení mimo školu. Studenti se tak
dozvěděli, proč to či ono jde nebo také ne.
Že se to všem přednášejícím nelíbilo, je
zřejmé.

•   Stejní nebo další odborníci umožňovali stu-
dentům účast na měřeních a dalších proce-
sech na zařízeních, které škola nevlastnila
a ani vlastnit nechtěla pro využití jen několik
hodin v roce.

•   V rámci výuky byly zařazeny pravidelné se-
mináře pro odborníky z praxe i pro studenty,
na kterých špičkoví odborníci domácí i za-
hraniční hovořili o tématech, předem mnou
dohodnutých s vybranými pracovišti jako
byl ČEZ, EGP, EGI, Škoda Plzeň, Škoda Praha
a jaderné elektrárny.

•   S jednotlivými studenty jsem hovořil o jejich
zájmech: teoretická nebo experimentální
práce, zájem o volbu nebo o provoz atd.
Podle toho jsem doporučoval studenty pod-
nikům.

•   Vedení těchto a dalších podniků zaměstná-
valo na dílčí úvazky studenty již od třetího,
ale zpravidla od čtvrtého ročníku s tím, že
pracovali na diplomních úkolech zaměře-
ných jak na výslednou kvalitu diplomní
práce, tak na potřeby podniků. Podniky na-
bízely i za tehdejší bytové situace vhodné
ubytování perspektivním studentům.

•   Organizace postgraduálních kurzů zaměře-
ných na doplnění kvalifikace vysokoškolsky
vzdělaných techniků na potřeby jaderné
energetiky, v oborech provozu, projektování,
investování a výzkumu byly řešeny přímo na
úrovni vedoucí katedry a ředitel podniku.
K takovým vztahům udělovalo vedení Fa-
kulty jaderné a fyzikálně inženýrské souhlas
s tím, že její zástupci pracovali v komisích
pro závěrečné zkoušky. Účast přednášejících
z praxe byla samozřejmostí.

•   Těsné vztahy mezi vedením fakulty a pod-
niky vytvářely příznivé klima pro obou-

stranné pochopení a pro neformální spolu-
práci.
K uplatnění takových postupů dnes nesou-

cích pojmenování duální vzdělávání jsem tak
nepotřeboval ani vládu, ani její finanční pod-
poru. Nezbytné náklady rády hradily dotčené
podniky, které ve většině případů budoucího
zaměstnance získaly a to již s průpravou dosa-
ženou při práci na diplomním úkolu.

K predikci kvalifikačních potřeb

Základem je kvalitní technické vzdělání jak na
úrovni dělnických profesí, tak středoškoláků
a vysokoškoláků. To umožní průběžně doplňo-
vat znalosti a schopnosti zvládat nové poznatky
a uplatnit je ve výzkumu i v praxi.  Jen těžko lze
představit si realizaci předvídání kvalifikačních
potřeb na celostátní nebo na regionální úrovni.
Věda a technika se rozvíjí postupy, které jsou
z kvalifikačního hlediska zvládnutelné. Praxe
nebo doškolení doma i v zahraničí je prostřed-
kem k ovládnutí kvalifikace pro rozvíjející se
technologie. Není to otázka dne nebo týdnů.
Vyškolení odborníka může být nákladné, ale
zase ne tak, aby na možné varianty kompe-
tence byly udržovány rozsáhlé vzdělávací sys -
témy

K problému kdy začít s technickým
vzděláváním
Ke tvrzení, že s technickým vzděláváním je
třeba začít již v mateřské škole, bych podotkl,
že jediným účelem takového postupu je přimět
děti, aby nestrkaly dráty do elektrických zásu-
vek.

Technické vzdělání zahrnuje dnes důkladnou
teoretickou přípravu prováděnou na úrovni po-
žadované kvalifikace. Nástavba aplikovaných
předmětů, laboratorních cvičení a prakticky ori-
entované výuky vytvoří páteř technického
vzdělání. Tolik pro školy. Rodiče a společnost
pak musí na živých příkladech ukázat, že tech-
nicky orientovaný odborník neskončí mezi ne-
zaměstnanými a že se uživí, a to dobře. A to
nelze říci o každém typu vzdělávání. 

S technickým vzděláváním lze proto začít
zís káváním a doškolováním učitelů orientova-
ných ve střední škole na matematiku, fyziku,
chemii, biologii a na další předměty, které tvoří
základ technického vzdělávání. Osobností kva-
lity učitelů jsou pak výzvou k následování. Spo-
lečenské působení, které prokáže společen-
skou vážnost absolventa technického oboru je
nezbytné pro vyvolání a udržen zájmu.

Vytvoření zájmu o technické obory není zá-
ležitostí národního programu, ale odborného
zájmu o získání, školení a udržení zájmu o tech-
nické obory. Jiná cesta k získání českých tech-
nických odborníků neexistuje. Naše země to
potřebuje.  �

Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.

K diskusi

Průmysl a školství
Článek „Lídři strojírenského průmyslu adresovali vládě zcela konkrétní požadavky“ publikovaný
v CzechIndustry 2/2016 zmínil inovace v technickém vzdělávání jako velmi významné téma.
Konstatoval dlouhodobou tendenci růstu exportu do zemí osmadvacítky a na trhy Ruska i USA.  
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Doprava po vodě je efektivní a také eko-
logická, proto jí je v řadě zemí věnována
velká pozornost, počínaje sousedním Ně-
meckem. Jak jsme na tom v České repub-
lice?

Vodní doprava v České republice je
dlouhodobě nedílnou součástí dopravních
politik, strategií podpory průmyslu a po-
dobně. Bohužel složitější situace je s prak-
tickým přenášením strategických tezí o po-
třebě podpory vyššího využívání environ-
mentálně šetrných druhů dopravy včetně
vodní do praxe. Jedná se o konkrétní
úkony a opatření, jež by pomohla vyššímu
uplatnění vodní dopravy na dopravním
trhu. Díky plně liberalizovanému doprav-
nímu trhu je volba způsobu dopravy vý-
hradním rozhodnutím přepravce jako
vlastníka zboží, který za příslušných vněj-
ších omezujících podmínek volí pro něj
nejefektivnější způsob. Je škoda, že stále
více vítězí zejména silniční doprava. Vodní
doprava v ČR je handicapována nestabil-
ními plavebními podmínkami na labské
vodní cestě, která ve svých 40 km u ně-
meckých hranic není splavněna pomocí
jezů a každoročně dochází k dlouhým ob-
dobím nefunkční dopravní cesty. Pak jsou
možnosti uplatnění na dopravním trhu
velmi omezené. Nicméně vodní doprava
může být zajímavou příležitostí i ve vnitro-
zemí, kde se za poslední století vybudo-
vala kvalitní vodní cesta. Jenže i zde vyšší
praktické opatření vyžaduje koordinovaná
a komplexní opatření ze strany veřejného
sektoru.

Které státy nám mohou sloužit za příklad
jejího účinného využití a proč?

Jako příklad jste uváděl Německo, kde
je vodní doprava zejména v jeho západní
části trvale nezastupitelnou součástí do-
pravní sítě a řada podnikatelů je její záslu-
hou konkurenceschopnější než podnika-
telé ve střední Evropě. Nezapomínejme
ale také na státy jako Belgii, s dynamickým
růstem objemu přeprav vodní dopravou
na relativně krátké vzdálenosti, i Francii,
kde v některých regionech za posledních
20 let došlo k zásadní modernizaci a oži-
vení sektoru vodní dopravy. 

V České republice jsou vodní cesty v péči
Ředitelství vodních cest. Co vše je takří-
kajíc v náplni vaší činnosti?

Ředitelství vodních cest ČR jako organi-
zace zřízená Ministerstvem dopravy zod-
povídá za realizaci rozvoje infrastruktury
vodních cest, tj. zejména o přípravu
a uskutečnění strategických staveb i drob-
nějších opatření pro rozšíření vodních cest
a zlepšení kvality dopravní cesty. Úzce
spolupracujeme se správci vodních cest,
což jsou státní podniky Povodí, které zajiš-
ťují následný provoz a údržbu zdymadel
a plavební dráhy. Další oblastí naší čin-

nosti je správa a provoz nové veřejné pří-
stavní infrastruktury a doplňkových slu-
žeb.

Mohl byste v souvislosti s předcházejícím
charakterizovat majetek, který máte ve
správě, a rozsah prací, jež jsou potřebné
k zajištění bezpečného provozu na vod-
ních tocích?

Ředitelství vodních cest ČR spravuje
dva nové přístavy pro rekreační plavbu
Hluboká nad Vltavou a Petrov u Hodonína,
dále menší nákladní překladiště v Lovosi-
cích, osobní přístaviště v Praze u nábřeží
Edvarda Beneše a 12 menších přístavišť
pro osobní a rekreační plavbu. Další pří-
staviště se postupně budují. V neposlední
řadě spravujeme české přístavní území
v Hamburku, servisní plavidlo v Praze
a vlečný remorkér BESKYDY sloužící v Dě-
číně a okolí

Patří do vaší kompetence také kontrola
technického stavu plavidel, zejména ná-
kladních, které po řekách plují. Často totiž
můžeme zaznamenat názor, že nejsou
v dobrém technickém stavu a navíc jsou
i znečišťovatelem životního prostředí? 

V kompetenci naší organizace technický
stav plavidel není, jedná se oblast činnosti
Státní plavební správy jako plavebního
úřadu. K technickému stavu plavidel
mohu obecně uvést, že všechna plavidla
vyhovují nejen českým předpisům, ale
také evropským a odpovídají tak zcela běž-
ným evropským standardům. Je ale prav-
dou, že modernizace zejména nákladních
lodí postupuje pomalu a proto Minister-
stvo dopravy zřídilo několik dotačních ti-

tulů na modernizaci lodí. Zažitý názor ve-
řejnosti, že české lodě jsou znečišťovate-
lem přírody, je bohužel značně rozšířený,
ač se nezakládá na pravdě. Z žádné lodě
olejové nebo ropné látky nesmí a ani ne-
mohou unikat, protože jinak by se poto-
pila. Všechny tyto látky se ekologicky likvi-
dují. Jak se postupně vyměňují motory,
tak se také řeší asi největší problém eko-
logičnosti lodí, což jsou exhalace. Není
patrně hudbou příliš vzdálené budouc-
nosti, kdy se u lodí začnou užívat alterna-
tivní paliva, pro jejichž uplatnění mají
právě lodě řadu příležitostí a v různých
státech Evropy již první aplikace zdárně
fungují.

Na www stránkách ŘVC jsou prezento-
vány strategické záměry a stavby. Které
z nich považuje za zásadní a proč?

Zásadní je stabilizace plavebních pod-
mínek na Labi pomocí Plavebního stupně
Děčín, aby byla zajištěna funkčnost vodní
cesty po celý rok. Druhým projektem je
zvýšení parametrů Vltavy z Mělníka do
Prahy, aby se odstranilo omezení para-
metrů oproti navazujícímu Labi v oblasti
ponorů a podjezdných výšek a Vltava se
opět více uplatnila v nákladní dopravě
i v plavbě velkých osobních lodí do
Prahy. V neposlední řadě je strategickým
projektem prodloužení splavnosti Labe
do Pardubic, kde k dosažení logistického
a hospodářského uzlu východních Čech
zbývá odstranit překážku jedné chybějící
plavební komory u existujícího jezu.
V oblasti rekreační plavby se právě do-
končuje splavnění Vltavy do Českých Bu-
dějovic, které bude hotové na jaře příš-

Vyšším využíváním vodní dopravy dojde k omezení souběžné
silniční dopravy včetně jejích negativních ekologických dopadů,
řekl CzechIndustry Jan Bukovský, zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Jan Bukovský, Ph.D., vedoucí oddělení správy a provozování majetku a evropských agend,
zástupce ředitele, tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR
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tího roku, výzvou pak bude vyřešení
plavby přes přehradní hráze Slapy
a Orlík. Baťův kanál čeká také prodlou-
žení oběma směry do Hodonína a Kro-
měříže. Zcela nezbytnou součástí je sou-
běžná výstavba na nových i existujících
vodních cestách souvislé sítě veřejné 
přístavní infrastruktury i ekologických
a bezpečných servisních center pro ob-
sluhu lodí.

Předmětem kritiky je především výstavba
plavebního stupně v Děčíně. Čtenáře by
jistě zajímalo, které jsou hlavní důvody
pro jeho vybudování včetně technického
řešení a jeho přínosů?

Hlavním důvodem pro výstavbu je zajiš-
tění celoroční splavnosti, resp. 90% spo-
lehlivosti Labe z SRN do České republiky
s napojením na vnitrostátní síť vodních
cest. Plavební stupeň Děčín umožní lodím
při stejném průtoku v Labi využívat ponor
o přibližně 40 cm vyšší než v současnosti.
Je to stejný ponor, který na základě do-
hody z roku 2006 zajistí i Spolková repub-
lika Německo. Tento relativně malý nárůst
ponoru znamená nejen, že lodě uvezou
více nákladu než nyní a budou lépe konku-
rovat silniční dopravě, ale zejména se
během roku prodlouží období, kdy bude
moci plavba fungovat. Kupříkladu letos
prakticky od května do října plavba stála.
Pokud by byl Plavební stupeň Děčín, tak
by plavba nefungovala pár nejsušších dnů
v létě. Tato nestabilita vede nejen k tomu,
že rejdaři své lodě ani neposílají, protože
nemají jistotu, že budou plout, ale napří-

klad kontejnerová linka, která je na ponory
velmi nenáročná a ponor 1,4 m znamená
téměř plně naloženou loď, musí fungovat
pravidelně a tak se zatím v ČR nijak ne-
uplatnila.

Lze kvantifikovat množství vody, které by
se jeho výstavbou udrželo v krajině?

Plavební stupeň Děčín není určen přímo
pro zadržení vody v krajině, protože při
svém vzdutí průměrně 3,5 m bude pouze
zvyšovat hladinu vody v současném ko-
rytě. Pro městskou funkci řeky ale tato hla-
dina bude mít významný dopad, protože
nebude již docházet k vysychání koryta.

Jaké dopady by měla jeho výstavba na ži-
votní prostředí?

Pokud vezmeme životní prostředí glo-
bálně, tak vyšším využíváním vodní do-
pravy dojde k omezení souběžné silniční
dopravy včetně jejích negativních ekolo-
gických dopadů. Vlastní stavba přirozeně
bude mít určité dopady na přírodu. O je-
jich míře a přijatelnosti vedou odborníci již
řadu let učené spory. Hlavním faktorem,
na který se nesmí zapomínat, je skuteč-
nost, že stavba se nenachází v nedotčené
přírodě, ale silně urbanizovaném údolí, na
obou březích se zatíženými dopravními
koridory a vlastní řeka byla za uplynulá
staletí tvrdě regulována. Jsem přesvěd-
čen, že v Česku umíme připravit a postavit
stavbu vodního díla tak, že k nevratným
negativním dopadům na přírodu nedojde
a naopak přírodní prostředí se ještě pozi-
tivně podpoří.

Lodní doprava je, jak už jsme o tom hovo-
řili v úvodu, například ve srovnání s pře-
pravou nákladů po silnici několikaná-
sobně ekologičtější. Přesto jejímu rozvoji
brání takzvaní ekologové mnohdy s uvá-
děním nepravdivých argumentů. Co, přes-
něji kdo je k takovému jednání motivuje?

Dlouhodobě nás zanícenost řady od-
půrců staveb na vodních cestách udivuje
a je nám zejména líto, že podmínky pro
vedení konstruktivního dialogu jsou
značně omezené. Je přirozené, že ve spo-
lečnosti jsou různé názory a o těchto ná-
zorech je nutné diskutovat. V určité fázi je
ale nutné demokraticky rozhodnout, pro-
tože stálým oddalováním rozhodnutí se
nejen poškozuje české hospodářství, ale
také zájmy a podmínky jiných občanů. Je
mi pak líto, že setkání s veřejností se často
odpůrci staveb neúčastní, diskuzi neve-
dou a pouze využívají právních nástrojů
pro oddálení rozhodnutí o realizaci sta-
veb.

Do vaší kompetence patří také správa
české části přístavu v Hamburku. Jaké
máte plány s jeho využitím?

Hlavním cílem našich plánů je zajištění
co nejširšího využívání pro podporu pod-
nikatelů obchodujících s Českou republi-
kou. Dosavadní území svou polohou a ře-
šením odpovídá podmínkám z roku 1929,
kdy bylo na základě Versailleské dohody
Českou republikou pronajato, ale logis-
tické technologie jsou nyní jiné. Proto
Česká republika intenzivně vede jednání
o výměně přístavního území za území

Vlečný remorkér BESKYDY, který je díky svému zadokolesovému pohonu schopen v období nízkých vodních stavů zajistit proplutí nákladním lodím
v kritickém 40 km dlouhém úseku mezi Hřenskem a Ústím nad Labem, kde není splavnost upravena pomocí jezů
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s námořním přístupem, aby nabídlo mo-
derní zázemí zejména v oblasti specific-
kých přeprav nadrozměrných kusů, malo-
objemového hromadného zboží apod.,
pro něž mají české podniky z přístavu
Hamburk jen omezené podmínky. Nezas-
tupitelnou podpůrnou rolí státu je i asis-
tence při vyrovnávacím skladování v ob-
dobí omezených plavebních podmínek na
Labi, aby vodní doprava do ČR byla stále
konkurenceschopná.

Investice do údržby a modernizace vod-
ních cest jsou nemalé, dá se hovořit o je-
jich návratnosti?

Návratnost vodní dopravy je zprostřed-
kovaná zejména v oblasti snížení nákladů
pro přepravce jako vlastníky zboží. Také
ale nemůžeme zapomínat na snížení hlu-
kové zátěže a poškozování komunikací těž-
kou silniční dopravou. U rekreační plavby
jsou přínosy v oblasti podpory podnikatel-
ských příležitostí v regionu. Baťův kanál je
vzorovým příkladem, jak 80 tisíc návštěv-
níků ročně oživí ekonomiku obcí v mís-
tech, která byla zcela zapomenuta.

Diskutoval jste v nedávné debatě IPPS,
která byla věnována vodní dopravě
v Praze. Lze očekávat, že by v horizontu
několika let pluly lodě s náklady nejen do
Prahy-Radotína, ale i výše proti proudu
Vltavy popřípadě i Berounky?

Reálně očekáváme na Vltavě plavbu ná-
kladních lodí jen od Mělníka do Prahy-Ra-
dotína, eventuálně do Štěchovic. Výše
proti proudu Vltavy není zaznamenána 
významnější poptávka po nákladní pře-
pravě a splavnost je přerušena Slapskou
přehradou. U Berounky potenciál nákladní
dopravy nyní už nevidíme.

Diskutovaným tématem je vybudování
přečerpávací elektrárny Lipno-Dunaj,
která by převáděla určité množství vody
z Dunaje do Vltavy. Myslíte si, že je to re-
álné, pokud ano, tak za jakých podmínek?

K tomuto tématu Vám nemohu rele-
vantně odpovědět, protože není v kompe-
tenci Ředitelství vodních cest ČR.

Konečně je to průplav Dunaj-Odra-Labe.
Tento projekt je starý více než sto let,
přesto má stále hodně obhájců. Proč? Ne-
patří dnes už do depozitáře?

Základní princip odstranění chybějícího
propojení na mapě evropských vodních
cest stále existuje a nezmizel. Z dlouhodo-
bého hlediska je tlak na růst mobility
v centrální části Evropy evidentní a kapa-
cita současných dopravních tras pro ná-
kladní dopravu bude ubývat. Z těchto dů-
vodů mají podunajské státy enormní
zájem na zvýšení využití vodní dopravy na
Dunaji. V prostoru České republiky a Pol-
ska je výzvou, zda spojení pomocí vodní
dopravy má dopravní potenciál, potenciál
podpory podnikatelských příležitostí a lo-
kální a regionální ekonomiky. V západní
Evropě se začíná budovat nový 100 km
dlouhý plavební kanál Seina – sever za 3,3
mld. eur. Jaké jsou podmínky pro možný
koridor Dunaj-Odra-Labe prozkoumá
právě zpracovávaná studie proveditelnosti
a uvidíme, k čemu dospěje. �



Labe v úseku od státní hranice se Spolko-
vou republikou Německo po Ústí nad
Labem je podle dokumentů OSN i EU

zařazeno mezi základní úzká hrdla komerčně
nesplavná. Důvodem je 40 km dlouhý úsek
řeky od státní hranice se SRN, který má díky
výrazné rozkolísanosti průtoků limitující vý-
znam pro splavnost a tím i efektivní využití
celé labské vodní cesty z pohledu naší země.
Každoročně je díky nízkým průtokům zasta-
vena plavba v tomto kritickém úseku přibližně
na 3 až 6 měsíců.  

