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Pane ministře, jak byste charakterizoval sou-
časný svět  z hlediska bezpečnostního pro-
středí? Které klíčové bezpečnostní hrozby
ohrožují nebo budou ohrožovat Evropu a tím
i Českou republiku?

V posledních dvou letech přijala ČR řadu
strategických dokumentů, které se analýzou
bezpečnostního prostředí v různé míře detailu
zabývají. Jedná se zejména o Bezpečnostní
strategii ČR, Dlouhodobý výhled pro obranu
2030, Koncepci výstavby Armády České repu-
bliky 2025 a aktualizovanou Obrannou strate-
gii ČR. Do největší míry detailu zde jde Bezpeč-
nostní strategie, která se bezpečnostním pro-
středím zabývá v celé jeho šíři a hloubce.

Z pohledu ministerstva obrany lze hlavní ri-
zika – s trochou zjednodušení – zařadit do
dvou základních kategorií: jižní a východní.

Jižní rizika vycházejí z nestability na Blízkém
východě a v severní Africe. Nejvýznamněji se
projevují přímo na místě, v mnohostranných
konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi
či Jemenu, ale zasahující celý region. Ať už
proudem uprchlíků, zbraní, terorismu, nená-
vistné ideologie či destabilizací vlád a institucí.
Tyto dopady pociťuje v různé míře i Evropa.

My jako resort obrany se angažujeme ze-
jména v oblasti stabilizace regionu. Máme
proto vojáky v Iráku, bilaterálně asistujeme
v Jordánsku, účastníme se evropské výcvi-
kové mise v Mali. V případě zhoršení migrační
krize jsme samozřejmě připraveni posílit buď

policii u nás doma, nebo naše spojence na
hlavních migračních trasách, jak jsme již v mi-
nulosti v rámci cvičení několikrát udělali.

Na východě jsme svědky snah Ruska o vnu-
cování své vůle zemím, které Rusko považuje
za svou sféru vlivu. Prostředky k tomuto účelu
používané jdou od „měkkých“ až po ty sku-
tečně tvrdé, včetně podpory separatistickým
bojůvkám na východní Ukrajině či anexi území
jiného suverénního státu. 

Abychom předešli podobnému scénáři,
k jakému došlo na Ukrajině, v rámci NATO
jsme se dohodli na výrazném posílení alianční
přítomnosti v ohrožených oblastech – tedy ze-
jména v Pobaltí a v Polsku.

V případě „východních hrozeb“ je důležité
zejména nepřipustit, aby vůbec došlo k jejich
realizaci. K tomu ale musíme – a to nejen my
jako Česká republika, ale my jako NATO – sy-
stematicky prokazovat, že stojíme pevně po-
spolu a že naši svobodu a náš způsob života
jsme připraveni bránit. To s sebou nese inves-
tice do obrany, potřebu cvičit a vzájemně spo-
lupracovat, být připraven pomoci druhým. Již
dnes je naše jednotka v Litvě v rámci společné
výcvikové aktivity zemí V4 v Pobaltí. Počínaje
příštím rokem předpokládáme zapojit se do
alianční Posílené předsunuté přítomnosti
v tomto regionu. Jsme intenzivně zapojeni do
Sil rychlé reakce NATO, účastníme se rostou-
cího počtu společných cvičení, a v tomto
trendu hodláme pokračovat i do budoucna.

V minulých dnech se konala v Mnichově bez-
pečností konference, které hlavní záběry z ní
vyplývají?

Mnichovská bezpečnostní konference byla
především fórem, na němž nová americká ad-
ministrativa deklarovala svůj vztah k Evropě.
Viceprezident Pence – podobně jako několik
dní před ním ministr obrany Mattis na zase-
dání ministrů obrany zemí NATO v Bruselu –
rozptýlili jakékoliv obavy, pokud jde o ame-
rické angažmá v Evropě a o pevnost trans -
atlantické vazby. Spojené státy a administra-
tiva prezidenta Trumpa považují NATO za ne-
zbytný nástroj zajišťování obrany a bezpeč-
nosti Evropy a Severní Ameriky a stopro-
centně stojí za svými aliančními závazky.
Potud to příjemné. 

Oba američtí představitelé ale rovněž pou-
kázali na nedostatečný podíl, který na obranu
Evropy vydáváme my, Evropané. Jak se vyvíjí
bezpečnostní situace, musí se přizpůsobovat
i Aliance samotná. To znamená potřebu urych-
lit výstavbu potřebných vojenských schop-
ností. Nezbytným předpokladem pro to je zvý-
šit výdaje na obranu v souladu se závazky,
k nimž se všichni členové NATO přihlásili na
summitech ve Walesu a Varšavě.

Nejde o žádný blesk z čistého nebe – Ame-
ričané na nedostatečné obranné výdaje v Ev-
ropě upozorňují dlouho. Nyní je ale zjevné, že
pokud Evropa něco neudělá, Spojené státy za-
čnou svůj přístup k ní přehodnocovat.
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Potřebujeme akceschopné ozbrojené síly, 
které budou připraveny k obraně vlasti,
řekl CzechIndustry Martin Stropnický, ministr obrany



Česká republika se již na pozitivní trajektorii
nachází. Předsedové všech tří vládních stran
přijali závazek navýšit obranné výdaje na úro-
veň 1,4 % HDP do roku 2020 a pokračovat v je-
jich zvyšování směrem ke dvěma procentům,
umožní-li to dlouhodobá udržitelnost veřej-
ných financí.

Jsem ale přesvědčený, že náš postup smě-
rem k dvěma procentům HDP na obranu musí
být rychlejší a ambicióznější tak, abychom této
výše dosáhli v první polovině příští dekády. To
znamená navyšovat rozpočet rychleji, než jak
hovoří současné plány či platný rozpočtový
výhled. Ale zejména bych chtěl zdůraznit
jedno: Jakkoliv je tlak USA na takové kroky
zřejmý, náš obranný rozpočet nenavyšujeme
kvůli tomu, že by nám to někdo diktoval. Náš
obranný rozpočet navyšujeme z toho důvodu,
že pro to existuje objektivní potřeba. Potřebu-
jeme akceschopné ozbrojené síly, které budou
připraveny k obraně vlasti. A k tomu potřebu-
jeme ozbrojené síly vycvičené, vybavené, do-
plněné jak personálem, tak materiálem.

V souvislosti s předcházející odpovědí se na-
bízí řada dalších otázek. První je, zda Armáda
ČR je dostačující jak svou velikostí, tak vyba-
vením?

Zde nemohu začít jinak než ohlédnutím do
minulosti. Armáda byla v ČR řadu let na okraji
zájmu a podfinancovaná. Výsledkem je obrov-
ský vnitřní dluh, nenaplněné počty profesi-
onálů i vojáků v aktivní záloze. Vojákům stále
v řadě oblastí chybí potřebná moderní tech-
nika a vybavení, řada vyzbrojovacích projektů
z dob minulých vlád, přestože na jejich konci
armáda obdržela moderní techniku, byla eko-
nomicky nerentabilní a stále je předmětem
zájmu policejních a soudních orgánů. To
všechno se nyní postupně snažíme napravit.
Rekrutujeme nové profesionály tak, abychom
armádu doplnili z původních 21 tisíc na 27
tisíc. Ani to však, domnívám se, nemůže být
konečný stav. Perspektivně musíme uvažovat
o počtu 30 až 35 tisíc profesionálních vojáků.
Vojáci samozřejmě potřebují moderní zbraně
a techniku a nám se podařilo nastartovat řadu
velkých modernizačních projektů, které naši
armádu posunou kvalitativně o velký kus do-
předu. Jen v průběhu letošního roku chceme
uzavřít smlouvy nebo finalizovat projekty na
modernizaci výzbroje a výstroje v hodnotě 25
miliard Kč.

Druhá se týká jejího uplatnění. Často je spo-
jována se zahraničními misemi, nicméně za
důležitější bych považoval její roli na domá-
cím hřišti, kdy je při mimořádných situacích
nenahraditelná... S tím souvisí i její vnímání
veřejností… 

Armáda České republiky plní, mimo
ochrany a obrany územní celistvosti republiky
a mezinárodních závazků naší země, také
vnitřní funkci při zajišťování bezpečnosti ob-
čanů. A právě působení na území ČR má velký
podíl na jejím vnímání a hodnocení veřejností.
Podle průzkumů veřejného mínění (CVVM,
STEM) důvěra Čechů v armádu v posledních
letech stoupá a je druhá nejvyšší od vzniku
České republiky. V současnosti jí důvěřují
téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR.

V rámci Integrovaného záchranného sy-
stému České republiky pomáhají čeští vojáci
záchranným a zdravotnickým složkám státu
při likvidaci a omezení následků průmyslových

a ekologických havárií, po živelných pohro-
mách, jako jsou povodně nebo velké množství
sněhu, nebo při likvidaci ohnisek nebezpečné
nákazy. 

Průběžně jsou síly a prostředky AČR nasa-
zovány při likvidaci požárů a na pomoc při do-
pravních nehodách (Vojenské hasičské jed-
notky), minimálně 1x týdně pro lety transplan-
tačního centra IKEM (vrtulníky z letecké zá-
kladny v Praze - Kbelích).

Vojáci také posilují Policii ČR při význam-
ných akcích v republice, nebo při bezpečnost-
ním ohrožení jakéhokoli charakteru. Ve větší
míře k tomu došlo například v roce 2009
během předsednictví ČR Radě Evropské unie
nebo v březnu 2016 v rámci bezpečnostních
opatření po útocích v Bruselu, kdy vojáci s po-
licisty společně hlídkovali v Praze, Ostravě
a Brně. Podobným příkladem také může být
střežení areálu muničního skladu ve Vrběticích
v rámci opatření k řešení následků mimořádné
situace po požáru a výbuchu objektů v areálu
VTÚ v obci Vlachovice – Vrbětice (15.12 2014
až 5. 2. 2016, cca 200 vojáků). 

Více než dvacetiletou tradici má také fungo-
vání letecké záchranné služby v západočeském
kraji (LZS Plzeň-Líně), od 1. 1. 2017 nově pů-
sobí Armáda České republiky také v rámci ji-
hočeského kraje (LZS Bechyně).

V letech 2010, 2013 a 2014 se česká armáda
významně podílela na záchranných a likvidač-
ních pracích k odstraňování následků povodní,
vojenští veterináři se v letech 2014 a 2017 za-
pojili do likvidace ohnisek ptačí chřipky, v roce
2014, při ohrožení ebolou byly také například
aktivovány záložní izolační a hospitalizační ka-
pacity v Centru biologické ochrany (CBO) v Tě-
choníně. 

Armáda České republiky se na svoje možné
budoucí úkoly při řešení krizových situací ne-
vojenského charakteru připravuje na meziná-
rodních cvičeních v rámci Severoatlantické ali-
ance (CMX) a Evropské unie (CME) a na ná-
rodních součinnostních cvičeních se složkami
Integrovaného záchranného systému ČR
(např. cvičení Zóna na ochranu jaderných
elektráren Temelín a Dukovany nebo společné
cvičení vojenských a civilních hasičských jed-
notek Havárie jako příprava na případnou le-
teckou nehodu).

„Obranně průmyslová spolupráce tvoří sou-
část širší bezpečnostní a obranné politiky
České republiky,“ řekl jste na konferenci
Druhý dech českého obranného průmyslu. Je
náš obranný průmysl na odpovídající úrovni
a dostatečně využíván AČR a dalšími bezpeč-
nostními složkami?

Domnívám se, že náš obranný průmysl
v řadě případů dokáže uspokojit požadavky
a potřeby Armády České republiky. Naše ar-
máda v současnosti prochází největším pře-
zbrojením v novodobé historii. Jednou ze zá-
kladních podmínek pro to, aby tento proces
dopadl úspěšně, je zajištění bezpečnosti do-
dávek. Klíčovou techniku a materiál chceme
proto pořizovat doma, u českých firem.
Kdyby došlo k nějakému konfliktu, těžko si
lze představit, že by nás jiné země při záso-
bování strategickým materiálem upředno-
stnily. Ne vše zatím dokáží české firmy vyro-
bit, a navíc některé obchody sice uzavřou
české firmy, ale výroba běží za hranicemi.
I tak ale podíl domácích dodavatelů stále
roste. Z celkových obchodů, které resort ob-
rany loni uzavřel, připadlo na české subjekty
více než 80 procent. Náš obranný průmysl si
tedy z mého pohledu vede výborně a vzá-
jemná spolupráce i vztahy jsou na historicky
nejlepší úrovni.

Zasloužil jste se o vznik Vojenského technic-
kého ústavu. Jste spokojen s výsledky jeho
práce, čeho si na něm ceníte především?

Musím upřesnit, že Vojenský technický
ústav, s. p. , (dále VTÚ) byl založen k 1. 9. 2012,
tedy zhruba rok a půl před mým nástupem do
funkce. Záměrem bylo transformovat vojen-
ské opravárenské podniky a vytvořit centrum
výzkumu, vývoje, zkušebnictví a dalších čin-
ností ve specifických oborech. Došlo tak k in-
tegraci Vojenského technického ústavu letec-
tva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO)
v Praze s Vojenským technickým ústavem po-
zemního vojska (VTÚPV) ve Vyškově a Vojen-
ským technickým ústavem výzbroje a munice
(VTÚVM) ve Slavičíně. Fungovat podnik začal
od 1. ledna 2013 a výkonem role jeho zaklada-
tele je pověřen můj náměstek pro řízení sekce
průmyslové spolupráce a řízení organizací mi-
nisterstva obrany.
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Tři výše uvedené odštěpné závody VTÚ
představují pro resort obrany výzkumně-vý-
vojovou základnu, která má přesah do širo-
kého spektra činností Armády ČR v oblastech
vzdušných nebo pozemních sil, komunikač-
ních a informačních systémů nebo zbraňo-
vých a muničních systémů. Slouží především
pro uspokojování strategických a dalších
podstatných zájmů státu v oblasti obrany
a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády
České republiky a dalších ozbrojených bez-
pečnostních sborů a integrovaného záchran-
ného systému výkonem činnosti průmyslové
a obchodní povahy při zajišťování dodávek a
služeb potřebných pro zabezpečení obrany
a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývají-
cích z členství ČR v NATO a EU. Dalším využi-
tím je realizace aplikovaného výzkumu a vý-
voje, výroby prototypů a modernizace vý-
zbroje a techniky Armády ČR a dalších ozbro-
jených bezpečnostních sborů a integrova-
ného záchranného systému s přednostní re-
alizací dodávek a služeb podstatných pro za-
bezpečení obrany a bezpečnosti ČR. Posky-
tuje řadu technických, vojensko-technických,
technicko-organizačních a technicko-ekono-
mických služeb, řešení, činností a procesů,
spojených nebo souvisejících s rozvojem
schopností Armády ČR a dalších ozbrojených
bezpečnostních sborů a integrovaného zá-
chranného systému ve vybraných oborech
a technologiích a v neposlední řadě také
k provádění zahraničního obchodu s vojen-
ským materiálem.

