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se představují:





Paní ministryně, jste nejoblíbenější politička
v České republice. Čím jste se o to zasloužila
a co to pro Vás znamená?

Podpora veřejnosti mě samozřejmě těší,
protože to, co dělám, dělám hlavně pro lidi,
pro náš stát. A to je i moje odpověď na vaši
otázku. Vynaložená práce a úsilí totiž stojí za
to, když je za vámi vidět pořádný kus práce.
Umístění v podobných anketách a průzku-
mech je už „jen“ milým bonusem.

Jak ovlivnila váš život práce v čele Minister-
stva pro místní rozvoj, přesněji, co Vám dala
a naopak vzala?

Jakákoli práce člověka přece obohatí. Já tu
svoji navíc vnímám jako poslání, jsem
opravdu velký vlastenec, i když mi to třeba
někdo nevěří. A co mi vzala? Možná jisté iluze,
s nimiž jsem do politiky vstupovala. Setkala
jsem se bohužel se spoustou vyhořelých lidí,
kteří už nemají státu co nabídnout, nicméně je
stále potkávám na různých jednáních. Musím
zároveň zdůraznit, že se jedná o problém na-
příč politickými stranami. Tito lidé by přitom
byli v jiných oborech jistě hodně úspěšní
a možná i mnohem spokojenější.

Témat, o nichž se diskutuje v souvislosti s pů-
sobením MMR, je řada. Přitom rozsah jeho
působnosti je víc než široký, zjednodušeně
lze říci, že je zaměřeno na rozvoj měst a obcí

se vším všudy. Nehrozí nám vylidnění ven-
kova? 

V této souvislosti musím nejdříve zmínit, že
nemůžeme do jednoho pytle házet moderní
suburbánní obec, která slouží jako „nocle-
hárna“ pro obyvatele velkoměsta, a izolova-
nou vesnici někde v pohraničí. U venkova jako
celku se vylidňování netřeba obávat, popu-
lační ztráty však hrozí u malých obcí do 100
obyvatel. Především u malých obcí na tzv.
vnitřní periferii, zjednodušeně řečeno na hra-
nicích krajů. Ministerstvo pro místní rozvoj usi-
luje o komplexní rozvoj nejvíce znevýhodně-
ných venkovských oblastí, jenž by zajistil jejich
populační stabilitu. Při svých snahách ale
často narážíme na bariéry vyplývající z nejas-
ného rozdělení kompetencí a odpovědnosti
ohledně rozvoje venkova. Odpovědnost za
rozvoj venkova by měla být do budoucna
jasně ukotvena v kompetenčním zákoně a já
se domnívám, že řešení problémů a zajišťo-
vání potřeb venkova by mělo být právě v gesci
MMR jako ústředního orgánu státní správy ve
věcech regionální politiky. Není vhodné, aby
podpora venkova byla nadále rozdrobena
mezi jednotlivé resorty, z nichž každý má na
tuto problematiku specifický pohled. K rozvoji
venkova je nutné přistupovat jednotně, kon-
cepčně a strategicky, je však nutná příslušná
úprava kompetenčního zákona, který by měl
jasně definovat, kdo se o venkov v ČR stará.

To bude jistě jeden z hlavních cílů MMR pro
další volební období.

K řešení řady problémů na venkově má při-
spět Strategie regionálního rozvoje ČR pro
období 2014 – 2020. Daří se ji naplňovat
a v čem konkrétně? 

Z hlediska administrativního, legislativního
a metodického ano, z hlediska finančního ne.
Ve Strategii regionálního rozvoje je pro venkov
řada opatření zaměřených například na zajiš-
tění dostupnosti veřejných služeb, čímž je
myšlena dostupnost dopravní, škol, zdravot-
nických zařízení, sociálních služeb nebo zkva-
litnění administrativních kapacit veřejné
správy. Tato opatření se váží na kompetence
řady resortů a je potřeba jejich vzájemné spo-
lupráce. Značná část prostředků je zacílena do
venkovského prostoru také prostřednictvím
tzv. integrovaných nástrojů, které jsou vázány
na evropské zdroje. MMR se svými domácími
dotačními nástroji na podporu rozvoje a ob-
novy venkova snaží zlepšit zapojení mladších
i starších generací do komunitního života
v obci formou zkvalitnění veřejného prostoru,
podporuje meziobecní spolupráci, obnovu
místních komunikací a nově také sportovní in-
frastruktury. Zejména v posledních dvou zmí-
něných oblastech evidujeme značný zájem
obcí, který přesahuje možnosti rozpočtu minis-
terstva. A konec konců, můj boj o finance pro
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venkov mohou nyní čtenáři sledovat v přímém
přenosu…

Strategie Re:start, kterou nedávno schválila
vláda, by měla pomoci zaostávajícímu pohra-
ničí a restartovat nejchudší české regiony.
Není tajemstvím, že do nich v minulosti přit-
ekly nemalé prostředky bez většího efektu. Na
jaké projekty se chcete zaměřit nyní, aby
tomu tak nebylo?

Nejdříve bych chtěla zdůraznit, že jsem
velmi ráda, že se nám Re:start podařilo prosa-
dit. Ve vládě totiž nepanovala jednoznačná
shoda, zdaleka ne všichni ministři mu byli na-
kloněni. Podle mého názoru se však jedná
o velmi důležitý krok k pomoci postiženým re-
gionům. Souhrnný akční plán Strategie re-
strukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje obsahuje celkem 65
opatření, z toho 54 je společných pro všechny
tři kraje, 9 specifických pro Karlovarský
a Ústecký kraj a 2 specifické pro Moravskoslez-
ský kraj. Předpokládaná alokace za všechny
kraje pro období 2017-2018 je 17,7 miliardy Kč,
pro období 2019-2030 se předpokládá 24,2 mi-
liardy Kč. Mezi hlavní cíle Re:startu patří sní-
žení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického
růstu, zlepšení kvality životního prostředí a do-
řešení sanace ekologických škod. Pokud bych
měla hovořit konkrétně, pro Moravskoslezský
kraj je specificky cíleno opatření Jessica Mo-
ravskoslezsko II. Tento finanční nástroj bude
zaměřen především na městské průmyslové
zóny a nové zóny pro bydlení ve městech.
Nové prostory pro bydlení by městům v regi-
onu měly pomoci zastavit negativní trend od-
livu obyvatel. V MSK je za prioritní projekt po-
važován sanační zásah v lokalitě Aglomerace
ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. V roce 2019
plánuje MMR spustit nový dotační titul zamě-
řený na regeneraci brownfields v intravilánech
obcí pro další nepodnikatelské využití revitali-
zovaných ploch. V Ústeckém kraji by měla být
uskutečněna mimo jiné restrukturalizace
města Terezín či revitalizace prostor východ-
ního nádraží v Děčíně.  V Karlovarském kraji
začne působit vysoká škola zaměřená na bal-
neologii a fyzioterapii, což odpovídá specifiku
tohoto regionu a o absolventy tak bude v re-
gionu jistě velký zájem.

Jak k tomu může přispět podnikatelská sféra? 
Zcela zásadně. Moravskoslezský, Ústecký

i Karlovarský kraj se potýkají s nižší mírou pod-
nikavosti ekonomicky aktivních obyvatel, což
do určité míry historicky souvisí s koncentrací
zaměstnanosti zejména do velkých podniků.
Podnikatelé však budou jedním z rozhodují-
cích aktérů hospodářské restrukturalizace.
S tím jsme přistupovali již k tvorbě akčního
plánu a podnikatelské subjekty jsme do něj ak-
tivně zapojili. Zajímaly nás jejich potřeby, vní-
mané problémy, budoucí záměry a doporu-
čení, jak nastartovat růst ekonomiky v těchto
krajích. V procesu restrukturalizace je ambicí
veřejné správy vytvořit vhodné podmínky
a nástroje pro podnikatele, jejichž úspěch při-
spěje k pozitivní změně regionální a místní
ekonomiky. Jedná se například o posílení ex-
portního poradenství, které má pomoci mj.
podnikatelům, jejichž zákazníky jsou velké
firmy v upadajících tradičních odvětvích. Po je-
jich produktech, případně drobně inovova-
ných, totiž může být poptávka na zahraničních
trzích a stát jim pomůže na tyto trhy pronik-

nout. Úspěšná restrukturalizace bude ovšem
záviset nejen na aktivitě státu, ale i na regio -
nálních aktérech a jejich vzájemné komuni-
kaci.

Jste spokojena s dosavadním vývojem čer-
pání evropských peněz, nehrozí, že část fi-
nancí v období 2014 - 2020 zůstane na evrop-
ském účtu? 

Žadatelům bylo ke konci července zpřístup-
něno přes 93 % prostředků z evropských
fondů s alokací více jak 552 mld. Kč. Žadatelé
jsou aktivní a předložením žádostí si řekli již
o více než čtyři pětiny z celého objemu pro-
středků. V posledních měsících je také zřetelný
nárůst počtu schválených projektů, což při-
nese pozitivní růst i v množství skutečně pro-
placených prostředků v dalších měsících.
V současné době apelujeme na zefektivnění
procesu hodnocení a schvalování již předlože-
ných projektů a na úpravu parametrů těch
výzev, kde chybí dostačený počet kvalitních
projektů. Do konce roku bychom chtěli mít
40 % prostředků již smluvně přidělených.
Každý rok vyhodnocujeme rizika jednotlivých
programů a snažíme se zajistit co nejefektiv-
nější čerpání. V současné době je ještě velmi
předběžné činit závěr, zda nějaké prostředky
využity nebudou. Prozatím toto riziko neiden-
tifikujeme.