FAKTA A MÝTY 
O ZÁMĚRU PLAVEBNÍ STUPEŇ DĚČÍN
V českých médiích se v posledních době ob-
jevila řada zavádějících informací, které poš -
kozují v očích široké veřejnosti plánovanou
stavbu jezu v Děčíně. Diskuze kolem tohoto
tématu by však měla vycházet z pravdivých
údajů a podložených a objektivních dat, jež se
opírají o korektní odborné zdroje či nezávislé
studie. Nejčastější tvrzení zde tedy uvádíme
do kontextu, popř. doplňujeme další infor-
mace.

Důvody pro vybudování 

Plavební stupeň Děčín je nejdůležitější stav-
bou na labské vodní cestě k jejímu plnému
a hlavně ekonomickému plavebnímu využití.
Labský dopravní koridor je pro mezinárodní
obchod ČR klíčový, železniční a silniční do-
prava je ovšem již nyní zde na hranici své
efektivní kapacity. Vodní doprava, pokud je
plně funkční, účinně snižuje konkurenční
ceny přepravy zboží na dopravním trhu. Pro
obchod se zámořím jsou přitom ceny za pře-
pravu z námořních přístavů do ČR rozhodu-
jící a přímo ovlivňují konkurenceschopnost
podnikání a ceny dováženého zboží v ČR. Do-
sažitelnost děčínských přístavů a překladišť

a také loděnice v Děčíně – Křešicích je pro
lodní dopravu výrazně ovlivněna rozkolísa-
ností průtoků vody na Labi a zejména dlou-
hými obdobími sucha, kdy je plavba zasta-
vena. Zastavena je nejen plavba nákladní, ale
také osobní a rekreační, přičemž na rozdíl od
jiných úseků řeky je pro turismus tento atrak-
tivní prostor zcela nedostupný. Zejména
v letním období stále rostoucí segment pla-
veb velkých lodí s ubytováním turistů i výlet-
ních lodí, nemluvě o tisících malých plavidel
putujících po evropské síti vodních cest,
končí před státní hranicí v Německu a region
Ústeckého kraje i další navazující regiony
Čech jsou o tento druh rekreačních příleži-
tostí ochuzeny.

Základní přístup k projektu 

Projekt odstraní plavci proklínanou plavební
úžinu Heger v centru Děčína pod Tyršovým
mostem a celkově zkrátí období zastavené
plavby z důvodu nedostatku vody na mini-
mum. Umožní tak bezproblémový provoz
ekologické vodní dopravy. Navrhované ře-
šení zabezpečí podmínky pro plavební ponor
1,4 metru pro lodní dopravu po dobu 345 dní
v roce, po 180 dní v roce bude průměrně za-
jištěn ponor nejméně 2,2 metru. Zlepšení pla-
vebních podmínek prostřednictvím jednoho
jezu a doplňkových opatření na tomto úseku
řeky naplňuje obdobné parametry vodní
cesty jako na navazujícím Labi v Německu.
Řada studií renomovaných odborníků v mi-
nulosti prokázala nereálnost zlepšení plaveb-
ních podmínek výhradně pomocí dalších re-
gulačních úprav toku. Nově navržená kon-
cepce se pokouší o kombinaci řešení prob-
lémů splavnosti s komplexní revitalizací regu-
lovaného vodního toku. Dosažené efekty
představují nejen kompenzaci ztrát přírod-
ního prostředí výstavbou jezu, ale také zlep-
šení současného stavu.

Technické řešení 

Hlavním objektem je Plavební stupeň Děčín,
umístěný v říčním kilometru 737,12 (původní
plavební kilometr 98,88) v těsné návaznosti
na současný přístav Děčín – Loubí. Při levém
břehu pod železniční tratí Děčín – Drážďany je
navržena plavební komora s délkou 200 a šíř-
kou 24 metry včetně horní a dolní rejdy. Ře-
čiště zaujímá jezová část o třech polích hra-
zených ocelovými hydrostatickými sektory.
Pohyblivá jezová konstrukce umožní nor-
mální vzdutí v jezové zdrži na úrovni kóty
124,50 m n. m. Pro zachování migrace ryb
a jiných živočichů přes jez se při obou březích
vybudují rybí přechody a terestrické biokori-
dory. Při pravém břehu je navržen zcela mi-
mořádný biokoridor šířky 30 m s kanálovým
rybím přechodem (by-passem) o průtoku cca
10 m3/s. Požadovaných plavebních parametrů
bude dosaženo jezovou zdrží od výjezdu
z horní rejdy plavebního stupně až do pro-
storu Boletic, tedy převážně v intravilánu
města Děčína. V projektu se počítá také s vý-
stavbou malé vodní elektrárny se dvěma
Kaplanovými turbínami, které mají plánova-
nou roční výrobu v průměrně vodném roce
téměř 47 GWh. To představuje zhruba výkon
pokrývající spotřebu elektřiny pro polovinu
domácností v Děčíně.

Vliv Plavebního stupně Děčín 
na údolí Labe
Žádné území děčínských občanů nebude za-
topeno ani nedojde k rozlivu mimo koryto
řeky, naopak je navržena řada revitalizačních
úprav, které změní dosavadní nepřirozený
charakter prostorů na levém břehu pod ná-
dražím Prostřední Žleb, při ústí Jílovského
potoka a konečně i na pravém břehu při ústí
Ploučnice pod novým silničním mostem.
V těchto místech bude současná kamenná re-
gulace koryta nahrazena rozvolněnou pří-

Plavební stupeň Děčín
Lodní doprava je nejstarší způsob velkokapacitní dopravy na světě. Řeka Labe tvořila již v historii
významný potenciál pro dopravní napojení území České republiky, zejména pak na námořní vodní
cesty a jejich přístavy. Labská vodní cesta je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. 
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Místa jezu dnes 
a na počátku 20. století



rodní linií břehů, tůněmi, štěrkovými plážemi
a mokřady, včetně nového ústí Ploučnice. Po
dokončení jezu bude hladina řeky ve městě
kolísat minimálním a ovlivnitelným způso-
bem, což umožní realizaci současně plánova-
ných odpočinkových klidových zón v pro-
storu pod zámkem, provázaných s revitalizací
ústí Ploučnice, vybudováním nových cyklo -
stezek a obnovou původní komunikace do
Prostředního Žlebu. Tímto řešením se také
podstatně zlepší hygienická situace uvnitř
města, kdy rozkolísaností hladiny řeky do-
chází k pravidelnému obnažení břehů při ob-
dobích sucha. Zároveň ale bude zajištěno
mírné sezónní kolísání hladiny pro zachování
charakteristických životních podmínek obna-
žovaných štěrkových náplavů v prostoru
zdrže. V úseku řeky Labe od výjezdu z dolní
rejdy plavebního stupně do prostoru Dolního
Žlebu v říčním kilometru 733,61 bude po-
třebná plavební hloubka zajištěna systémem
balvanitých břehových výhonů, které kromě
soustředění proudu vytvoří řadu nových bio-
topů při břehu, vhodných pro vodní orga-
nismy i pro společenstva říčních náplavů.
Prohrábka stávajícího dna pod hladinou bude
pouze doplňková. Navrhované úpravy pla-
vební cesty prostor vlastního řečiště Labe roz-
šiřují pouze v místech revitalizací, kde území
není jinak využité. V přípravě řešení Plaveb-
ního stupně Děčín byl významně zapojen
i ekologický expert a bývalý ministr životního
prostředí Ing. Ivan Dejmal a řada dalších od-
borníků.

Dopravní přínosy 

Zlepšené a zejména garantované plavební
podmínky vytvoří předpoklady pro přechod
značné části hromadné a kontejnerové sil-
niční a železniční dopravy na dopravu lodní.
V porovnání s vyspělými zeměmi jsme
v přepravě obchodního zboží po vodních
cestách na konci seznamu. Jedním z důvodů
je právě to, že v oblasti Děčína jez dosud
chybí. Hlavním důvodem je dopravní nespo-
lehlivost úseku Labe přes státní hranici se
SRN. Vybudováním Plavebního stupně
Děčín se Česká republika stane méně závis-
lou na obchodní politice zahraničních do-
pravců, kde se výše cen pro české zákazníky
pravidelně pohybuje v závislosti na okamži-
tých plavebních podmínkách na Labi. Při za-
stavení vodní dopravy dochází absencí kon-
kurence k výraznému růstu ceny dopravy,
která se přímo projeví i na cenách zboží vy-
váženého a dováženého do České republiky.
Vybudováním a zprovozněním Plavebního
stupně Děčín významně naroste objem pře-
pravovaného zboží vodní dopravou. Vodní
doprava se svou volnou kapacitou a nejniž-
šími riziky havárií má v severozápadním ko-
ridoru velký potenciál. Důsledkem těchto
změn bude také levnější cena přepravy pro
export i import, což zásadně ovlivní konku-
renceschopnost podnikání v naší republice.
Rychlost vodní dopravy není při začleňování
do logistických řetězců překážkou, protože
rozhodující je spolehlivost dodávky umožňu-
jící plánování a nikoli doba přepravy. Často
opomíjeným efektem je otevření vodní cesty
rekreaci, jemuž dosud brání nízké a nesta-
bilní ponory. V letním období budou možné
nerušené plavby nejen českých a zahranič-
ních lodí s ubytováním, ale také dojde k re-

nesanci pravidelných lodních linek, o jejichž
atraktivnosti svědčí dynamický rozvoj v ji-
ných částech republiky, kde nejsou se splav-
ností problémy. V neposlední řadě bude
česká síť vodních cest zpřístupněna pro tu-
ristickou plavbu malých lodí. Dokončením
stavby Plavebního stupně Děčín se otevírá
cesta k efektivní plavbě po řece Labi směrem
k mořím i do vnitrozemí.

Dokumentace EIA 

Záměr „Plavební stupeň Děčín“ je nyní hod-
nocen podle zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí. V souladu s tímto zákonem
jsou hodnoceny všechny vlivy záměru na jed-
notlivé složky životního prostředí, a to
v celém procesu EIA (Environmental Impact
Assessment) až do vydání stanoviska. 

První předložení

Dokumentace EIA byla Ministerstvu životního
prostředí předložena dne 24. srpna 2010,
čímž byla zahájena druhá fáze procesu podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

životní prostředí. Tato dokumentace byla 23.
května 2011 vrácena oznamovateli k do-
plnění. 

Druhé předložení

Doplněk dokumentace EIA byl předložen Mi-
Dokumentace EIA byla Ministerstvem život-
ního prostředí 29. května 2012 vrácena ozna-
movateli k doplnění. 

Třetí (aktuální) předložení

Doplněná a přepracovaná EIA byla 29. února
2016 odpoledne předložena na Ministerstvo
životního prostředí. V dokumentaci byly zo-
hledněny veškeré připomínky Ministerstva ži-
votního prostředí, veřejnosti i SRN, které byly
uplatněny vůči předchozí verzi dokumentace
z ledna 2012, kterou Ministerstvo životního
prostředí vrátilo k dopracování.

Kompletní dokumentace byla 11. března
2016 zveřejněna na portále EIA. �
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že zvýšení hladiny tímto jezem jej nijak nepoškodí



Materiál reaguje na změny bezpečnost-
ních hrozeb ve světě a definuje, jaké
oblasti a jak je potřeba posílit, aby

došlo k posílení odolnosti státu vůči bezpeč-
nostním hrozbám. Po projednání ve vládě zač -
nou práce na akčních plánech s harmonogra-
mem konkrétních opatření.

„Zajištění bezpečnosti a ochrany občanů je
klíčovou prioritou vlády, proto jsem před
rokem zadal zpracovat Audit národní bezpeč-
nosti. Jeho cílem je zmapovat aktuální stav
a úroveň bezpečnostních opatření v naší zemi
a také vyhodnotit nové potenciální hrozby
a opatření, která je nutné přijmout pro elimi-
naci těchto hrozeb. Jsem velmi rád, že po
roční intenzivní práci Ministerstva vnitra
máme Audit hotový. Ukazuje se, že bezpeč-
nostní systém v ČR je nastaven dobře, dlou-
hodobě zpracovávané hrozby jsou podchy-
cené a nevyžadují dramatické změny. Zároveň
Audit odhalil nové moderní hrozby v kyber -
prostoru či hybridní hrozby. Jejich zvládnutí
vyžaduje intenzivnější koordinaci složek bez-
pečnostního systému i dalších státních or-
gánů, včetně lepší komunikace s veřejností.
Aplikace jednotlivých opatření bude nyní jed-
ním z důležitých úkolů Ministerstva vnitra
v dalších měsících,“ uvedl předseda vlády Bo-
huslav Sobotka.

„Poprvé v ČR vznikl bezpečnostní materiál
takového záběru, což dokazuje, že bezpečnost
je pro nás absolutní prioritou. Na materiálu se
od ledna 2016 podílelo 10 odborných týmů
a přes 120 expertů ze státní správy i akademic-
kého prostředí v ČR i zahraničí. V bezpečnostní
komunitě panuje s materiálem shoda, proto už
dnes 15 až 20 % doporučení Auditu implemen-
tujeme do praxe. Jde např. o boj s hybridními
hrozbami, ochranu měkkých cílů nebo školení
úředníků,“ dodal ministr vnitra Milan Chova-
nec.

Shrnutí

Evropa se po delší době relativního bezpečí
potýká znovu se zhoršenou bezpečnostní situ-
ací. Po utlumení hospodářské krize posledních
let, která otřásla důvěrou evropské veřejnosti
v některé aspekty integrace, čelí Evropa mimo-
řádné migrační vlně, jež přináší řadu palčivých
otázek sociálních, humanitárních, politických,
kulturních, a s nimi významné otázky bezpeč-
nostní. Podle současných poznatků došlo od
ledna do září roku 2016 na území EU k 11 tero-
ristickým útokům, které si vyžádaly celkem 120
obětí. Po téměř dvou desítkách let v Evropě
opět vypukl ozbrojený konflikt, došlo k anexi
části území suverénního státu. Na periferii Ev-
ropy i v jejím blízkém sousedství se v posled-
ních letech dramaticky zhoršila bezpečnostní
situace ve všech ohledech včetně aspektu vo-
jenského. Po letech se tak EU musí vypořádat
s komplikovanou mezinárodní situací a poten-
ciální vojenskou hrozbou nejen ve vzdáleném
zahraničí, ale ve své bezprostřední blízkosti.

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě do-
lehla na ČR zatím jen okrajově. Přesto se mu-
síme věnovat plné škále hrozeb, s nimiž se
kontinent potýká. Nelze podceňovat ani pří-
padné vojenské hrozby. Expertní skupina slo-
žená ze zástupců všech členů bezpečnostní ko-
munity a některých dalších ústředních orgánů
státní správy, jež měla na začátku letošního
roku za úkol stanovit osnovu materiálu, však
i z důvodu rozsahu materiálu rozhodla omezit
témata na ty oblasti hrozeb, které mají přímou
vazbu na vnitřní bezpečnost státu. Vnější bez-
pečnostní podmínky nezasahují jen do tradič-
ních oblastí, jako je extremismus a s ním spo-
jená radikalizace, nebo organizovaný zločin,
kde je v evropském kontextu aktuálně zazna-
menán bezprecedentní nárůst trestné činnosti
v oblasti převaděčství. Naši vnitřní bezpečnost
ohrožují i hrozby relativně nové, související
s informační válkou nebo organizovanými ky-
bernetickými útoky. Svět se globalizoval a lo-
kální problémy na druhé straně nebo na jiných
kontinentech mohou mít zásadní vliv na bez-
pečnostní vývoj v naší zemi. Zároveň se ČR
potýká s hrozbou, která, jakkoli není v Auditu
zpracována a nejedná se o téma primárně bez-
pečnostní, její dopad na vývoj společnosti si
v závažnosti nezadá s žádnou ze zpracovaných
kapitol a každá vláda musí toto téma považo-
vat za svou prioritu. Touto hrozbou je demo-
grafický vývoj ČR, jehož klesající křivka nega-
tivně ovlivňuje všechny aspekty života společ-
nosti od vyšších nároků na sociální smír, po
neschopnost společnosti zajistit dostatečnou
pracovní sílu pro celou řadu oblastí.

Hodnocení hrozeb musí pracovat nejen s je-
jich přímým vlivem, ale i se všemi sekundár-
ními dopady, které hrozba vyvolává. V případě
teroristických útoků nedosahuje dopad i ce-
lého komplexu útoků spáchaných v jednom
roce v rámci EU ani zlomku celkového počtu
obětí, které mají na stejném území na svědomí
např. dopravní nehody, jejich dopad na vnitřní
bezpečnost je však mnohem širší. Patří sem
radikalizace části majoritní populace, nárůst
extremistických a populistických uskupení
a politických proudů, které podobně jako tero-
risté šíří nenávist, strach a nabízejí jednoduchá
a radikální řešení. Celospolečenské psycholo-
gické, ekonomické a politické dopady teroris-
tických útoků tak mohou výrazně převážit do-
pady faktické.

Hrozby lze třídit podle různých kritérií (podle
původce – jedinec, stát, vyšší moc aj.; podle
referenčního objektu – fyzická bezpečnost,
bezpečnost objektů aj.; podle oblasti, ve které
se hrozba projeví – ekonomické, vojenské,
ekologické, politické aj.), tato třídění používaná
v akademických textech však hned z několika
důvodů nepostihují potřeby shrnutí závěrů
Auditu národní bezpečnosti (dále jen „Audit“).
Deset témat, která Audit zpracovává, nepřed-
stavuje vyčerpávající výčet bezpečnostních
hrozeb, ČR musí zvládnout jak jim zabránit, tak
v případě jejich propuknutí musí umět těmto

hrozbám efektivně čelit, ale obsahuje pouze té-
mata, která svou závažností dosahují míry způ-
sobilé významně poškodit kvalitu vnitřní bez-
pečnosti státu. Dalším důvodem je současná
propojenost témat, která se projevuje i v textu
provázáním odkazů mezi jednotlivými kapito-
lami, přičemž se nejedná pouze o oblíbené
„mediální zkratky“ propojující migraci a tero-
rismus. V rámci Auditu není výjimkou propo-
jení i pěti a více tematických celků, přičemž
vzájemné vazby mezi hrozbami propojenými
zpravidla jednotícím motivem jejich původce
výrazně zvyšují hodnocení jejich závažnosti.
Z toho důvodu při shrnutí textu dále zpraco-
vané hrozby nijak netřídíme.

Lze však konstatovat, že míru závažnosti
zpracovaných hrozeb do velké míry ovlivňuje
jejich provázanost. Do této skupiny hrozeb
částečně spadá kapitola energetická, průmys-
lová a surovinová bezpečnost a dále kapitoly
hrozby v kyberprostoru, působení cizí moci,
ale i kapitola extremismus, terorismus a bez-
pečnostní aspekty migrace a především za-
střešující kapitola hybridní hrozby a jejich vliv
na bezpečnost občanů. Kapitoly, jejichž hrozby
mají větší potenciál být provázané v rámci jed-
notné kampaně, pak častěji definují systé-
mové nedostatky připravenosti státu hrozby
detekovat, absenci strategického zakotvení ře-
šení hrozby, nedostatečnou nebo zcela chybě-
jící kapacitu pro plnění úkolů při předcházení
a potírání hrozeb, nedostatky nebo neexistenci
cvičení praktických situací souvisejících s pro-
puknutím hrozby a částečně i nedostatky legis-
lativní.