Podnik zpočátku dosahoval dobrých ekono-
mických výsledků, ale již v roce 2014 došlo
k závažnému propadu, který byl způsoben
nejen předchozím výrazně sníženým množ-
stvím zakázek od zakladatele, ale z velké části
také díky mimořádné události v muničním
skladu u Vrbětic, která mimo jiné ochromila
značnou část odštěpného závodu VTÚVM ve
Slavičíně. 

Po výměně ředitele VTÚ a odštěpného zá-
vodu VTÚVM došlo ke stabilizaci a násled-
nému opětovnému vzestupu. K němu došlo
nejen na základě iniciativy státního podniku,
ale také díky podpoře z Ministerstva obrany
a Armády ČR. Bylo nutné snížit režijní výdaje

a přitom řešit otázku zaměstnanosti, konkrétně
její maximální zachování, k tomu řešit prob-
lémy odštěpného závodu VTÚVM ve Slavi-
číně, který po mimořádné události z roku 2014
dlouhodobě přišel o výrobnu munice, některé
testovací a zkušební prostory a muniční
sklady. Všechno se však podařilo překonat a za
rok 2015 a 2016 byl naplněn obchodní plán
a státní podnik skončil s kladným výsledkem
hospodaření. 

Jsem velmi rád, že VTÚ zvládl toto složité
období a s následky mimořádné události
v muničním skladu u Vrbětic se vyrovnal.
Osobně jsem přesvědčen, že i v dalších letech
bude nejen uznávaným a důvěryhodným part-
nerem s vysokou prestiží. Na tom je samo-
zřejmě potřeba neustále intenzivně pracovat.

Na významu nabývá příprava občanů k ob-
raně státu, kterou řídí ministerstvo, v jehož
čele stojíte. Co vše POKOS představuje a jaké
jsou jeho dosavadní výsledky? 

Stejně jako každý z nás máme svoje hod-
noty a priority, musí je mít i stát. Mezi ty
hlavní bezesporu patří zajištění naší obrany
a bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že v součas-
ném světě existují rizika, která nás znepoko-
jují, musíme o nich vědět, mluvit o nich a při-
pravovat se na ně. Z tohoto důvodu na minis-
terstvu obrany vznikl také projekt POKOS –
Příprava občanů k obraně státu, který se již
čtvrtým rokem zdárně rozvíjí. Cílem projektu
je mezi občany, zejména mezi mladými lidmi,
posílit vědomí o tom, že v případě nutnosti
musí každý z nás přispět k obraně ČR. Těžiště
projektu nyní leží ve školách, jejichž úkolem
bylo zpracovat důležitá témata související
s obranou a bezpečností země do vzděláva-
cích programů. Za účelem podpory a propa-
gace projetu POKOS v posledních třech le-
tech provádíme na druhém stupni základních
škol a od letošního roku také ve středních
školách přednášky a ukázky, které zajišťují
přímo profesionální vojáci z jednotek Armády
ČR. V jejich průběhu se mladí lidé
dozvídají, jaké úkoly zajišťuje Armáda ČR,
jaké máme krizové stavy, kdo je vyhlašuje
a jaké povinnosti vyplývají pro občany naší
země ve vztahu k obraně státu. Žáci a studenti

také dostávají informace o zapojení našich
vojáků v zahraničních misích a z praktických
věcí, jejichž znalost je nanejvýš aktuální
i v běžném životě, vojáci předvádí poskyto-
vání první pomoci, chemickou ochranu, zá-
klady topografie a sebeobranu. Projekt
POKOS našel u mladé generace velmi solidní
odezvu a úspěšně se rozvíjí. Pevně věřím, že
se to také v dalších letech na vztahu mladé
generace k obraně země pozitivně projeví.

A pokud jde o aktivní zálohy?
Aktivní záloha (AZ) je nedílnou součástí zá-

lohy ozbrojených sil České republiky. V době
míru umožňuje dobrovolné převzetí výkonu
branné povinnosti. Současný počet přísluš-
níků AZ po letech stagnace vzrostl o dvě stě
a v současné době je v AZ zařazeno téměř půl
druhého tisíce osob. V tomto roce je reálný
předpoklad přijmout dalších tři sta nových zá-
jemců. Cílový stav spojený s postupným napl-
ňováním a vznikem dalších jednotek AZ do
roku 2025 je stanoven na pět tisíc příslušníků
AZ.

Armáda ČR má pro AZ zájem například o lé-
kaře nebo IT odborníky, ale vítaní jsou všichni.
Příslušník AZ nemusí vykonávat činnost toto-
žnou se svou civilní profesí. Už nyní máme na-
příklad právníky, kteří v jednotkách AZ plní roli
velitelů rot či čet nebo řadových střelců. 

V případě, že příslušníci AZ dosud nevyko-
nali vojenský výcvik (nebyli dříve vojáky z po-
volání, příslušníky AZ, či nevykonali vojenskou
základní či náhradní službu), musí v prvním
roce zařazení absolvovat kurz základní pří-
pravy v délce šesti týdnů. 

V minulosti bylo možné povolání přísluš-
níků AZ pouze na výjimečné vojenské cvičení
jen pro záchranné práce při živelních pohro-
mách nebo při jiných závažných situacích
ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí
nebo značné majetkové hodnoty. Nově je
možné povolat příslušníka AZ dle potřeby
ozbrojených sil k nasazení v délce až sedmi
měsíců na území ČR a s jeho souhlasem i k na-
sazení v zahraničí.  

Otázka na závěr. Co považujete za hlavní
úspěch, který ministerstvo pod Vaším vede-
ním dosáhlo, podaří se Vám do voleb stihnout
vše, co jste si předsevzal?

Budu asi neskromný, ale podařilo se nám
toho za více než tři roky poměrně hodně. Řadu
věcí jsem již zmínil v odpovědích na předchozí
otázky a nerad bych se proto, i z respektu ke
čtenářům CzechIndustry, opakoval. Za hlavní
úspěch svého působení na ministerstvu pova-
žuji, že se nám podařilo zastavit stagnaci re-
sortu, která již začala přecházet v pozvolný
úpadek. Tento trend jsme zvrátili a nastartovali
tolik potřebný rozvoj. Jinými slovy to zname-
nalo dosáhnout po vyčerpávajícím období fi-
nančních a personálních restrikcí potřebné sta-
bilizace, nastavit nový zdrojový rámec a zahájit
masivní doplňování personálu a modernizaci
armády. Nyní jsme již nabrali ten správný kurs
a ten je třeba držet. 

Českou veřejnost chci ujistit, že podnikáme
takové kroky, abychom pro naši zemi zajistili
bezpečné prostředí a maximální ochranu.
Jsem velmi rád, že to většina našich občanů
vnímá a podporuje. Jestli má současná složitá
bezpečnostní situace na něco pozitivní vliv, je
to určitě vlastenectví lidí a jejich větší zájem
o to, co se děje kolem nás. �
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Pane velvyslanče, žijeme v čase, který bývá
někdy označován jako svět chaosu. Které bez-
pečnostní hrozby považujete za hlavní?

Prosperita a bezpečí Litvy jsou zajištěny pro-
střednictvím Evropské unie a NATO, a po-
měrně dlouho nahlas říkáme, že dlouhodobý
cíl současného ruského vedení je oslabit a roz-
ložit tyto struktury. Vedle toho také velice soli-
dárně sdílíme vnímání hrozeb, kterým čelí celá
Evropa – teroristické činy ve velkých evrop-
ských městech, válka na Blízkém východě, ne-
bezpečná situace na severu Afriky a s tím spo-
jená migrační vlna.

Pokud jde o zahraniční politiku Litvy, jaké jsou
její hlavní priority a jak jsou naplňovány?

Už jsem zmínil EU a NATO, kterých aktivním
a zodpovědným členem se snažíme být – jsme
členem eurozóny, už v příštím roce dosáh-
neme závazku věnovat 2 % HDP na obranu
(2,07 % přesně). Máme na exportu založenou
ekonomiku, která v posledních letech vykazo-
vala solidní růst, tím pádem velice důležitou
roli hraje ekonomická diplomacie. Věnujeme
hodně úsilí energetické bezpečnosti, abychom
diversifikovali systém dodavatelů, tak jsme vy-
budovali terminál na zkapalněný plyn (LNG)
na našem pobřeží, ze stejného důvodu jsme

postavili energetické spojení se Švédskem
a Polskem a celkově se snažíme o co největší
integraci do Evropských energetických sy-
stémů. Další věc v této oblastí, která vyžaduje
mnoho naší pozornosti, je stavba běloruské ja-
derné elektrárny, prováděná takovým způso-
bem, který je v rozporu s mezinárodními kon-
vencemi (Espoo) a mezinárodními zvyky.
Krátké představení našich priorit by se dalo
uzavřít snahou udržet spojení mezi Litvou
a našimi krajany žijícími v Evropě i na celém
světě.

V minulých dnech se v Mnichově konala bez-
pečnostní konference, které hlavní závěry z ní
podle Vás vyplývají?

Mnichovská konference bylo místo, kde
došlo k prvním kontaktům nejvyšších předsta-
vitelů Litvy a nové americké administrativy. Vi-
ceprezident USA M. Pence ujistil prezidenty
baltských států o neměnnosti americké poli-
tiky vůči zajištění bezpečností tak zvaného vý-
chodního křídla NATO. Na letošní konferenci
zaznělo jasně, že Evropa bude muset převzít
větší zodpovědnost za svoji bezpečnost.

Jste členem NATO, které z pohledu Ruska
představuje hrozbu pro jeho bezpečnost

Litevská legislativa o zbraních je mnohem přísnější 
než poslední návrhy Evropské komise,
řekl CzechIndustry J. E. Edvilas Raudonikis, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Litevské republiky v Praze 
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vzhledem k umístění jednotek aliance v jeho
těsné blízkosti. Jak je toto vnímáno v Litvě,
kde žije určité procento občanů ruské národ-
nosti?

Ruská menšina v Litvě tvoří kolem 6 %
obyvatel a je dobře integrována. Celkově
NATO a jednotky našich spojenců jsou vní-
mány jako záruka bezpečností, jako pojistka,
chcete-li. Jak ukazuje průzkum veřejného mí-
nění ze začátku roku, 84 % obyvatel Litvy
hodnotí pozitivně členství v NATO a 81 %
podporuje přítomnost aliančních jednotek
v zemi. 

Reakcí na události v září 2001 se stal doku-
ment Návrh národní bezpečnostní strategie
Republiky Litva z roku 2002. V čem je jeho vý-
znam?

Národní bezpečnostní strategie je živý do-
kument, současná byla parlamentem přijata,
jak jste uvedl, v květnu roku 2002, ale posledně
byla novelizována v lednu 2017. Je to usne-
sení parlamentu, které funguje jako rámcový
dokument pro tvorbu zákonů a jiných právních
norem.

S vnější bezpečností úzce souvisí vnitřní,
která je definována v zákoně o základech ná-
rodní bezpečnosti Litvy z roku 1996. Přibližte
nám prosím jeho hlavní cíle a to, jak se uplat-
ňují v praxi.

Jako hlavní cíl litevské bezpečnostní politiky
zákon stanoví, že stát spolu s občany musí
upevňovat demokracii, bránit vlast a nezávi-
slost. On také definuje, že bezpečnostní sy-
stém je vytvářen v rámci evropských a trans -
atlantických bezpečnostních systémů. Od to-
hoto dokumentu je odvozen jiný zákon, jenž
stanoví seznam podniků a zařízení, které mají
strategický význam pro národní bezpečnost,
a jakým způsobem v těchto objektech může
být zastoupen kapitál národní či euroatlantic-
kého původu. Je to příklad, že v praxi některé
pasáže zákona fungují jako určitá pojistka proti
nežádoucím vlivům.

V materiálech o Vaší vlasti jsem se setkal s po-
jmem ekonomický sektor litevské bezpeč-
nostní politiky, jenž je věnován ekonomicky-
bezpečnostní rizikům. Můžete je specifikovat?

Na to, že Rusko energetické zdroje používá
jako politický nástroj, Litva upozorňuje už delší
dobu. Dokud jsme neměli možnost si zajistit
import norského plynu přes již zmíněný LNG
terminál, platili jsme za ruský plyn o 20 % více
než Německo. Před pěti lety založená burza
elektrické energie nahradila zastaralý systém
dlouhodobých kontraktů se zprostředkovateli
s občas dost nejasnými vazby jak uvnitř Litvy,
tak v zahraničí. 

V souvislosti s předcházejícím se nabízí
otázka, v čem se můžeme od Litvy v oblasti
bezpečnostní politiky inspirovat? 

Upevňování bezpečnosti nechápeme pouze
jako zvyšování počtů vojáků a bojové techniky,
ale snažíme se to vnímat komplexně, třeba jak
lépe lákat zahraniční investice.