Již dnes se diskutuje o směrování podpory
z evropských fondů po roce 2020, které by
měly být zaměřeny na klíčové priority. Můžete
nám k tomu říci více? 

Evropská kohezní politika je pro nás jasnou
prioritou, protože přispívá ke snižování rozdílů
mezi jednotlivými regiony EU a ke zlepšení ži-
votní úrovně jejích obyvatel, včetně občanů
ČR. Diskuze o čerpání evropských fondů po
roce 2020 začaly již za našeho předsednictví
zemí V4 v roce 2015 a od té doby pokračují na
různých úrovních prakticky neustále, a to i za
účasti jejich potenciálních budoucích pří-
jemců. I vzhledem k bohatnutí České republiky
tak můžeme předpokládat, že se objem přidě-
lených prostředků sníží. Stále však neznáme
rámec toho, jak bude vypadat rozpočet EU po
roce 2020, tudíž ani kolik bude k dispozici pro-
středků na kohezní politiku. Chceme však hrát
aktivní roli, a proto máme již nyní zpracovánu
předběžnou pozici, jak by kohezní politika
mohla vypadat. Tvoříme také dlouhodobou
strategii, v jejímž rámci stanovujeme priority,
na které bude možné v ČR v budoucnu fondy
EU čerpat. Obecně se zasazujeme o zjednodu-
šení pravidel pro čerpání evropských dotací
a prosazení takové kohezní politiky, jež bude
co nejblíže příjemcům a která bude flexibil-
nější. Tím budeme moci čelit výzvám, které
mohou přijít a které ještě neznáme.

V rámci IROP ministerstvo v letošním roce
rozdělí desítky miliard korun. Na jaké projekty
jsou především určeny? 

V IROP právě slavíme další milník. V reali-
zaci je totiž již 2000 projektů za 35 mld. korun.
IROP je multitematický operační program,
který pokrývá 11 témat a z toho také plyne
velmi široký rozsah projektů. Jedná se jak
o malé projekty v řádech statisíců, tak o velké
investiční počiny v řádech stamilionů. Uvedu
několik příkladů. Třeba můžete zateplit jeden
bytový dům za půl milionu v Hrádku nad
Nisou, nebo celé sídliště za 60 milionů v Bys-

třici nad Pernštejnem. Můžete pořídit hasicí
vůz za 7 milionů v Protivíně, nebo soubor tech-
niky pro zlepšení připravenosti profesionál-
ních hasičů řešit a řídit krizové situace za 600
milionů. Z dalších oblastí, které v IROP podpo-
rujeme, to jsou například silnice II. a III. třídy
a jejich rekonstrukce. Třeba obyvatelé Králo-
véhradeckého kraje jistě zaznamenali množ-
ství stavebních prací na silnicích nižší třídy,
a to díky podpoře, kterou získal Královéhra-
decký kraj z IROP pro svých 18 projektů na re-
konstrukce silnic. Postupně také dojde k rozsá-
hlým rekonstrukcím základních a středních
škol, nemocnic a kulturních památek. Možná
i ve vašem městě budete mít nová vozidla pro
veřejnou dopravu nebo přestupní terminál.
Naším cílem je zlepšení kvality života obyvatel
ve všech regionech. Většina plánovaných
výzev IROP již byla vyhlášena, k dnešnímu dni
(11. 9., pozn. redakce) je to 76 výzev. Nyní se
soustředíme na vyhodnocení projektových žá-
dostí a plynulou realizaci projektů. U 16 výzev
probíhá hodnocení, přičemž 21 výzev již bylo
dohodnoceno. Otevřeno je nyní 39 výzev, kde
lze předkládat například žádosti na zateplování
bytových domů, pořízení informačních sy-
stémů, rekonstrukci silnic II. a III. třídy, zlepšení
podmínek pro cyklodopravu, přestupní termi-
nály nebo polyfunkční komunitní centra. Spe-
ciálním typem výzev jsou pak integrované
výzvy, které co do zaměření a témat sledují
strukturu výzev IROP.

S vaším jménem je spojována novela staveb-
ního zákona. V čem je její hlavní přínos, jak
ulehčí život stavebníkům?

Jsem přesvědčená, že schválená novela sta-
vebního zákona je přínosem a život stavební-
kům ulehčí, byť jsem na začátku legislativních
prací měla ambice určitě větší. Stavebníci totiž,
pokud budou chtít, budou moci získávat pouze
jedno společné povolení, jímž bude stavba
současně umístěna i povolena. Když pouze
jedno rozhodnutí, místo dnešních dvou, tak
také pouze jedno odvolání a jedna případná
správní žaloba. Pokud bude vyžadováno po-
souzení vlivu na životní prostředí, bude možné
tento krok provést v rámci společného řízení
u stavebního řádu. Novela také rozšiřuje výčet
staveb na pozemcích rodinných nebo rekreač-
ních domů, které nebudou vyžadovat buď
vůbec žádné projednání se stavebním úřa-
dem, nebo se budou pouze umisťovat, a pak
nebudou vyžadovat žádné stavební povolení
a nebudou se ani kolaudovat. Novela nabyde
účinnosti 1. ledna 2018.

Bytová politika by vydala, stejně jako další té-
mata, na samostatný rozhovor. V souvislosti
s kampaní před říjnovými volbami toto téma
nabývá na významu. Máme hodně nebo málo
bytů vzhledem k velikosti populace Česka a co
je třeba v jejím rámci změnit? 

Z celkového pohledu v České republice roz-
hodně neexistuje plošný bytový deficit. Podle
posledního sčítání lidu, domů a bytů připadalo
v roce 2011 na 1000 obyvatel 456 všech bytů.
Nicméně atraktivní lokality, z nich pak přede-
vším Praha, jsou charakteristické velkými roz-
díly mezi nabídkovými cenami bydlení a výda-
jovými možnostmi domácností. Na některých
místních trzích mohou dále existovat struktu-
rální nedostatky – např. místní nedostatek ná-
jemních bytů, nedostatek bytů jisté velikosti
(malých/velkých), či určitých stavebně technic-
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kých parametrů. Hlavním problémem je tedy
místní nedostatek přiměřených a současně ce-
nově dostupných bytů, nízká dostupnost byd-
lení, která se dotýká především domácností
s nižšími příjmy či se zdravotními nebo sociál-
ními hendikepy. Zde je potom prostor pro
zásah státu a to ať již ve formě podpory na-
bídky prostřednictvím státem podporované
výstavby, či ve formě poskytování dávek na
bydlení. Podmínkou efektivního řešení bydlení
těchto skupin domácností v jednotlivých loka-
litách však není jen samotná existence dispo-
nibilních bytů, ale i existence pracovních pří-
ležitostí, případně dostupnost potřebných
zdravotních a sociálních služeb.

A pokud jde o bezdomovectví nebo mladé ro-
diny či naopak důchodce, kterým jejich příjmy
nestačí na úhradu nájmu a základní životní
potřeby? 

Chtěla bych připomenout, že základním vý-
chodiskem bytové politiky je teze, že zajištění
bydlení je v základu osobní odpovědností jed-
notlivce. Úlohou státu je vytvářet stabilní pro-
středí, které posílí odpovědnost jeho občanů
za sebe sama a bude podporovat jejich moti-
vaci zajistit si své základní potřeby vlastními
silami. Lze konstatovat, že v České republice je
v současné době bydlení dostupné pro vý-
znamnou většinu obyvatelstva. Více než 95 %
obyvatel České republiky je schopno si zajistit
bydlení bez pomoci státu na běžném trhu
s bydlením, ať už v segmentu vlastnického,
družstevního nebo nájemného bydlení. 

Tak jako v každé společnosti, i u nás však
současně existují lidé, kteří si prostředky na
své bydlení z objektivních důvodů nejsou
schopni zajistit sami, či které trh s bydlením
neakceptuje. A v tomto případě je povinností
státu těmto lidem pomoci. Chci se zasadit o to,
aby řešení bydlení těchto osob nekonkurovalo
soukromému sektoru, nemělo negativní
dopad na volný trh s byty, a aby naopak při-
spělo k vytěsnění těch subjektů, které v sou-
časné době využívají chybně nastavený sy-
stém dávek a za nehorázné sumy poskytují
bydlení osobám, které běžný trh s byty nepři-
jímá.

Zákon o státní službě takříkajíc přitáhl otěže
státním úředníkům. Daří se naplňovat jeho
očekávání?  

Zákon o státní službě zavedl některé nové
instituty jako například výběrová řízení na ob-
sazení volných služebních míst, úřednické
zkoušky, služební hodnocení nebo kárnou od-
povědnost státních zaměstnanců. Dá se tedy
říci, že ve služebním poměru došlo ke zpřís-
nění povinností státních zaměstnanců a ome-
zení některých práv, na která byli zaměstnanci
zvyklí z dob pracovního poměru. Pokud jde
o druhou část Vaší otázky – určitě nebyla napl-
něna všechna očekávání, přestože některé
z palčivých otázek řeší i letošní červnová no-
vela zákona o státní službě. Řada problematic-
kých otázek zůstává a bude třeba je postupně
legislativně řešit, např. aplikace správního
řádu. 

Setkal jsem se s názorem zaměstnanců ně-
kterých ministerstev, že jim zákon neumož-
ňuje rozloučit se v krátkém čase s podříze-
ným, který si neplní své úkoly; dříve mohli 
poskytnout odpovědi na otázky novinářů,
dnes musí mít souhlas nadřízeného a ten

zase svého nadřízeného. Jak je tomu v pří-
padě MMR? 