Vzhledem k rozsahu Auditu není smyslem
shrnutí opakovat ve zkrácené formě východis -
ka a doporučení každé jednotlivé kapitoly, je
však naší ambicí vyjádřit se alespoň obecně
k okruhům úkolů či doporučení, které Audit
vládě předkládá k úvaze. Napříč celým doku-
mentem můžeme identifikovat několik oblastí,
ve kterých jednotlivé kapitoly dospěly k po-
dobným závěrům, a to jak tematicky prováza-
ným nebo izolovaným. Vzhledem k potřebě
propojit doporučení a úkoly tam, kde jejich
propojení může znamenat přínos ať z hlediska
tematické spřízněnosti, nebo kvůli potřebě roz-
ložit účelně finanční prostředky státu při jejich
naplňování, považujeme za nutné navržená
opatření rozčlenit do větších celků a na návrhy,
u nichž to jejich specifičnost odůvodňuje, pou-
kázat zvlášť.

ČR má dílčí strategie a koncepce pro většinu
jednotlivých hrozeb, nicméně ty definují, jak
dosáhnout ideálního stavu. Audit si na druhou
stranu stanovil za cíl zjistit, jak na tom jsme
právě teď v roce 2016, jak je stát připraven čelit
bezpečnostním hrozbám ve vytipovaných nej-
závažnějších oblastech a jaká je jeho odolnost
při přímé konfrontaci s nebezpečím. Audit po-
suzoval, zda máme dobře nastavenou legisla-
tivu a jak pružně je bezpečnostní systém
schopný reagovat. Prověřil také schopnost ko-
munikace a spolupráce jednotlivých složek

Audit národní bezpečnosti
Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec 1. prosince představili kompletní
verzi Auditu národní bezpečnosti. Materiál, který nově definuje bezpečnostní politiku státu
v aktuálních bezpečnostních oblastech, ještě do konce roku projedná vláda. 
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a dále to, zda jsou adekvátně zapojeny insti-
tuce, bezpečnostní sbory, orgány krizového ří-
zení a tam, kde je to třeba i kraje, města a obce
i soukromá sféra. Zhodnotil i kapacitu, kterou
stát pro předcházení nebo potlačování jednot-
livých hrozeb vyčlenil. Proto můžeme vymezit
následující okruhy, ve kterých závěry jednotli-
vých kapitol vznesly doporučení:

•  Legislativní (doporučení od obecného poža-
davku revidovat právní nástroje po velmi
konkrétní návrhy dílčích změn příslušné
úpravy vznesly všechny kapitoly kromě an-
tropogenních hrozeb).
Kromě opakovaných návrhů směřujících do

oblasti práva trestního stojí za zmínku kritika
nedostatečného zohlednění bezpečnostních
aspektů v případě výkonu práva na svobodný
přístup k informacím podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím (pů-
sobení cizí moci a hrozby v kyberprostoru).
•  Personální/kapacitní – několik kapitol signa-

lizovalo potřebu navýšit kapacitu osob, které
se hrozbou zabývají, případně stabilizovat
personální situaci u kompetentních orgánů,
dále byla zmíněna i otázka zvyšování speci-
alizace. Jedná se o kapitoly hrozby antropo-
genní, hrozby přírodní, bezpečnostní
aspekty migrace, organizovaný zločin
a hrozby v kyberprostoru. V několika přípa-
dech kapitoly identifikovaly přímo absenci
kapacity k řešení problému (působení cizí
moci, hybridní hrozby a jejich vliv na bezpeč-
nost občanů). Častý je rovněž požadavek na
další vzdělávání osob odpovědných za ře-
šení hrozby (migrace, působení cizí moci).
V souvislosti s doporučeními, která míří do

oblasti personální, není bez zajímavosti, že dvě
kapitoly identifikovaly jako problematickou
úpravu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
a to konkrétně jako faktor snižující personální
flexibilitu státní správy (migrace) a úpravu ne-
gativně ovlivňující otevřenost státní správy
vůči odborníkům ze soukromého sektoru (or-
ganizovaný zločin).
•  Z povahy činnosti bezpečnostní komunity,

a to nejen v případě zpravodajských služeb,

přirozeně vyplývá trend poznatky i metodu
práce utajovat. Přesto v případě Auditu ne-
jsou doporučení týkající se potřeby posílit
koordinaci pro vyhodnocování hrozeb jen
povinným upozorněním na známý fakt. Za-
řazení tématu hybridních hrozeb mezi 10
nejzávažnějších bezpečnostních témat odha-
lilo nedostatek koordinace právě v případě
aktivní hybridní kampaně vedené s úmys-
lem poškodit nejen ČR, ale i celou evropskou
integraci, které se ČR účastní. Moderní
aspekt této situace je spatřován zejména
v tom, že vyhodnocování a návrhy opatření
nelze omezit jen na bezpečnostní komunitu,
ale systém musí umět propojit větší okruh
oblastí sociálního, ekonomického, právního
i politického života společnosti tak, aby do-
kázal propojit dílčí útoky nízké závažnosti
a správně odhadoval míru rizika spojeného
s jejich souhrnem. Potřebu koordinace tak
zdůrazňují téměř všechny kapitoly Auditu,
nicméně kapitoly hybridní hrozby a jejich
vliv na bezpečnost občanů a působení cizí
moci zdůrazňují právě tento aspekt identifi-
kovaného nedostatku a hodnotí jej jako zá-
važný.

•  V úzké souvislosti s předchozí poznámkou
pak Audit přichází s jasně identifikovanou
potřebou podpory dlouhodobého rozvoje
komunikační infrastruktury a technologií ve-
řejné správy a eGovernmentu pro využití při
zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
bezpečnosti státu a řešení krizových situací.
Bezpečná a dostatečně odolná cesta pře-
nosu informací mezi dotčenými složkami
státní moci, jejichž informační a rozhodovací
potenciál je klíčový pro případ rychlé reakce,
je nezbytným technickým předpokladem
odol nosti státu vůči všem hrozbám bez roz-
dílu. Tento požadavek se objevuje ve více
než polovině zpracovaných kapitol a je do-
provázen i definicí potřeby cvičit využívání
komunikačních kanálů v krizových situacích.

•  Jako zásadní z Auditu vyplývá téma spolu-
práce s veřejností a soukromými subjekty,
která prostupuje celou řadou kapitol jak ve
formě požadavku na větší zapojení soukro-

mých subjektů na odpovědnosti za zajišťo-
vání bezpečnosti ve spolupráci se státem (te-
rorismus, antropogenní hrozby, přírodní
hrozby), tak ve formě aktivní komunikace
státu a veřejnosti (migrace, extremismus,
působení cizí moci, terorismus, přírodní
hrozby a hybridní hrozby). Z kapitol hybridní
hrozby a působení cizí moci vyplynul poža-
davek na vytvoření koncepčního přístupu
(případně posílení, jak je uvedeno) ke strate-
gické komunikaci státu jak dovnitř ČR, tak
vně.

•  Mezi úkoly s dlouhodobým dopadem zazněl
opakovaně i požadavek na doplnění témat
v rámci vzdělávacích programů školského
systému, ať už se jedná o výchovu k bezpeč-
nosti, nebo posilování občanské nebo medi-
ální gramotnosti (antropogenní hrozby, pří-
rodní hrozby, hybridní hrozby, působení cizí
moci).

•  Několika kapitolami prochází i jednoznačná
podpora a další prohlubování bezpečnost-
ního výzkumu, který je jedním z nepřímých
nástrojů rozvoje bezpečnosti. Umožňuje sys -
tematické využívání kapacit dynamicky se
rozvíjejícího výzkumného sektoru k rozvoji
schopností bezpečnostního systému. Je
však třeba mít na zřeteli, že jde o nástroj,
který přináší výsledky ve středně a dlouho-
dobém horizontu, a jeho efektivní fungování
je podmíněno úzkou spoluprací ze strany
potenciálních uživatelů výsledků této 
výz kumné činnosti v přípravě nástrojů pod-
pory, ale zejména při realizaci projektů, tes-
tování a evaluaci výsledků a jejich transferu
do praxe. Na tento aspekt rozvoje bezpeč-
nosti odkazují kapitoly přírodní hrozby, an-
tropogenní hrozby, bezpečnostní aspekty
migrace a působení cizí moci.

Předložením materiálu ke schválení vládě
práce spojená s Auditem nekončí, nicméně
pozitivní je, že bezpečnostní komunita roz-
hodně nestojí na začátku a bez zkušeností.
Audit prokázal, že zpracované hrozby jsou
v systému podchyceny dobře a identifiko-
vané problémy spojené s jejich řešením jsou
problémy dílčí, které pravidelně vyvstávají
v běžném bezpečnostním provozu a jejich ře-
šení jsou navrhována, diskutována a prosa-
zována průběžně. Zároveň však Audit odhalil
nedostatečnou kapacitu systému vyhodno-
covat a reagovat na komplexní propojování
hrozeb. V několika oblastech doporučení, na
jejichž plnění panuje v bezpečnostní komu-
nitě shoda, již byly podniknuty konkrétní
kroky k plnění doporučených opatření. Po
schválení Auditu vládou MV ve spolupráci
s dalšími gestory vypracuje akční plán k pl-
nění jednotlivých úkolů a stanoví pravidelné
termíny jeho vyhodnocování, přičemž vládu
bude o plnění úkolů informovat v jím stano-
vených termínech. Konkrétní forma plnění
doporučení bude součástí akčního plánu
a vznikne ve spolupráci s gestory jednotli-
vých úkolů.

Další postup v rámci Auditu:

Prosinec: Projednání vládou
Leden: Zahájení prací na akčním plánu Auditu
Březen: Akční plán v režimu "V" projedná Bez-
pečnostní rada státu
Duben: Akční plán v režimu "V" projedná
vláda �
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ENERGETICKÁ, SUROVINOVÁ
A PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST

Energetická bezpečnost
I) Narušení dodávek elektrické energie
velkého rozsahu
A. Popis a evaluace hrozby a rizik z ní
vyplývajících pro ČR

Nejpravděpodobnější příčinou velkoploš-
ného výpadku dodávek elektrické energie je
nepředvídatelný obtížně regulovatelný pře-
bytek elektrické energie, technická závada, ži-
velní pohroma, kybernetický nebo teroris-
tický útok, a to především na úrovni přeno-
sové soustavy. V poslední době zpracované
studie a průběžný monitoring situace na-
svědčují, že pravděpodobnost výskytu velko-
plošného výpadku dodávek elektrické ener-
gie je relativně nízká. I přesto však k výpadku
v řádu několika málo hodin v minulosti
došlo, např. na území hl. m. Prahy. V tomto
ohledu je však nutné uvést, že při velkoploš-
ném výpadku na celém území státu by velmi
pravděpodobně byla postižena celá střední
Evropa a pravděpodobně i určitá část zá-
padní Evropy a naopak je nutné uvést, že
propojenost elektrizačních soustav jednotli-
vých států a jejich synchronní provoz umož-
ňuje šíření krizových situací do ČR ze soused-
ních, resp. z jiných evropských států. Pokud
by příčinou výpadku byla „pouze“ dispro-
porce mezi výrobou a spotřebou elektrické
energie, pak by bylo velmi pravděpodobně
možné obnovit fungování elektrizační sou-
stavy v řádu jednotek hodin. Pokud by však
např. z důvodu povětrnostních podmínek
došlo k pádu stožáru přenosové soustavy
nebo pokud by bylo vedení významně poš -
kozeno nebo dokonce zcela zničeno např. te-
roristickým útokem, pak by bylo možné oče-
kávat významně delší časový horizont po-
třebný k obnově provozu. V tomto ohledu by
bylo velmi pravděpodobně nutné najít co
nejrychleji náhradní trasy pro zajištění do-
dávky elektrické energie. Subjekty, které jsou
důležité pro chod státu a zajišťování základ-
ních životních potřeb obyvatelstva a subjekty
kritické infrastruktury by ve svých prvcích
měly mít instalované náhradní zdroje elek-
trické energie. Je však nutné konstatovat, že
ne všechny je v současné době mají a navíc
jsou dimenzovány jen na určitou dobu chodu
(cca kolem 6 – 8 hodin). Dieselagregáty jsou
sice připraveny dodávat elektrickou energii
během několika desítek vteřin, ale zásoby pa-
liva podle zátěže vydrží většinou maximálně
8 hodin. To znamená, pokud by došlo k vý-
padku např. v délce 4 – 5 hodin, mělo by být
vše v pořádku, ale pokud by výpadek trval
několik dní, nastal by velký logistický prob-
lém jak doplňovat pohonné hmoty. Z uvede-
ného vyplývá, že cca po 8 hodinách by vět-
šina dieselagregátů byla mimo provoz. Řeše-
ním by bylo, aby legislativa uložila povinnost
mít náhradní zdroje elektrické energie a udr-
žovat dostatečné zásoby pohonných hmot
(např. v Rakousku je to 72 hodin).

Kybernetické útoky na energetický sektor
jsou prováděny stále častěji. Povaha této

hrozby se také mění a energetické společ-
nosti se celosvětově potýkají s mnohem in-
teligentnějšími a složitějšími kybernetickými
útoky. Vzhledem k trendu otevřenosti a pro-
pojování důležitých průmyslových řídicích
systémů (ICS) a SCADA (Supervisory Con-
trol and Data Acquisition – dispečerské ří-
zení a sběr dat) s dalšími IT systémy k zajiš-
tění vyšší efektivnosti a snížení nákladů, se
riziko neustále zvyšuje. Nejen v energetic-
kém sektoru se přitom používají ICS/SCADA
s dlouhou provozní životností, které postu-
pem času přestávají vyhovovat požadav-
kům na kybernetickou bezpečnost. Důsledky
útoků na energetický sektor mohou být ka-
tastrofální. Koordinované kybernetické
útoky na elektrickou síť na Ukrajině z pro-
since 2015, které způsobily několikahodi-
nový výpadek elektřiny desítkám tisíc do-
mácností, jasně demonstrují aktuální ohro-
žení.

Pokud by byla elektrizační soustava fyzicky
napadena, mohlo by to způsobit vážný prob-
lém, ale pouze v případě např. vícenásobného
teroristického útoku. Z tohoto důvodu byla
zpracována Analýza dopadů vícenásobného
teroristického útoku na přenosovou soustavu,
resp. narušení či vyřazení její funkcionality
velkého rozsahu v důsledku úmyslného jed-
nání útočníka. Bylo vytipováno několik nejcit-
livějších míst, při jejichž současném napadení
v kritický den s maximálním zatížením vedení
a v kombinaci s odstávkami v rámci realizace
plánovaného investičního programu by
mohlo dojít k velkoplošnému výpadku dodá-
vek elektrické energie. Zpracováním analýzy
se podařilo posoudit stávající bezpečnostní
dokumenty s cílem zkvalitnit podmínky pro
rychlý a efektivní zákrok složek Integrovaného
záchranného systému (minimalizovat dojez-
dový čas, a reakci na signál typu „tíseň“, zkva-
litnit krizovou komunikaci a standardizaci bez-
pečnostních postupů a procedur).

1. V současné době je nejpravděpodob-
nější možnou příčinou výpadku neoče-
kávaný přetok velkého množství elek-
trické energie zejména ze severních ob-
lastí Německa, kde jsou rozmístěny in-
termitentní zdroje velkých výkonů. Elek-
třina z těchto zdrojů je, částečně přes
čes kou přenosovou soustavu, přená-
šena do míst spotřeby na jihu Německa
a v Rakousku (viz např. mimořádná situ-
ace v přenosové soustavě ČR vlivem
enormní výroby ve větrných parcích
v Německu na přelomu roku 2014/2015).
Další příčinou neplánovaných toků elek-
třiny ohrožujících bezpečnost přeno-
sové soustavy ČR je neexistence koordi-
novaného alokačního mechanismu přes -
hraničních kapacit na německo-rakou-
ské hranici. Společná německo-rakou-
ská nabídková (obchodní) zóna umož-
ňuje de facto neomezené obchodní vý-
měny, které převyšují fyzické možnosti
propojených soustav Německa a Rakou-
ska. Takový výpadek dodávek elektrické
energie by byl zvládnutelný v řádu
hodin, protože by zapracovaly elektrické
ochrany a zařízení přenosové soustavy
by zůstalo nepoškozené.

V případě kumulace poruch či útoků na
více místech a následné dezintegrace pře-
nosové sítě musí být garantována včasná
obnova dodávky elektřiny pro všechny
velké aglomerace. Jeden z nástrojů vyme-
zený ve Státní energetické koncepci ČR
proto ukládá zpracování národního pro-
gramu se zaměřením na zvýšení energe-
tické odolnosti a schopnost ostrovních pro-
vozů velkých aglomerací. Mezi priority sta-
novené Státní energetickou koncepcí ČR
potom patří také doplnění územních ener-
getických koncepcí krajů o problematiku za-
bezpečení ostrovních provozů v nouzových
stavech, které v současné době postupně
probíhá podle zákona o hospodaření ener-
gií.

B. Odpovědné instituce v rámci
bezpečnostního systému ČR a základní
nástroje (legislativa, strategie,
koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik

Odpovědné instituce: MPO, ERÚ, SEI, NBÚ
Základní nástroje (legislativa): zákon

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických od-
větvích (energetický zákon), vyhláška
č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektri-
zační soustavy a o předávání údajů pro dis-
pečerské řízení, vyhláška č. 80/2010 Sb.,
o stavu nouze v elektroenergetice a o obsa-
hových náležitostech havarijního plánu, vy-
hláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náleži-
tostech Pravidel provozování přenosové sou-
stavy a Pravidel pro provozování distribuční
soustavy, zákon č. 181/2014 Sb., o kyberne-
tické bezpečnosti a o změně souvisejících zá-
konů, vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpeč-
nostních opatřeních, kybernetických bezpeč-
nostních incidentech, reaktivních opatřeních
a o stanovení náležitostí podání v oblasti ky-
bernetické bezpečnosti

Základní nástroje (strategie, koncepce EU):
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/89/ES, o opatřeních pro zabezpečení do-
dávek elektřiny a investic do infrastruktury
a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní
směry pro transevropské energetické sítě
a sdělení Komise Evropského parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a sociál-
nímu výboru, Výboru regionů a Evropské in-
vestiční bance – Rámcová strategie k vytvo-
ření odolné energetické unie s pomocí pro-
gresivní politiky v oblasti změny klimatu
(2015).

Základní nástroje (strategie, koncepce ČR):
Státní energetická koncepce ČR, Typový plán
narušení dodávek elektrické energie velkého
rozsahu, Národní strategie kybernetické bez-
pečnosti na období let 2015 až 2020, Akční
plán kybernetické bezpečnosti ČR na období
let 2015 až 2020.

C. SWOT analýza

Silné stránky
Vysoká kvalita a spolehlivost dodávek elek-
trické energie.

Audit národní bezpečnosti
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•  Relativně příznivý ukazatel dovozní ener-
getické závislosti.

•  Plná soběstačnost ve výrobě elektřiny
a tepla.

•  Právní regulace kybernetické bezpeč-
nosti ICS/SCAD1 v energetickém sek-
toru.

•  Výroba elektřiny/tepla je dosud posta-
vena prioritně/významně na domácích
zásobách.

Slabé stránky
•  Stárnoucí zdrojová základna i síťová in-

frastruktura.
•  Vnímání samozřejmosti vysokého stan-

dardu kvality a spolehlivosti.
•  Používání zastaralých ICS/SCADA sys -

témů nevyhovujících požadavkům na ky-
bernetickou bezpečnost.

•  Nedostatečně rozpracované legislativní
pokrytí, technické a technologické před-
pisy zajišťující kybernetickou bezpečnost
v oblasti chytrých sítí (smart grids).

Příležitosti
•  Pokračující propojování evropských trhů

s elektřinou.
•  Uvedení do provozu transformátorů

s regulací fáze na českém území k před-
cházení krizových stavů na úrovni přeno-
sové soustavy.