A pokud jde o přípravu občanů k obraně
státu?

Ozbrojené síly Litvy momentálně tvoří
kolem 20 tisíc osob, z toho až 4500 jsou do -
brovolnické obranné síly, jinak řečeno, aktivní
záloha. Vedle toho do obranného systému
země je zapojen Svaz litevských střelců, ve-
řejná polovojenská organizace, jejíž činnost je
stanovena zákonem. Členem svazu se může
stát každý občan starší 11 let. Členové od 11
do 18 let mají status mladých střelců, v 18 le-
tech dostávají status plnoprávných střelců.
Členství není omezeno věkovou hranicí. Cel-
kový počet členů byl kolem 9 tisíc osob, z toho
přibližně 4 tisíce plnoprávných střelců. Střelci
a vojáci dobrovolnických sil si mohou pořídit
a doma uchovávat poloautomatické zbraně
a munici, které mají právo používat během vý-
cviků a v případě potřeby je budou moci použít
na obranu země. Zákon stanovuje, že nosit
zbraň s sebou mají právo s podmínkou, že
budou oblečeni do vojenských uniforem.

Na druhou stranu se snažíme, aby obyva-
telstvo bylo co nejlépe připraveno čelit krizo-
vým situacím.

Myslíte si, že snaha Bruselu omezit držení
zbraní občany je správná? 

Litevská legislativa o zbraních je mnohem
přísnější než poslední návrhy Evropské ko-
mise.

Co je charakteristické pro soudobé vztahy
mezi Českou republikou a Litevskou republi-
kou?

Naše země jsou skoro sousední, s ohledem
na historickou zkušenost hodně věcí vnímáme
podobně, proto si myslím, že současný ob-
chodní obrat mezi námi, který tvoří kolem 17
miliard korun, má solidní potenciál růstu. Tím,
že máme velice úzce propojenou ekonomiku
se severskými státy, ale stále docela dobře ro-
zumíme střední Evropě, můžeme být zajíma-
vými partnery pro český byznys. 

Kde jsou hlavní rezervy ve vzájemné spolu-
práci a v kterých oblastech?

Největší překážkou intenzivnější spolupráce
je absence přímého leteckého spojení mezi na-
šimi zeměmi. Ale s ohledem na pozitivní růst
letecké dopravy jak u nás, tak tady, doufám, že
přímý let mezi Prahou a Vilniusem je pouze
otázkou času.

Také bych byl radši, kdyby znalost o Litvě
v Česku byla větší, je to úkol mé práce, kterou
se snažím tady vykonávat.

Jste absolvent Karlovy univerzity v Praze,
v Česku žijete řadu let. Co se Vám u nás
především líbí a naopak, co by bylo užitečné
převzít od Litvy?

Líbí se mi hory, Praha a jiná historická místa,
vstřícnost a přívětivost lidí, ale docela chybí
škála a kvalita digitálních služeb. A také moře
a smrkové lesy u něj. 

Jsme členem Evropské unie, přesto mám
někdy pocit, že o sobě navzájem víme méně,
než tomu bylo v minulosti. Když byste měl
krátce představit Litvu a její občany, co byste
řekl?

Litva je země, kde se střetává střední Evropa
se severní, kde Čech může najít povědomě
známé prostředí s puncem severské kvality
a pocitu pro detail, kde můžete vychutnávat
čistou přírodu (při cestě loďkou přes jezera ná-
rodního parku si vodu na vaření brát nemu-
síte). �
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Smlouva o dobrém sousedství a přátel-
ské spolupráci mezi Českou a Sloven-
skou Federativní Republikou a Spolko-

vou republikou Německo z 27. února 1992
byla smlouvou mezi pokojně znovusjedno-
ceným Německem a Československem,
které se za necelý rok pokojně rozdělilo. Obě
události, pokojné znovusjednocení jednoho
stejně jako pokojné rozdělení jiného státního
útvaru, byly možné díky pevnému ukotvení
a perspektivám evropské bezpečnostní ar-
chitektury.

V roce 1992 řešila Evropa úkol využít poli-
tický obrat roku 1989 s jeho nenásilnými re-
volucemi pro celoevropský integrační pro-
ces. Evropa již tehdy poskytovala rámec pro
novou stabilitu a všeobecnou důvěru. S Ev-
ropou se spojovala představa svobody, která
znamenala více než jen opak útlaku a nouze.
S Evropou se spojovala představa svobody
jako možnosti vzít otázku sebeurčení a roz-
hodování o svém životě do vlastních rukou.

Dnes vypadá Evropa jinak než v roce 1992,
ale příslib svobody zůstal. Společným cílem
zůstává posílení Evropy, ve které jsou lidská
práva a základní svobody stejně respektovány
jako demokratické zásady a principy právního
státu a ve které hranice díky vzájemnému po-
rozumění ztrácejí svůj rozdělující charakter
a jsou překonávány v rámci odstraňování hos-
podářských a sociálních odlišností.

My, ministři zahraničních věcí Česka, Slo-
venska a Německa, potvrzujeme před sum-
mitem u příležitosti 60. výročí Římských
smluv tento cíl jako nadále platný a hlásíme
se k naší odpovědnosti za další vývoj evrop-
ského integračního procesu v duchu stability

a vzájemné důvěry. Budeme tak i nadále
činit na bilaterální, regionální i unijní úrovni.

Naše Evropská unie je projektem míru
a svobody; jedinečným, mírovým spojením
evropských států. Unie nabízí rámec pro po-
kojné řešení konfliktů a vytvořila též pevný
základ pro naše vzájemné vztahy.

Dnešní intenzita vzájemných vztahů po-
tvrzuje, že tehdy smluvně zakotvené rozhod-
nutí naznačilo všem třem zemím směr přá-
telské spolupráce. Smlouva z roku 1992 se
odrazila v četných kontaktech v politické,
hospodářské a kulturní oblasti. Vzájemná
důvěra, kterou naše země mezi sebou vybu-
dovaly, nám umožnila, abychom se spo-
lečně soustředili na zvládání aktuálních i bu-
doucích výzev. Tato úzká, do budoucnosti za-
měřená mezistátní spolupráce tím, že vytváří
stabilitu a důvěru, podporuje rovněž proces
evropské integrace.

Jen naše vzájemné hospodářské vztahy
se od podpisu smlouvy zmnohonásobily.
Mimořádně úzká hospodářská spolupráce
a propojenost mezi našimi třemi zeměmi při-
spěla ke sjednocení našeho kontinentu,
stejně jako ke zvýšení blahobytu a stability.

Intenzivní péči a rozvoj bilaterálních
vztahů – jak na politické, tak na občanské
úrovni – považujeme za zásadní prvky pro
posílení spolupráce v Evropské unii.

Evropská unie je ale víc než jen vnitřní trh
a měnová unie. Všechny členské země sdílejí
společné hodnoty jako právní stát, demokra-
cie, svoboda projevu a lidská práva. Kulturní
rozmanitost v Evropě je základem naší sebe-
reflexe. Vzájemný respekt v našich kontaktech
patří k základům našich společných hodnot.

Na aktuální výzvy ve světě pro nás exis-
tuje pouze jediná odpověď: společně jedna-
jící, silná a důvěryhodná Evropa. S ní stojí
a padá naše šance ovlivnit globální řád!
Žádný evropský členský stát není dostatečně
velký, silný či mocný k tomu, aby sám obstál
v globalizovaném světě roku 2017. Žádný
nemůže samostatně zvládnout takové výzvy
jako je změna klimatu, terorismus či mi-
grace.

My, ministři zahraničních věcí Česka, Slo-
venska a Německa, chceme vytvářet tako-
vou Evropu, která bude silnější a lepší.
S ohledem na dramatické důsledky globali-
zovaného světa na národní suverenitu
chceme takovou Evropu, ve které si ucho-
váme svobodu aktivně jednat. Udělení No-
belovy ceny za mír v roce 2012 Evropské unii
je pro nás uznáním i závazkem. Chceme
spolu úžeji spolupracovat v oblasti společné
zahraniční a bezpečnostní politiky a zasazo-
vat se za mír a stabilitu v Evropě i ve světě.
Také v rámci NATO přinášejí naše země ino-
vativní impulsy.

Potřebujeme evropské zabezpečení hra-
nic, kombinující národní a komunitární
prvky, stejně jako společnou uprchlickou
a migrační politiku. Chceme Evropu, která se
na svém území bude schopna bránit teroris-
tům i organizovanému zločinu.

Chceme konkurenceschopnou Evropu,
která investuje do vzdělání a výzkumu a do
naší veřejné infrastruktury, se společnou fi-
nanční a hospodářskou politikou. A chceme
sociálně spravedlivou Evropu, ve které
mohou lidé žít a pracovat za spravedlivých
podmínek. �

Čtvrt století česko-slovensko-německé smlouvy 
o dobrém sousedství
Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, Miroslava Lajčáka 
a Sigmara Gabriela (27. února 2017)

V loňském roce dosáhl objem zahra-
ničního obchodu s Německem re-
kordních 2,2 bilionů korun a po-

druhé za sebou překonal dvoubilionovou
hranici. „Německo je tradičně nejvýznam-
nějším obchodním partnerem České repu-
bliky. V roce 2016 se podílelo na celkovém
objemu českého zahraničního obchodu 30

procenty,“ komentuje zveřejněné údaje
ČSÚ Bernard Bauer, výkonný člen před-
stavenstva Česko-německé obchodní
a průmyslové komory (ČNOPK), a dodává:
„Věřím, že česko-německému zahranič-
nímu obchodu se bude dařit i tento rok.
Celkový vývoj však do jisté míry ovlivní
ukončení intervencí ČNB, ke kterému má

letos dojít.“ V roce 2016 do Německa smě-
řovala třetina českého vývozu a na našeho
západního souseda připadlo téměř 27 pro-
cent celkového dovozu do ČR. Mezi nej-
více vyvážené i dovážené komodity patřila
silniční vozidla, elektrická zařízení, pří-
stroje a spotřebiče, stroje a zařízení a ko-
vové výrobky. �

Další rekord česko-německého zahraničního obchodu



V poslední době se v souvislosti s kybernetic-
kou bezpečností hodně hovoří o GDPR regu-
laci. Přibližte nám prosím, co vše představuje.

Nová legislativa EU ohledně ochrany osob-
ních údajů – General Data Protection Regula-
tion – bude platit již od 25. 5. 2018. Dává obča-
nům EU možnost kontroly nad tím, co se děje
s jejich osobními údaji. GDPR umožní stejnou
vymahatelnost práva na ochranu osobních
údajů v celé EU, ukládá stejné sankce a zavádí
těsnou spolupráci dozorových orgánů.

Aby tato legislativa byla přijata ve všech ze-
mích EU a v řádné podobě, zajišťují vysoké po-
kuty za její nedodržování.

Jaké povinnosti z ní vyplývají pro státní
správu a samosprávu?

Větší zpracovatelé osobních údajů budou
mít za povinnost zřídit pozici DPO – Data Pro-
tection Officer.

Dále GDPR s sebou přinese větší admini-
strativní i technickou zátěž při nakládání
s osobními údaji a nově je zavedena povinnost
hlásit úniky dat do 72 hodin od zjištění, a to
nadřízenému orgánu – v případě ČR je to Úřad
pro ochranu osobních údajů.

A pokud jde o firmy a společnosti?
Nařízení jsou v podstatě stejná jako pro

státní instituce.

Jak je to s tvrzením, že některé firmy si z toho
chtějí udělat výhodný business?

Každá zákonná povinnost je svým způso-
bem obchodní pobídka směřující do volného
trhu. V tuto chvíli se spíše všichni orientují na
pochopení povinnosti a zavedení správných
opatření. Sankce jsou totiž opravdu vysoké.
Pokud si na tom chce někdo budovat výhodný
business, bude muset ale předvést kvalitu,
jinak velice rychle narazí.

Jaké produkty a služby nabízíte zákazníkům? 
AXENTA a.s., nabízí zejména řešení a služby

v oblasti provozních a bezpečnostních moni-
toringů. A dále nabízíme řešení a služby v ob-
lasti quality assurance v kyber bezpečnostních
projektech a řešení pro sledování a manage-
ment chování vybraných osob v oblasti IT.

Mezi vašimi klienty je řada společností ze sek-
toru energetika. Rčení, že s elektřinou mů-
žeme téměř vše a bez ní prakticky nic, dokládá
její význam pro chod společnosti. Zajímalo by
nás, na co vše se v oblasti bezpečnosti
v tomto sektoru zaměřujete?

V sektoru elektro energetiky se zaměřu-
jeme také na oblast provozního a bezpečnost-
ního monitoringu. V této oblasti máme jedny
z největších a nejstarších referencí, vždyť
v tomto oboru jsme osobně již 15 let a firma
AXENTA a.s., se v něm pohybuje od založení,
tj. od roku 2009.

S digitalizací průmyslu a přechodem na In-
dustry 4.0 potřeba bezpečnosti dat a jejich
množství vzroste nebývalou měrou. Jsme na
to dostatečně připraveni?

Technicky a znalostně jsme na toto připra-
veni. A výrobci řešení a produktů také. Jedi-
ným problémem se v tuto chvílí jeví nedosta-
tek erudovaných a znalých lidí, ale to je celo-
světový problém v oblasti kyber bezpečnosti.
Přičítáme to rychlému rozvoji v této oblasti
v posledních letech.

Na nedávném semináři jste hovořil o tom, že
bezpečnost je pouze o lidech. Můžete to spe-
cifikovat?

Sebelepší detekční technika není v tuto
chvíli schopna ověřit, zda se opravdu jedná
o incident a pokud ano, není schopna reagovat
podle incident response plánů. Takže potřeba
člověka na rozhraní stroje a reality je stálá.
A jak jsem odpovídal výše, odborníků na kyber
bezpečnost je stále málo.