Díky zákonu o státní službě došlo k zpřísnění
důvodů pro odvolání představených i podmí-
nek pro skončení služebního poměru ze strany
ministerstva. Je třeba mít pečlivější podklady,
kterými je možné prokázat porušení služeb-
ních povinností konkrétního zaměstnance, pří-
padně musí být zaměstnanec opakovaně slu-
žebně hodnocen s výsledkem nevyhovující.
Závažnější kárná provinění pak musí být po-
stoupena k projednání kárným komisím.
V úvahu je rovněž třeba vzít i to, že zaměst-
nanci ve služebním poměru mohou podávat
opravné prostředky, zejména odvolání nebo
stížnosti, což celý proces samozřejmě prodlu-
žuje. V MMR existuje interní předpis, který
upravuje možnosti komunikace zaměstnanců
s novináři. Tento předpis se v souvislosti s při-
jetím zákona o státní službě neměnil, takže pro
nás nepředstavuje problém.

Počet státních zaměstnanců se nesnižuje, jak
slibovala vláda ve svém programovém pro-
hlášení, ale naopak roste. Logicky se nabízí
paralela, čím více úředníků, tím větší byrokra-
cie. Nedostáváme se tak do začarovaného
kruhu, kdy na určité množství práce bude po-
třeba stále více lidí? 

Máte pravdu, počet úředníků postupně na-
růstá. To je ale dáno zejména tím, že postupně
narůstají agendy a činnosti, které legislativa po
jednotlivých ministerstvech či jiných úřadech
požaduje. Jako příklad mohu uvést oblast po-
hřebnictví, kde se do nedávna nevykonávala
kontrolní (inspekční) činnost, kterou od 1. září
letošního roku zavedla novela pohřebního zá-
kona. Její výkon se tedy nyní musí nově per-
sonálně zajistit. Nelze proto říci, že stejné
množství práce vykonává stále větší počet lidí.  

Nedávno zazněl v médiích názor, že Minis-
terstvo pro místní rozvoj se přežilo a mělo
by se „rozplynout“ do jiných ministerstev.
Podle mne jeho role naopak poroste z řady
důvodů, za všechny bych uvedl klimatické
změny a přizpůsobení se jim. Jak vidíte Vy
budoucnost ministerstva?

Stále říkám, že mnoho resortů má
agendy, které se zbytečně dublují. Z tohoto
důvodu je především zapotřebí změnit kom-
petenční zákon. Slyšela jsem již mnoho spe-
kulací ohledně toho, které resorty by se
mohly spojit. Je potřeba vést debatu mezi
všemi stranami tak, aby změny byly srozu-
mitelné a prospěšné pro lidi. Z MMR bych
ráda udělala ministerstvo veřejného inves-
tování. 

Naplnily se Vaše představy, s nimiž jste přijí-
mala pozici ministryně? 

Víceméně ano. Dodnes jsem však zcela ne-
dokázala přizpůsobit státní správu svému
tempu, myšlení a svému drivu. Ani v nejdivo-
čejších představách jsem netušila, o jak nároč-
nou záležitost se bude jednat. Občas jsem ur-
putná, ale jistá konzervativnost státní správy
tu stále je. To bych v budoucnu moc ráda změ-
nila.

Když se ohlédnete zpět na dobu Vašeho pů-
sobení na ministerstvu, co považujete za
hlavní úspěch a naopak, co byste dnes udělala
jinak?

Ministerstvo pro místní rozvoj má velmi
rozsáhlou agendu, proto nelze vyjmenovávat
úplně všechny kladné změny. Připomenu
alespoň část z nich, i když jsme o nich už mlu-
vili. Mezi ty nejzásadnější patří kontinuální
podpora našeho venkova. Nebo zmíněný
projekt Re:start, jenž má napomoci složité si-
tuaci ve třech nejpostiženějších regionech
naší republiky – Karlovarského, Ústeckého
a Moravskoslezského kraje. Díky náročným
vyjednáváním jsme se zásadně zasloužili
o zprovoznění tří přímých leteckých linek
s Čínskou lidovou republikou. Podařilo se mi
také prosadit novelu stavebního zákona, no-
velu zákona o pohřebnictví a také zcela nový
zákon o zadávání veřejných zakázek. Mám
však „rest“ v podobě komplexní rekodifikace
stavebního řádu. Výše zmíněná novela sta-
vebního zákona sice vyřešila plno palčivých
problémů, ale na některé věci je už ze své
podstaty krátká. Po mém nástupu se mi ne-
podařilo získat pro tuto myšlenku dostateč-
nou podporu. Jsem však ráda, že jsem za ty
tři roky ve funkci, co jsme s kolegy z minister-
stva připravovali novelu zákona, nakonec je-
jich podporu přece jen získala. Rekodifikace
stavebního práva je jedním z hlavních úkolů
Ministerstva pro místní rozvoj na příští vo-
lební období, s jehož splněním bych chtěla
pomoci.

Šla byste do toho znovu, pokud by Vám po
volbách bylo nabídnuto ministerské křeslo? 

Víte, s MMR jsem spojila několik let svého
života a z výše uvedených odpovědí je mys-
lím zřejmé, že se nám podařilo pro naše ob-
čany prosadit spoustu potřebných věcí. Sna-
žím se vše dělat tak, aby lidé měli z mého po-
čínání nejen dobrý pocit, ale také užitek. Takže
odpověď je jasná, nicméně nerada dělám
ukvapená prohlášení a závěry. Uvidíme, co
přinesou následující týdny. �
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Pane řediteli, společnost TBG METROSTAV
je významným hráčem na trhu s čerstvým
betonem v Praze, od června jste převzal její
vedení. Řekněte nám o ní více, v jaké je kon-
dici?

Společnost TBG METROSTAV je jedním
z největších výrobců betonu v pražském regi-
onu. Firma samotná je ve velmi dobré kondici
– veškeré stroje a technika jsou buďto téměř
nové nebo těsně po rekonstrukci. Kromě toho
disponuje přiměřeným kapitálem, který jí umož-
ňuje další rozvoj. Značka TBG METROSTAV
má mezi odbornou veřejností dobrý zvuk.
A pracují u nás zkušení a své práci oddaní za-
městnanci. Takže asi dokonalá kombinace.

Jaká byla vaše profesní cesta do pozice jed-
natele a ředitele společnosti? Pokud vím, tak
nejste v oboru žádným nováčkem.

Cesta do vedení byla opravdu dlouhá.
U TBG METROSTAV nebo u jejích dceřiných
firem pracuji od roku 1998. Začal jsem v děl-
nických profesích a postupně jsem prošel vý-
robou, obchodem a dnes odpovídám společ-
níkům za firmu jako za celek.

Situace na trhu se mění, a to i s čerstvým be-
tonem. Na co se chcete především soustře-
dit, abyste byli lepší než konkurence i v příš-
tích letech?

Především nesmíme usnout na vavřínech.
Ve světě i u nás je spousta firem, které byly
kdysi jedničkou ve svém oboru, a přesto dnes
upadly v zapomnění. Buďto nezachytily trend
a vydaly se špatným směrem nebo se jejich
management a zaměstnanci domnívali, že je-
jich tržní pozice je tak silná, že se nemusí moc
snažit a všechno jde vlastně samo.

Úspěšné jsou stále častěji ty firmy, které
spolu s produktem nabízejí i kvalitní služby.
To se týká i betonáren, čeho se především tý-
kají?  

Služby jsou v našem odvětví klíčovým fak-
torem. Beton a jeho kvalita jsou velmi důle-
žité. I když je každý druh betonu v podstatě
předepsán v platných normách a předpisech,
je velký rozdíl, když vyrábíte beton tak, aby
teo reticky, za ideálních podmínek splnil po-
vinné parametry nebo když jej vyrábíte tak,
aby své parametry splnil i při reálných pod-
mínkách na stavbách. My jdeme samozřejmě
tou druhou cestou a to je základ našeho dob-
rého jména.

Inovace se nevyhýbají ani výrobě betonu, je
to jeden z pilířů, na kterých stavíte. V čem
především spočívají?

Inovace jsou nesmírně důležité. V beto-
nářském oboru je velký prostor pro rozvoj
nových technologií a postupů. Nám se před
pár lety například podařilo vyvinout ultra vy-
sokopevnostní beton – UHPC, který jsme ve
spolupráci s mateřskou společností Metros-
tav použili při výstavbě lávky přes Labe v Če-
lákovicích. Tato stavba pak obdržela několik
ocenění. Jedním z nich bylo také první místo
v kategorii Infrastruktura, v prestižní meziná-
rodní soutěži amerického betonářského in-

Naše betonárny, které jsou v centru Prahy, mají navíc jednu
obrovskou výhodu – jsou u břehu Vltavy. Díky tomu můžeme
využívat ekologickou lodní dopravu kameniva,

řekl CzechIndustry Jakub Šimáček, jednatel a ředitel společnosti TBG METROSTAV
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stitutu (ACI). Námi vyrobený beton dosaho-
val při měření hodnot až 240 MPa, což je při-
bližně 10x víc, než beton, který se používá na
běžných stavbách bytových domů a admini-
strativních budov.

Tunel Blanka se stal Stavbou roku 2016. Z tis -
kové zprávy v této souvislosti jsem se do-
četl, že jste na jeho výstavbu dodávali ino-
vativní betonové směsi. Můžete to konkreti-
zovat?