•  Vytvořit moderní legislativu zajišťující
kybernetickou bezpečnost v oblasti chyt-
rých sítí (smart grids).

•  Podílet se na mezinárodní spolupráci při
standardizaci a vytváření technických
předpisů a technologických manuálů pro
zajištění kybernetické bezpečnosti v ob-
lasti chytrých sítí (smart grids).

•  Zavedení koordinovaného alokačního
mechanismu přeshraničních kapacit na
německo-rakouské hranici, tj. rozdělení
společné německo-rakouské obchodní
zóny.

Hrozby
•  Nucené ukončení provozu Jaderné elek -

trárny Dukovany z technických či politic-
kých důvodů.

•  Pokračující rozvoj výroby elektřiny z in-
termitentních zdrojů v severní části Ně-
mecka s pokračujícím trendem úbytku
stabilních zdrojů v místech vysoké spo-
třeby na jihu při současném zpožďování
dostatečného propojení těchto oblastí.

•  Ohrožení funkce chytrých sítí (smart
grids) a tím energetické infrastruktury.

D. Doporučení k posílení odolnosti

1. V rámci zpracování Národního programu
energetické odolnosti definovat společen-
sko-technické standardy (stupně bezpeč-
nosti dodávek elektrické energie) pro nor-
mální stav a stav nouze v elektroenerge-
tice.

2. Prověřovat připravenost odvětví elektro-
energetiky na řešení případných stavů
nouze formou pravidelných cvičení jak na
úrovni přenosové soustavy, tak na úrovni
distribučních soustav, za účasti regionál-
ních orgánů krizového řízení a složek Inte-
grovaného záchranného systému.

3. Aktualizovat plány krizové připravenosti
subjektů kritické infrastruktury k zajištění
fyzické ochrany prvků kritické infrastruk-
tury.

4. Aktualizovat územní energetické koncepce
se zaměřením na energetickou odolnost
a schopnost dodávek elektrické energie
v ostrovních provozech.

5. Stanovit povinnost disponovat náhradním
zdrojem elektrické energie a udržovat dos -
tatečné zásoby pohonných hmot pro pří-
pad déletrvajícího výpadku.

6. Zajistit bezpečné a dostupné komunikační
prostředí pro řešení krizových situací za-
příčiněných rozsáhlými výpadky dodávek
elektrické energie a jeho využití v oblasti
preventivního monitoringu.

7. Připravit studii nejvhodnějšího postupu za-
jištění zásob jaderného paliva v rozsahu
stanoveném pro pokrytí jednoho palivo-
vého cyklu všech jaderných elektráren. 

1ICS – informační a komunikační systémy,
SCADA – dispečerské řízení a sběr dat (soft-
ware, který z centrálního pracoviště monito-
ruje průmyslová a jiná technická zařízení
a procesy a umožňuje jejich ovládání.

II) Narušení dodávek plynu velkého
rozsahu
A. Popis a evaluace hrozby a rizik z ní
vyplývajících pro ČR

Nejpravděpodobnější příčinou výpadku do-
dávek plynu jsou přírodní pohromy, techno-
logické havárie, terorismus nebo obchodně-
politické spory. V závislosti na územním roz-
sahu a intenzitě působení přírodních pohrom
může být narušen mezinárodní tranzit plynu.
Jedná se o ohrožení především vrchních pře-
chodů vodních toků záplavami v místech,

kde dochází k odplavení nebo sesunutí ze-
miny. Důsledné zajištění těchto kritických
míst toto riziko významným způsobem sni-
žuje. Technologické havárie mohou být rov-
něž příčinou podstatných změn provozního
režimu plynárenské soustavy. Při běžném
provozu lze míru těchto rizik eliminovat důs -
ledným dodržováním údržbářských a opra-
várenských činností dle plánu údržby a sta-
novených technologických postupů, bezpeč-
nostních předpisů, prováděním inspekcí,
kontrol, revizí a zkoušek plynového zařízení
včetně periodických školení obsluhy a mon-
tážních pracovníků plynových zařízení. Des-
trukce provozních objektů plynárenské sou-
stavy teroristickým činem by měla přímý vliv
na spolehlivost zásobování ČR zemním ply-
nem. Čím vyšší tlakový stupeň plynovodů by
byl zasažen, tím větší plošné dopady by ha-
várie měla. Havárie zásobníků plynu by měla
podstatný dopad na zásobování zákazníků
především v zimních měsících. Míra ohrožení
dlouhodobým přerušením dodávek plynu od
jednoho zahraničního dodavatele je z po-
hledu prakticky plné závislosti na dovozu
značná. Tuto míru je možné snižovat zajišťo-
váním diverzifikace zdrojů a uzavíráním dlou-
hodobých smluv s producenty plynu. Zajiš-
tění dodávek plynu z více zdrojů a zajištění
více než jedné dopravní cesty a také mož-
nosti reverzních toků je i obranou vůči pří-
padnému politickému zneužívání a řešením
při jakékoli mimořádné situaci. Evropský sys -
tém dálkové přepravy plynu se v posledních
desetiletích rozvinul do zcela propojené po-
doby, což je významným předpokladem za-
jištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek.

Přepravní soustava ČR je robustní, vysoce
kvalitní a pečlivě udržovaná a zajišťuje bez
problému splnění standardu N-1. Tento stan-
dard je dokonce podstatně vyšší než je poža-
davek nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU č. 994/2010, o opatřeních na zajiš-
tění dodávek zemního plynu a o zrušení
směrnice Rady 2004/67/ES .

Skladování plynu, které představuje cca
37 % roční spotřeby, významně pomáhá za-
jištění dodávek plynu koncovým zákazníkům.
Skladovací kapacity se v současné době dále
rozšiřují a po jejich dokončení bude celková
skladovací kapacita odpovídat 40 % roční
spotřeby.

ČR využívá diverzifikace dodávek. Přibližně
63,44 % plynu přichází z Ruské federace,
2,95 % z Norského království a 33,59 % z EU.

Dokončena byla i diverzifikace nové trasy,
kde zprovozněním plynovodu Nord Stream,
návazného plynovodu OPAL a plynovodu
Gazelle (HPS Brandov) je možné dodávat
plyn do ČR touto novou trasou, která je však
primárně určena na tranzit plynu do Ně-
mecka (tedy z HPS Brandov a HPS Waid-
haus). Byly také provedeny investice umož-
ňující reverzní tok plynu ve směru západ –
východ, částečně sever – jih (STORK I), i když
ne v plném rozsahu. Z analýzy rizik vyplývá,
že kumulace poruch, jako je souběžný výpa-
dek dodávek plynu ve dvou hraničních pře -
dávacích stanicích, je vysoce nepravděpo-
dobný, stejně jako výpadek možnosti čerpání
plynu z několika podzemních zásobníků
plynu současně.

Výpadkem plynu není ani ohrožena vý-
roba elektřiny, protože výroba elektřiny
v plynových elektrárnách představuje
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pouze 2,5 % celkové výroby elektřiny. Není
však do budoucna vyloučeno, že tento
podíl bude dosahovat významně vyšších
hodnot v závislosti na vývoji v oblasti vý-
stavby nových elektroenergetických zdrojů.
Zemní plyn je však významně využíván zej -
ména ve vytápění a ohřevu teplé vody
v sektoru domácností, kdy v roce 2015 bylo
podle zprávy Energetického regulačního
úřadu registrováno celkem 2 636 189 odbě-
ratelů na úrovni domácností. Zemní plyn
také hraje významnou roli v průmyslovém
sektoru.

Identifikovaná rizika, pokud nastane vždy
jen jedno z nich, nezpůsobí ohrožení ani
omezení dodávek plynu do ČR. Aby uve-
dená rizika měla dopad na zásobování
zákaz níků, musela by nastat alespoň dvě
z nich současně, což je vysoce nepravděpo-
dobné, zejména u výpadku HPS Lanžhot
a HPS Hora Svaté Kateřiny. Z analýzy rizik
vyplývá, že by musely nastat současně nej-
méně tři nepříznivé okolnosti, tj. výpadek
největší infrastruktury, podstatné snížení
těžby ze zásobníku plynu, a to vše za nepří-
znivých klimatických podmínek, které by tr-
valy delší období.

Nejzávažnější neočekávané neplnění do-
dávkových povinností ze strany společnosti
Gazprom Export bylo zaznamenáno s ohle-
dem na rusko-ukrajinské spory v období
leden – únor 2006 a zejména v lednu 2009.
V tomto období byly chybějící dodávky kom-
penzovány dodávkami z podzemních zásob-
níků plynu a dodávkami realizovanými ji-
nými přepravními trasami, takže žádný ze zá-
kazníků v ČR nebyl ve svých požadavcích na
odběr zemního plynu krácen. U norských do-
davatelů plynu nebyly zaznamenány žádné
podobné případy, neboť mimořádné události
(např. z důvodu údržby) jsou hlášeny s dosta-
tečným časovým předstihem, aby bylo
možno nakoupit plyn na trhu a tím předejít
jeho nedostatku.

B. Odpovědné instituce v rámci
bezpečnostního systému ČR a základní
nástroje (legislativa, strategie,
koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik

Odpovědné instituce: MPO, ERÚ
Základní nástroje (legislativa): zákon

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických od-
větvích (energetický zákon), vyhláška
č. 344/2012, o stavu nouze v plynárenství
a o způsobu zajištění bezpečnostního stan-
dardu dodávky plynu ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsa-
hových náležitostech Pravidel přepravní sou-
stavy, Řádu provozovatele přepravní a distri-
bučních soustav a Řádu provozovatele pod-
zemního zásobníku plynu a obchodních pod-
mínek operátora trhu.

Základní nástroje (strategie, koncepce EU):
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 994/2010, o opatřeních na zajištění bezpeč-
nosti dodávek zemního plynu a sdělení Ko-
mise Evropského parlamentu, Radě, Evrop-
skému hospodářskému a sociálnímu výboru,
Výboru regionů a Evropské investiční bance
– Rámcová strategie k vytvoření odolné ener-
getické unie s pomocí progresivní politiky
v oblasti změny klimatu (2015).

Základní nástroje (strategie, koncepce ČR):
Státní energetická koncepce ČR, každoročně
aktualizovaný Havarijní plán plynárenské
soustavy ČR, Plán opatření pro stav nouze ke
zmírnění dopadu narušení dodávek plynu
a jeho odstranění v ČR, Plán preventivních
opatření nezbytných k odstranění nebo ke
zmírnění zjištěných rizik pro zajištění dodá-
vek zemního plynu v ČR, Plán posouzení rizik
ovlivňujících bezpečnost dodávek zemního
plynu v ČR.

C. SWOT analýza

Silné stránky
•  Robustní, vysoce kvalitní a pečlivě udr-

žovaná přepravní soustava.
•  Diverzifikace přepravních tras.
•  Vysoký standard plnění kritéria N-1.
•  Umožnění reverzního toku v tranzitní

přepravní soustavě.
•  Vysoká kapacita zásobníků plynu vzhle-

dem ke spotřebě zemního plynu i vysoký
parametr jejich maximálního denního tě-
žebního výkonu.

Slabé stránky
•  Relativně nízká diverzifikace zdrojů zem-

ního plynu.
•  Komerční provoz zásobníků plynu – vtlá-

čení ovlivněno vývojem spotových cen
na evropských burzách.

•  Kontrola GTS soukromou společností
orientovanou na zisk.

•  Aplikace pravidel evropské legislativy
a důsledný unbundling.

•  Naprostý nedostatek vlastních zdrojů
zemního plynu.

•  Nedostatečné propojení přepravních
tras zemního plynu ve směru sever – jih.

•  Stát nemá kontrolu nad přepravou
plynu.

Příležitosti
•  Výstavba nových zásobníků plynu v lo-

kalitách s ukončenou těžbou uhlovodíků
či hlubinnou těžbou uranu.

•  Další rozvojové plány s ohledem na po-
silování infrastruktury.

•  Možnost přístupu ke zdrojům zkapalně-
ného plynu.

•  Vybudování a posílení plynovodů ve
směru sever – jih (propojení CZ-AT a CZ-
PL).

Hrozby
•  Růst podílu zemního plynu na výrobě

elektřiny vlivem nepříznivého vývoje
v oblasti výstavby jaderných elektráren.

•  Privátní subjekty v plynárenství budou
rozvojové investice realizovat pouze
v případě zajištění relativně rychlé eko-
nomické návratnosti investic.

D. Doporučení k posílení odolnosti:

1. Navýšení provozního objemu a těžebních
kapacit podzemních zásobníků plynu na
území ČR.

2. Posílení severo-jižního propojení (Stork II,
BACI).

3. Výstavba plynovodu „Moravia“ směrem
na severní Moravu pro případ současného
výpadku podzemních zásobníků plynu Lo-
bodice, Štramberk a Třenovice.

III) Narušení dodávek ropy velkého
rozsahu
A. Popis a evaluace hrozby a rizik z ní
vyplývajících pro ČR

ČR je závislá na dodávkách ropy ropovody
Družba a IKL (trasa Ingolstadt – Kralupy
nad Vltavou – Litvínov). Výroba pohonných
hmot a dalších ropných produktů v českých
rafinériích tedy bezprostředně souvisí s do-
dávkami ropy ropovody ze zahraničí, a to
jak v množství, tak i kvalitě ropy, která je
v rafinériích zpracovávána.

V tomto ohledu je nutné zmínit, že ropa
dopravována do ČR z různých regionů má
do určité míry odlišné vlastnosti. Z Ruské
federace je ropovodem Družba přepravo-
vána tzv. středně těžká relativně sirnatá
ropa. Ropovodem IKL je pak do Česka do-
pravována ropa zejména z Ázerbájdžánu
a Kazachstánu. Z těchto zemí pochází ropa
takzvaně lehká a sladká, tedy ropa s vyšším
zastoupením méně složitých uhlovodíků
a relativně menší sirnatostí. Zatímco rafi-
nérie v Litvínově je nastavena na zpraco-
vání ruské ropy, rafinérie v Kralupech nad
Vltavou zpracovává zejména ropu z oblasti
Kaspického moře.

Tato závislost vytváří riziko vzniku situ-
ace, kdy dojde k přerušení dodávek ropy do
ČR. Přerušení může být krátkodobé či dlou-
hodobé. Krátkodobé přerušení zřejmě ne-
bude mít vliv na výraznější snížení pro-
dukce ropných produktů. Tento nedostatek
ropy potřebné pro výrobu ropných pro-
duktů by byl vykrýván rezervami především
rafinérií a dalších petrochemických společ-
ností a distributorů pohonných hmot, pří-
padně státních hmotných rezerv. Při déletr-
vajícím nedostatku ropy by mohlo dojít
k vyčerpání uvedených rezerv. Dlouhodo-
bější nedostatek především pohonných
hmot na trhu a předpoklad další eskalace
by vytvořil již situaci, kterou by nebylo
možné řešit bez zásahu státu a jeho správ-
ních úřadů, eventuálně orgánů územní sa-
mosprávy. 

V tomto okamžiku by bylo možné uvede-
nou situaci klasifikovat jako mimořádnou,
která je definována v ustanovení zákona
o nouzových zásobách ropy jako situace,
kdy nastane nebo hrozí, že nastane ohro-
žení zásobování trhu ropou nebo ropnými
produkty v ČR nebo v jiných členských stá-
tech EU nebo v členských státech Meziná-
rodní energetické agentury.

V situaci další eskalace nedostatku ropy
a ropných produktů, zejména pohonných
hmot, by vláda mohla vyhlásit stav ropné
nouze. 

V rámci tohoto stavu může vláda stano-
vit opatření k omezení spotřeby ropy a rop-
ných produktů. Pokud by byly dopady ne-
dostatku pohonných hmot na trhu tako-
vého rozsahu, že by uvedené mělo mít vliv
i na fungování další infrastruktury, mohlo
by být vyhlášení stavu ropné nouze dopro-
vázeno i vyhlášením krizového stavu.

Nejpravděpodobnější příčinou narušení
dodávek ropy a ropných produktů by
mohlo být zhoršení mezinárodně politické
situace, dlouhodobý výpadek těžby a zpra-
cování ropných produktů a distribuce rop-
ných produktů ke spotřebiteli, přerušení
provozu ropovodů Družba a/nebo IKL.
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B. Odpovědné instituce v rámci
bezpečnostního systému ČR a základní
nástroje (legislativa, strategie,
koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik

Odpovědné instituce: MPO, SSHR, NESO
Základní nástroje (legislativa): Zákon

č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,
o řešení stavů ropné nouze (zákon o nouzo-
vých zásobách ropy), zákon č. 97/1993 Sb.,
o působnosti Správy státních hmotných re-
zerv, vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy
a skladbě ropných produktů pro skladování
v nouzových zásobách ropy, výpočtu nouzo-
vých zásob ropy, o skladovacích zařízeních
a vykazování nouzových zásob ropy.

Základní nástroje (strategie, koncepce EU):
Směrnice Rady 2009/119 ES, kterou se člen-
ským státům ukládá povinnost udržovat mi-
nimální zásoby ropy nebo ropných produktů,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
1099/2006 ES o energetické statistice, Sdě-
lení Komise Evropskému parlamentu a Radě
– Evropská strategie energetické bezpeč-
nosti, hloubková studie EU k evropské ener-
getické bezpečnosti (2014) a sdělení Komise
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru, Vý-
boru regionů a Evropské investiční bance –
Rámcová strategie k vytvoření odolné ener-
getické unie s pomocí progresivní politiky
v oblasti změny klimatu (2015).

Základní nástroje (strategie, koncepce ČR):
Státní energetická koncepce ČR, Typový plán
narušení dodávek ropy a ropných produktů
velkého rozsahu, Plán opatření při ropné
nouzi, Opatření k zavedení přídělového sys -
tému při stavu ropné nouze.

C. SWOT analýza

Silné stránky
•  Diverzifikace dodavatelů a přepravních

tras ropy.
•  Dostatečné nouzové zásoby ropy a rop-

ných produktů.
•  Odpovídající legislativa ropné bezpeč-

nosti a systém reakcí na nouzové stavy.

•  Aktivní zapojení ČR do mezinárodního
systému ropné bezpečnosti (IEA, EU).

•  Hustá vnitrostátní produktovodní síť.
•  Ochraňování nouzových zásob státem

kontrolovanými subjekty.
•  Skladování a distribuce pohonných

hmot ve významném objemu pod kon-
trolou státu.

Slabé stránky
•  Absence vlastních zdrojů ropy.
•  Omezený vliv státu na rafinérie a jejich

nejistá budoucnost.
•  Stát nemá ve svých zásobách nízkosir-

nou neruskou, tzv. sladkou ropu.
•  Potřeba relativně vysokých investic do

rafinérií, u kterých je riziko, že pro-
středky nemusí být vyčleněny kvůli
jiným investičním prioritám soukro-
mého subjektu.

Příležitosti
•  Možnost navýšení nouzových zásob při

relativně nízkých cenách ropy.
•  Výstavba dalších skladovacích kapacit

na ropu nebo pohonné hmoty.

Hrozby
•  Pokles státem držených nouzových

zásob ropy a ropných produktů k hranici
povinných 90 dnů z důvodu růstu do-
mácí spotřeby.

•  Dlouhodobé výpadky výroby ropných
produktů v rafinériích. 

D. Doporučení k posílení odolnosti:

1. Postupné zvyšování nouzových zásob až
na 120 dnů průměrného denního čistého
dovozu referenčního roku.

2. Zařazení lehké ropy do struktury nouzo-
vých zásob.

3. Další diverzifikace přepravních tras (např.
projekt společného zájmu EU Litvínov –
Leuna).

4. Posílení role státu v českém rafinérském
průmyslu (podpora tuzemského zpraco-
vání ropy).

5. Pravidelné prověrky plánů a opatření pro
stavy ropné nouze.

6. Zajištění dosažitelnosti nouzových zásob
ropy skladováním na území ČR.

SUROVINOVÁ BEZPEČNOST

A. Popis a evaluace hrozby a rizik z ní
vyplývajících pro ČR

Nerostné suroviny reprezentují zcela zásadní
vstup pro naprostou většinu průmyslových
odvětví a tím i pro celou ekonomiku země
a jejich nepřerušované dodávky jsou klíčem
k udržení ekonomiky v chodu. Zajištění
nedis kriminačního přístupu k nerostným
zdrojům ať již z domácích zdrojů nebo z do-
vozu je zásadním parametrem surovinové
bezpečnosti státu. Tuto skutečnost si globální
hráči velmi dobře uvědomují a státy uvažující
strategicky kladou na zajištění dostatku
vstupních nerostných zdrojů pro své ekono-
miky mimořádný důraz.