Jak tedy uchopit kybernetickou bezpečnost?
Asi není reálné očekávat, že někdy půjde

vývoj IT ruku v ruce s bezpečností. Pobídky
trhu jsou tak silným stimulem, že bezpečnost
je vždy řešena o krok pozadu, prostě a krátce
zdržuje. Nelze tedy nad tímto plakat, ale je po-
třeba konat. Apelovat na zavedení kyber bez-
pečnosti do všech nových oblastí, evangelizo-
vat veřejnost a v neposlední řadě i vyvíjet nové
produkty s ohledem na co největší úsporu lid-
ských sil.

Co především AXENTU odlišuje od dalších
firem z oboru?

AXENTU a.s., odlišuje především jiný pří-
stup. My, zakladatelé společnosti jsme dříve
pracovali na místech příjemců služby, takže si

dokážeme představit potřeby našich zákazníků
a respektujeme je.

Dále se snažíme být inovativním, mladým
a přesto velice zkušeným týmem na špici v ob-
lasti bezpečnostních monitoringů.

Jste spolutvůrcem Krajského Operačního
Centra (KOC) Jihomoravského kraje. Co vše
zahrnuje, není to příliš nákladná záležitost,
přesněji, vyplatí se do něj investovat?

Určitě se vyplatí investovat do těchto řešení.
V JMK toto bezpečnostní dohledové centrum
slouží nejen pro samotný kraj – kde je to po-
vinné, dané Zákonem o kybernetické bezpeč-
nosti – ale již začíná sloužit i pro monitoring
stavu bezpečnosti v podřízených organizacích
kraje. A v tomto případě se takovéto centrum
začíná vyplácet tím, že centralizuje nejen tech-
nologie a techniku, ale především operační
tým. A odborných lidí je málo, jak jsme si řekli
výše.

Jaký bude jeho další rozvoj?
Předpokládám připojení dalších podříze-

ných organizací kraje dle toho, jak je kraj vyti-
puje. A dále předpokládám rozvoj funkcionalit
samotného KOC.

Myslíte, že by bylo účelné, aby podobná bez-
pečnostní centra byla ve všech krajích?

Vzhledem k tomu, co očekáváme v noveli-
zaci Zákona o kybernetické bezpečnosti, bude
budování těchto center pro kraje nezbytností.
Budovat řešení per partes pro kraj a pro jed-
notlivé podřízené organizace krajů je drahé
a neefektivní.

Na nedávné konferenci věnované kyberne-
tické bezpečnosti v San Francisku byla pre-
zentována nejrůznější řešení – celkem 326 vy-
stoupení. To svědčí o mimořádné pozornosti,
která je kyberprostoru ve všech souvislostech
věnována. Vznikají nová rizika, vyvíjejí se ře-
šení, jak jim čelit. V podstatě je to nekonečný
příběh. Jaké jsou podle Vás hlavní hrozby sou-
časnosti a jaká opatření je třeba přijmout, aby
se minimalizovaly?

Žijeme stále podobný život se všemi ra-
dostmi a problémy jako před sto lety. Ale naše
údaje, peníze, informace apod. se přesunuly
do virtuálního světa. Logicky se tedy útoky,
krádeže, války také přesouvají do tohoto virtu-
álního světa.

Za hrozby osobně považuji překotný rozvoj
Internet of Things, Smart Technologií, útoky
na IT výrobních systémů apod. a v neposlední
řadě i nedostatek odborných lidských kapacit
v oblasti kyber bezpečnosti.

Vyjmenovat všechny záměry, jak zabezpečit
tyto oblasti by zabralo mnoho řádků, omezím
se tedy jen na prohlášení, že opatření jsou hle-
dána a nacházena a pokud je snaha a chuť,
vždy se řešení najde. �
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V JMK funguje Krajské Operační Centrum nejen pro samotný
kraj, ale již začíná sloužit i pro monitoring stavu bezpečnosti
v jeho podřízených organizacích, 

řekl CzechIndustry Lukáš Přibyl, generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti AXENTA



Ten letošní přinesl několik novinek.
„Především ZAT v letošním roce
slaví 55 let od svého založení. ZAT

roste nejenom co do počtu a významu za-
kázek v České republice a ve světě. V sou-
časné době dodáváme do 60 zemí na pěti
kontinentech a etablujeme se v nových te-
ritoriích, například v Indonésii či Íránu.
Roste také zájem našich partnerů o před-
stavení každoročních novinek na Zákaznic-
kém dnu. Proto jsme nově přesunuli dopo-
lední program do velkého sálu sousedního
multikina, do něhož se mohli účastníci
svézt elektromobilem,“ doplnila Vladislava
Česáková, členka představenstva ZAT. 

Technické novinky

V úvodní části představil Pavel Kulík, ředi-
tel útvaru Technický rozvoj, novinky v řídi-
cím systému SandRA (Safe and Reliable
Automation). „Loňský rok byl ve znamení
vizualizace a komunikace. Aplikovali jsme
do systému prvky, které rozšiřují jeho ko-
munikační možnosti a zpříjemňují uživatel-
ské rozhraní,“ konstatuje Kulík. V oblasti
hardware jde zejména o nové typy kom-
paktních stanic řady SandRA Z210, u soft-
waru o nové funkce návrhových nástrojů
Pertinax a Projektové databáze Pertinax.
Ve spolupráci s plzeňským Regionálním
inovačním centrem při Fakultě elektrotech-
nické Západočeské univerzity v Plzni vyvi-

nuli vývojáři ZAT automatizované testo-
vací pracoviště pro řadu SandRA Z100 pri-
márně určenou pro použití v jaderné ener-
getice.

V energetice je bezpečnost provozova-
ných systémů prioritní. S rostoucími funk-
cionalitami a službami v souvislosti s Prů-
myslem 4.0 je nutné neustále vyvíjet nové
bezpečnostní prvky. „My, jako vývojáři
a výrobci řídicího systému v nejvyšší bez-
pečnostní kategorii, tomu věnujeme maxi-
mální pozornost. Proto chceme spolehli-
vost z výrobní fáze co nejvíce rozšířit i na
provozovaná zařízení. Sem patří i rozšíření
funkčnosti aplikačně nezávislé dálkové dia-
gnostiky,“ doplňuje Kulík. 

ZAT v jaderné energetice

Produkce společnosti ZAT je v současné
době nasazena na 10 procentech jader-
ných elektráren ve světě a 26 procentech
v Evropské unii. „Známe požadavky norem
států provozujících jaderné systémy v nej-
vyšší bezpečnostní kategorii A, B i C
a umíme se jim přizpůsobit. Také náš bez-
pečnostní řídicí systém SandRA je v jader-
ných elektrárnách s technologiemi VVER
velmi žádaný. V současné době realizu-
jeme zakázky pro obě jaderné elektrárny
v České republice, pro slovenské jaderné
elektrárny Jaslovské Bohunice a Mo-
chovce i jadernou elektrárnu Pakš v Ma-
ďarsku,“ upřesňuje Karel Stočes, ředitel di-
vize Jaderná energetika. 

Právě pro poslední jmenovaný projekt JE
Pakš ZAT dodává ve spolupráci se ŠKODA
JS a.s. kromě tradičního produktu řízení po-
lohy regulačních tyčí i dva nové systémy -
bezpečnostní systém odpojení silového na-
pájení v nejvyšší bezpečnostní kategorii a sy-
stém řízení výkonu reaktoru. Jde o kom-
pletní obměnu řídicího systému za půl mili-
ardy korun. „Rekonstrukci prvního bloku
máme úspěšně za sebou, k 31. prosinci do-
sáhl blok B2 JE Pakš stoprocentního výkonu.
Obnova dalších tří bloků bude probíhat po-
stupně do roku 2019,“ upřesňuje Stočes. 

A jaké novinky představila divize Jaderné
energetiky na Zákaznickém dnu? „Nastavili

ZAT cílí na kybernetickou bezpečnost a inovativní služby
„Společnost ZAT se v letošním roce zaměří na posílení kybernetické bezpečnosti řídicího systému
SandRA a rozvoj aplikací a služeb směrem k Průmyslu 4.0,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva 
ZAT a.s. Nejen tato témata zazněla na 14. zákaznickém dnu, který se konal v lednu v Plzni.
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Společnost ZAT a.s. je nejstarší českou
firmou v oboru automatizace technolo-
gických procesů s 55letou historií. Je
uznávaným dodavatelem zejména
v oborech jaderné energetiky, klasické
energetiky, povrchové těžby a dopravy
surovin, plynárenství, dopravy a prů-
myslových procesů. Firma sídlí v Pří-
brami s pobočkou v Plzni, na Slovensku
a na Kubě. Má vlastní vývoj, projekci,
výrobu, instalaci i servis elektronických
zařízení, řídicích systémů a jejich kom-
ponent. Je také certifikovaným výrob-
cem zdravotnických přístrojů. 



jsme nové procesy pro systémy s vlivem na
bezpečnost, a to od přípravné a projektové
fáze přes výrobní, testovací, instalační až po
servisní fázi. Všechny procesy mají imple-
mentovány nejvyšší bezpečnostní normu
IEC 60880 (SW pro bezpečnostní systémy),“
říká Karel Stočes. Podle něj se chce divize
v letošním roce zaměřit na další rozvoj bez-
pečnostních systémů a know-how ve speci-
álních aplikacích. Ve spojení s Průmyslem
4.0 cílí na sběr a zpracování dat a vytvoření
expertních systémů pro jejich analýzu pro
potřeby zákazníků.

Energetika budoucnosti je o službách

„Energetika postupně stírá hrany, kdy se
striktně rozlišují dodavatelé pro výrobu
elektrické energie, její přenos a spotřebu.
My v současné době umíme řídit technolo-
gie od paroplynových cyklů přes uhelné
a vodní elektrárny, spalovny až po solární
systémy. Ve vývoji se chceme zaměřit na
rozšiřování produktů pro energetické zdroje
a optimalizaci provozu celých systémů
včetně spotřeby. To předpokládá vývoj no-
vých produktů a přizpůsobení stávajících,“
říká František Kural, ředitel divize Energe-
tika. 

ZAT se v oblasti klasické energetiky pri-
márně zaměřuje na dodávky DCS systémů,
tedy řízení celého energetického bloku,
dále na ovládání jednotlivých částí techno-
logie, například parní turbíny, budicí sou-
pravy generátoru atd. „Zde vidíme mož-
nosti ve vývoji aplikací pro automatický
start a odstavení tepelných a vodních
bloků, dále v expertních službách, jako je
sběr dat a jejich zpracování, řízení a distri-
buci pro potřeby zákazníka, v dálkové dia-
gnostice atd. Nejde nám jen o dodávky, ale
i o udržování systémů, o trénování ob-
sluhy,“ doplňuje Kural. Právě první trena-
žer řízení provozu je součástí dodávky pro
polského zákazníka. 

V oblasti rozšiřování produktů pro ener-
getické zdroje chystá ZAT pro menší tur-
bíny nový řídicí systém SandRA na plat-

formě Z210. Jsou plánované investice do
rozšíření funkčnosti regulátoru buzení
o další komunikační protokoly včetně ná-
strojů na konfiguraci komunikačních
bridge pro SandRA Z200 a Z210. „Chceme
se také zaměřit na ŘS pro malé točivé
zdroje, jako jsou točivé redukce nebo malé
vodní zdroje. S transferem a přenosem
elektrické energie souvisí i rozšíření port-
folia o elektrické ochrany generátoru, roz-
vodny a další části elektrosystémů,“
upřesňuje Kural.  Další možnosti vidí firma
v akumulaci energie (bateriová pole), aku-
mulaci ve vodě (elektrokotle), či v high-
tech zařízení na přenos stejnosměrné ener-
gie (HVDC).

Vývojáři společnosti ZAT na Zákaznickém
dnu představili nový produkt pro klasické
elektrárny, a to nadotáčkovou ochranu tur-
bíny. František Kural hovořil také o nových
obchodních příležitostech. Kromě stabilního
domácího trhu a tradičních lokací, jako je
Kuba, Egypt či severní Evropa, se firmě daří
etablovat na nových trzích např. Indonésie či
Íránu.

Smart systémy 
Segmentem, kterému věnuje ZAT zvýšenou
pozornost, jsou řídicí systémy pro tzv. smart
systémy. V současné době jde o oblast dráž-
ních systémů, bioplynových stanic, vodáren
atd. „Chceme se v tomto oboru zaměřit na
vývoj nových technologií v kontextu Prů-
myslu 4.0, jako jsou internet věcí, big data
a nové služby pro zákazníky včetně vývoje
inteligentních systémů pro Smart City,“ kon-
statuje Václav Janoch, ředitel divize Smart
systémy. 

Jedním z tradičních oborů společnosti
ZAT jsou řídicí systémy v dopravě. Zde firma
poskytuje dva stěžejní produkty, a to sy-
stémy pro dispečerskou a řídicí techniku
a dálkovou diagnostiku.  Pro tyto dodávky
používá řídicí systém SandRA Z210 pro spe-
ciální aplikace. „Zájem o naše řídicí systémy
stále roste. V oblasti plynárenství jsme v loň-
ském roce navýšili u telemetrických stanic
objem zakázek o 100 procent. Těsně před Vá-
nocemi jsme dokončili významnou zakázku,
a to upgrade řídicího systému v podzemním
zásobníku ve Štramberku, kde je nasazen ŘS

SandRA ve významné trojnásobné redun-
danci,“ doplňuje Janoch.

I po výrazném utlumení povrchové těžby
ZAT tuto oblast neopustil, stále působí
v úpravách povrchových dodávek a dispe-
činků, například na Dolech Bílina nebo
v Úpravně uhlí Ledvice. 

Také téma bioplynových stanic se opět
vrací do hry. Podle Janocha je třeba po
boomu před třemi lety řídicí systémy upravit,
modernizovat a rozšířit o nové technologie.
Jde například o zvýšení účinnosti stanice či
vývoj aplikací na míru dle potřeb zákazníka.
„Z realizovaných projektů máme výborné re-
ference. Bioplynové stanice s řídicím systé-
mem SandRA pracují stále na výkonu 90 pro-
cent a vyšším,“ připomíná Václav Janoch.
Nejenom v tomto segmentu zákazníci hojně
využívají servisní služby společnosti ZAT. 