Kromě běžných betonů jsme dodávali také
stříkané betony pro primární ostění tunelů,
dále samozhutnitelné nebo lehce zhutnitelné
betony pro definitivní ostění a také jsme do-
dávali speciální vodonepropustný beton Per-
macrete pro vzduchotechnický kanál. Na tuto
konstrukci působí vodní sloupec až 25 metrů
a přesto voda do tunelu neprosákne. S úspě-
chem tento typ betonu využíváme v součas-
nosti i na běžných stavbách podzemních ga-
ráží a v základech domů.

Bez zajímavosti jistě není, že se dá beton re-
cyklovat... 

Ano. Recyklovaný beton je žádanou surovi-
nou, která se používá pro stabilizaci a výplně
při výstavbě kanalizací, silnic, cyklostezek
apod.

Tím jsme se dostali k ekologii. Je známo, že
vaše společnost se jí věnuje ve velké míře.
V jakých oblastech a s jakými výsledky?

Veřejnost si často představuje, že beto-
nárna je ošklivý šedý průmyslový podnik, kde
je rámus a prach, a kde sem a tam projíždějí
nákladní automobily. Dnes je betonárna mo-
derní provoz, který podléhá přísné legislativě.
Tlakové zásobníky musí být vybaveny proti-
prachovými filtry, odpadní vody musí být zba-
veny nečistot a chemikálií, přísné limity platí
také pro hluk. Naše betonárny, které jsou
v centru Prahy, mají navíc jednu obrovskou
výhodu – jsou u břehu Vltavy. Díky tomu mů-
žeme využívat ekologickou lodní dopravu ka-
meniva. Kamenivo je dominantní složkou be-
tonu a ročně ho touto cestou dovezeme
stovky tisíc tun. Jedna loď uveze stejné množ-
ství materiálu, jako 30 nákladních kamionů. To
jsou obrovské přínosy pro životní prostředí
v Praze. Zdá se také, že lodní doprava obecně,
získává podporu také z řad zástupců vedení
města. Stále častěji se hovoří o zásobování
centra loděmi nebo o odvozu stavební sutě
a zeminy. To je skvělá zpráva i pro nás. Lodě,
které nás zásobují, tak najdou uplatnění i při

zpáteční cestě od nás směrem ven z Prahy.
Mimochodem, právě takto fungují betonárny
v centrech jiných evropských měst. Vzorovým
příkladem je třeba Paříž se svou betonárnou
na řece Seinně, téměř v centru Paříže.

S předcházející otázkou souvisí projekt ome-
zování prašnosti silnic, čeho se týká?

Záleží nám na naší dobré pověsti, a i kdy-
bych toto pominul, přijde mi samozřejmé, že
by se každá firma měla také starat o své okolí.
Proto jsme zakoupili vlastní čisticí vozidlo,
které každý den objíždí naše provozy a čistí
prostory betonárny i příjezdové komunikace,
i když jsme jejich znečistění často ani nezavi-
nili.

V červnu oslavila betonárna na Rohanském
ostrově 50. narozeniny. Měla by být takříkajíc
v předdůchodovém věku. Přitom paradoxně
patří mezi nejmodernější nejen v hlavním
městě, ale i České republice. Co vše zahrno-
vala „ozdravná kúra“, kterou prošla?

Rohanský ostrov, to je mezi betonárnami
pojem. V provozu je již od roku 1967, kdy vy-
ráběla beton pro výstavbu prvních úseků
pražského metra. Dnes je to moderní míchací
centrum, řízené elektronickým systém. Beto-
nárna splňuje veškeré ekologické a provozní
normy, má vysoce výkonnou čistírnu odpad-
ních vod, odhlučněné kompresory a prachové
filtry. K dispozici je také přístav pro nákladní
lodě, které sem dopravují kamenivo pro vý-
robu. Před několika lety jsme celý areál skryly
před zraky kolemjdoucích za zatravněný ze-
lený val, na kterém jsou dnes již vysoké
vzrostlé stromy a zeleň. Stromy tak nejen
chrání občany před pohledem na ocelovou
konstrukci betonárny, která se nemusí všem
líbit, ale jejich hlavní funkcí je také omezit
prašnost. V kombinaci s čisticím vozidlem se
to daří dobře.

Které významné stavby v historii společnosti
považujete za referenční a proč?

Všechny stavby jsou pro nás důležité a za-
jímavé. Každá stavba bude utvářet vzhled
Prahy po dalších několik desetiletí. Je tedy pří-

jemné, když vidím, že za naší prací a za prací
našich zákazníků, zůstávají taková krásná díla,
která slouží dalším lidem. Kdybych měl jme-
novat, tak bych určitě zmínil pražské metro.
Dodáváme beton pro jeho výstavbu již 50 let.
Náš beton najdete ve stanicích Muzeum nebo
I. P. Pavlova, které se budovaly jako první,
v 70. letech, ale také na všech nově budova-
ných trasách, například do Letňan nebo do
Motola. Beton od nás je také ve většině tunelů
v hlavním městě – ve Strahovském, ve Zlí-
chovském, v Mrázovce i tunelu Blanka. Pěk-
nými stavbami jsou také laserové centrum ELI
Beamlines v Dolních Břežanech, palác Ná-
rodní nebo obchodní centrum Quadrio
v Praze 1. 

A pokud jde o dnešek, na které významné
stavby dodáváte beton se značkou TBG?

V současné době právě dokončujeme do-
dávky pro betonáže ústřední čistírny odpad-
ních vod v Bubenči. Po dokončení bude mít
Praha moderní čistírnu odpadních vod světo-
vého formátu. 

Výstavba v Praze, zejména bytová, prožívá
boom, mělo by tomu tak být ještě po řadu let.
Takže se lidově řečeno o práci nemusíte obá-
vat. Přesto, které jsou podle Vás hlavní výzvy
v pohledu příštích deseti let a jak se na ně při-
pravujete?

Jak jsem již zmínil, nesmíme usnout na
vav řínech. Máme rozpracované další projekty,
které se týkají nejen oblasti vývoje nových vy-
lepšených produktů, ale také zlepšování slu-
žeb zákazníkům. Směřujeme svou pozornost
také na větší integraci interních procesů, což
nám umožní pružněji reagovat na potřeby zá-
kazníků, ještě více zpřesňovat časy dodávek
a koordinovat logistiku zásobování betonem
s pracovními postupy na stavbách. To přinese
našim obchodním partnerům, společně s na-
šimi kvalitními produkty, zajímavé finanční
úspory. V neposlední řadě budeme pokračo-
vat v neustálé modernizaci našich provozů,
abychom i v budoucnu byli odpovědní k život-
nímu prostředí a abychom se právem řadili
k moderním firmám v České republice. �
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V letové flotile společnosti BMI, provo-
zující také linku Mnichov-Brno, bylo
jedno letadlo pojmenováno „Spirit of

South Moravia“ a další  „Brno Dragon“.
Jedná se o výsledek marketingové spolupráce
mezi dynamickými partnery, který má dále
zvýšit všeobecnou známost a využívání le-
tecké linky mezi Mnichovem a Brnem a také
pomocí informací v palubním časopisu BMI
podpořit zájem veřejnosti o atraktivní oblast
České republiky. Symbolickým křtem letadla
„Brno Dragon“ (Brněnský drak) a prvním
letem jihomoravské a brněnské delegace do
Mnichova bylo v druhé polovině září zahájeno
představení tohoto projektu, zaměřené ze-
jména na turistický ruch a podnikatelskou
sféru. Na letišti v Mnichově přitom proběhla
prezentace města a kraje i setkání se zástupci
podnikatelů, touroperátorů a novinářů.

„Společně s městem Brnem jsme napláno-
vali další prezentaci našeho regionu prostřed-
nictvím letecké dopravy, jejíž další rozvoj je

pro kraj prioritou. Dvě konkrétní letadla
budou nejen přepravovat pasažéry po Ev-
ropě, ale seznámí je s atraktivitami našeho
kraje a města Brna. Navíc se podařilo se spo-
lečností BMI  vyjednat od konce října lepší
časy večerní linky z Brna do Mnichova a ces-
tujícím tak vznikne možnost k přestupu na ná-
vazné lety z Mnichova do naprosté většiny
evropských destinací a na některé dálkové
spoje do Asie a Severní i Jižní Ameriky.
Věřím, že to ocení jak podnikatelé, tak i tu-
risté,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje
Bohumil Šimek.

Od 29. října 2017 bude společnost BMI re-
alizovat večerní linku z Brna do Mnichova
v nových časech: ve všední dny bude odlétat
v 19:00, v neděli pak bude čas odletu z Brna
18:15. Časy poledních spojů zůstávají nezmě-
něné: odlet z Mnichova v 10:55, z Brna ve
12:30. Letenky je možno zakoupit například na
stránkách společnosti BMI www.flybmi.com
nebo Lufthansy www.lufthansa.com. 

Letecké spojení mezi Brnem a Mnichovem
bylo zahájeno v listopadu 2015 s frekvencí
jednou denně a od jara 2017 s frekvencí dva-
krát denně. Během roku 2016 využilo tuto
linku přes 12 tisíc cestujících. V roce 2017 do-
sáhne linka stejného počtu pasažérů s největší
pravděpodobností již koncem léta.