V první dekádě 21. století došlo vlivem
rozsáhlé modernizace části někdejších roz-
vojových, zpravidla velmi lidnatých, zemí
k překlopení dosavadních principů, na kte-
rých po desetiletí fungoval světový trh s ne-
rostnými surovinami. V důsledku toho se
z typických producentů a vývozců nero-
stných surovin stali postupně v řadě pří-
padů jejich spotřebitelé, nebo dokonce do-
vozci. Tento fakt dodal tradičnímu soupeření
o nerostné zdroje mezi globálními hráči
novou kvalitu i dynamiku. Tradičně mimo-
řádnou pozornost věnují zabezpečení ná-
rodních ekonomik nerostnými surovinami
asijské státy (Japonsko, Jižní Korea, později
i Čínská lidová republika). Evropa jako kon-
tinent se nachází ve velmi nekonformní po-
zici – je jedním z největších světových spo-
třebitelů nerostných surovin, současně je
však jejich zanedbatelným producentem,
takže není schopna ovlivňovat světové
trendy v surovinovém průmyslu. Těžební
průmysl byl v Evropě v 70., 80. a 90. letech
zbytečně rychle utlumen, což se po zásad-
ních změnách na světovém trhu po roce
2003 ukázalo jako strategicky chybné roz-
hodnutí. V současnosti jsou členské státy
EU vysoce závislé na dovozu řady nero-
stných surovin (včetně strategických komo-
dit) ze zahraničí, což činí EU v této oblasti
vydíratelnou. EU tak není schopna jako
celek ani svým členům garantovat zajištění
odpovídající surovinové a energetické bez-
pečnosti. V této situaci byla na konci roku
2008 představena integrovaná strategie
Raw Materials Initiative, která se snaží tuto
situaci řešit. Je postavena na třech vzá-
jemně propojených pilířích:

a) vyšší míra využívání domácích (evrop-
ských) nerostných surovin;

b) podpora vzájemně výhodných ekono-
mických vztahů se zeměmi třetího
světa, které mají široký nerostně suro-
vinový potenciál (surovinová diploma-
cie);

c) podpora materiálově úsporných techno-
logií, např. chytré recyklace.

EU v následujících letech vytipovala se-
znam tzv. kritických (superstrategických) ko-
modit na jejichž dovozu je EU extrémně zá-
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vislá, které jsou produkovány monopolně
jedním či několika málo státy či které jsou do
EU importovány z politicky nestabilních ob-
lastí – nejprve se v roce 2011 jednalo o 14 ne-
rostných komodit, později po opětovném vy-
hodnocení byl tento seznam v roce 2014 roz-
šířen na celkem 21 komodit. Jedná se o ná-
sledující komodity: antimon, beryllium, bo-
ráty, fluorit, fosfáty, galium, germanium, hoř-
čík, chrom, indium, kobalt, koksovatelné uhlí,
kovy platinové skupiny, křemík, lithium, mag-
nezit, niob, kovy lehkých vzácných zemin,
kovy těžkých vzácných zemin, přírodní grafit
a wolfram.

Přerušení dodávek některé strategické ne-
rostné suroviny by vedlo k ohrožení určité
strategické výroby či k poškození konkuren-
ceschopnosti české ekonomiky.

B. Odpovědné instituce v rámci
bezpečnostního systému ČR a základní
nástroje (legislativa, strategie,
koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik

Odpovědné instituce: MPO, SSHR.
Základní nástroje (legislativa): zákon

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní nástroje (strategie, koncepce EU):
Raw Materials Initiative (2008), Critical Raw
Materials (2011; 2014).

Základní nástroje (strategie, koncepce ČR):
Surovinová politika ČR v oblasti nerostných
surovin a jejich zdrojů (2016), Státní energe-
tická koncepce ČR (2015), Východiska ke kon-
cepci surovinové a energetické bezpečnosti
(2011).

C. SWOT analýza

Silné stránky
•  Relativně dobrá prozkoumanost území

ČR tradičními metodami na tradiční su-
roviny.

•  Solidní zásoby i produkce některých ne-
rudních surovin.

•  Solidní zásoby stavebních surovin.
•  Dobré jméno české/československé geo-

logie ve světě.
•  Vlastní, na evropské poměry solidní zá-

soby uranové rudy.
•  Vlastní, i když časově/administrativně

omezené zásoby hnědého uhlí.

Slabé stránky
•  Výsledky průzkumné činnosti jsou staré

30 až 50 let, jejich kvalita, zaměření, vy-
povídající schopnost a tím pádem využití
je v mnoha případech problematické zej -
ména s ohledem na moderní, dříve ne-
dostupné technologie těžby a úpravy.

•  Minimální znalosti o potenciálu území
ČR v oblasti nových moderních high-
tech surovin.

•  Naprostý nedostatek vlastních ekono-
micky těžitelných zdrojů rud i specifické
části nerudních surovin.

•  Dosud málo rozvinutá surovinová diplo-
macie jakožto nedílná součást české eko-
nomické diplomacie.

•  Preference ekologického pilíře udržitel-
ného rozvoje společností a některými
úřady.

Příležitosti
•  Využití moderních metod průzkumu pro

vyhledání nových surovinových zdrojů
na našem teritoriu (např. high tech suro-
vin), včetně využití moderních metod
těžby a úpravy.

•  Odstranění části ekologických zátěží
z minulosti jejich znovuvyužitím jakožto
druhotných ložisek cenných komodit.

•  Zjištění potenciálu ČR v oblasti moder-
ních high tech surovin, např. strategic-
kých kovů.

•  Udržení cenného know-how v oblasti
těžby a úpravy uranových rud a možnost
jeho využití v surovinové diplomacii.

•  Restrukturalizace existujících strategic-
kých zásob surovinových komodit ve
státních hmotných rezervách bez po-
třeby značných finančních prostředků ze
státního rozpočtu.

•  Předvídavé budování infrastruktury pro
dopravu surovin do ČR v časovém před-
stihu, dopravní kapacitě a s dostatečnou
rezervou.

Hrozby
•  Ztráta těžební schopnosti některých spe-

cifických nerostných komodit – zúžení
spektra produkovaných surovin v ČR –
zvýšení dovozní závislosti státu.

•  Nedostatečná průběžná náhrada dotěžo-
vaných ložisek novými lokalitami.

•  Ztráta nezbytného know-how v oblasti
technických věd.

•  Omezování diverzifikace dodávek strate-
gických surovin do ČR.

•  Ztráta kontroly nad kritickou infrastruk-
turou dosud patřící státu.

•  Omezování nebo likvidace strategických
zpracovatelských kapacit.

•  Trvání nepříznivé situace na světovém
trhu černého uhlí, které ohrožuje evrop-
ský černouhelný průmysl.

•  Pokles státem držených nouzových
zásob ropy a ropných produktů k hranici
povinných 90 dnů z důvodu růstu do-
mácí spotřeby.

D. Doporučení k posílení odolnosti:

1. Restrukturalizace/modernizace struktury
státních hmotných rezerv v oblasti ne-
energetických komodit.

2. Zjištění skutečného potenciálu českého
území v oblasti moderních high-tech su-
rovin, které jsou využívány v průmyslo-
vých odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou.

PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST

A. Popis a evaluace hrozby a rizik z ní
vyplývajících pro ČR

Průmysl tvoří v ČR významné odvětví eko-
nomiky. Reprezentuje 35 % českého hospo-
dářství a zaměstnává přes 40 % všech eko-
nomicky aktivních obyvatel země. Mezi
hlavní pilíře českého průmyslu patří prů-
mysl strojírenský, hutnický, chemický a po-
travinářský. Dalšími významnými složkami
jsou průmysl energetický, stavební a spo-
třební. Strojírenský průmysl patří v ČR k nej-
tradičnějším odvětvím. Jeho nejdůležitější

součástí je automobilový průmysl, který se
také výrazně podílí na exportu země. Ex-
portní výkonnost je tažena zejména automo-
bilovým, elektronickým, strojírenským
a elektrotechnickým průmyslem. Jejich sou-
hrnný podíl na exportu činí více jak 60 %.

Závislost české ekonomiky na exportu do
zemí EU se stále udržuje na vysoké úrovni.
Do zemí EU míří více jak 80 procent tuzem-
ského vývozu. Ekonomicky se daří střední
a severní zóně EU a poptávka po českém
zboží roste. Největší obchodní partneři ČR
Německo a Slovensko se stále větší měrou
podílejí na odběru zboží. Stát přitom podpo-
ruje opačný trend – Exportní strategie ČR na
roky 2012 až 2020 stanovuje 12 prioritních
zemí pro export a všechny jsou mimo EU.
Exportéři se však na evropském trhu dobře
orientují. Nenarážejí zde na kulturní prob-
lémy a administrativa spojená s exportem
zboží a služeb je relativně jednoduchá. Udr-
žování zahraniční obchodní sítě není tak ča-
sově a finančně náročné v porovnání se
vzdálenějšími trhy.

Hospodářský vývoj v ČR a Německu pro-
bíhá paralelně. Jestliže se zvyšuje v ročním
srovnání HDP v Německu, dochází k obdob-
nému vývoji i v ČR. ČR kopíruje i opačný
směr – snížení přírůstků či absolutní pokles
oproti předcházejícímu roku zaznamená
česká ekonomika rovněž v témže roce. Vy-
vodit z toho ale závěr, že české hospodářství
je s německým tak úzce propojeno, že ně-
mecký růst je zárukou českého růstu, by
bylo nebezpečným zjednodušením. Tento
vzájemný vztah souvisí především se sku-
tečností, že v ČR působí několik set němec-
kých podniků, které jsou přímo napojeny na
mateřské hospodářství a vyvíjejí se s ním
téměř souběžně. Pro podstatnou část čes -
kých vývozů do Německa platí, že jejich
hlavními aktéry jsou zahraniční firmy se síd-
lem v ČR. Aktivity těchto firem přispívají
značnou měrou k vysokému podílu Ně-
mecka na českých vývozech. Pokud jde
o názor, že je nutno závislost na Německu
snížit, je nutno si uvědomit, že exporty za-
hraničních firem jsou z hlediska českého
hospodářství tou nejsnazší a nejlacinější
cestou, jak se na německý trh dostat. Důle-
žitost těchto firem v českém zahraničním
obchodě však zvyšuje riziko negativního vý-
voje, pokud by tyto firmy ČR opustily, což
lze učinit poměrně snadno. Pro české expor-
téry je důležité, v jaké pozici se v Německu
nacházejí. Vedle firem, které se prosadily
konkurenceschopnými finálními výrobky,
existuje řada podniků, které jsou integro-
vány do výrobních procesů v roli subdoda-
vatelů. Kvalitní subdodavatel může mít
velmi silné postavení. Příkladem jsou vý-
vozci součástí pro motorová vozidla, kteří
jsou nepostradatelnou složkou výrobních
struktur. Hodnota jejich exportů přesahuje
objem vývozu automobilů. Stabilizace jejich
pozice na německém trhu by měla být jed-
ním z cílů podpory exportu. Statistické
údaje o vývoji exportů v období krize uka-
zují, že robustní německá ekonomika stabi-
lizovala v době světového hospodářského
útlumu české vývozy, a to mnohem účinněji
než tomu bylo v případě prioritních a zájmo-
vých zemích. Nelze očekávat, že se hospo-
dářské turbulence nebudou opakovat.
Pokud by se zahraniční podniky rozhodly
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zemi opustit, došlo by i ke snížení objemu
českého exportu do Německa. Bez zahranič-
ních firem do Německa směřuje pouze de-
setina celkových exportů.

Automobilový průmysl tvoří téměř čtvr-
tinu českého exportu a sedm procent HDP.
V oboru pracuje kolem 150 tis. osob. Vý-
razná návaznost na jedno odvětví může
představovat vážné ohrožení pro českou
ekonomiku. Automobilový průmysl by se
podle expertů mohl dostat do problémů
v případě, že klesne poptávka. Pokud by
v době krize poptávka klesla, český trh zpo-
malí. Klesne nejen výroba a zaměstnanost,
ale následně i spotřeba domácností, což po-
cítí firmy i z jiných oborů. Obavy jsou předev -
ším z velké nasycenosti trhu s automobily
v eurozóně. Analytici předpokládají, že dříve
nebo později nepochybně dojde k útlumu
poptávky, což může být cyklický jev, stejně
jako vyvolaný nějakou další krizí. Českým
výrobcům v automobilovém průmyslu však
díky nízkým mzdovým nákladům, vysoké
kvalifikaci části zaměstnanců, moderním vý-
robním provozům, špičkovým vývojovým
pracovištím a příznivé geografické poloze
zatím nehrozí. Stejně tak nejspíše ze dne na
den nepřijde žádný šok. Nutno uvést, že
pokud se hovoří o snižování závislosti na
automobilovém průmyslu, musí se přijít
s nabídkou nějaké jiné alternativy. V sou-
časné chvíli však žádná taková, která by
mohla kompenzovat sílu automobilového
průmyslu, neexistuje. V budoucnu by jí
mohlo být např. strojírenství – od energetiky
až po výrobu zdravotnických přístrojů.

Přibližně 98 % průmyslových podnikatel-
ských subjektů je pod domácí kontrolou. Je
ovšem třeba zmínit, že v celkovém počtu je
obrovské množství malých podniků včetně
podnikatelů – fyzických osob. Zahraniční in-
vestoři jsou významní především ve větších
podnicích, jejichž ekonomický význam pře-
sahuje jejich počet. Podle Českého statistic-
kého úřadu dosahují podniky pod zahraniční
kontrolou v průmyslu cca 60 % celkových
tržeb. Přidaná hodnota vytvořená těmito
podniky, která signalizuje význam z hlediska

ekonomického výkonu, dosahuje 500 mld.
Kč, což je zhruba polovina průmyslu celkem.
Podniky pod zahraniční kontrolou hrají nej-
významnější roli ve výrobě motorových vo-
zidel. Vlastnictví některých klíčových prů-
myslových firem zahraničním majitelem
však může rovněž znamenat bezpečnostní
riziko, pokud by tyto osoby konaly v zájmu
cizí moci.

Významné riziko pro český průmysl pak
mohou představovat vlivové a infiltrační
operace zpravodajských služeb cizí moci na-
mířené proti strategickým hospodářským
zájmům ČR, průmyslová a vědecko-tech-
nická špionáž. V případě státem vlastněných
či spoluvlastněných společností se obrana
proti takovému jednání odvíjí především od
náležitého výkonu jeho vlastnických práv.
Zejména u akciových společností s podílem
soukromých subjektů je však s ohledem na
právní rámec často obtížné v jejich rozhodo-
vacích procesech dostatečně zohlednit bez-
pečnostní zájmy státu. Významnou příleži-
tostí a výzvou související s hledáním oboro-
vých příležitostí odbytu průmyslových ko-
modit bude v příštích letech i realizace pro-
cesů spojených s rozvojem digitálního trhu
včetně Průmyslu 4.0, čtvrté průmyslové re-
voluce, založené na komplexním systému
změn v řadě činností, a to nejen v průmys-
lové výrobě. Průmysl 4.0 transformuje vý-
robu ze samostatných automatizovaných
jednotek na plně automatizovaná a prů-
běžně optimalizovaná výrobní prostředí.
Vertikální výrobní procesy budou horizon-
tálně propojeny v rámci firemních systémů,
které budou v reálném čase pružně reago-
vat na okamžitou a měnící se poptávku po
produktech. Jednou z příležitostí je i vytvo-
ření předpokladů pro duální roli Průmyslu
4.0, tj. podporu moderní průmyslové výroby
v ČR, ale i exportu řešení či výsledků vý-
zkumu na světové trhy. Zde se rovněž
uplatní využití digitálních technologií v dal-
ších sektorech hospodářství.

Konkurenceschopný obranný a bezpeč-
nostní průmysl je jedním z předpokladů pro
zajištění podstatných bezpečnostních zájmů

ČR a rozvoje a udržení národních obranných
schopností.

Faktorem důležitým pro udržení, resp.
zvyšování konkurenceschopnosti obran-
ného a bezpečnostního průmyslu je předví-
datelný zdrojový rámec pro oblast obrany,
což je zásadní předpoklad nejen pro efek-
tivní fungování ozbrojených sil ČR, ale je
i důležitým faktorem právě ve vztahu k čes -
kému obrannému a bezpečnostnímu prů-
myslu. Stabilní rozpočtové prostředí umož-
ňuje střednědobé a dlouhodobé plánování
ze strany Armády ČR, a tím dává obran-
nému a bezpečnostnímu průmyslu možnost
na stanovené cíle adekvátně reagovat
a v dostatečném časovém předstihu se
v oblasti výzkumu a vývoje na jejich naplňo-
vání připravit. Jsou tak zesilovány vazby
mezi českým obranným a bezpečnostním
průmyslem a armádou, jakožto referenčním
zákazníkem. Rozhodnutí postupně navyšo-
vat rozpočet MO ve střednědobém hori-
zontu tak, aby mohl v roce 2020 dosáhnout
1,4 % HDP (BS 2015), tak dává obrannému
a bezpečnostnímu průmyslu jistou míru per-
spektivy.

Dalším důležitým faktorem je diverzifi-
kace produkce. Důsledky hospodářských
krizí se v oblasti obranného a bezpečnost-
ního průmyslu projevují se zpožděním
oproti civilním sektorům. Důvodem je fakt,
že odběrateli vojenského materiálu jsou vět-
šinou státní subjekty a peníze na zbrojní ná-
kupy tedy pocházejí ze státních rozpočtů,
které jsou sestavovány na období jednoho
roku, a tudíž nereagují (omezováním roz-
počtů na nákup vojenské techniky) na krizi
okamžitě. Negativní následky krizí podniky
obranného a bezpečnostního průmyslu
omezují či zcela eliminují proticyklickou di-
verzifikací svého výrobního portfolia mezi
vojenskou, duální a civilní produkcí a taktéž
regionální diverzifikací odbytového zamě-
ření.

Pro české výrobce/vývozce je v současné
době největším problémem nedostatek za-
městnanců s technickým vzděláním. Kvůli
tomu pravděpodobně poroste export letos
pomaleji, což může vést i ke zpomalení
české ekonomiky. Nedostatek lidí může od-
razovat zahraniční investory. Zaměstnava-
telé v průmyslu se potýkají s nedostatkem
kvalifikovaných pracovníků některých tech-
nických profesí. Kromě nových investorů
může ČR přicházet i o ty současné. Pro nové
investory nebo při úvahách o rozšiřování
výroby stávajících firem je hledání nových
zaměstnanců překážkou, která je může nas-
měrovat do jiné země. Disproporce mezi
počtem odborníků odcházejících do dů-
chodu v nebližších letech a množstvím kva-
litních absolventů klíčových oborů středních
a vysokých škol by mohla způsobit prob-
lémy jak s případným přísunem zahranič-
ních investic, tak v provozu zavedených
firem. Z tohoto důvodu je třeba problema-
tiku technického vzdělávání všemi zaintere-
sovanými stranami společně řešit.

Svaz průmyslu a dopravy ČR uvádí, že
v průmyslu chybí nejméně 100 tisíc technicky
vzdělaných pracovníků. Zároveň v odvětvích
jako je strojírenství či automobilový průmysl
odejde do roku 2020 kolem 60 tisíc technicky
vzdělaných pracovníků do důchodu. Čás-
tečně by problém s nedostatkem odborných
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pracovníků mohli vyřešit cizinci. Spolupráce
by se mohla rozvíjet hlavně v zemích vý-
chodní Evropy. Najmout zaměstnance ze
„třetích zemí“ je ale pro firmy administra-
tivně náročné a trvá to v průměru jeden rok.