Polovina výroby 
je pro externí zákazníky
Česká společnost ZAT je známá především
jako výrobce a dodavatel řídicích systémů

pro energetiku a průmysl. Ve svém závodě
v Příbrami ročně vyrobí přes 70 000 kusů
průmyslové elektroniky. Polovinu výrobní
kapacity přitom zabírají zakázky pro externí
firmy. V posledních pěti letech firma napří-
klad dodala ve spolupráci se Škodou Elec-
tric řídicí systém pohonu pro 80 lokomotiv
pro Turecké státní dráhy nebo elektronické
pohony vozů nového metra pro čtyřmili-
onové město Su-čou ve východní části
Číny. ZAT se také podílel na komplexní re-
konstrukci 460 vozů pražského metra, do-
dávkách lokomotiv Škoda 109E vyráběných
Škoda Transportation pro České dráhy
nebo ve spolupráci s firmou InPower na
projektu do Jižní Koreje pro rychlovlaky
řady KTX. „Pokud má firma individuální po-
žadavky, můžeme pro ni v podstatě vyrobit
jakoukoliv elektronickou sestavu od proto-
typů až po středně velkou výrobní sérii,“
uzavírá Vladimír Pikard, vedoucí výroby
ZAT. �

Denisa Ranochová
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V roce 2016 objem pohledávek po-
stoupených firmám, které asociace
sdružuje, sice mírně poklesl, ale

jiný ukazatel, objem zapojených pro-
středků, vzrostl k 31. prosinci 2016 proti
předchozímu roku o 12,5 % a dosáhl částky
18,9 miliard korun. Tento ukazatel má při-
tom pro posouzení dynamiky factoringo-
vého trhu a porovnání s běžnými úvěro-
vými produkty dokonce větší vypovídací
schopnost než objem postoupených po-
hledávek. Jde totiž o peníze, které factorin-
gové společnosti přes postoupené pohle-
dávky reálně daly k dispozici svým klien-
tům a které představují alternativu k ban-
kovnímu úvěru. Za zmínku stojí i to, že
v některých specifických oblastech vzrostl
i objem postoupených pohledávek, v ex-
portním factoringu např. o 12,5 %.

Pro představu, jak vlastně vypadá facto-
ringový trh v České republice, se ještě
vraťme ke zmíněné Asociaci factoringo-
vých společností. Ta vznikla v roce 2000
a v současné době sdružuje šest rozhodu-
jících poskytovatelů factoringových slu-
žeb, kteří v České republice působí. Statis-
tika, kterou asociace čtvrtletně sestavuje,
tak poskytuje dobrou představu o vývoji
factoringu v tuzemsku. Členským firmám
(jde o jednu banku, čtyři firmy, které jsou
součástí velkých bankovních skupin,
a jednu nezávislou společnost) postoupili
klienti v roce 2016 pohledávky v celkové
hodnotě 131 miliard korun. Odhaduje se,
že společnosti sdružené v asociaci obslu-
hují zhruba 2 000 klientů, kteří využívají
pro factoringové financování své pohle-
dávky z dodávek někdy až desítkám svých
odběratelů. S factoringem se tak může
v denní praxi setkávat v České republice
až několik desítek tisíc firem. Společnost
ČSOB Factoring je součástí českého facto-

ringového trhu již 25 let, aktuálně s tržním
podílem kolem 25 %. 

Factoring historicky vznikl jako alterna-
tiva k úvěru, nedá se ovšem říci, že by mu
přímo konkuroval, a to je zřejmě důvodem,
proč i v době, kdy není tak velkým problé-
mem úvěr získat, zájem o factoringové fi-
nancování neklesá. Factoring v základní
formě, jak ji nabízí společnost ČSOB Fac-
toring, je totiž velmi komplexní produkt,
který kromě flexibilního zdroje financí při-
náší svým uživatelům také přínos v oblasti
správy pohledávek a v případě tzv. bezre-
gresního factoringu ještě ochranu proti
ztrátám ze špatných pohledávek, protože
riziko neplacení přebírá ČSOB Factoring.
Právě toto řešení je pravděpodobným dů-
vodem pro vyšší dynamiku exportního fac-

toringu, který je typicky využíván v bezre-
gresní podobě. Pro exportéry snižuje tento
produkt rizika při vstupu na nové trhy,
neboť trh a subjekty na něm působící pro-
věřuje ČSOB Factoring, zpravidla ve spo-
lupráci s partnery z oblasti úvěrového po-
jištění. Nastaví odpovídající limit, a pokud
postoupenou pohledávku neuhradí odbě-
ratel, nese do výše tohoto limitu riziko. Ne-
dojde-li k úhradě ve sjednaných lhůtách,
zahájí inkasní proces a převzetí rizika kryje
i s ním spojené náklady. Klientovi tak od-
padnou neproduktivní činnosti spojené
s vymáháním pohledávek, ale také ne vždy
příjemná komunikace s dlužníky, kterou
může v zahraničí navíc komplikovat jazy-
ková bariéra nebo nejistota při volbě vhod-
ného právního zastoupení.

ČSOB Factoring nabízí ovšem řešení
i pro klienty, kteří intenzivní správu pohle-
dávek či převzetí rizika nevyžadují. V těchto
schématech se potom komunikace s kli-
enty odehrává v podobě elektronické vý-
měny dat a kontakty s odběrateli jsou
omezeny na technické minimum. Jiná
forma factoringu zase umožňuje, aby kli-
ent pohledávky postoupené společnosti
ČSOB Factoring vyvedl ze své bilance, což
má pochopitelně příznivý vliv na celou
řadu finančních ukazatelů, podle kterých je
hodnocena celková kondice firmy. Hlav-
ními komponenty factoringového pro-
duktu tak sice zůstávají financování, správa
pohledávek a převzetí rizika, ale ČSOB Fac-
toring se vždy snaží přizpůsobit jejich podíl
v nabízeném řešení skutečným potřebám
a očekávání klienta.    

Je zřejmé, že díky schopnosti reagovat
na potřeby klientů dokáže factoring nejen
plnit svou hlavní roli, být dostupnou alter-
nativou k bankovnímu úvěru, ale přinášet
i nová řešení. Platí to také v době ekono-
mického růstu. Pro případné zájemce je
dobrou zprávou i to, že současné období
nízkých úrokových sazeb zlevnilo nejen
úvěrové zdroje, ale i ty poskytnuté pro-
střednictvím factoringu. Kdo má zájem,
získá kromě financování díky správě pohle-
dávek a s využitím převzetí rizika neplacení
navíc vyšší míru jistoty. Jiné formy facto-
ringu naopak zjednodušují vzájemnou ko-
munikaci a minimalizují administrativní
procesy související s postupováním pohle-
dávek. Díky tomu má factoring pevné
místo na finančním trhu nejen v České re-
publice, ale i v dalších státech. Potvrzují to
i statistiky EUF, asociace, která sdružuje
poskytovatele factoringu v rámci Evropské
unie. V roce 2015 dosáhl v EU obrat po-
stoupených pohledávek částky 1,47 bilionů
eur, což proti předchozímu roku zname-
nalo růst o 5,43 %. �

Tomáš Morávek
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Factoring v období ekonomického růstu 
a nízkých úrokových sazeb
Jak se daří factoringovému financování v podmínkách rostoucí ekonomiky a na trhu s širokou
nabídkou dostupných bankovních úvěrů? Soudě podle statistiky Asociace factoringových společností
České republiky asi ne zcela špatně. 

Tomáš Morávek, předseda představenstva,
generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.



1. Jak se změní svět

Kamkoli se dnes podíváme, vidíme internet.
Stroje spolu komunikují. Výroba se automati-
zuje jako nikdy. Právě totiž probíhá čtvrtá prů-
myslová revoluce. Ta přinese ekonomice
mnoho změn. Svět bude díky technologiím
jiný. Bude rychlejší, složitější, automatizova-
nější, individualizovanější, a přitom globálnější.

Podniky budou jiné. Výroba bude jiná. Práce
bude jiná. Mnoho profesí zanikne. Naopak
vzniknou nové profese, které dosud neznáme,
podobně jako před pár lety nikdo netušil, kdo
je to webdesigner.

Mnoho profesí nebude muset cestovat do
práce. Bude se pracovat z domova. Tím, že ne-
bude nutné pracovat v kanceláři, nebude ani
nutné, aby lidé v jedné „kanceláři“ pracovali
ve stejném regionu, zemi či časovém pásmu.

Pojetí národních ekonomik se tím začne
smývat. Celý den neopustíte Košice, ale bu-
dete pracovat pro britskou firmu registrova-
nou na ostrově Man, kde všichni mluví česky,
protože Británie nebude mít s firmou nic spo-
lečného. Už dnes se do konkurence nedostá-
vají jen zaměstnanci a firmy, ale i státy a jejich
daňové systémy.

Členění výrobků na to, jestli jsou vyrobené
v Číně nebo v Německu, ztratí smysl, protože
se bude vše vyrábět podobně na téměř stej-
ných strojích. Zažijeme ohromný rozvoj 3D ti-
skáren. Výrobek bude vyrábět 3D tiskárna vy-
vinutá v Británii, vyrobená v Číně, řízená ame-
rickým softwarem a umístěná kdekoli na
světě. Výrobek bude tedy vždy identický. Kva-
lita bude totožná stejně jako výrobní cena.

Cenové rozdíly finálního výrobku budou už
generovány jen legislativou, kdy firmy v růz-
ných zemích budou různě daněny a při vývozu
zatíženy jinými cly. Německé zboží tak při
stejné kvalitě bude levnější než čínské, protože
na čínské zboží budou uvalena cla a dovoz do
Prahy bude z Číny mnohem dražší než z Ně-
mecka. Výhoda nízkých čínských mezd se vy-
tratí. Čína tak už bude těžit jen z toho, že ne-
vystaví podniky tlaku ekologické legislativy,
nebo tím, že uměle oslabí svou měnu.

2. Roboti budou konkurovat lidem

Než se však dostaneme do tohoto stavu,
hodně věcí se ještě změní. Začne to tím, že
hodně lidí přijde o místo. Tito lidé propadnou
do ohromné frustrace, protože nedokážou
rychle najít uplatnění. Obávám se, že kumulo-
vaně přijde o práci kvůli čtvrté průmyslové re-
voluci přes miliardu lidí. Většina z nich bude
z Asie. Jen jihovýchodní Asie přijde v nejbliž-
ších letech o 140 milionů pracovních míst.

Jednoduchá výroba založené na nízkých
mzdách a nulových sociálních a ekologických
standardech, která táhla Asii nahoru během
posledních třiceti let, skončí.

Zasažena bude i Evropa. Nejvíc budou za-
saženy ekonomiky založené na levné pracovní
síle. Trpět bude zejména Balkán. Těžkým vývo-
jem však projdou i středoevropské země bý-
valého východního bloku včetně ČR.

3. ČR jako levná ekonomika

Česká republika je nízkonákladovou ekonomi-
kou, kde je v porovnání s Německem a Rakou-
skem většina zboží a služeb levnější. Nepo-
měry a rozevřené nůžky jsou až moc velké, aby
toho nevyužila čtvrtá průmyslová revoluce.

Tím, co asi nejvíc bije do očí, je nepoměr
mezi HDP a úrovní mezd. ČR na tom není
s HDP vůbec špatně, ale ve mzdách se to ne-
zrcadlí. Průměrná mzda je podle Eurostatu
v ČR 3,3x nižší než v Německu. Přitom jsme
hned vedle sebe a jsme si velmi jako lidé velmi
podobní (ostatně několik milionů Němců zde
ještě před pár desítkami let žilo). Formovaly
nás historicky podobné vlivy.

Proti průměru EU je česká průměrná mzda
nižší 2,7x. Ano, je to z velké části způsobenou
měnovým kurzem. Mnoho lidí si ale mylně
myslí, že kdybychom měli euro, bylo by to
zcela jiné a mzdy by se zcela vyrovnaly. Nevy-
rovnaly. Při přepočtení paritou kupní síly jsme
se mzdou na 59 % EU, ale HDP v paritě kupní
síly máme na úrovni 86 % EU. Tak vysoko
není žádná jiná země bývalého východního
bloku. Už jsme výš i než mnohé jihoevropské
země.

Naše mzdy jsou evidentně nepřirozeně
nízké. Mohly by být mnohem vyšší. Kdyby-
chom si vytvořili graf, kde na osu Y vyneseme
HDP, na osu X mzdy a vše přepočteme paritou
kupní síly, zjistíme, že čím bohatší ekonomika,
tím vyšší mzdy.

Najdeme však pár výjimek, a sem bude pa-
třit právě ČR. Nízké mzdy vychylují ČR z trendu
EU. Zjistíme, že našemu HDP by odpovídaly
mzdy takové, jaké mají na Maltě nebo ve Špa-
nělsku. To by znamenalo nominálně zvýšit
mzdy o 70 až 120 %. Ano, našemu HDP by od-
povídaly zhruba dvojnásobné mzdy.

4. Zaostalá struktura ekonomiky

Už slyším, jak exportéři křičí, že kdyby zvýšili
mzdy, zkrachovali by. Ano, mají pravdu. Mnozí
by zkrachovali. Dvojnásobné mzdy nejsou
kompatibilní se stávající strukturou ekono-
miky. Stávající struktura ekonomiky je totiž
překonaná.

Abychom mohli mít dvojnásobné mzdy
a nezbankrotovali, potřebovali bychom vyšší
produktivitu práce, což by se zrcadlilo v no-
vých technologiích a nižším zastoupení mon-
toven. (Tady je nutno upozornit, že pod „pro-
duktivitou práce“ ekonom nerozumí nic jako
čas strávený v práci, úsilí věnované práci a po-
dobně – jde spíš o vybavenost kapitálem
a technologiemi, což je zase důsledek dlouho-
leté předešlé investiční aktivity.)