„Jsem rád, že letecké spojení mezi Brnem
a Mnichovem je mezi cestujícími oblíbené
a stále více využívané. Lety do Mnichova
a odtud dále do celého světa pomáhají v kaž-
dodenním životě zejména podnikatelům, zá-
stupcům univerzit či lidem ze špičkových vě-
deckých center. Jsem přesvědčen, že právě
tato linka bude hojně využívána v souvislosti
s Oktoberfestem v Mnichově či Mezinárodním
strojírenským veletrhem v Brně,“ řekl primá-
tor města Brna Petr Vokřál. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
Pramen: Jihomoravský kraj

Nové impulzy pro leteckou linku Mnichov-Brno
Po Evropě létají od nynějška dvě letadla propagující Jihomoravský kraj a město Brno.

Setkání moravské delegace s bavorskými partnery na letišti v Mnichově Foto: © ATF Pictures, Alex Tino Friedel

Zleva: zástupce společnosti BMI, hejtman Bohumil Šimek, letušky,
primátor Petr Vokřál      Foto: Jihomoravský kraj

Uvítání moravské delegace v Mnichově a předání perníkových srdcí
Oktoberfestu 2017       Foto: © ATF Pictures, Alex Tino Friedel



Alarmující je nárůst úředníků
a státních zaměstnanců za po-
slední dvě dekády o 30 procent.

Signatáři výzvy apelují proto na politiky,
aby omezili počet nadbytečných úřed-
níků. „Například snížení počtu státních
zaměstnanců o 70 tisíc bude stát nutit
k efektivnějšímu fungování, navíc se
ušetří zhruba 40 miliard korun,” uvádí
se v prohlášení.

Uspořené prostředky navrhují signatáři
investovat:

– 20 miliard korun do zvýšení kvality
školství

– 10 miliard do navýšení platů zby-
lých státních zaměstnanců

– 10 miliard korun na snížení státního
dluhu

Tyto investované prostředky garantují
zvýšení konkurenceschopnosti ČR do
budoucna.

Vrcholoví manažeři sdružení v ČMA
upozornili na alarmující skutečnost, že
česká ekonomika se dostala na hranici
svých extenzívních možností a přesto

není schopna zajistit rozvoj společnosti
bez dluhů jak soukromých tak státních /
veřejných. Problém tkví v zaostávající
produktivitě, což je v mnohém dáno
převládajícím charakterem ekonomiky.
Stávající model není proto udržitelný.

Z prohlášení vrcholových manažerů
ČMA k politické reprezentaci:

Současná konjunktura české ekono-
miky nesmí politikům bránit kritickému
pohledu na její kvalitu.

1. Ekonomika se dostala na hranici
svých extenzivních možností,
přesto není schopna zajistit rozvoj
české společnosti bez dluhů jak
soukromých tak státních / veřej-
ných.

2. Problém tkví v zaostávající produk-
tivitě, což je v mnohém dáno pře-
vládajícím charakterem naší ekono-
miky. Stávající model není proto
udržitelný.

3. Český ekonomický rozvoj se musí
v daleko větší míře opírat o vlastní
vývoj a produkci, které nabízí
především národní kapitál. Očeká-

váme, že nová politická reprezen-
tace zohlední analýzy z dosavad-
ního vývoje ekonomiky a masivně
a všestranně podpoří ty její části /
firmy, které jsou schopny zajistit
přidanou hodnotu a produktivitu
na nejvyšší evropské a světové
úrovni. Jen to je cesta k vyšší ži-
votní úrovni obyvatelstva a udrži-
telnému rozvoji celé české společ-
nosti.

Klíčovým návrhem signatářů je poža-
davek na podporu toho, aby se ekono-
mický rozvoj ČR v daleko větší míře opí-
ral o vlastní vývoj a produkci, které na-
bízí především národní kapitál. “Očeká-
váme, že nová politická reprezentace
zohlední analýzy z dosavadního vývoje
ekonomiky a masivně a všestranně
podpoří ty její části / firmy, které jsou
schopny zajistit přidanou hodnotu
a produktivitu na nejvyšší evropské
a světové úrovni. Jen to je cesta k vyšší
životní úrovni obyvatelstva a udržitel-
nému rozvoji celé české společnosti,”
uvádí se v prohlášení ČMA. �

Celkem 200 certifikovaných typů plošin

 

se širokou škálou modifikací 

 

 

od šesti evropských dodavatelů.

em 2

Čechy
ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Mezi Úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Tel.:  281 090 590
Prodej:  602 204 306
GSM brána: 606 737 837
E-mail:  info@rothlehner.cz
Servis:  602 216 399

Morava
783 55 Velký Újezd 373
Tel./fax:  553 716 457
Prodej:  602 208 790 
E-Mail:  kazimirsky@rothlehner.cz
Servis:  602 769 626

Manažeři vyzývají politiky: stát musí fungovat lépe
Prohlášením vrcholových manažerů České manažerské asociace k politické reprezentaci skončilo
v jihomoravské Lednici třídenní Podnikatelsko-ekonomické fórum (12. - 14. 9.). Účastníci se shodli na
tom, že politická reprezentace, která vzejde z říjnových voleb, by měla jako první úkol neprodleně
začít s nastavením fungování státu. Jak totiž dlouhodobě potvrzují mezinárodní analýzy, největší zátěží
podnikání v ČR je právě nekvalitní fungování státní správy a institucí.
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Je tomu již pět let, co se společnost
AAA AUTO rozhodla vyčlenit prodej
zánovních a referenčních vozů pod

značku Mototechna, kterou si lidé pama-
tují jako obchodníka s auty ještě z dob so-
cialistického Československa. Trend ná-
stupu zájmu o téměř nové vozy se
„Áčkům“ podařilo zachytit dobře – za pět
let Mototechna prodala již na 35 000 tako-
vých automobilů. Aktuálně nabízí na 1 000
aut nejžádanějších modelů a značek
a výběr se chystá ještě rozšířit. Značka
Mototechna se podle aktuálního prů-
zkumu také umístila mezi nejznámějšími
„retro“ značkami v České republice.

Mototechna jako první využila mezery
na trhu a poptávku zákazníků po zánov-
ních automobilech dokázala využít pro vy-
budování zcela nového segmentu v rámci
skupiny AAA AUTO. „Když jsme se rozho-
dovali, jak uvést na trh samostatný seg-
ment zánovních vozů, měli jsme šťastnou
ruku při výběru nostalgicky známé značky
Mototechna, kterou jsme právě v té době
získali. Značku si lidé pamatují ještě z dob
komunismu, kdy byla symbolem pro ne-
dostatková nová auta a dlouhé fronty s žá-
dankami o automobil. Komunikaci jsme
kromě nostalgie postavili také na kon-
trastu – u nás se fronty samozřejmě ne-
stojí, nemusíte se zapisovat do pořadníku.
Prostě si vůz vyberete a za pár hodin
s autem odjíždíte,“ uvádí generální ředi-
telka AAA AUTO Karolína Topolová. Dle

průzkumu znalosti nostalgických značek,
který zveřejnila společnost MÉDEA RESE-
ARCH, se Mototechna s 89 % dostala mezi
pět nejznámějšími „retro“ značek u nás.
Umístila se hned za Kofolou, Tatrou, a jízd-
ními koly Favorit. Podle průzkumu vnímá
87 % populace Mototechnu jako tradiční
českou značku a téměř 60 % ji považuje za
velice důvěryhodnou. To koresponduje
s 60% zkušeností populace se značkou,
která je vesměs velmi pozitivní.

Mototechna funguje v České republice
i na Slovensku a za pět let prodala již
35 000 automobilů s parametry blízkými
novým vozům, ale cenou i o 40 % nižší.
Průměrná cena automobilu prodaného
v Mototechně je 407 000 Kč a nejčastěji
jde o model Škoda Fabia či Octavia a Hy-
undai i30. Nejžádanější automobily jsou
ve variantě hatchback, v benzínu, s manu-
ální převodovkou a v bílé barvě. V nabídce
je 1 000 aut různých značek a prodejce
bezplatně doveze zákazníkovi automobil
na kteroukoliv z 21 poboček. Na rozdíl od
dealerů nových aut z Mototechny zákazník
odjíždí v novějším voze během pár hodin
a nečeká několik měsíců, než se automobil
vyrobí. Nově značka poskytuje firemním
klientům při nákupu vozů do 2 let stáří fle-
xibilní variantu operativního leasingu
s kalkulací zůstatkové hodnoty a možností
odkupu po doplacení úvěru. Nový produkt
Puzzle je nabízen ve spolupráci s Českou
spořitelnou.

„Abychom si zajistili dostatečný přísun
kvalitních zánovních automobilů, spolu-
pracujeme s řadou dealerů, leasingovými
společnostmi a dalšími firemními zákaz -
níky. Díky partnerství s nejvyšší fotbalo-
vou soutěží jsme navázali spolupráci v ob-
lasti výkupu a prodeje vozů nejen s kluby,
ale i s jejich partnery,“ doplnila Topolová.
Přesně před rokem se největší prodejce
zánovních automobilů spojil s nejvyšší fot-
balovou ligou, nyní HET ligou, a kluby
a funkcionáři tak mají k dispozici pravi-
delně přes 100 vozů různých značek a mo-
delů. Celkem se jich již v rámci spolupráce
s fotbalem „protočilo“ na 270. Za rok spo-
lupráce kluby najely s auty z Mototechny
v celkové hodnotě 180 milionů korun již
více než dva a půl milionu kilometrů. Nej-
více najezdil klub FC Vysočina Jihlava
s téměř 200 000 km, nejméně naopak FK
Mladá Boleslav s necelými 60 000 km.
„Spojení Mototechny s fotbalem přineslo
oběma stranám nový prostor pro komuni-
kaci a fotbaloví fanoušci vítají například
fun zóny, které pro ně Mototechna na vy-
braných zápasech připravuje. Spolupráce
si opravdu ceníme a věříme, že půjde o le-
tité partnerství,“ okomentoval partnerství
Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové aso-
ciace.