Zásadním krokem pro zlepšení kvality
a atraktivity technických oborů je spolu-
práce škol a firem, především co největší
množství praktické výuky přímo v reálném
firemním prostředí. Z tohoto důvodu došlo
v roce 2013 ke změně zákona o daních z pří-
jmů a zaměstnavatelé spolupracující se ško-
lami mohou od 1. ledna 2014 uplatňovat da-
ňová zvýhodnění na investice do vybavení
k výuce a samotnou výuku žáků a studentů
na pracovišti.

B. Odpovědné instituce v rámci
bezpečnostního systému ČR a základní
nástroje (legislativa, strategie,
koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik

Odpovědné instituce: MPO, CzechTrade,
CzechInvest, MZV

Základní nástroje (strategie, koncepce
EU): Dohody o volném obchodu mezi EU
a jejími členskými státy na jedné straně
a ostatními státy na straně druhé

Základní nástroje (strategie, koncepce ČR:
Exportní strategie ČR pro období 2012 až
2020, Národní inovační strategie, Koncepce
zahraniční politiky, Strategický rámec udrži-
telného rozvoje ČR, Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR pro období 2012

– 2020, Akční plán na podporu hospodář-
ského růstu a zaměstnanosti, Akční plán pro
rozvoj digitálního trhu, Mapa globálních
oborových příležitostí

C. SWOT analýza

Silné stránky
•  ČR je nejprůmyslovější zemí EU.
•  Moderní výrobní provozy.
•  Špičková výzkumná a vývojová praco-

viště.
•  Vysoká kvalifikace části pracovníků.
•  Příznivá geografická poloha.

Slabé stránky
•  Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

některých technických profesí.

Příležitosti
•  Udržení postavení ČR v tradičních prů-

myslových odvětvích.
•  Získání vedoucí pozice v nových prů-

myslových oborech.
•  Zajištění diverzifikace zahraničních od-

bytišť české průmyslové produkce.
•  Zajištění zdrojového rámce pro oblast

obrany ve výši 1,4 % HDP.

Hrozby
•  Výrazná návaznost na jedno průmyslové

odvětví – riziko poklesu poptávky po vý-
robcích automobilového průmyslu.

•  Nedostatečná diverzifikace vývozu prů-
myslové produkce.

•  Významná role zahraničních investorů
ve větších podnicích.

•  Odliv zahraničních investic v důsledku
nedostatku kvalifikovaných pracovníků
v technických profesích.

D. Doporučení k posílení odolnosti:

1. Realizovat pobídky do oborů s vysokou
přidanou hodnotou a do regionů s vy-
sokou nezaměstnaností.

2. Vytvářet nová pracovní místa a podpo-
rovat růst firem zvýšením obchodu
a internacionalizací podnikání, posilo-
vat prestiž ČR ve světě a v mezinárod-
ních organizacích, využívat globální ob-
chodní příležitosti pro růst prosperity
ČR.

3. Spolupracovat při zajišťování českých
oficiálních účastí na veletrzích a výsta-
vách v zahraničí s oborovými asoci-
acemi, Veletržním výborem při Svazu
průmyslu, českými zastupitelskými
úřady a jejich ekonomickými úseky
v zahraničí, agenturami CzechTrade
a CzechInvest včetně jejich zahranič-
ních kanceláří.

4. Realizovat opatření pro zlepšení kvality
a atraktivity technických oborů střed-
ních i vysokých škol a zvýšit investice
do systému vzdělávání.

5. Vytvořit podmínky pro příjem zahranič-
ních středoškolsky a vysokoškolsky
technicky vzdělaných pracovníků. �

Poznamenejte si!

www.dnytepen.cz, www.tscr.cz, www.exponex.cz
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INDUSTRY 5.0 neboli Průmyslová
revoluce v Letňanech

Tímto heslem chtějí organizátoři dát od-
borné veřejnosti najevo, že dělají maximum
pro to, aby všem zúčastněným stálo za to
se PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ PRAHA
2017 zúčastnit. A jaké jsou tedy cíle této
„Průmyslové revoluce“? Především jde
o to, aby bylo vystavovateli zaplněno co
nejvíce z 6 výstavních hal, které areál PVA
EXPO PRAHA nabízí.  Jak toho dosáhnout?
Kromě již osvědčených výhod pro vysta-
vovatele, jako jsou zdarma vstupenky v ne-
omezeném množství, zviditelnění v rámci
reklamní kampaně, možnost pronájmů
sálů pro semináře, workshopy a v nepo-
slední řadě také individuální přístup ze
strany organizátora, je připravena sku-
tečně revoluční nabídka.

Pro vystavovatele, kteří chtějí oslovit zá-
kazníky především z Prahy a oblastí na
sever, západ a jih od hlavního města a vy-
užijí ke své prezentaci právě PRŮMYS-
LOVÉ VELETRHY PRAHA 2017, jsou připra-
veny speciální cenové nabídky a výhody –
např. bonusy podle velikosti výstavní plo-
chy, zvýhodněná cena výstavní plochy pro
stroje atd. Vystavovatelé mohou jako
každý rok přihlásit své nejinovativnější vý-
robky či technologie do soutěže GRAND
PRIX.  Ocenění TOP EXPO si pak odnesou
nejpůsobivější výstavní expozice.
Organizátoři chtějí posílit obory dodava-
telů nástrojů a příslušenství a řadu doda-
vatelů strojů. Veletrh FOR INDUSTRY má
ambici stát se do budoucna specializova-
ným veletrhem zaměřeným na obrábění
a opustit svůj charakter všeobecného prů-
myslového zaměření. Společně s rozšíře-
ním řad vystavovatelů se očekává i zvýšení
odborné návštěvnosti. Nejen aktivním
oslovením návštěvníků z oborů strojíren-
ství, automotive, logistiky, energetiky, ale
především posílením mediální kampaně
a již osvědčenou spoluprací s oborovými
asociacemi, svazy a organizacemi a zajiš-
těním podpory ze strany orgánů státní
správy.

ENERGO SUMMIT, LÍDŘI ČESKÉHO
EXPORTU, 3D EXPO 
i veletrh pracovních příležitostí
Ani v příštím roce nebude chybět atraktivní
doprovodný program – přednášky, semi-
náře nebo workshopy budou po celé čtyři
veletržní dny nepřetržitě probíhat v Kon-
gresovém sále pro 650 osob i v ostatních

zrekonstruovaných menších sálech. První
den veletrhů, 9. května, se uskuteční po-
prvé v rámci PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ
PRAHA akce zaměřená na export a za
účasti vysokých představitelů vlády – LÍDŘI
ČESKÉHO EXPORTU.  Již třetí ročník mezi-
národního ENERGO SUMMITu proběhne
ve čtvrtek 11. května a bude se týkat přede-
vším SMART ENERGY a ELEKTROMOBI-
LITY. Příznivci 3D technologií si přijdou na
své na konferenci a největší výstavě trendů
v oboru 3D tisku v ČR – 3Dexpo. V rámci
doprovodného programu zazní také té-
mata informační a kybernetická bezpeč-
nost, elektronické doklady aj. Na nedosta-
tek technických pracovníků si stěžuje vět-
šina výrobních podniků. PRŮMYSLOVÉ
VELETRHY PRAHA mají za cíl propojit pop-
távku s nabídkou a připravují nově veletrh
pracovních příležitostí pod názvem FOR
JOBS.

PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA
představí v roce 2017 nový obor
Kromě mezinárodního veletrhu strojíren-
ských technologií FOR INDUSTRY se před-
staví i vystavovatelé z oboru, logistiky,
skladování a manipulace FOR LOGISTIC,
neustále se rozvíjející obor informačních
systémů pro průmysl nabídne FOR INFO-
SYS. Ve dvouletých cyklech se konají vele-

trhy FOR SURFACE a FOR WELD a právě
rok 2017 bude patřit přehlídce svařovací
techniky a technologií i povrchovým úpra-
vám. Veletrh výroby, rozvodu a efektivního
užití energie, kromě energie a elektromo-
bility nabídne atraktivní téma SMART 
CITIES – to vše pod značkou FOR ENERGO
Smart. 

Multifunkční areál PVA EXPO PRAHA

Největší veletržní areál v hlavním městě
prošel za poslední roky rozsáhlou moder-
nizací jak výstavních hal, tak zázemí pro
návštěvníky i vystavovatele. V PVA EXPO
PRAHA se ročně uskuteční na 80 akcí
s účastí přes 5600 firem z více než 30
zemí světa a návštěvností téměř 600 000.
Areál byl v březnu 2016 roku rozšířen
o Kongresový sál s ojedinělou kapacitou
650 osob.
Aby mohlo něco lepšího začít a všichni
zúčastnění byli maximálně spokojeni, při-
pravujeme PRŮMYSLOVÉ VELETRHY
PRAHA 2017 v novém a hlavně s vámi. Jak
s vystavovateli, tak s návštěvníky. To, co
se osvědčilo v předchozích letech, dále vy-
lepšujeme a věříme, že příznivý ohlas
budou mít všechny zmíněné novinky,
o nichž budeme průběžně přinášet po-
drobnější informace včetně prezentace vy-
stavovatelů. �
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PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA 2017 v novém – buďte u toho!
Začíná být tradicí, že druhý květnový týden je na výstavišti PVA EXPO PRAHA ve znamení přehlídky
produktů, strojů a nejnovějších technologií z oborů strojírenství, logistiky a energetiky. Ve dnech 
9. – 12. května 2017 se uskuteční PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA a organizátoři pro vystavovatele
i návštěvníky již nyní chystají spoustu zajímavých akcí. 

FOR INDUSTRY | FOR ENERGO Smart | FOR LOGISTIC | FOR SURFACE| FOR WELD | FOR INFOSYS
9. – 12. května 2017 | PVA EXPO PRAHA | www.PrumysloveVeletrhyPraha.cz



Účetní a auditorská společnost Baker
Tilly Czech Republic sídlící v bu-
dově ArtGen v pražských Holešovi-

cích si pro realizaci svých kancelářských
prostor zvolila společnost cre8, která se za-
bývá interiérovým designem pracovního
prostředí, a architektku Terezu Čudovou
Ajmovou.

„Základní myšlenkou bylo navrhnout
prostor pokud možno v souladu s koncep-
tem Living Office. Zároveň bylo nutné co
nejefektivněji využít daný půdorys pro 22
zaměstnanců s možností budoucí expanze
až na 30 zaměstnanců,“ popisuje Tereza
Čudová Ajmová s tím, že společnost Baker
Tilly požadovala kromě pracovních míst
také umístění recepce, kuchyňky, archivu,
zasedací místností a šatny. „Půdorys je
z velké části řešen jako open-space. Vý-
razně jsme ale posílili poměr prostor urče-
ných pro relaxační a komunikační zóny za-
městnanců včetně využití rozlehlé terasy.“

Při realizaci byly použity produkty zna-
ček Herman Miller, BuzziSpace, Sancal,
ENEA. Ve všech případech jde o špičkové
produkty, které se vyznačují vysokou kva-
litou zpracování a vykazují mimořádné er-
gonomické vlastnosti. „Platí to především

pro kancelářský nábytek americké značky
Herman Miller, jehož jsme výhradním dis-
tributorem pro Českou republiku a Sloven-
skou republiku. V Baker Tilly jsou to napří-

klad pracovní křesla Mirra a Setu či výš-
kově stavitelné stoly,“ říká Jan Bastař, jed-
natel cre8.

BuzziSpace se specializuje na čalouněný
nábytek a hlavně prvky, snižující hladinu
hluku. „Z jeho produkce jsme při realizaci
využili především akustické prvky. Právě
neustálý hluk a šum je totiž nejčastěji zmi-
ňován jako negativní prvek kanceláří typu
open-space,“ vysvětluje J. Bastař. Akus-
tické 3D panely Buzziresofuser jsou tvaro-
vány tak, aby „absorbovaly“ různé frek -
vence. Pro optimální „výkon“ je tedy po-
třeba instalovat více různých typů vedle
sebe. 

„Chtěli jsme mít příjemné pracovní
pros tředí, které vyhovuje zaměstnancům
i provozu firmy a ve kterém se budeme
dobře cítit,“ připomíná Jiří Medřický, ma-
nažer společnosti Baker Tilly Czech Repu-
blic. Proto jsou v kancelářích také rela-
xační zóny s nábytkem, který není typicky
kancelářský. Jde třeba o barové židle u za-
sedacího stolu, čalouněné pufy, určené ke
krátkodobému posezení při rychlých kon-
zultacích s kolegy u jejich pracovních
stolů, návštěvnická zóna s pohodlným se-
dacím nábytkem pro rychlá jednání

Přívětivá kancelář pro Baker Tilly
Administrativní budovy se dnes staví téměř výhradně na spekulativní bázi bez toho, že by v době
projektování a zahájení výstavby byly známy jejich budoucí uživatelé. Developeři je tak koncipují jako
otevřené prostory s vysoce variabilním potenciálem, aby si je nájemci mohli co nejsnáze přizpůsobit
svým požadavkům. Firmy, které v nich najdou domov, mají tak v zařizování volnou ruku a mohou zvolit
koncept otevřených i uzavřených kanceláří či jejich kombinaci. 
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Jan Bastař, jednatel společnosti cre8 

Koncept Living Office



a další. Prostor se vyznačuje mimořádnou
variabilitou. Zaměstnanci tak mohou vy-
užívat různá pracovní prostředí podle
toho, co jim v daném okamžiku a pro
daný úkol vyhovuje. „Vytvořili jsme třeba
malý uzavřený box určený pro vyřizování
hovorů nebo pro krátkodobou soustředě-
nou práci,“ připomíná Tereza Čudová Aj-
mová. Právě ten patří podle Jiřího Me-
dřického k velmi frekventovaným. Ale
není to jediné oblíbené místo. „Pro mne
překvapivě je velmi používán také stůl za
recepcí ke společným obědům a kávám,“
doplňuje Medřický s tím, že s celou reali-

zací jsou velmi spokojeni: „Myslím, že by-
chom moc lepších věcí nevymysleli.“

„Svět práce se mění. Je stále více pro-
vázaný a konkurencí už není jen firma ze
sousedství, ale společnosti z celého světa.
To si uvědomují nejen zaměstnavatelé, ale
také zaměstnanci. Jsou sebevědomější ve
svých požadavcích i ve svých očekáváních
týkajících se kariéry, pracovního zařazení
i podmínek. Pokud firma tato očekávání
nenaplní, jdou jednoduše jinam. Jsou to

přitom právě zaměstnanci, motivovaní, lo-
ajální, kreativní a dostatečně sebevědomí,
kteří ,dělají‘ firmu. Bez nich žádná firma,
byť se sebelepším produktem a výrobním
programem, neobstojí. K udržení lidí ve
firmě dnes nestačí jen dobré platové ohod-
nocení, roli hraje i celá řada dalších faktorů
včetně pracovního prostředí. Právě toto se
snaží reflektovat koncept Living Office,
který se snažíme implementovat do čes -
kého prostředí.“  �

V obrovských otevřených kancelářských prostorách se před
lety zhlédly snad všechny tuzemské firmy a ne a ne je to
pustit. Průzkumy potvrzují, že kromě takřka neustálého

šumu a pohybu nás v takovém prostoru nejvíce trápí nedostatek
soukromí. 

Věřte nebo ne, účinné a efektivní řešení tohoto problému ale
existuje. A je dokonce velmi jednoduché. Je to stará známá tele-
fonní budka! Je o něco sofistikovanější než ty, které ještě před

dvaceti lety byly na každém rohu, ale je také elegantnější, barev-
nější a hlavně útulnější. Sice v ní chybí telefonní přístroj, ale jinak
v ní najdete vše, co potřebujete - sedátko a stolek na psaní pozná-
mek či k odložení notebooku, pokud budete se svým protějškem
komunikovat třeba po Skype. Samozřejmostí je osvětlení, elek-
trická zásuvka a řízené větrání. Přece jen jde o malý prostor, kde
se rychle vydýchá vzduch… 

V kancelářích může budka stát kdekoli. U stěny, což může dodat
ještě větší pocit soukromí a bezpečí, u okna, pokud si chcete
během hovoru dopřát výhled, mezi pracovními stoly či poblíž ku-
chyňky. Díky prosklení nebude nikde působit jako rušivý element.
Navíc si můžete vybírat z několika barev, materiálů a rozměrů,
včetně varianty pro dva, určené třeba i k pracovnímu jednání. A to
nejlepší nakonec – je dokonale zvukotěsná! 

„Když jsme s ,budkami‘ Framery začínali, počítali jsme, že o ně
bude v České republice zájem a že jich ročně prodáme kolem pa-
desáti. Zájem uživatelů, správců a projektantů kanceláří ale pře-
konává naše očekávání. Zatím jsme za necelé dva roky na 150 ku-
sech,“ říká Jan Bastař, jednatel společnosti cre8, která se zabývá
interiérovým designem pracovního prostředí a je výhradním dis-
tributorem akustického nábytku finské značky Framery pro český
a slovenský trh. Z renesance telefonních budek tak těží spousta
uživatelů nových či rekonstruovaných kancelářských objektů.
„Z našich klientů je mají ve svých kancelářích například Amazon
Bratislava, Oracle či Showmax,“ doplňuje J. Bastař. A malá po-
známka na závěr. Pokud někdo v „budce“ vyryje srdíčko s mono-
gramy, či svůj podpis, že tam byl, má jistotu, že o drahocennou
památku nepřijde. Zařízení má vlastní konstrukci a může jít při stě-
hování firmy pohodlně s vámi. �
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Proč spolupracuji s cre8
Ing. arch. Tereza Čudová Ajmová:
V případě cre8 je pro mě prioritní kva-
lita dodávky jako celku. Jednotlivé pro-
dukty se dají sehnat z různých zdrojů,
ale pro mne je důležité moci se spoleh-
nout na bezproblémovou realizaci ce-
lého interiéru. Od konkurence se cre8
liší především kvalitou a komplexností
svých dodávek (od typového nábytku
přes atypické prvky až po svítidla
a podlahové krytiny), ale zároveň s ma-
ximálním důrazem na detail. Oceňuji
také dlouhé záruční doby.“

Když zazvoní telefon
Crr, crr, crr!!! Mobil zvoní na vašem pracovním stole! Popadnete ho a s provinilým výrazem vyrážíte
hledat místo, kde budete mít alespoň trochu soukromí. Tušíte totiž, že téma se může každou větou
změnit... Doba i lidé kolem nás vyžadují okamžitou komunikaci a pracovní prostory velkých
společných kanceláří či open space na to nejsou většinou připraveny.



Ignorování uvedeného článku Deklarace
práv občana vytvářelo sociální nerovnost
již od devatenáctého století. Vyostřilo do

krajnosti vztahy mezi vlastníky výrobních
prostředků a půdy proti dělníkům a v ko-
nečné fázi vedlo k revolucím a krveprolévání
odůvodněných falešnými teoriemi, předsta-
vami a hesly. Z nich se vyvinul odpor k teh-
dejší společnosti. Teorie o třídním boji lega-
lizovala popravy nesčetných skupin obyvatel
a ovlivnila vnímání světa stovek milionů lidí.
Bezobsažné a vědecky nedoložené názory
o idealizované budoucnosti socialismu a ko-
munismu se snažily vypovídat o nereálných
typech uspořádání společnosti. O zapome-
nutých faktorech, které vytvořily napětí a ne-
návist jen malý počet příkladů: Vymyšlené
nejsou francouzské zákony z roku 1841, které
zakazovaly práci v továrnách dětem mladším
osmi let, ani britské zákony z roku 1842 zaka-
zující práci v dolech dětem mladším deseti
let. Rozvíjející se městská bída se v této době
stala otřesnější, než venkovská bída starého
režimu. Takové i další spoušťové mecha-
nizmy uvedly do života teorie, které málem
zničily svět. Ostatně ještě ve čtyřicátých le-
tech minulého století zahynula při provalení
podmořského dolu ve Whiteheadu ve Velké
Británii řada mladistvých vozičů huntů. Není
se proto co divit, že bezmoc a vztek rostly ži-
veny reálnou bídou dělníků.