Český průmysl má totiž bohužel směšnou
přidanou hodnotu. ČR zaměstnává v průmyslu
37 % lidí a průmysl tvoří 37 % HDP. V Německu
pracuje v průmyslu 25 %, ale tvoří 30 % HDP.
Tolik lidí zapojených u nás do průmyslu by
tedy mělo generovat podle německých měří-
tek alespoň 44 % HDP. Problém zjevně není
v lidech samotných. Problém je technologii,
vlastnictví, způsobu řízení a v našich hlavách.

5. Vlastnická struktura firem

Když se podíváme do historie, začne být nízká
produktivita logická. Značná část průmyslu
přešla po kuponové privatizaci pod zahraniční
firmy. Zatímco původně český průmysl tvořil
především finální výrobky, dnes vyrábí hlavně
komponenty. V horším případě fungují to-
várny jako montovny komponent vyrobených
jinde. Jsme subdodávkovou ekonomikou.

To je důsledek privatizace, nedostatku do-
mácího kapitálu, know-how, vývoje a vý-

Vize 2030
Čtvrtá průmyslová revoluce změní trh práce, sociální systém, daně a veřejné finance
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zkumu. Vyhovuje to zahraničním vlastníkům
a dlouho to vyhovovalo i českým politikům,
protože výroba náročná na pracovní sílu zna-
mená i nízkou nezaměstnanost. To se opravdu
podařilo.

ČR má nejnižší nezaměstnanost v EU.
Cenou za to ale je, že lidé jen dvě stě kilometrů
od nás s velmi podobnými znalostmi a schop-
nosti vydělávají třikrát více než my, což se pro-
jevuje zejména v tom, v čem jezdí a kam jezdí
na dovolenou: Tady platíme stejné ceny, ale
s nesrovnatelnými příjmy. Zůstáváme i 25 let
po revoluci chudými příbuznými. Pohádka
o středoevropském tygru se nekonala.

6. Co s tím může dělat politik?

To je něco, co může rozumný politik jen těžko
změnit. Jednou byly podniky prodány zahra-
ničním firmám, takže nyní nemůže politik
vlastníkům diktovat, co mají vyrábět a jak.
Nemá smysl vymýšlet nějaké restrikce a pod-
niky někam tlačit.

V poslední době často slýchám, že bychom
měli zakázat odliv dividend. To je to nejhlou-
pější, co bychom mohli udělat. Všichni zde in-
vestovali právě kvůli dividendám. Když jim
vezmeme dividendy, budou se nám v bu-
doucnu vyhýbat a vrátí se to ČR jako bume-
rang. Tudy cesta nevede.

ČR potřebuje vytvořit pro investice takové
prostředí, že budou všichni vědět, že je pro ně
výnosnější nechat kapitál pracovat v ČR, než
aby ho stahovali jinam. Takové prostředí se
vyznačuje několika rysy:

Investoři vítají stabilní a predikovatelné pro-
středí. Jinými slovy, měnit každý rok daně je
cesta do pekel.

Investoři preferují prostředí, kde platí pra-
vidla pro všechny a stejně. To představuje
omezení korupce. Jasně měřitelným cílem po-
litiky by proto mělo být posunout ČR v indexu
korupce mezi 20 nejlepších světa. Dnes jsme
podle Transparency International na 37. místě.

Investoři preferují stabilní ekonomiky, kde
se mění vlády jen v řádných volbách a kde je
stabilní makroekonomické prostředí, což se zr-
cadlí v dobrém a neměnném ratingu. Cílem
vlády by proto měl být vyšší rating dlouhodo-
bých i krátkodobých závazků v domácí i zahra-
niční měně.

Investoři pochopitelně vítají nižší daně. Není
to ale to nejpodstatnější. Vítají i rychlé odpisy.
Vítají minimum byrokracie. Investoři zkrátka
chtějí minimum restrikcí. Podle indexu Doing
business jsme podle MMF až na 27. pozici.
Vláda by měla mít za cíl posunout se mezi 20
nejlepších. Zajímavé je podívat se na subin-
dexy. Jsme až na 130. příčce u snadnosti získat
stavební povolení. 68. ve vymahatelnosti
práva. 53. v jednoduchosti daňového systému.
53. v ochraně práv minoritních akcionářů. 81.
ve snadnosti odstartování podnikání. 32. ve
snadnosti získání úvěru.

Je jasné, že investoři vítají jednoduchý
právní systém, v němž lze snadno spravovat
holdingy. To ČR nemá. Řada v ČR založených
firem má proto sídlo v Nizozemsku. To uka-
zuje, že výše daní opravdu není to jediné.
Kdyby se jednalo jen o daně, byly by firmy za-
ložené mimo Evropu.

Investoři, kterým nejde o nízké mzdy, chtějí
zemi, která je technologicky vyspělá a připra-
vená na digitalizovanou ekonomiku. Digital
Economy & Society Index (DESI) dává ČR

v rámci EU podprůměrné hodnocení. Měřitel-
ným cílem vlády by mělo být posunout se
aspoň na nadprůměrné hodnoty.

7. Co konkrétně to znamená?

Každá vláda by měla změnit daňové zákony za
svůj mandát maximálně jednou. Každý zákon
by měl být podroben analýze dlouhodobých
důsledků, aby ho nebylo nutné minimálně
čtyři roky novelizovat a jakkoli upravovat.

Stát by se měl zmenšit. Snížit počet úřed-
níků – je jich moc - a zmenšit jejich rozpočty.
A přitom umožnit jejich větší kontrolovatel-
nost a transparentnost. Snižování počtu za-
městnanců by mělo být přesně stanoveno pro
celé volební období třeba jako 2 % ročně.

K přehlednosti právního řádu by prospělo
stanovení limitu pro počet zákonů a maxi-
mální počet znaků všech platných norem. Jako
rozumné se jeví pravidlo, že jeden nově
vzniklý zákon musí doprovázet zrušení mini-
málně dvou jiných, kde nový zákon musí mít
méně znaků než dva zákony vyškrtnuté.

Celková daňová kvóta by pak mohla v eko-
nomice poklesnout, aniž by se zvýšilo zadlu-
žení země. Vlastně ani není nutné dramaticky
měnit daně. Stačí zvýšit nezdanitelný základ.
Stroje budou nahrazovat lidi jen tam, kde se
jedná o rutinní práci. Tato práce je obvykle
špatně hodnocena. Tady u těchto typů práce
musí lidé konkurovat strojům nízkou mzdou
a nesmí být daněni, jinak o práci přijdou. Ne-
zdanitelný základ by se proto měl posunout
nahoru. To znamená, že část lidí by neplatila
žádné daně z příjmu.

Stát může situaci řešit i tím, že přestane
lákat jednoduché výroby a provozy. Sem
spadá třeba nedávný boj o to, aby měl Ama-
zon sklady v ČR. Sklady jsou přesně to, co ne-
potřebujeme. Vytváří špatně placená místa
pro nekvalifikované lidi a přináší minimální
přidanou hodnotu. Kdybychom vybavili tyto
nekvalifikované lidi lepší technologií, mohli by
mít vyšší přidanou hodnotu a vyšší životní
úroveň.

Aby si ČR mohla dlouhodobě dovolit rych-
lejší růst mezd, potřebuje vyšší růst produkti-
vity práce. Ta ve skladě neroste. Už i Sloven-
sko má vyšší produktivitu práce. Cestou
k vyšší produktivitě je lepší vzdělání, více in-
vesticí, více vývoje a výzkumu a změna struk-
tury ekonomiky.

ČR má zbytečně moc průmyslu. Budouc-
nost není v průmyslu, v něm budou roboti.
Nárůst robotizace ostatně bude i v zeměděl-
ství. Budoucnost je ve službách. Tam se roboti
prosazují komplikovaněji.

Někteří lidé se domnívají, že se dá mzdově
vyrovnat Německu administrativně zvýšením
mezd. To je krátkozraké. Můžeme zvýšit mini-
mální mzdu, ale výsledkem bude jen to, že ve
skladech bude více robotů. Sklad totiž vlastně
nepotřebuje žádné lidi. Pokud budou lidé kvůli
vysoké minimální mzdě drazí, dají se snadno
a efektivně nahradit. Vidina politiků, že pod-
poří vznik skladu, aby vzniklo několik tisíc pra-
covních míst, je hloupá.

Dalším problémem je kurz koruny. Dokud
koruna pravidelně posilovala v průměru
kolem 3 % ročně, přirozeně nutila podniky
k inovacím. Intervence ČNB kurz koruny k euru
od roku 2013 zafixovaly. Slabá koruna nenutí
k inovacím a ke změně průmyslu. Není po-
třeba modernizovat a držet krok. Z pohledu za-

městnance přitom opuštění intervencí zna-
mená skokové zvýšení mzdy. Koruna je pod-
hodnocen zhruba o 10 %. Když zaměstnanec
pojede na dovolenou, bude po skončení inter-
vencí najednou o několik procent bohatší.
Nyní si kvůli exportérům snižuje životní úro-
veň. Dopad na zaměstnanost se silnější koru-
nou by nebyl dramatický, pokud by koruna po-
silovala pomalu a dlouhodobě.

Pak jsou tu psychologické vlivy. Zaměst-
nanci neustále slyší, že se nemůže přidávat na
platech, protože vyšší mzdy by učinily podniky
nekonkurenceschopné. Jak? S kým? Pokud má
Španěl dvojnásobnou mzdu a vstupy totožné,
pak prostor pro růst mezd je. Bariérou je najed-
nou jen to, že si někdo může myslet, že španěl-
ské zboží je lepší, a proto musí být dražší. Tento
argument postupně padá. Výrobní postupy se
skrze bruselskou byrokracii a různé ekologické
a sociální standardy sbližují.

Může být rozdíl ve starší a méně ekono-
mické technologii. To je pak argumentem pro
změnu technologie, nikoli nezvyšování mezd.
I Španělé svou technologii splácejí. Úrokové
sazby máme přitom podobné.

Občas slyšíme, že musíme ČR víc propago-
vat nebo že musíme více spotřebovávat české
zboží. To je nesmysl. K vyšším mzdám povede
jen odvaha říci si o vyšší mzdu a vyšší cenu vý-
robku s vědomím, že český výrobek je srovna-
telný s dražším španělským. Je to o národní
sebedůvěře, která Čechům často chybí, ale ne-
chybí třeba Slovincům, a proto mají v ekono-
mice vyšší mzdy i ceny a současně jsou kon-
kurenceschopní.

8. Daně a trh práce

Čtvrtá průmyslová revoluce donutí státy
změnit strukturu příjmů. Nyní se až moc spo-
léhá na daň z příjmů. Pro mnoho zemí to je
stejně významná daň jako třeba DPH. Daň
z příjmů se přitom dá různě obcházet a do-
chází při ní k daňovým únikům.

Podniky budou stále víc působit globálně,
ale danit budou v daňových rájích. Podívejte
se na technologické giganty - ty skoro daně
neplatí a obzvláště ne v Evropě.

Zaměstnanci daně platí, ale čím vyšší daně
platí, tím větší mají zaměstnavatelé motiv se
zaměstnanců zbavit a nahradit je technologií.
Podobně jako se ropné velmoci musí připra-
vit na to, že ropa jednou dojde, nebo bude
nahrazena jinými zdroji energie, čímž ropné
velmoci přijdou o své příjmy, i my se mu-
síme připravit, že státy musí najít jinou doj -
nou krávu než zaměstnance.

Státy Perského zálivu se na konec ropy při-
pravují tím, že mění strukturu ekonomiky
a sázejí na služby. Dubaj se stala novou des-
tinací turistů. Analogicky i my bychom měli
už dopředu všechny daně z příjmu snížit na
minima přípustná v rámci EU a vyvolat di-
skusi o jejich dalším snížení.

Budoucnost není o výrobě a o dělnících.
Dělníky v průmyslu nahradí robotizace. Bu-
doucnost je o spotřebitelích. Na nich bude
stát ekonomika. Musíme se namísto na daně
z příjmu zaměřit na zvýšení zdanění spo-
třeby. Není prostor pro snižování DPH. Na-
opak je prostor pro sjednocení sazeb. Vý-
jimky systém jen komplikují a vytvářejí pro-
stor pro daňové úniky.

Daň z příjmů může zůstat jen tam, kde ne-
hrozí, že robot nahradí člověka. To jsou
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obecně lépe placené profese. Pokud nemají
roboti brát lidem práci, je nutné opustit kon-
cept minimální mzdy a snížit daň z příjmu
u ohrožených profesí na nulu. Nezdanitelný
základ se musí zvýšit. Minimální mzda je totiž
určena celorepublikově, ale v různých regi-
onech a odvětvích jsou různé podmínky na
trhu práce. V řadě míst proto působí mini-
mální mzda kontraproduktivně.

Když řekneme, že budeme chránit lidi
s příjmem pod 16 000 měsíčně a zvýšíme ne-
zdanitelný základ na 192 000, nebude daň
z příjmu podle posledních detailních statistik
o mzdách (z roku 2015) platit 21,2 % lidí. To
je sice hodně, ale je to únosné vzhledem k al-
ternativním nákladům v případě, že budou
tito lidé nezaměstnaní a budou se z veřej-
ných peněz rekvalifikovat.

Rozpočet na rok 2015 přitom počítal s tím,
že na dani z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti vybere 92 mld. Kč. Celkové příjmy
rozpočtu přitom činily 1 118 miliard Kč. Když
řeknu, že 21 % lidí nebude platit daně z pří-
jmu, vypadá to děsivě, ale už dnes nezdani-
telný základ máme, takže tito lidé efektivně
stejně moc státnímu rozpočtu nepomáhají.
Systém by zjednodušila jedna daňová sazba
pro všechny. Rodiny by podpořilo společné
zdanění manželů a zvýšení nezdanitelného
základu na každé nedospělé dítě o několik de-
sítek tisíc ročně každého rodiče. Přesná
částka by byla na politické diskusi a priori-
tách vlády.