S vozy z Mototechny jezdí i největší tu-
zemské fotbalové hvězdy současnosti Vác-
lav Kadlec ze Sparty a Patrik Schick, který
nedávno dokončil druhý nejdražší přestup

Mototechna prodala za pět let 
35 000 zánovních automobilů, poptávka dál roste 
Auty z Mototechny jezdí fotbalisté Patrik Schick a Václav Kadlec i herec Václav Vydra. 
ávodník Lukáš Kvapil s Mototechnou vyrazí na rallye Dakar.
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Generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová



v dějinách českého fotbalu a zamířil do
italského velkoklubu AS Řím. Dalšími tvá-
řemi značky jsou například herci Václav
Vydra či Veronika Žilková.

Značka po fotbalu podpoří i závodníka
a armádního sportovce Lukáše Kvapila,
který se v rámci týmu Southracing
v lednu příštího roku vydá na slavnou

Rallye Dakar. Pod taktovkou dakarského
motocyklového závodníka, vojáka z povo-
lání a držitele ocenění Fair play Lukáše
Kvapila vyrazí do Jižní Ameriky i dopro-
vodná skupina speciálně upravených
vozů Ford Ranger z Mototechny. „Jsem
moc šťastný, že mi právě společnost Mo-
totechna pomohla při přestupu z jedné

stopy na čtyři kola. Je to nejextrémnější
závod a pro mě je velmi důležité mít zá-
zemí společnosti s letitou zkušeností.
Naše vozy jsou výjimečné tím, že se
jedná o sériové provedení se základní
úpravou. Jsem značce plně oddaný
a věřím, že se díky ní dostaneme až do
cíle,“ vysvětlil Lukáš Kvapil. �

Jedná se o naprosto unikátní projekt,
protože zde nejde jen o budování
elektrárny jako takové, ale zároveň

o prosazení filozofie a vize obou společ-
ností o dosažení čistší energetiky, prozra-
zuje Eva Netušilová, technická mana-
žerka projektu z Doosan Škoda Power.
Energetická společnost DONG Energy
Denmark se rozhodla zcela se vzdát uhel-
ných zdrojů paliv do roku 2023 a k tomu
jí dopomůže také vysoce efektivní turbo-
soustrojí z Plzně. Celková redukce roční
produkce CO2 bude činit 800 000 tun, což
je ekvivalent rovnající se roční produkci
spalin 400 000 automobilů.

V rozsahu projektu je dodávka inova-
tivního typu dvoutělesové odběrové tur-
bíny s generátorem, příslušenstvím
a kompletním vybavením strojovny
o maximálním výkonu 30 MW. „Inovace
celého díla spočívá v technickém řešení,
které umožňuje odpojit jeden ze dvou
turbínových dílů a tím poskytnout široké
spektrum využitelnosti zařízení, které
bude vyrábět elektrickou energii, dodá-
vat technologickou páru do sousedního
závodu na výrobu farmaceutik a také do-
dávat teplo do domácností v okolí,“ vy-
světluje Tomáš Winkler, manažer pro-
jektu.   

Projekt byl zahájen koncem léta podpi-
sem smlouvy o dílo. Ve třetím čtvrtletí
roku 2018 proběhnou první dodávky na
stavbu, na něž budou navazovat mon-

tážní práce s cílem ukončení mechanické
montáže na začátku roku 2019. Následně
se bude zařízení postupně uvádět do pro-

vozu. Předání díla zákazníkovi je naplá-
nováno na konec roku 2019. �

Ilustrační foto Doosan Škoda Power
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O DOOSAN ŠKODA POWER
Doosan Škoda Power je součástí silné skupiny společností sjednocených pod Doo-
san Group, která svým zákazníkům po celém světě dodává špičkové technologie
a služby vysoké kvality a hodnoty.

Doosan Škoda Power je předním světovým výrobcem a dodavatelem zařízení pro
elektrárny, zejména pak soustrojí parní turbína - generátor ve výkonovém rozsahu
3 až 1 200 MW. Firma má bohaté zkušenosti a reference v aplikacích pro paroplynové
a fosilní elektrárny, CHP, jaderné elektrárny a solární elektrárny (CSP), spalovny bio-
masy, atd.  Každoroční investice do výzkumu a vývoje zajišťují nabídku vysoce kva-
litních produktů, které splňují specifické požadavky zákazníků.

Turbosoustrojí Doosan Škoda Power 
pomůže v Dánsku zredukovat emise CO2

Společnost Doosan Škoda Power podepsala smlouvu s energetickou společností DONG Energy
Denmark na dodávku kompletní strojovny pro elektrárnu Asnæs. Objem zakázky dosahuje přibližně 
14 milionů eur, tedy téměř 375 milionů korun.   
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Slavnostní odhalení vozů AVIA a ote-
vření výrobního areálu na nové
adrese automobilky se uskutečnilo 5.

září. Představení nového vozu AVIA řady D
emisní třídy Euro 6 s obchodním názvem
INITIA se kromě managementu holdingu
CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) zúčastnila
řada hostů, za všechny jmenujme starostku
Přelouče Irenu Burešovou, primátora Pardu-
bic Martina Charváta, hejtmana Pardubic-
kého kraje Martina Netolického či náměstka
ministra průmyslu a obchodu Tomáše No-
votného.

„Slavnostním otevřením automobilky
jsme zakončili první etapu oživení tradiční
značky AVIA, kterou jsme zahájili v minulém
roce koupí podniku od indických vlastníků.
Automobilka v České republice čtyři roky
nevyráběla, proto bylo potřeba ji od základů
kompletně znovu vybudovat. Sice už máme
zkušenosti s kopřivnickou Tatrou, kterou
jsme převzali rovněž v těžké situaci a doká-
zali jsme ji postavit na nohy, podstatný roz-
díl ale spočívá v tom, že Tatra nikdy, na roz-
díl od Avie, nepřestala vyrábět. Právě pro-
dukci TATRA TRUCKS bude AVIA Motors
s vozy do hmotnosti 12 tun skvěle doplňo-
vat. Děkuji celému týmu Avie v čele s gene-
rálním ředitelem Ivanem Fišákem, že jsme
se společně dostali až sem, na start nové
etapy v historii tradiční značky AVIA,“ řekl
Jaroslav Strnad, majitel holdingu CZECHO-
SLOVAK GROUP.

Společnost AVIA byla vždy neodmysli-
telně spjata s továrnou v Letňanech. Novo-
dobá historie tradičních vozů AVIA se ovšem
začíná psát v Pardubickém kraji, ve městě
Přelouč, kam se výroba z Letňan přestěho-
vala. Zahajovací show, která předcházela
slavnostnímu odhalení nových vozů, znázor-
ňovala znovuoživení značky AVIA, která se
probouzí k letu stejně jako pták s roztaže-

nými křídly v tradičním logu společnosti. Ta-
neční představení v čele s baletkou Národ-
ního divadla Pavlínou Červíčkovou symbo-
licky propojovalo dva živly: vzduch a zemi.
Živly, které hrají podstatnou roli v historii
společnosti AVIA. V minulosti se jednalo
o výrobu letadel, dnes o produkci špičko-
vých nákladních vozů.

„Přestože se AVIA přestěhovala do no-
vých prostor, má v Přelouči na co navazovat.
Právě zde se historicky jako na jediném
místě v České republice vyráběly avie s po-
honem 4x4,“ připomněl po slavnostním od-
halení nových vozů před výrobní halou ge-
nerální ředitel společnosti AVIA Motors Ivan
Fišák a dodal: „K tomu, abychom byli
schopni výrobu skutečně obnovit, bylo
nutno zrealizovat mnoho jednotlivých kroků
a mnoho věcí pečlivě připravit. Především
bylo potřeba dát dohromady tým. V součas-

nosti ve firmě pracuje více než 80 lidí a s roz-
šiřováním výroby budeme postupně přijí-
mat další zaměstnance. Paralelně s tím jsme
pracovali na novém vozidle s motorem spl-
ňujícím emisní normu Euro 6, které má
oproti původnímu vozidlu Euro 5 řadu zá-
sadních vylepšení. Abychom novou éru
automobilky AVIA jasně definovali, dostalo
vozidlo i nový, dynamický facelift původní
kabiny.“

Po slavnostním představení nových vozů
následovala komentovaná prohlídka výrob-
ních prostor. Zástupci automobilky prezen-
tovali motorárnu, kde se kompletuje po-
honné ústrojí, včetně montáže motoru,
spojky i převodovky a dalších součástí. Dále
seznámili přítomné s prostory pro sestavení
kabin, zde se provádí montáž jejich interiéru
i exteriéru, svařovací linku, kde dochází k bo-
dovému svaření podsestav a kompletaci
skeletu kabiny. Kompletní nový typ náklad-
ního automobilu byl k vidění na hlavní mon-
tážní lince, která se skládá ze šesti taktů, na
nichž pracovníci postupně provádějí sesta-
vení jednotlivých podsestav vozu a oživení
automobilu. Z této linky již nové avie odjíždí
na výstupní kontrolu a závěrečné testování.