Před lidstvem stojí ve 21. století hledání
dosud neznámých nástrojů k reparaci kom-
plikované celosvětové situace a nahromadě-
ných problémů. Hromadění soukromého ka-
pitálu vedlo a i nadále vede k vysoké koncen-
traci bohatství a tím i moci v rukou nepatr-
ného počtu jedinců. Výsledkem byl a bude
i nadále hromadění rozporů a nenávisti. Lite-
ratura 19. století dostatečně dokládá život
a úroveň různých skupin obyvatel. Historická
analýza vztahů zejména mezi průmyslem
a společností by měla ukázat trajektorii ve-
doucí z tohoto dilematu. Protože se však
mezi tyto dva na sobě závislé soubory do-
stalo mnoho dalších faktorů jako je růst svě-
tové populace, vyčerpávání dostupných su-
rovin, již brzy očekávaný nedostatek pitné
vody, až dosud neznámé nemoci s pande-
mickým rozsahem, problémy se získáváním
a využíváním zdrojů energie i teoreticky řeši-
telný problém nerovnoměrnosti čehokoliv ve
světovém měřítku. Proto nelze konsensuálně
a vědecky podloženě vytvořit reálné strategie
o budoucím fungování světa. Chudé státy
nemají a nebudou mít vlastní prostředky na
výstavbu průmyslu. Také z tohoto hlediska je
pochopitelná migrace nejen jako cesta do
bohatšího prostředí, ale také jako přesun
z pouští nebo oblastí zničených válkami a su-
chem do systému, který má a bude mít prů-
myslové zázemí a přiměřené průmyslové
zdroje pečlivě vybudované a udržované s vě-
decky i technicky podloženými programy do
budoucnosti. Vztahy mezi vyrobenými hod-

notami, spotřebou na hlavu a životní úrovní
jsou faktem. 

Jediným hybatelem světa 
nejsou jen finance 
Nerovnost rozdělení bohatství dosahuje
v současné době obludných rozměrů. Je-
dinci jsou bohatší než celé státy. Tato situace
je zákonem petrifikována a bohatství jednot-
livců střeží armády vybavené zbraněmi
schopnými zničit svět. New Deal presidenta
Roosevelta zavedl regulující prvky, které
umožnily kontrolu státu nad hospodařením
podniků. Další zpomalení nerovnosti majetku
přinesl konec druhé světové války. To proka-
zuje, že jsou dosažitelné reálné možnosti ro-
zumného vývoje systému nazývaného kapi-
talismus, a to trvale a bez dalších celosvěto-
vých krizových jevů. V éře globálního tržního
systému se téměř neuplatňují charakteris-
tické zákonitosti kapitalismu analyzované vě-
decky Marxem. Výše cen hmotných i ne-
hmotných produktů jsou výsledem rozhod-
nutí mocných sdružení i jednotlivců a mají
jen málo společného s řetězcem charakteri-
zujícím narůstání hodnoty výrobku od ná-
kladů na výzkum a vývoj ke stanovení tržní
ceny. Je proto na místě specifikovat na zá-
kladě znalostí historického vývoje a součas-
ných vědomostí a zkušeností nástroje, které
by spravedlivěji a efektivně regulovaly pří-
nosy z nové a ohromující světové technolo-
gie a ekonomiky 

Evropan, který nevnímá dění mimo konti-
nent, je informován o nesplatitelném dluhu
Řecka. V analogické svízelné pozici jsou i mi-
moevropské státy. Příkladem je Latinská
Amerika. Argentina není schopná splatit svůj
obří dluh a to znemožňuje seriózní rozvojo-
vou politiku. 

O tom, že jediným hybatelem světa nej -
sou jen finance, svědčí snaha reparovat mi-
nulá chybná rozhodnutí. Ocelová srdce USA
(Detroit, Cleveland) a Německa (Essen, Düs-
seldorf) v důsledku výhradní kalkulace ceny
oceli ztratila nejen historicky ohromný vý-
znam pro stát, ale i desetitisíce pracovních
míst. Návrat slávy ocelářů se stává bez
ohledu na ceny předmětem seriózních poli-
tických úvah, které by zájmy státu, zaměstna-
nost a tím i sociální problémy kladly na vyšší
příčku, než zaujímala cena oceli. O tom, že
tyto a mnohé další případy budou vytvářet
mezistátní střety opírající se o současnou le-
gislativu, není pochyb. Pokud regulující zá-
sahy prezidenta Roosevelta včetně zavedení
extrémních daní i přes tvrdé konflikty
a odpor průmyslových vlastníků byly prove-
ditelné ve třicátých letech minulého století,
není pochyb o realizovatelnosti zásahů poli-
tické moci zejména do hospodaření prů-
myslu i v budoucnosti, ale co nejdříve. Vý-
znamným nástrojem, který by umožnil pře-
tnout mohutnící spirálu nerovnosti a znovu

převzít kontrolu nad její dynamikou, je pro-
gresivní světová daň z kapitálu. V rámci ta-
kového politického řešení by byly vymazány
daňové ráje. Průhlednost v majetkových
otázkách by byla jedním z faktorů vytvářejí-
cích účinnou regulaci bankovního systému
a mezinárodních finančních toků. Přestože
představa celosvětové daně je zřejmou uto-
pií, dala by se aplikovat v Evropě, kde by ji
mohly zavést ty státy, které by si to přály.
Identifikace veřejné moci v tomto i v dalších
příkladech by pomohla zjistit, jestli je pos -
tupné budování sociálního státu přizpůsobe-
ného potřebám 21. století možné. Finanční
krize z let 2007 – 2008 se může opakovat
třeba i v podobě, která by mohla rozvrátit
dnešní až dosud „mírně“ nestabilní světové
hospodářství. O efektivnosti vládních zásahů
vypovídá fakt, že v této krizi vlády a národní
banky bohatých států nenechaly padnout fi-
nanční systém a souhlasily s dostatečnými
injekcemi likvidity. Řešení krize prokázalo ne-
zastupitelnou roli národních bank, které jsou
jedinou veřejnou institucí, jež v době nouze
umožňuje zabránit zhroucení celé ekonomiky
a společnosti. Přesto pragmatická politika po
roce 2008 nepřinesla dlouhodobou odpověď
na problémy, mezi které významně patří pro-
hlubující se nerovnost. Nedávná vysvětlení
vedoucích světových ekonomů, že se před
krizí nechali ovlivnit světovými mýty, je prů-
hledně dětinské.

Rozhodující je okamžitý zisk

Růstové tendence vyhlížejí dlouhodobě a tr-
vale neutěšeně, závislost států s jednostran-
nou orientací na výrobky, jejichž odbyt může
kolabovat den ze dne, se týká například
i automobilového průmyslu a tím významně
i České republiky. Udržitelný rozvoj, o kterém
se hodně hovoří zejména z hlediska ochrany
životního prostředí, ale i ekonomického a so-
ciálního rozvoje, nestojí dlouhodobě na pev-
ných představách. „Návrat státu“ má dnes
mnohem vyšší váhu než kdy jindy. Veřejná
moc má mít v ekonomickém a společenském
životě ústřední roli. Bohužel jsou i v této zá-
sadní otázce nesmiřitelné rozpory. Přesto se
daří v některých oblastech nalézat nové ná-
stroje, které by ukončily kontrolu bezuzdného
finančního kapitalismu, modernizovat a do
hloubky proměnit systémy odvodů a výdajů.
Takové zadání je výzvou, kterou je nezbytné
a nevyhnutelné řešit. Příkladem je moderní
přerozdělování zejména ve prospěch školství
a zdravotnictví, které zohledňuje nejen filo-
zofické a politické tradice, ale v Preambuli
americké Deklarace nezávislosti z roku 1776
se stanovuje, že všichni mají právo být
šťastni. Existující nerovnost je přijatelná,
pokud je v zájmu všech. 

Mezi významné nerovnosti patří přístup
k univerzitnímu vzdělávání. Vysoké náklady
na prestižních univerzitách v USA automa-

Zapomenutá minulost a riziková budoucnost vztahů 
mezi průmyslem a společností
Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek (první článek Deklarace práv
člověka a občana, 1789).
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ticky vyřazují řadu budoucích potenciálně pří-
nosných uchazečů. Ke cti Evropy je nezbytné
konstatovat, že v ní není přístup k universit-
nímu vzdělání omezen movitostí uchazeče,
ale výhradně jeho schopnostmi. 

Předpokládat dosažení zásadního bez-
konfliktního souhlasu s restrukturalizací
státní moci je iluzí. Řada zásadních prob-
lémů zůstane otevřená pro celosvětové ře-
šení: demokratická askeze definovaná jako
omezení osobní spotřeby ve prospěch bu-
doucích generací není požadována a tím
méně odsouhlasena vlastníky vysokých ma-
jetků, a proto zůstává v tržním systému
téměř neznámou vizí. Nástroje na regulaci
světové spotřeby nebudou zřejmě na po-
řadu dne až do té doby, kdy se reálně ukáže
její nezbytnost pro udržení a zachování
druhu homo sapiens. Pokud takové pově-
domí následované činy nepřijde již pozdě.
Přesto by měly být zahájeny pokusy o vy-
tvoření netradičního řešení do vztahu mezi
státem, vlastníky kapitálu i půdy a obyvatel-
stvem. Katastrofické vize o zhroucení světo-
vého systému s hrůznými důsledky pro lid-
stvo a přírodu jsou až dosud soustředěny na
udržitelnost životního prostředí jako na
problém, který začíná být měřitelný. Nega-
tivní vliv dopravy, průmyslu i sociální spo-
třeby na přírodu je prokázanou skutečností.
Všechny potenciálně negativní jevy by měly
být komplexně a dlouhodobě hodnoceny.
Problémy vznikající nakládáním nebo spíše
zneužíváním nedostatečných zákonů týkají-
cích se odpadů obohatily nesvědomité je-
dince, sanací připravily stát o finanční pro-
středky a kontaminovaly životní prostředí
včetně podzemních vod. Zvláštní kapitolou
jsou odpady jaderné. Hnací silou mírového
jaderného programu byla snaha soustředit
se na výrobek, tedy na front end. Konce pa-
livových cyklů – back end – byly ponechány
bez okamžitého řešení a dohánějí se hle-
mýždím tempem, pokud vůbec. 

Analogické problémy vznikaly a vznikají
v místech zásahů do zemské kůry. Prvky ne-
škodné v podloží jsou jedem v životním pro-
středí. Zdánlivě jednoduché problémy z od-
padového hospodářství mohou ovlivnit kva-
litu populace. Moderní žárovky obsahují ne-
patrné množství rtuti. Odhození použité žá-
rovky zvyšuje koncentraci rtuti v ovzduší
a tím negativně působí na mozky obyvatel.
Nesčetné staré i nové nečistoty v kombinaci
s látkami, které člověk vyrábí a jež příroda
nezná, mohou být faktorem, který ovlivní ži-
votní funkce člověka až k jejich zničení. Úby-
tek spermatu mužů může mít i takový kon-
text. Kombinace jedů v ovzduší má zřejmý
vliv na kvalitu životního prostředí. Negativní
působení odpadů ze společnosti i z prů-
myslu, ale nových potenciálně sloučenin
a biologických produktů s neověřenými do-
pady, zatím nikdo nehodnotí strukturálně
a obecně se bere jen celkové znečištění.
Zrychlení růstu výroby je rychlením tvorby
odpadů. Analogicky lze rozebrat každý pro-
dukt člověka, pokud přesáhne dnes neznámé
meze ať sám nebo v kombinaci. Samočistící
systém člověk systematicky likviduje. Pří-
rodní systémy, nejen deštné pralesy, až
dosud schopné udržovat rovnováhu v atmo-
sféře, jsou ničeny pro zisk. Rostoucí počet
obyvatel světa i nároky jednotlivců na hmot-
nou i nehmotnou spotřebu neustále rostou.

Řízené zpomalení růstu spotřeby je v tržním
systému prakticky neuskutečnitelné. Rozho-
dující je okamžitý zisk. Čerpání světových
zdrojů čehokoli a hromadění jakýchkoliv od-
padů má ale své, i když kvantitativně obecně
neznámé meze.

Proti individuálnímu teroru 
není obrany 
V uplynulém desetiletí se stal novou celosvě-
tovou hrozbou pro společnost i její struktury
terorismus. Jeho lví podíl generují rozdílné
názory mezi muslimy a euroatlantickou civi-
lizací. Etika jako soubor pravidel určujících
zásady přístupu mezi lidmi je u obou výrazně
odlišná a v následující generaci neodstrani-
telná. Studená válka z minulého století měla
jistá pravidla, která porušovaly obě strany
konfliktu, ale strach z nukleární války je držel
na uzdě. Paradoxně tak jaderné zbraně při-
spěly k udržení míru. Tato pravidla již prak-
ticky globálně vymizela.

Sebevražedný systém založený na teroru
jedinců proti společnosti vytváří naprosto
odlišný a zřejmě neřešitelný dlouhodobý
problém. Jeho počátky spadají do doby bez-
prostředně před koncem druhé světové
války, kdy sebevražední kamikadze způsobili
loďstvu USA výrazné škody. Dalším parado-
xem je, že použití jaderné bomby takový
způsob boje ukončilo. Proti individuálnímu
teroru, provozovanému dnes i dětmi, není
obrany. Současný přístup sebevražedných
teroristů zřejmě rychlou koncovku nenabízí.
Taková situace vytváří největší hrozbu sou-
časného světa. Pokud se hovoří o světové
válce proti terorismu, tak je nezbytné rozlišit
jednotlivé formy teroru. Jako teror bývá
označován i národní boj za nezávislost
i snaha odstranit diktátory a další mnohé
důvody jsou jistou formou teroru. Vedení
válečných akcí států bez souhlasu OSN je
rovněž kategorií teroru. Po druhé světové
válce se rozhořel významný počet lokálních
válek: Vietnam, válka v Zálivu, v Bosně,
v Kosovu. Teoreticky všem měla zabránit
OSN v souladu s její Chartou. Nestalo se
tak. Proto se usměrnění mezinárodních
vztahů neobejde bez významné reorgani-
zace OSN. Situace je neudržitelná. Dokazuje

to ostudná neschopnost Rady bezpečnosti
zabránit válce v Iráku. Přiznání této kolosální
chyby nic nezmění na následcích, které vy-
volala. Velmi správným krokem pro budouc-
nost by bylo dosažení stavu, ve kterém by
se vztahy a záměry řídily opravdu principy
Charty OSN. Vážným nebezpečím, které nás
dnes ohrožuje, je neuspořádaná světová le-
gislativa tak, aby nevládly zákony džungle,
kde se projevuje teror jako důsledek zaosta-
losti a zoufalství pro významnou většinu.
Mezi projevy terorismu patří i použití zaká-
zaných zbraní na příklad bílého fosforu. Te-
rorismus mající mnoho dnes známých
i dosud nepředstavitelných tváří předsta-
vuje problém, který zřejmě pronikne i do
příštích desetiletí. Zvláštní formou státního
terorismu je postoj Turecka k otevření hra-
nic EU pro uprchlíky. Ta je ale řešitelná sa-
motnou EU, protože ostraha vnějších hranic
je její zákonnou, i když trestuhodně opome-
nutou povinností. Mezi další stejně závažné
problémy patří rychlé ničení životního pro-
středí a samotných podmínek pro přežití lid-
stva, prohlubování chudoby, nezdravost,
hlad bezpočtu milionů. V dnešním světě je
mnoho dalších závažných problémů, které
nejsou řešeny a jenž mohou kdykoliv vyvřít
na povrch a ohrozit seberacionálnější řešení
vztahů mezi kapitálem a společností. V co
může vyústit globální frustrace, nové stěho-
vání národů a pocit zbytečnosti u milionů
bez práce?

Změna klimatu je důvodem pro přesuny
stovek milionů obyvatel světa a tím vyvolání
nezvladatelných rizik a teroru.

Jestliže celé lidstvo akceptuje dnešní
model rozvoje průmyslových zemí, bude to
znamenat, že v roce 2030 bude na zemi 8 mi-
liard lidí, kteří budou mít roční spotřebu
energie 32 000 Mtmp (3 x více, než byla spo-
třeba v roce 2003) a do atmosféry bude vy-
pouštěno 19 miliard tun CO2 (tento příklad
vychází ze současné průměrné evropské spo-
třeby). Je třeba nalézt jiné modely rozvoje,
než je náš stávající. Do celosvětové spotřeby
je nezbytné zahrnout i oprávněné požadavky
rozvojových zemí. Zodpovědnost zůstává na
průmyslových státech, které musí vytvořit
a uvést do praxe nové modely, schopné za-
jistit životní úroveň a kvalitní život pro
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všechny, přičemž bude nutno snížit přehnané
nároky.

První energetická strategie 

Hodnocení perspektiv vývoje světového hos-
podářství z ekonomických, ekologických, so-
ciálních a geopolitických rizika výstižně for-
muloval 19. Světový energetický kongres
(World Energy Council – WEC) konaný v září
2004 v Sydney. Vyjádřil s ohledem na tyto
i další problémy naléhavost opatření a akcí
k jejich řešení. Globální světová situace vy-
tváří kritický problém, jehož řešení nelze od-
dalovat. To co platí pro energetiku, platí i glo-
bálně pro průmysl. K dílčímu a závažnému
problému nejen světové energetiky, ale
obecně platných i o průmyslu, se kriticky vy-
jadřuje WEC. Zajištění budoucnosti lidstva
akcentovalo tři „A“ – Accessability – Availi-
bility – Acceptability, tj. dostupnost energe-
tických zdrojů pro každého, pohotovost ener-
getických služeb zejména z hlediska spoleh-
livosti zásobování a její přijatelnost širokou
veřejností. Realitou ovšem je, že ani jedno
z těchto tří A není celosvětově dosažitelné.
O energii hovořím proto, že její dostatek
ovlivňuje společnost i průmysl. Přesto není
dostatek energie přirozeným právem člo-
věka.

K problému jejího dostatku platí, že ener-
gie je zdrojem blahobytu a zdrojem reálných
i potenciálních rizik. Jako příklad: v souvi-
slosti s vyčerpáváním fosilních paliv se ho-
voří o nových zdrojích energie. Ale nové
zdroje energie:
•  s výhledem na třicet let nejsou až dosud

známé žádné nové zdroje, které by se
mohly významným způsobem podílet na
dodávce energie.

•  výzkum zaměřený na slučování lehkých
jader vývojem fúzního reaktoru ITER pro-
kazuje, že využití takových jaderných reakcí
je za viditelným horizontem třiceti let.

•  využití solární energie umístěním rozměr-
ných polí fotovoltaických článků do kos-
mického prostoru s přenosem energie na
zemský povrch pomocí decimetrových vln
je ve stadiu základního výzkumu.

•  světový problém využití solární energii na
pouštích k výrobě vodíku zůstává vzdále-
nou vizí.
Přes mohutný pokrok světového poznání

a jeho aplikací platí v podstatě totéž pro ana-
logické porovnání všech průmyslových
oborů.

Budoucí řešení je životně závislé na poli-
tickém, legislativním, ekonomickém, techno-
logickém, sociálním a ekologickém prostředí
státu. Proto vlády průmyslových i rozvojo-
vých zemí, které si uvědomily rizika plynoucí
z neschopnosti tržních nástrojů vytvořit ko-
herentní energetickou a tím i průmyslovou
politiku, usilují o zásahy státu schopné okam -
žitě i dlouhodobě zabezpečit spolehlivě fun-
gující hospodářství. Národní strategie vypra-
cované s taktickým i strategickým horizon-
tem nejen v průmyslově vyspělých, ale také
v rozvíjejících se zemích, analyzují možnosti
státu v daném ekonomickém prostředí a usi-
lují o vytvoření nástrojů k omezení nebo pře-
konání rizik. Není náhodné, že první energe-
tická strategie, tj. specifikace nástrojů dlou-
hodobého plánování, vznikla v USA – zemi
svobodného obchodu. Přesto neformulují ja-

kékoliv státní strategie nutnost řešit reálně
nejen současné problémy, ale ani rizika, která
již vystupují za horizontem, pokud již nejsou
přítomná.