9. Budoucnost je ve spotřebě

Stát bude žít z daní ze spotřeby, nikoli z daní
z práce. Bude proto tlak na to, aby lidé měli
víc času spotřebovávat. To se bude voličům
v konzumní společnosti líbit. Více spotřebo-
vávat znamená mít víc volného času.

Bude proto také tlak na to, aby se v pátek
nepracovalo v kanceláři, ale doma. Dříve či
později bude většina státních i soukromých
institucí v pátek zavřená jako v sobotu a po-
jede se jen on-line. Mnoho profesí nepotře-
buje být v práci denně. To je typické např. pro
finanční a technologický sektor (účetní, pro-
gramátoři, advokáti atd.) Pátek bude den bez
pracovních schůzek. Ostatně v době inter-
netu a sociálních sítí jsou pracovní schůzky
přežitkem. S novou technologií slyším
i vidím svého partnera na druhé straně pla-
nety. Vidím jeho prezentaci, vidím jeho obra-
zovku počítače. Pokud nepotřebuji jeho fy-
zický stisk ruky, nemusím opustit svůj dům
a schůzka proběhne stejně, jako bychom se
fyzicky potkali, a ještě ušetřím čas a náklady
za cestu.

Stát proto musí počítat s tím, že home of-
fice je normální, je dokonce přímo v jeho
zájmu a v zájmu ekonomiky, aby lidé praco-
vali doma. Na rozdíl od stávající ministryně
práce Marksové se nesmí vymýšlet důvody,
proč nelze z bezpečnostních a jiných důvodů
pracovat mimo pracoviště zaměstnavatele.
Naopak tyto tendence k vytváření home of-
fice je potřeba podporovat a administrativně
zjednodušovat.

Cestou k podpoře home office by mohlo
být plné legalizování tzv. „Švarc systému“,
kdy „zaměstnanec“ by byl vlastně živnostní-
kem pracujícím a dodávajícím práci z do-
mova, a současně zahrnujícím náklady na
domácí kancelář do svých nákladů.

Spotřebu lze podpořit i tím, že zkrátíme
u některých profesí pracovní dobu strávenou
na pracovišti (tím není nijak dotčen objem
odevzdané práce). Lidé budou mít více času
a budou více utrácet. Jenže cesta nevede
přes snížení objemu práce. Nemůžeme chtít,
aby zaměstnavatel platil zaměstnanci stejný
příjem za méně práce. Zkušenost ze Švédska,
kde v sanatoriu Svartedalen ve druhém nej-
větším městě Göteborgu zkusili zkrátit pra-
covní dobu na šest hodin, ukázala, že zaměst-
nancům se to líbilo, více si užívali života, byli
spokojenější a byli zdravější. Jenže práci za
ně musel udělat někdo jiný (místo původních
68 zaměstnanců bylo nyní potřeba 85 za-
městnanců), což bylo tak drahé, že byl pro-
jekt ekonomicky neudržitelný. Princip tedy
spočívá v tom nenutit lidi tam, kde je to
možné, dodávat práci přímo na pracovišti,
ale odměňovat spíš za objem práce než za
odpracované hodiny – s tím, že je na zaměst-
nanci, kdy a kde práci fyzicky vykoná.

Argument, že zkrácením pracovní doby
společně s omezením objemu práce bychom
bojovali proti nezaměstnanosti, kterou vy-
tvoří roboti, je krátkodobě pravdivý. Jenže
pracovní síla tím bude ekonomicky vysta-
vena ještě většímu tlaku, aby ještě více lidí
bylo roboty nahrazeno. Zkracování pracovní
doby je tedy možné jen tam, kde roboti ne-
mohou lidi vytlačit. Těchto profesí bude kaž-
dým dnem méně. Dlouhodobě je proto zkra-
cování pracovní doby naopak bojem za vyšší
nezaměstnanost a slepou uličkou.

Je evidentní, že stát potřebuje hledat jiné
zdroje příjmů. Daně ze spotřeby alkoholu, ta-
báku nebo pohonných hmot mohou růst.
Stále jsme pod evropským průměrem. Po-
honné hmoty bude možno zdražit významně
z důvodu tlaku na přechod na modernější
motory, než jsou benzínové a dieselové. Bu-
doucnost je ve vodíku a elektromotorech. To
budou položky, které bude možné časem více
danit.

Dále se nabízí zdanění prokazatelně toxic-
kých látek, které například zatěžují zdravotní
systém, jako jsou umělá sladidla, emulgá-

tory, glutamáty, palmový olej, ztužené tuky
nebo lepek. Vyspělá a bohatá společnost se
bude vracet k pravým potravinám, zatímco
chudá společnost bude konzumovat více ná-
hražek podobných potravinám s řadou nega-
tivních vlivů na zdraví.

10. Daně jako nástroj změny 
struktury ekonomiky

Ekonomika nepotřebuje jen nižší daně. Potře-
buje i novou strukturu. Zde mohou daně po-
moci.

Například Izrael velmi efektivně láká inves-
tice do technologicky náročných firem. Pro
technologické firmy má poloviční korporátní
daň. Pokud obrat firmy přesáhne 2,5 miliardy
dolarů, má daň dokonce jen čtvrtinovou.
Není se potom čemu divit, že technologie
představuje polovinu izraelského vývozu.
270 nadnárodních firem má už v Izraeli vý-
zkumné centrum. To je rozdíl proti zemi mon-
toven a skladů.

Novou daní, která by podporovala inovace
v ekonomice, by mohla být daň z pomalého
datového přenosu. To znamená, že by se
danil přenos dat v zastaralých sítích, zatímco
bez daně by byl jen přenos v síti 5G. To by
bylo sice nepopulární, ale motivovalo by to
celou ekonomiku rychle přejít na modernější
síť, což by se ekonomice mnohokrát vrátilo.

Pochopitelně novou daní hypoteticky
může být i zdanění robotů. To ovšem není
ideální, protože to není nic jiného než korpo-
rátní daň. Jejím výsledkem bude jen to, že se
roboti přesunou tam, kde nebudou daněni.
Takže lidé budou v Evropě a roboti v Africe
řízení na dálku. Daň z robota může fungovat
jen při nízkých sazbách. Nebude pro veřejné
finance zásadní.

11. Nový trh práce si žádá nové školství

Tlaku na nahrazování lidí stroji se však
i s nižším zdaněním práce nevyhneme. Lidé
nebudou nikdy tak bezchybní a přesní jako
stroje. Navíc stroje nebudou chtít žádné od-
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bory, dovolené, sociální a zdravotní pojištění
atd.

Musíme proto společnost připravit na to,
že budoucnost je o tom, že budeme mít mul-
tikarierní životy. Jen málo lidí bude mít celý
život jednu profesi. Na to musí reagovat škol-
ství. Stroje nebudou lidi nahrazovat jen tam,
kde je nutná kreativita, komunikace s dalšími
lidmi a kritické myšlení. Všude jinde stroje
lidi nahradí.

Nebudou třeba prodavačky, řidiči, hlídači,
piloti, strojvůdci, průvodčí či traktoristi.
Mnoho věcí nebude třeba znát či si je pama-
tovat. Bude naopak nutné vědět, kde je hle-
dat a jak se na ně stroje zeptat. Budoucnost
je o spolupráci se stroji. Tady bude výhodou
technické uvažování a schopnost vžít se do
algoritmu stroje. Diskuse o povinné maturitě
z matematiky je zbytečná. Moderním poža-
davkům lépe než matematika odpovídá pro-
gramování či algoritmizace.

Rakouskouherské školství založené na dis-
ciplíně, řádu a biflování tím končí. Přežilo se,
je nepoužitelné. Ještě dnes je přitom má
dcera nucená ve škole odříkávat po sobě pří -
toky Labe a z nabiflovaného seznamu do-
stává známku. To je ovšem typ vzdělání od-
povídající schopnosti citovat telefonní se-
znam v době, kdy mám všechny čísla ulo-
žená v mobilu. Budoucnost není o pamato-
vání, ale o práci s vyhledávači a databázemi.

12. Imigrace a trh práce 
po průmyslové revoluci

Aktuálně se ukazuje, že má ekonomika
mnoho volných míst. Nezaměstnanost je re-
kordně nízká. Nedokážeme nalézt dost lidí.
Mluví se o tom, že bychom potřebovali do-
vézt zaměstnance. Některé podniky uvažo-
valy o lidech z jižní Evropy, kde je mezi mla-
dými lidmi nezaměstnanost nad 50 %. Je-
nomže naše mzdy jsou tak nízké, že se Jiho -
evropanům nevyplatí jít k nám. To indikuje, že
se všechna výroba náročná na pracovní sílu
bude přesouvat ze západní Evropy k nám. Ja-
kmile naše mzdy vzrostou, i zde se vyplatí po
západoevropském vzoru nahradit lidi stroji.

Je proto neracionální dnes uvažovat o do-
vozu zaměstnanců z Ukrajiny, Mongolska
nebo odjinud. Jednoho dne zde nebude
práce pro nekvalifikované lidi. Jen bychom si
do budoucna vytvořili problémy. 

Naopak na nedostatek lidí je třeba reago-
vat tím, že nabízenou práci už dnes zastanou
technologie. Ekonomika tak vytvoří více se
stávajícími zdroji pracovní síly. A další auto-
matizace, která přijde, pro ni už nebude tako-
vým šokem.

13. Sociální systém 
po průmyslové revoluci

Je jasné, že do budoucna budou stroje brát
lidem práci. Vznikne ale řada nových profesí.
Dlouhodobě se proto není třeba bát neza-
městnanosti. Krátkodobě ale vznikne na trhu
práce nesoulad mezi nabídkou a poptávkou.
Mnoho lidí nedokáže včas zareagovat. Stále
budou hledat zaměstnání ve své původní
profesi řidiče či prodavačky. Těchto míst
bude ale stále méně. Jejich šance na uplat-
nění budou klesat, což jim způsobí ohrom-
nou frustraci. Budou psychicky trpět a budou
potřebovat pomoc.

Řada lidí proto navrhuje změnit sociální
systém a zrušit dávky v nezaměstnanosti.
Chtějí jedinou dávku, kterou budou dostávat
všichni nehledě na příjmy, a která povede
k tomu, že lidé nebudou trpět hlady a udrží si
základní standard i bez práce.

Tento systém skutečně může mít řadu
výhod. Lidé budou méně stresováni ze ztráty
práce. Budou se víc věnovat rodině, nebudou
muset krást atd. Odpadne i administrativa
s vyplácením dávek. To je líbivé. Zároveň ale
nebude nad lidmi motivace. Mnoho lidí bude
volit nižší životní standard bez jakékoliv práce
a žít za cizí peníze. Ekonomika tím bude strá-
dat. Ačkoli je bič nepopulární, ekonomika se
podobně jako povoz tažený koňmi bez něj
nerozjede.

Univerzální dávku pro všechny pracující
i nepracující nahrazující všechny sociální
dávky navrhovali ve Švýcarsku v roce 2016.
Univerzální dávka měla v přepočtu činit
61 000 Kč měsíčně. V referendu ale nakonec
neprošla.

Kdybychom uvažovali o tom, že bychom
v ČR zavedli podobnou dávku ve výši
10 000 Kč pro všechny lidi v aktivním věku,
zvýšily by se výdaje státu o dodatečných
340 iliard ročně. To je neúnosné. Ani za před-
pokladu zlepšení sentimentu ve společnosti
a vyšší produktivity a porodnosti si to stát ne-
může dovolit. A z částky nižší než 10 000 Kč
nikdo dlouhodobě nevyžije.

Nicméně tento koncept je tak líbivý, že ho
hodlají vyzkoušet ve Finsku. Od začátku
roku 2017 zde funguje pokus na vzorku ná-
hodně vybraných 2 000 nezaměstnaných.
Po dobu 2 let budou bez jakýchkoli podmí-
nek dostávat měsíčně 560 eur (přes 15 000
Kč). To je ovšem rozdíl proti Švýcarsku.
Toto je jen nepodmíněná dávka v nezaměst-
nanosti. K té lze přičítat další dávky jako
dávku na děti, bydlení atd. Vize, že se tímto
něco ušetří a zlepší ve společnosti, je naivní
a populistická. Pohádka o pečených holu-
bech lítajících do huby je prostě jen pohád-
kou.

14. Bude se muset více šetřit
a privatizovat

Pokud chce stát ušetřit, musí snižovat počty
státních úředníků, snižovat počty úřadů
a omezovat svou agendu. Řada úřadů, minis-
terstev a institucí není potřeba. Přežila se.

Velmi špatnou mám zkušenost třeba se
stavebním úřadem. Stavební úřad není ve
stávající podobě potřeba. Že úředník musí
schválit stavbu domu či silnice, dává ještě
smysl, že ale se musí zabývat plotem nebo
garáží, už smysl opravdu nedává. Na to stačí
územní regulativy a i ohlášky jsou zbytečné.

I televize se do značné míry přežila. V Bri-
tánii lidé už tráví v průměru u počítače coby
zábavy více času než u televize. Youtube te-
levizi u mladých lidí naprosto vytlačilo. Držet
ze státních peněz veřejnoprávní televizi je
jako držet telegraf. Přitom kupříkladu Česká
televize stojí daňového poplatníka více než
ministerstvo kultury, které ostatně také není
potřeba.

Česká televize nedává smysl ani pro pří-
pad nějakého výjimečného stavu, kdy je
třeba informovat obyvatele. Od toho tu je
státní rozhlas, který v případě blackoutu
může každý poslouchat v autě.

To, že politici považují televizi za nutnost,
je důsledkem faktu, že státní televize má po-
litické pořady, kde mohou politici komuniko-
vat se svými voliči. Soukromé televize takové
pořady již téměř nemají.