„V počáteční fázi se naše výroba sou-
středí na model D 120, který bude v prvních
měsících roku 2018 rozšířen o další hmot-
nostní třídy D 90 a D 75. V těchto dnech do-
chází k finalizaci homologace vozidel a vý-
roby. Zahájení sériové výroby vozidel se plá-
nuje na listopad tohoto roku. První nákladní
vůz z linky vyjede ale již v měsíci září,“ do-
plnil Ivan Fišák přímo ve výrobních prosto-
rech automobilky. A doplnil, že o nové vozy
je již nyní mezi potenciálními zákazníky
velký zájem. První avie vyrobená v Přelouči,
již má dokonce svého majitele, získala ji spo-
lečnost Recycling – kovové odpady z Chotě-
boře. �

Společnost AVIA Motors je tradiční čes -
kou strojírenskou firmou, jejíž kořeny
sahají až do roku 1919. Od svého zalo-
žení se věnovala především letecké vý-
robě, po druhé světové válce k ní při-
byla i produkce nákladních automobilů.
Od 60. let minulého století se nákladní
automobily staly hlavním výrobním
programem společnosti AVIA, která je
dodávala nejen na domácí trh, ale ve
velkých sériích i do zahraničí. Po roce
1989 několikrát změnila vlastníka
a v roce 2016 automobilku koupil hol-
ding CZECHOSLOVAK GROUP. V jeho
struktuře obnovená produkce lehkých
a středních nákladních vozidel značky
AVIA synergickým způsobem doplňuje
nabídku těžkých a speciálních vozů
automobilky TATRA TRUCKS.

Značka AVIA znovu ožívá, přejeme úspěšný let
Tradiční česká značka AVIA vstupuje znovu na trh. Na podzim tohoto roku opět zahájí výrobu
oblíbených lehkých nákladních vozidel s logem albatrosa v novém provozu v Přelouči. 
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Aby toto dilema vyřešili, věnovalo se
dvanáct institutů společnosti Fraun-
hofer poslední dva roky prací na ře-

šení, které nazývají Industrial Data Space.
Nedávno dokončili první fázi projektu, v níž
byl definován referenční koncepční model
pro bezpečný datový prostor na základě
nejnovějších IT technologií, a byly imple-
mentovány první mezioborové testovací
případy. Tento prozatím neobchodní vý-
zkumný projekt, pro který německé fede-
rální Ministerstvo pro vzdělávání a výzkum
(BMBF) poskytlo grant ve výši pěti milionů
eur, je nyní připraven posunout se do druhé
fáze.

„Německo si musí zajistit pozici na špici
moderních systémových inovací. Právě tady
a teď má Německo neodolatelnou příležitost
ujmout se vedení při digitální transformaci
průmyslu tím, že vytvoří de facto standard,
který bude mít velkou šanci být přijat v celé
Evropě nebo i globálně,“ říká prof. Reimund
Neugebauer, generální ředitel společnosti
Fraunhofer. „Datová nezávislost je pro
úspěch v řadě podnikatelských oborů klí-
čová. Naše iniciativa poskytuje ideální rámec
pro datovou bezpečnost.“

„Společnosti, které operují v Německu
a po celé Evropě, mohou být ujištěny, že kon-
cept Industrial Data Space udrží jejich data
v bezpečí. A pokud budeme moci zajistit, že
bude tento koncept přijat jako mezinárodní
standard, německý průmysl z toho bude těžit
jako první,“ říká německá federální mini-

stryně pro vzdělávání a výzkum, prof. Jo-
hanna Wanka.

Dalším cílem projektu bude upevnit pozici
Industrial Data Space ve vztahu v interakci
s dalšími referenčními koncepty, jako je na-
příklad koncept, který vyvíjí Industrial Inter-
net Consortium ve Spojených státech ame-
rických nebo japonská Industrial Value Chain
Initiative – protože v dnešních globálních do-
davatelských řetězcích není datový tok ome-
zen na jeden stát a společnosti tedy potřebují
integrovaná přeshraniční řešení.

„Koncept Industrial Data Space se setkal
s nemalým zájmem na řadě workshopů a fór,
které byly pořádány v souvislosti s němec-
kým předsednictvím G20. Datová nezávislost
made in Germany je populární koncept,“ ko-
mentuje prof. Boris Otto, vedoucí výzkumu
pro iniciativu Industrial Data Space a ředitel
Fraunhofer institutu pro software a systé-
mové inženýrství ISST. „V současnosti ve-
deme diskuzi s partnery v řadě zemí včetně
Argentiny, Číny, Indie, Japonska, Mexika
a Spojených států amerických s cílem etablo-
vat koncept Industrial Data Space na meziná-
rodní úrovni.“ Pro zajištění interoperability
s mnoha různými digitálními standardy,
které se užívají po celém světě, vyvíjejí pro-
jektové týmy technologické plány pro řešení
datové nezávislosti. Výzkumníci ve společ-
nosti Fraunhofer úzce spolupracují se Sdru-
žením Industrial Data Space na aplikaci
svých výsledků ve formě testovacích případů
u partnerských společností.

O iniciativě Industrial Data Space

Iniciativa Industrial Data Space byla spuštěna
ke konci roku 2014 společností Fraunhofer
s podporou průmyslových partnerů a vlád-
ních agentur. Jejím cílem je etablovat refe-
renční model konceptu pro Industrial Data
Space a podpořit jeho využití na mezinárodní
úrovni. Iniciativa obsahuje výzkumný projekt
a uživatelské sdružení. Výzkumný projekt
jako neobchodní fázi dlouhodobého pro-
jektu, který má zajistit přijetí Industrial Data
Space jako mezinárodního standardu, řídí
společnost Fraunhofer a prostředky na něj
poskytuje německé federální Ministerstvo
pro vzdělávání a výzkum. Po spuštění inici-
ativy následovalo v lednu 2016 založení
Sdružení Industrial Data Space, neziskové or-
ganizace, jejímž úkolem je zastupovat zájmy
uživatelů a standardizovat výsledky výzkum-
ného projektu. Členy Sdružení v současnosti
je 74 společností podnikajících ve 13 různých
státech a její mezinárodní dosah stále roste.
Kromě známých německých skupin jako je
Bosch, Deutsche Telekom, Siemens a Volks-
wagen zahrnují její členové také Huawei Cor-
poration v Číně a holandskou Společnost pro
aplikovaný vědecký výzkum TNO. Aktivity
ini ciativy Industrial Data Space jsou prová-
děny v úzké spolupráci s Plattform Industrie
4.0, skupiny zástupců z řad politiků, prů-
myslu, sdružení, vědy a odborů. �

Více na: www.industrialdataspace.org

Německá vláda a společnost Fraunhofer pokračují s plány na
implementaci Industrie 4.0 v mezinárodním měřítku
Data jsou zdrojem rostoucího strategického významu pro podnikatele v každé ekonomické oblasti. To ale
staví majitele dat do obtížné situace, protože čím vyšší je hodnota jejich údajů, tím větší je potřeba data
chránit, ale tato potřeba je v rozporu s naléhavým zájmem na sdílení informací v ekonomice založené na
stále komplexnějších službách založených na datech a nových digitálních obchodních modelech. 

Do budoucnosti výroby je možné nahlédnout již dnes v německém závodu Siemens na výrobu elektroniky v Amberku (Siemens EWA). Produkty zde samy
komunikují s výrobními zařízeními, veškeré procesy řídí a optimalizují IT systémy s cílem zajistit časovou efektivitu, možnost flexibilní úpravy produktů
na míru a minimalizaci výskytu závad. Foto Siemens



Vedle získávání zahraničních investic
se agentura CzechInvest dlouhodobě
věnuje také podpoře českého podni-

katelského prostředí, včetně navyšování
technologické vyspělosti zdejší ekonomiky.
Prostřednictvím Oddělení podpory vý-
zkumu, vývoje a inovací se CzechInvest
snaží zajistit větší synergii mezi firmami
a výzkumnými organizacemi uvnitř České
republiky i na mezinárodní úrovni. Dříve
výzkumně-vývojové aktivity podporoval
CzechInvest i administrací evropských do-
tací pro podnikatele, tuto agendu však nyní
nese na svých bedrech Agentura pro pod-
nikání a inovace, která vznikla v červnu
2016.

Fenomén doby

To, že se agentuře CzechInvest daří podpo-
rovat progresivní trendy ekonomického
rozvoje, lze dokumentovat například na fe-
noménu posledních dvou let, Průmyslu 4.0,
který přerůstá ve Společnost 4.0. Průmysl
4.0 je jeden z nejskloňovanějších termínů
dnešní doby. Téměř každý už o něm slyšel,
ale srozumitelně jej uchopit a naskočit do
rozjíždějícího se vlaku nastupujících tech-
nologických změn není snadné. Svými do-

pady ovlivní celou společnost a změní za-
vedené vztahy – mezi dodavatelem a vý-
robcem, zákazníkem a prodejcem, ale i za-
městnancem a zaměstnavatelem. I proto
jsou důsledky tohoto konceptu označovány
za tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci.

Národní iniciativa

CzechInvest se podílel na vytyčení kon-
cepce známé jako Iniciativa Průmysl 4.0.
Národní iniciativu Průmysl 4.0 sepsal ši-
roký expertní tým pod vedením profesora
Vladimíra Maříka z pražské ČVUT na popud
Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento
dokument, jenž byl v květnu 2016 vydán
i knižně, vláda schválila v srpnu 2016. V je-
denácti tematických kapitolách reaguje na
největší výzvy spojené s nastupující prů-
myslovou revolucí a navrhuje řešení šitá na
míru českému prostředí. Hlavní iniciativa
však musí přijít od samotných firem. 