Podmínkou přijatelnosti průmyslové bu-
doucnosti je souhlas veřejnosti podložený
fakty. Nedostatečná informovanost veřej-
nosti je celosvětovým faktorem. 

Jak hodnotit pojem investor

Zdá se, že proces sbližování úrovně jednotli-
vých států a dohánění rozvinutých států roz-
víjejícími se je zčásti svým způsobem nastar-
tován. Přesto přetrvávají významné nerov-
nosti mezi bohatými a chudými státy. Nic ne-
naznačuje, že by se tak dělo díky investicím
bohatých do chudých států a naopak se zdá
být slibnější, pokud chudé státy investují do
své vnitřní ekonomiky samy. Hodnocení není
jednoduché, protože je silně ovlivněno de-
mografickou i čistě ekonomickou rovinou.

Zřetelné a trvalé vysvětlování hospodář-
ské strategie státu je podmínkou pro dosa-
žení souhlasu veřejnosti s programy rozvoje
a alespoň známých, i když jen intuitivně po-
znaných rozvojových tendencí pro nejbližší
roky. Vysvětlení průmyslové budoucnosti
světa se neobejde bez pochopení širších sou-
vislostí se světovou a evropskou situací.
Vzdělávání veřejnosti se bohužel nezúča-
stňují systematicky sdělovací prostředky
soustředěné na zábavu a na krizové jevy.
Velmi markantním jevem současnosti je ná-
růst publicity iracionálních společenských
projevů svádějících veřejnost z cesty poznání
a následného pochopení. Tato medializovaná
iracionalita se tváří jako podpora svobodě
poskytováním absurdních a nesmyslných in-
formací bez rozlišení jejich významu a věro-
hodnosti. Platilo to dosud, ke škodě věci,
i o medializaci energetiky a v tom i obnovi-
telných zdrojů.

To svádí veřejnost z cesty poznání a ná-
sledného pochopení. Týká se to i medializace
průmyslového rozvoje.

A opět příklad z energetiky. Výroba elek-
třiny je pouze částí energetického hospodář-
ství a neřeší souvislosti s koncem uhlovodí-
kového věku, tedy s vyčerpáním ropy a zem-
ního plynu ve 21. století. Dostatek elektřiny

může přechodem na vodíkové hospodářství
zabezpečit náhradu kapalných paliv pro do-
pravu i průmysl. Pokud by ale každý dopravní
prostředek měl v období několika roků přejít
na vodíkové palivo, byl by takový zásah celo-
světově nejrozsáhlejší průmyslovou změnou
technologie, kterou lidstvo zažilo a náklady na
ni by přesáhly dnes rozumně myslitelné
meze. Cílené soustředění na obnovitelné
zdroje přehlíží problémy spojení s očekáva-
ným přechodem na vodíkové hospodářství. 

Téměř všechna hodnocení národního dů-
chodu vycházejí chybně pouze z pojmu
hrubý domácí produkt (HDP). Ten měří cel-
kový objem všech statků a služeb vytvoře-
ných v průběhu jednoho roku na území státu.
Od takové hodnoty HDP je třeba odečíst opo-
třebení budov, strojů, dopravních zařízení po-
užívaných v průběhu daného roku. Odečte-
ním znehodnoceného kapitálu dostaneme
čistý národní produkt, který je rozhodující pro
hodnocení úrovně státu. Poté je třeba připo-
číst či odečíst čisté příjmy ze zahraničí, takže
země, v níž všechny podniky a kapitál patří
zahraničním vlastníkům, může vykazovat
velmi vysokou domácí produkci, ale má vý-
razně nižší národní důchod o zisky, které ply-
nou do zahraničí. 

Z tohoto hlediska je nezbytné hodnotit
pojem investor. Ten není božskou bytostí při-
nášející do země kapitál, ale činí tak s očeká-
váním budoucího trvalého zisku. Pokud navíc
využívá státní podpory, doma vyrobenou
energii, dopravní systémy, kvalifikovanou
pracovní sílu a další přínosy, potom je přínos
na straně investora a dlouhodobé krácení
HDP realitou. Čisté příjmy ze zahraničí jsou
v bohatých státech vyšší. Některé státy – Ja-
ponsko, Německo, ropné země a v menším
rozsahu i Čína nahromadily v minulosti vý-
znamné pohledávky vůči zbytku světa (i když
výrazně nižší, než za koloniálního období).

Z hlediska čistého HDP stojí za úvah ana-
lýza hospodaření s československým státním
majetkem po roce 1989. Před tímto datem stát
vlastnil prakticky vše. V období několika let
přešel do rukou zahraničních vlastníků, často
bez znalosti jejich původu a původu vlože-
ných prostředků. Majiteli se stali i čeští ob-
čané, i když příklad Poldovky ukazuje, že svě-
toznámý podnik šlo likvidovat velmi rychle.
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Mezi privatizační katastrofy patři dodnes OKD.
Výsledem je podle některých pramenů odté-
kání 400 miliard korun i více ročně. 

Dnes již nemůžeme přehlédnout rizika
komplexu možných příčin a následků s kata-
strofickým koncem ve vztahu k průmyslové
výrobě a vlastnictví půdy. Absolutistické
a jednostranně orientované tendence se
vždy ukázaly v minulosti pro lidstvo
zhoubné. Studium historie může napomoci
při hledání správných cest. Dnes již víme, že
člověk byl v celé své historii největším škůd-
cem lesa. Také víme, že člověk má dostatek
energie k tomu, aby zničil celou biosféru. Bu-
doucí očekávaný růst lidské moci musí být
provázen růstem poznání a růstem odpověd-
nosti. Při rozhodování nemůže stát stranou
etika: Žádná dobrá strategie se neobejde bez
respektování systému hodnot, neobejde se
však ani bez její petrifikace tak, aby zákonná
moc měla dost prostředků pro řešení kon-
fliktů. Teprve technika s etikou mohou vytvo-
řit dobré smíšené normy, které povedou
k přijatelnému konsensu.

K rozkolísání tradičních hodnot jako riziku
pro současnost a budoucnost dejme slovo fi-
lozofovi: Zdeněk Mahler o ztrátě tradičních
hodnot píše: „Je záchranným pásem pro
společnost živelné podnikání a individuální
kořist? (Společnost je abstraktum, existují
pouze jednotlivci – ať se každý postará sám
o sebe). Co s rozkolísáním hodnot (rodina,
rod, vlast, morálka, právo, pravda i krása)?
Filozofie postmodernismu, která neguje tra-
diční hodnoty, rezignovala na objektivní po-
znání a uznávala jen absolutní relativitu.
Vládnutí si vyhradily tzv. elity s výsadami
a pravomocemi, ale bez odpovědnosti. Do-
pustíme, aby nás peníze opanovaly?“
A k tomu je nezbytné dodat čtvrté významné
kritérium z kongresu WEC. Tím je odpověd-
nost politiků za aktivitu i za nečinnost.

O vážnosti budoucích problémů zaměře-
ných na životní úroveň společnosti plynoucí
z odlivu zisků z České republiky svědčí text
Úřadu vlády České republiky: „Analýza od-
livu zisků: důsledky pro českou ekonomiku
a návrhy opatření (2016). Podklad j formulo-
ván jako diskusní dokument zaměřený na
udržitelnost českého hospodářského mo-
delu. Zásadní myšlenky podkladu: 

„Rychlost, s jakou česká ekonomika zvy-
šovala svůj výkon od vstupu do EU až po za-
čátek globální hospodářské a finanční krize,
lze označit za dostatečnou pro konvergenci
se západní Evropou v horizontu dvaceti až tři-
ceti let a to v kupní síle i v nominálním HDP. 

Analýza podniků v domácím i zahraničním
vlastnictví ukazuje, že prakticky veškerý růst
ekonomiky od roku 1995 je dán expanzí za-
hraničního sektoru.

Objem ekonomiky v domácím vlastnictví
od roku 1995 zůstal v reálných hodnotách ne-
změněn.

Zahraničím vlastněné podniky vykazují
nižší podíl na zaměstnanosti, vyšší ziskovost
a nižší podíl na daních z důchodů. Tomuto
problému se až dosud nevěnuje žádná státní
hospodářská strategie.

Objem výnosů, které míří do zahraničí, zá-
roveň překračuje objem nových zahraničních
investic.

Neúměrný odliv výnosů může pro českou
ekonomiku představovat růstové a struktu-
rální riziko

Růstový potenciál ČR je příliš nízký na to,
aby dlouhodobě mohl aspirovat na konver-
genci s ekonomikami západní Evropy.“

Opatření, která navrhuje tato studie, lze roz-
členit do šesti oblastí
1. Dosažení růstu i bez výjimečných zahranič-

ních zdrojů.
2. Efektivnější regulace síťových odvětví.
3. Zvýšení mzdové úrovně pro vyšší absorpci

přidané hodnoty v podnicích s nadměr-
nými výnosy.

4. Omezení nekalé účetní a daňové optimali-
zace, boj s daňovými ráji a harmonizace
daňového základu na úrovni EU

5. Progresivní opatření v daňové oblasti pro
snížení dolování renty

6. Debata nad vytvořením rovného prostředí
na vnitřním trhu. 
Text dále rozvádí činnosti, které je ne-

zbytné vykonat. Zůstává obecně na úrovni
debaty tak, jak je to míněno v úvodu. To zna-
mená, že neřeší postupy, zadání, jejích adre-
sáta a naději na úspěšné vyřešení problému,
který je pro životní úroveň obyvatel České re-
publiky kardinální. Poskytuje kvalifikovaný
pohled do minulosti, doložený fakty, specifi-
kací rizik, kritickými pohledy a realistickým
hodnocením a doložený daty a grafy. 

Jinou otázkou je, zda jsou uvedené vý-
sledky analýz vůbec uskutečnitelné. Zahra-
niční investoři přišli s vidinou dlouhodobého
zisku z investic. Změny v zadání, které jsou
v textu popsány, mohou vést ke stažení in-
vestic, k arbitrážím s nejistým výsledkem
i ztrátami a ke ztrátě důvěry. Strategické hod-
nocení možností formulovaných v textu, je
samozřejmě nezbytné. Riziková analýza je
úkolem, který musí předcházet jednání a roz-
hodnutí, která by odliv kapitálu dlouhodobě
přijatelně snížila. 

Kapitál 21. století 

Z tohoto příkladu a z tisíce dalších by bylo
nutné vyvodit ponaučení do budoucnosti.
Jsou problémy krátkodobé, a ty jsou v sou-
časném světě řešeny, pokud to vůbec jde
nebo nejde (migrace). Nová světová ekono-
mika přinesla ohromné naděje (konec chu-
doby), ale stejně ohromnou nerovnost. Lze
docílit toho, aby veřejný zájem převládl nad
soukromým a zároveň zůstala zachována
otevřenost ekonomiky a konkurenční síly?
Lze vyřešit současnou situaci, kdy veřejné fi-
nance jsou v žalostném stavu především
v Evropě, která uvízla v nekonečné pasti ve-
řejného dluhu? Stát má dnes mnohem vyšší
váhu než kdy jindy. Proto je současný stav
obžalobou trhů i zpochybněním role veřejné
moci. Ta je však stále předmětem diskusí
a pochybností, má-li být uplatňována nebo
odstraněna. Proto je potřeba najít nové ná-
stroje, které by zavedly kontrolu finančního
kapitalismu. Bez kapitálu se neobejdou vý-
znamné změny, které by odstranily společen-
ské pnutí. 

Zdánlivá harmonie minulosti se vypařila
z našich myslí a zůstává jen jistá nostalgie.
Hrůzy minulosti jsou zapomenuty. O dětské
práci v 19. století se již neví. Další hrůzy ne-
vnímáme, protože se neodehrávají na našem
dvorku. Řada prognostiků formuluje své ná-
zory na to, co by se mělo a nemělo udělat.
Ale. Velké projekty se realizují jen tehdy, když

slibují rychlou návratnost. Sociální problémy
jsou řešeny na úrovni bohatších států.
V ostatním světě není řešen ani dostatek
pitné vody. Napětí nepozorovaně roste
a jeho projevy se mohou provalit kdekoliv.
Ještě před deseti lety byla masová migrace
do Evropy námětem, který nestál za zmínku
sdělovacím prostředkům. Dnes je faktorem
strachu a nejistot. Lokální války rozvracejí
i dnes již neznámou harmonii starého světa
a klid občanů a jejich důsledky se přiblížily na
dosah dříve stabilních domovů. Řada vý-
znamných problémů je definována, ale není
a nemůže být řešena. Dokážeme v 21. století
změnit současný svět, mírumilovněji a trva-
leji než předtím, nebo bude nutné čekat na
další krize a války, tentokrát opravdu celosvě-
tové? Jaké nástroje a politiky by mohly na zá-
kladě historického vývoje a dnešních zkuše-
ností spravedlivě a účinně regulovat globální
majetkový kapitalismus a při tom řešit známé
i očekávané problémy spojené s devastující
přítomnosti druhu homo sapiens na povrchu
Země. Které programy budou celosvětově
a přednostně řešeny tak, aby redukovaly ri-
ziko z nich plynoucí. Jejich vyčíslení tvoří
dlouhou řadu, kterou není nutné opakovat.
Na příklad lokální oteplování zasáhne kaž-
dého svým způsobem. Hustota dopravy má
své racionální meze. Náboženské střety se
šíří jako oheň na stepi a jejich riziko je pří-
tomné všude. Nestane se svět lokalitami, ve
kterých budou bohatí chráněni bariérami
před nepřízní světa, ve kterém budou ostatní
žít vystaveni požárům z různých zdrojů?

Diskuze o strategii mají akademický pod-
text, velmoci uplatňují své názory podle
toho, jaké je politické zaměření jejich elit
a veřejnost vnímá spíše módu a výsledky
sportovních utkání, protože se jich to netýká.
Z minulosti jsme se nepoučili, před budouc-
ností zavíráme oči. Politické mandáty trvají
několik roků, tak proč si komplikovat život
rozpornými dlouhodobými výhledy, na které
stejně nejsou finanční prostředky? 

Intuitivně odhadnuté strategické možnosti
světového průmyslu a světové společnosti
se zřejmě projeví ve dnes neznámém hori-
zontu, ve kterém lze odhadnout možný
vývoj v jedné ze čtyř variant:
1. intenzivní rozvoj populace současného

typu technologicky podporovaný a ne-
omezující nároky jednotlivce a bez zásad-
ního ohledu na přírodu 

2. extenzívní rozvoj s omezením populace na
míru odpovídající technologickému po-
kroku a ochraně přírody a aplikující demo-
kratickou askezi jako omezení vlastních po-
třeb se zřetelem k příštím generacím 

3. ustálení populace na míře, která umožní
relativně bezkonfliktní přežívání lidstva
a uplatnění věd ve prospěch lidstva i pří-
rody (humanistický přístup)

4. pád civilizace (apokalypsa).
Podnět k napsání tohoto článku mi dala

publikace Thomase Pikettyho „Kapitál 21.
století“, Knižní klub 2013, která je také mým
odkazem na literaturu. Nemyslím, že by
někdo přečetl jejích 603 stran, ale krátké upo-
zornění na vynikající a doložené analýzy
může dát podnět k zamyšlení. �

Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.
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V průměru je dnes v každém kraji
kolem 10 stanic, nejvíce, celkem
22, jich má kraj Středočeský.

Otevírají se na čerpacích stanicích Ben-
zina, MOL, OMV, Shell, Texaco, Total,
EuroOil, D-Oil, Caroil, KaprOil, Marho,
Kontakt, Q100 aj. Zejména Benzina má
CNG stojan v ČR už na 30 čerpacích sta-
nicích a uvažuje až na 80. Napříč Evro-
pou je asi 5 tisíc CNG stanic. Velkému
zájmu o koupi ekologických CNG vozi-
del v ČR přispívají i pobídky a dotace.
Pro příští rok Ministerstvo životního
prostředí uvažuje, že by mohla být fi-
nanční podpora na nákup CNG vozidel
nastavena pro všechny.

• V ČR je v provozu již 140 plnicích
CNG stanic, 60 z nich je u tradičních
čerpacích stanic

• Za 3 roky přibylo v ČR 100 nových
CNG stanic, 40 z nich jen za poslední
rok

• Každý rok přibývá v ČR kolem 4-5
tisíc CNG vozidel

• Za stejnou dobu (3 roky) přibylo
v ČR i 600 nových bezprašných CNG
autobusů (celkem jezdí v asi 50
městech již více než tisíc CNG auto-
busů)

Koncem listopadu loňského roku bylo
slavnostně vyhlášeno dosažení počtu
první stovky veřejných CNG stanic v ČR,
o rok později je jich dnes motoristům
k dispozici již 140. „V roce 2017-18 by
mohlo být v ČR už 200 plnicích CNG sta-
nic, mnoho je před dokončením nebo
ve výstavbě. Už zkraje roku 2017 se
otev řou další CNG stanice např. v Ná-
chodě, Turnově, v Těšovicích u Pracha-
tic, Kyjově u Hodonína, další v Havlíč-
kově Brodu, také v Liberci a Třeboni,
staví se také třeba už v Klatovech, ve
Znojmě a dalších městech,“ říká Jiří
Šimek, člen Rady ČPS. Mezi čtyři nej-
větší investory patří Bonett Gas Invest-
ment, Vítkovice Machinery Group, in-
nogy Energo a E.ON Energie. Mimo ve-
řejné stanice si ale dopravní podniky
a soukromé společnosti budují své
vlastní plnicí CNG stanice v podniko-
vých areálech (např. DB Schenker, Linde
Material Handling a mnoho dalších),
podnikatelé si kupují i soukromé menší
domácí plničky.

Podle poslední zprávy Navigant Rese-
arch by v roce 2025 mělo jezdit na světě
již 40 milionů CNG vozidel. Dnes u nás
jezdí kolem 16 tisíc CNG vozidel a každý
rok jich přibývá kolem 4-5 tisíc. Některé

vozové flotily přepravních společností,
jakou má třeba Česká pošta, už mají
více než tisíc CNG vozidel, podíl CNG
vozidel ve svém vozovém parku po-
stupně zvyšuje u nás i např. přepravní
služba GLS aj. „Ekologické a úsporné
CNG vozy již běžně využívají městské
úřady, Policie, Hasičský záchranný sbor,
zdravotnická zařízení atd. CNG jako al-
ternativní palivo je nyní nejoblíbenější.
Rychlému růstu počtu CNG vozidel při-
spívají i pobídky a dotace,“ dodává Jiří
Šimek z ČPS. Naposledy Ministerstvo
životního prostředí (MŽP) vyhlásilo v ČR
výzvu pro kraje a obce. Podpora pro
osobní auta na CNG do 3,5 tuny činí 50
tisíc korun. Dalších 10 tisíc korun může
být poskytnuto na ekologickou likvidaci
starého vozu. Pro žadatele z řad obcí,
krajů a jimi řízených organizací je při-
praveno jen na CNG vozy celkem 20 mi-
lionů korun (cca 400 CNG vozidel). Pří-
jem žádostí nyní běží až do 31. března
2017, např. město Ostrava již informo-
valo, že podá žádost na 18 CNG vozidel.
Pro příští rok MŽP uvažuje, že by mohla
být finanční podpora CNG vozidel na-
stavena pro kohokoliv. �

ČR má 140 plnicích CNG stanic
V lednu 2014 bylo v ČR celkem 50 veřejných CNG stanic, dnes jich je již 140 a další se chystají zahájit
provoz už v lednu. Za poslední 3 roky tedy v ČR přibylo 100 plnicích CNG stanic. 
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Souběžně probíhající veletrhy:

FOR ENERGO Smart
FOR SURFACE
FOR LOGISTIC
FOR WELD
FOR INFOSYS
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	CI0416_62_65_Zapomenutá minulost_CI_SABLONA
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