Privatizační hodnota České televize bude
každým dnem klesat, protože všem televizím
světa budou ubývat pro inzerenty zajímavé
skupiny diváků. Pro diváky televize bude ty-
pické, že budou starší, s nižšími příjmy a niž-
ším vzděláním. Prodej státní televize soukro-
mému subjektu by proto stát neměl odklá-
dat. Brzo budou mít hlavní hodnotu jen ne-
movitosti společnosti a autorská práva.

Média jsou přitom obecně v moderním
světě komplikovaná. Řada lidí přestává mé-
diím věřit. Vznikají státní instituce na dozor
o pravdivosti zpráv. Po prodeji televize se po-
vede diskuse nad tím, zda jsou potřeba další
média jako státní tisková kancelář apod. Roli
tiskové kanceláře začínají přebírat sociální
sítě. Politici a státní instituce komunikují se
spotřebiteli zpráv přímo bez zprostředkova-
tele v televizi, novinách či rozhlase.

Zbytečné je i to, aby stát vlastnil a provo-
zoval řadu podniků, které se kdysi zdály jako
strategické.

Příkladem je pošta. Elektronický podpis
a datové schránky zrušily potřebu doručo-
vání dopisů ve fyzické podobě. To, že si lidé
ještě posílají faktury poštou, je dáno jen je-
jich nepružností. Doručování menších balíko-
vých zásilek bude dříve či později doménou
dronů. Poštovní úředník bude tedy další pře-
žitá profese. Rozumný hospodář by proto
Čes kou poštu rychle prodal, dokud má ještě
nějakou hodnotu. Časem bude mít tato spo-
lečnost opět jen hodnotu budov.

Stát v roce 2016 vynaložil na neziskové
společnosti 11,5 mld. Kč. Tyto společnosti
sice často poskytují bohulibé aktivity, nic-
méně představují procento všech vládních
výdajů, což je pro stát moc. Jinými slovy,
moderní stát má prostor pro snížení nákladů
o několik procent a pro privatizaci aktiv, která
by snížila státní dluh opět o několik procent,
což by zlevnilo dluhovou službu státu o ně-
kolik miliard korun ročně.

15. Zdroj dat

1) https:/ /www.novinky.cz/ekonomika/
424836-finsko-jako-prvni-na-svete-vy-
zkousi-zaruceny-prijem-pronezame-
stnane.html

2) http://zpravy.e15.cz/intervence-cnb/5-
duvodu-proc-mame-nizke-platy-a-mzdy-
1327016

3) http://ekonomika.idnes.cz/ceska-prum-
erna-mzda-porovnani-evropa-dwn-
/eko_euro.aspx?c=A161215_123446_eko_e
uro_neh

4) http://ekonomika.idnes.cz/svedsko-goteb-
org-nezavede-sestihodinovou-pracovni-
dobu-pk8 - /ekozahran icn i .aspx?c=
A170104_132048_eko-zahranicni_fih

5) http://www.doingbusiness.org/data/exp-
loreeconomies/czech-republic

6) http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-pik-
ora.php?itemid=27493

Vladimír Pikora, 
hlavní ekonom Next Finance
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V minulém roce CzechInvest dojednal in-
vestice za 64 miliardy korun. Jste spoko-
jen s dosaženým výsledkem?

Určitě je to velice dobrý výsledek, dva-
krát vyšší než například před čtyřmi lety
a o 50 procent vyšší než minulý rok. Nic-
méně pořád je co zlepšovat a o jaké pro-
jekty bojovat. Na co jsme asi hrdí nejvíce
je, že se nám povedlo do Česka přivést
mnoho kvalitních investic a zajímavých
projektů. Bojujeme zde o budoucnost naší
země, a jsem tak třeba rád za to, že se po-
vedlo přes 30 procent z vytvořených cca 12
tisíc nových pracovních míst dostat hlavně
do strukturálně zasažených regionů, tedy
regionů s vysokou nezaměstnaností.

Jak jste uvedl na nedávné tiskové konfe-
renci, v 84 případech ze sta se jedná o ex-
panzi firem, které již v Česku působí. Které
hlavní důvody uvádějí pro jejich další roz-
voj v ČR?

Jde o souhru více okolností. Jednou na-
příklad je, že Česká republika je velmi pří-
jemné místo k žití i podnikání. Dlouhodobě
se umisťujeme na předních příčkách v že-
bříčcích oblíbenosti expatů, tedy cizinců ži-
jících v zahraničí. Jsme země politicky
i ekonomicky stabilní, bezpečná, máme
kvalitní vzdělávací systém, zdravotnictví
i volnočasové, kulturní vyžití. Firmám se
u nás daří, mají dobrý přístup na všechny
důležité evropské trhy. Ale hlavně máme
kvalitní lidi – to je náš kapitál.

Která průmyslová odvětví jsou investory
takříkajíc preferována?

V posledních letech se nám daří navyšo-
vat počet investic s přidanou hodnotou.
Česká republika si tak postupně buduje
jméno například v letectví či v Life Scien-
ces. Populární jsou samozřejmě také odvě-
tví, která u nás mají dlouho tradici, jako je
například automobilový průmysl a strojí-
renství. 

Přibližte nám prosím některé zajímavé
projekty.

Mezi nejzajímavější projekty roku 2016
patří bezesporu investice společnosti GE
Aviation, která k nám umístí centrum pro
globální vývoj, testovaní a výrobu turbo -
vrtulových motorů. Celkem zde společnost
plánuje vytvořit více než 500 nových pra-
covních míst. Hlavní zprávou je, že zde ino-
vační firma typu GE rovnou umísťuje glo-
bální vývoj a testování. Co se týče výše in-
vestice, byla v roce 2016 největší CzechIn-
vestem dojednanou investicí expanze spo-
lečnosti Karsit, která do rozšíření výroby
dílů pro automobilový průmysl v Trutnově
investuje 2,7 miliardy korun a plánuje vy-
tvořit 230 nových pracovních míst. Násle-
dovala expanze firmy Benteler, která v prů-
myslové zóně v Klášterci nad Ohří inves-

tuje do výroby ocelových a hliníkových
částí automobilových karoserií 2,5 miliardy
korun, a vytvoří 576 nových pracovních
míst. Třetí nejvyšší investicí pak je centrum
strategických služeb původně českého
start-upu Kiwi.com, která investicí 1,5 mi-
liardy korun vytvoří 700 nových pracov-
ních míst. 

V souvislosti s Průmyslem 4.0 nabývají na
významu high-tech projekty. Daří se je zí-
skat? 

Určitě se nám to daří. V roce 2015 bylo
30 procent všech investic dojednaných
CzechInvestem do České republiky high-
tech, loni bylo těchto investic s vyšší při-
danou hodnotou 25 procent. 

Důležitým prvkem, který bezpochyby
ovlivňuje rozhodnutí investorů, je kvalita
pracovní síly. Přitom její nedostatek je
skloňován ve všech pádech. Není tím
ohroženo úsilí CzechInvestu, získat inves-
tory?

Vliv to samozřejmě má. Investoři v sou-
časné době pociťují nedostatek kvalifiko-
vané pracovní síly, který je důsledkem re-
kordně nízké nezaměstnanosti u nás. Situ-
aci usilovně řešíme, například projekty
podporujícími technické vzdělávání ve ško-
lách. Ale spíše to omezuje projekty s nižší
přidanou hodnotou, protože společnosti
musí počítat s vyššími platy, což je zase
dobře pro naše lidi.

Moravskoslezský a Ústecky kraj jsou regi-
ony, které se potýkají s vysokou neza-
městnaností. Myslíte na ně při sjednávání
investic?

Ano samozřejmě. S klidným svědomím
můžu říci, že nejvíce CzechInvestem dojed-
naných investic mířilo v roce 2016 právě
do těchto krajů. V obou krajích jsme loni
sjednali shodně po 13 investicích. Do
Ústeckého kraje přinesou 24,1 miliardy
korun a vytvoří 1 949 nových pracovních
míst. Do Moravskoslezského kraje pak při-
nesou 4,6 miliardy korun a vytvoří 1 688
nových pracovních míst.

Vše má své pro a proti, což se týká i inves-
tic. Které jsou přednosti České republiky
z pohledu investorů a naopak, co považují
za slabou stránku?

Rozhodnutí investorů o umístění inves-
tičního projektu do Česka negativně ovliv-
ňuje zejména nedostatek připravených lo-
kalit, kde by mohli v krátkém čase zahájit
své aktivity. Zrychluje se totiž samotný in-
vestiční proces, od záměru po realizaci.
I v tomto ohledu nadále zůstávají velkou
nevýhodou českého investičního prostředí
neúměrně dlouhé povolovací procesy.
Pokud by se zrychlily o polovinu, tak určitě
bude i ekonomika rychleji růst! A výhod,
proč v Česku investovat, je spousta, napří-
klad výhodná geografická poloha, infra-
struktura, přístup na trhy, politická pod-
pora, kvalitní lidi aj.

Lze hovořit o tom, že jsme „jen“ montov-
nou, jak uvádějí někteří analytici?

To už dávno neplatí. Jasným důkazem
jsou počty investic s přidanou hodnotou,
které se nám daří do České republiky umis-
ťovat. Symbolickou hodnotu má třeba
právě rozhodnutí GE Aviation o umístění
vývoje a testování leteckých motorů.

Přibližte nám prosím, jak probíhá proces
jednání se zájemci investovat u nás. Stá-
vají se i případy, kdy jsou z nějakého dů-
vodu odmítnuti?

Co se týče jednání s investory, tak je to
složitý a živý proces. V prvé řadě máme za-
hraniční zástupce, kteří působí přímo na
místě, například v USA, Velké Británii,
Číně, Japonsku, Koreji a Německu. Pak
máme řadu sektorových specialistů, kteří
se věnují firmám z daných oborů, oddě-
lení, které se specializuje na investice s při-
danou hodnotou, výzkumná centra a high-
tech, či specialisty na start-upové pro-
středí, kteří řeší rozvoj nových nadějných
firem. Obecně je to práce na několika fron-
tách, spousta času, schůzek a cestování.
Investoři, kteří se nakonec rozhodnou in-
vestici umístit někde jinde než u nás tak
činí proto, že nejsme schopni nabídnout
například odpovídající pozemek nebo ne-
jsou schopni zajistit v daném čase po-
třebná povolení. Investory rozhodně neod-
mítáme, jen někdy bohužel nejsme
schopni vyhovět všem jejich požadavkům.
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V letošním roce startujeme několik nových projektů 
a výzev pro start-upisty,
řekl CzechIndustry Karel Kučera, generální ředitel 
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest 



Co očekáváte od tohoto roku, podaří se
udržet nasazenou laťku, jaké zajímavé in-
vestice jsou v jednání?

Probíhající jednání nemůžu komentovat,
ale samozřejmě děláme všechno pro to,
aby byla naše země i v budoucnu maxi-
málně konkurenceschopná a naši lidé měli
dobré platy a příležitosti pro práci a naše
firmy zajímavé zákazníky pro své výrobky
či služby.

CzechInvest je často spojován se získává-
ním investic, rozsah jeho činnosti je však
podstatně širší. Když byste ho měl chara-
kterizovat, co byste o něm řekl?

Kromě dojednávání investic z různých
odvětví se zaměřujeme zejména na pod-
poru malých a středních podniků v jednot-
livých regionech. Již několik let máme také
specializované oddělení start-upů, které se
zabývá podporou začínajících podnikatelů
včetně těch technologických. 

K prestiži každé firmy přispívá kvalita slu-
žeb, které poskytuje. Je to svým způso-
bem nepřetržitý proces, neboť stále je
možné něco zlepšovat, přicházet s novými
nápady, řešením. Zajímalo by nás, co po-
važujete za hlavní změnu, k níž došlo pod
Vaším vedením?

Za největší změnu považuji právě fakt, že
Česká republika již není mezi zahraničními
investory brána jako levná montovna, na-
opak je vnímána jako zajímavé místo pro
umístění high-tech investic. Ztělesněním
tohoto úspěchu je již zmíněná investice
společnosti GE Aviation. 

Chystáte nějaké novinky pro podnikatele
v tomto roce?

V letošním roce startujeme několik no-
vých projektů a výzev pro start-upisty. Na-
bídneme jim finanční i poradenskou pod-
poru formou „čtyřboje“, kde se zaměřu-
jeme vždy na konkrétní fázi rozvoje start-
upu od „kolébky“ po vstup investora:
CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelera-
tor a CzechMatch. Celkem máme pro české
start-upy připraveno více než 142 miliony
korun.

V první fázi rozvoje pomůže start-upům
projekt CzechStarter. Vybrané start-upy
v něm absolvují několikaměsíční trénin-
kový program v Česku zaměřený na rozvoj
jejich podnikatelské aktivity a komerciona-
lizaci produktu. Poté jim bude umožněno
vycestovat na dvoutýdenní program do Si-
licon Valley, kde načerpají zkušenosti a na-
hlédnou do podnikatelského ekosystému
vyspělého trhu. Projekt CzechDemo podpo-
ruje vstup firem na zahraniční trh účastí na
zahraničních akcích, v tomto roce připravu-
jeme účast českých firem na TechCrunch
Disrupt v New Yorku a v San Francisku.
Projekt CzechAccelerator zase podporuje
rozjezd podnikání v zahraničí. Nabídne
účastníkům kancelářské prostory, mento-
ring a poradenství v zahraničních podnika-
telských inkubátorech – Silicon Valley, New
Yorku, Singapuru a Londýně. Setkávání
start-upů s možnými investory pak podpo-
říme v rámci aktivity CzechMatch. Vyspě-
lejší start-upy zde budou prezentovat své
projekty a sjednávat si schůzky s partnery,
dodavateli či zákazníky. �
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	CI01_17_12_INZ_CI_SABLONA
	CI01_17_13_Factoring_CSOB_CI_SABLONA
	CI01_17_14_17_Vize 2030_CI_SABLONA
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