Průmysl 4.0 je tedy bezesporu tématem,
které vyžaduje systematickou pozornost ze
strany veřejného i soukromého sektoru.
CzechInvest podpořil povědomí o praktic-
kém uplatnění tohoto trendu, a to zejména
řadou konferencí pořádaných již v průběhu
roku 2016. Seriál nazvaný Průmysl 4.0

v praxi se odehrál ve Science Centrech
Brna a Plzně, dále pak v industriálním
areálu Dolních Vítkovic v Ostravě a na půdě
Technické univerzity v Liberci. Navštívilo jej
bezmála 500 účastníků z 250 různých insti-
tucí a firem. Vyslechli si tu zkušenosti
s konceptem Průmyslu 4.0 od velkých nad-
národních firem, malých a středních čes -
kých podniků a akademiků působících ve
výzkumu relevantních technologií.

Podpora EU

V rámci Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace vybudovala Česká re-
publika v posledních několika letech díky
prostředkům ze Strukturálních fondů Ev-
ropské unie rozsáhlou infrastrukturu pro
výzkum a vývoj, která přispívá k posílení
růstu konkurenceschopnosti státu a jeho
orientaci na znalostní ekonomiku. V rámci
48 projektů v 21 městech České republiky
bylo investováno celkově zhruba 1,5 mili-
ardy EUR do moderně vybavených center.
Tato moderně vybavená Regionální VaV
centra a Centra excelence dohromady tvoří
unikátní celek s komplementární expertí-
zou v progresivních, technologicky vyspě-
lých oborech. 

Průmysl 4.0 hýbe světem
V Česku s ním pomáhá firmám agentura CzechInvest
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Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní výzkumná spolupráce je již od
počátku zamýšlena jako důležitá součást
aktivit vědeckotechnologických center,
čemuž agentura CzechInvest napomáhá
vyhledáváním mezinárodních partnerů
a potenciálních investorů hledajících zá-
zemí pro své výzkumné aktivity. Hlavním
nástrojem pro tyto účely jsou Technolo-
gické mise do zahraničních destinací, které
CzechInvest pořádá. 

Technologické mise

Jedná se o úzce oborově zaměřené dele-
gace složené ze zástupců výzkumných or-
ganizací a inovativních firem, které předsta-
vují Českou republiku jako technologicky
vyspělou zemi, jež je schopná spolupraco-
vat na vývoji nových technologií s potenci-
álem průmyslové aplikace. Od tradičních
obchodních misí se liší svým důrazem na
hledání dlouhodobých partnerství ve VaV,
jež jsou výhodná pro všechny zúčastněné
strany. Agentura CzechInvest se primárně
soustředí na země mimo EU. V Evropě jsou
totiž vazby českých institucí poměrně silné
a pomoci zde už není tolik zapotřebí. Mezi
prioritní země patří USA, Japonsko či
Korea, kde existují i podpůrné finanční ná-
stroje ze strany Ministerstva školství
a Technologické agentury ČR, ale také Ka-
nada, Kolumbie či Indie. Na podzim tohoto
roku chystá CzechInvest misi do Číny za-
měřenou na progresivní IT témata jako ky-
bernetická bezpečnost, strojové učení či
fintech a do Chile, kde budou hlavním té-
matem inovativní technologie v důlním
průmyslu. Dříve v tomto roce již zástupci
českých firem a institucí odcestovali spolu
s CzechInvestem na robotickou misi do Ja-
ponska a na misi zaměřenou na letectví
a aerospace do Kanady.

Díky spojení sil v rámci jedné delegace
a zaštítění státních institucí je možno české
výzkumníky dostat do míst, kde by se jim
to samotným jen stěží podařilo. Například
do globálních výzkumných center firem
jako LG, Samsung Display a Mitsubishi
Electric, či do špičkových vědeckých praco-
višť jako Argonne National Laboratory
a National Institute of Standards and Tech-
nology v USA. Samotná jednání tak zpra-
vidla probíhají přímo na půdě vybraných
zahraničních institucí. Mise se soustředí na
rozličná témata od robotiky, optoelektro-
niky či kybernetické bezpečnosti po biome-
dicínský výzkum a nanotechnologie. Ve
všech těchto oborech má Česko co nabíd-
nout a čím v zahraničí zaujmout.

Vědecká data

CzechInvest rovněž disponuje databázemi
obsahujícími veškerá důležitá data o vý-
zkumu v Česku a systematicky podporuje
dialog mezi průmyslovou a akademickou
sférou. Například prostřednictvím pořádání
oborových seminářů týkajících se výzkumu
a jeho budoucího směřování. Agentura má
přehled o všech výzkumných projektech
podpořených veřejnými penězi a jejich vý-
sledcích, poskytovatelích podpory a jejich
programech, mezinárodní spolupráci ve

výzkumu a vývoji, výzkumných kapacitách
České republiky a dalších oblastech. V roce
2017 se agentura specializuje na oblasti
Smart Cities, Průmysl 4.0 a kybernetickou
bezpečnost, které se řadí mezi hlavní tech-
nologické trendy současnosti.

Czech-research.com

Dalším odborným komunikačním kanálem,
kterým CzechInvest cílí do zahraničí se zá-
měrem přilákat do České republiky inves-

tice s vysokou přidanou hodnotou, jsou
webové stránky czech-research.com. Nový
webový portál pro český výzkum a vývoj
umožňuje lepší propojení s high-tech in-
vesticemi, které zvyšují konkurenceschop-
nost České republiky. Anglické stránky při-
náší souhrnné informace o českém vědec-
kotechnickém prostředí, zajímavých praco-
vištích či možnostech podpory výzkumu
a vývoje v Česku. Zahraniční zájemci zde
naleznou výběr užitečných faktů a odkazů
na další relevantní zdroje. �
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Česko je mezi TOP 10 nejúspěšnějších evropských zemí
podle počtu nových pracovních míst  
Přímé zahraniční investice v Evropě překonaly v roce 2016 další rekord. Zahraniční investoři zahájili
historicky nejvíce projektů a vytvořili čtvrt milionu nových pracovních míst. 



Vyplývá to z průzkumu atraktivnosti
Evropy pro zahraniční investory (Eu-
ropean Attractiveness Survey), který

pravidelně provádí společnost EY. Evropa
má před sebou z pohledu investorů jasnou
budoucnost a je považována za nejatrak-
tivnější destinaci pro zahraniční investo-
vání. Pro investory je zajímavá i Česká re-
publika. Loni zde díky přímým investičním
projektům vzniklo přes 14 tisíc nových pra-
covních míst, což tvoří meziroční nárůst
o 53 %.

Post evropských šampionů z hlediska
atraktivity i v roce 2016 obhájila trojice
států: Velká Británie, Německo a Francie.
Jako investorsky atraktivní se však ukázal
také region střední a východní Evropy.
Mezi deset nejatraktivnějších států se letos
probojovala i ČR, která skončila na 8. místě
z hlediska počtu pracovních míst vytvoře-
ných přímými zahraničními investicemi.
Investoři zde vloni zahájili celkem 110 pro-
jektů, přičemž v roce 2015 to bylo jen 70.
Nejvíce nových projektů z regionu přilá-
kalo Polsko (256), což představuje mezi-
ročně 21% růst. V žebříčku atraktivity ev-
ropských zemí se tak Polsko dostalo až na
páté místo.

„Střední a východní Evropa se v posled-
ních letech stává z hlediska zahraničních
investic stále vyhledávanější destinací.
Nabízí mnohé atraktivní podmínky, kterým
jednoznačně dominuje vzdělaná, kvalifiko-
vaná, ale přesto finančně relativně do-
stupná pracovní síla. Důležitým aspektem
při rozhodování investorů je i členství
států v Evropské unii,“ říká Magdalena
Souček, vedoucí partnerka společnosti EY
v České republice a střední a jihovýchodní
Evropě.

„Aktuálně rekordně nízká nezaměstna-
nost v České republice a s tím související
silný tlak na růst mezd bude do budoucna
působit jako přirozený filtr na příchod in-
vestorů z oborů s vyšší přidanou hodno-
tou, jako IT nebo jemné strojírenství. Naší
výhodou proti ostatním zemím Evropy je
strategická poloha v srdci Evropy a rela-
tivně dobrá úroveň infrastruktury,“ komen-
tuje Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí
a akvizic společnosti EY v České republice.

Střední a východní Evropa:
konkurenceschopná a atraktivní
Přímé zahraniční investice v regionu
střední a východní Evropy zaznamenaly
v roce 2016 rychlý růst. Region přilákal
téměř polovinu průmyslových projektů
v oblasti přímých zahraničních investic.
„Střední a východní Evropa je stále oblí-
bená především mezi evropskými výrobci
automobilů, kteří v zemích, jako je napří-
klad Česko nebo Slovensko hledají kvalifi-
kovanou a finančně dostupnou pracovní
sílu,“ komentuje Magdalena Souček.
„Země regionu jsou často vnímány jen
jako montovny pro západní Evropu. Dob-
rou zprávou ale je, že investoři stále více
prostředků vkládají i do rozvoje IT, vý-
zkumu a vývoje.“

V roce 2016 vzrostl počet výzkumných
a vývojových projektů ve střední a vý-
chodní Evropě o 36 %. Vysoce kvalifiko-
vaní a cenově dostupní zaměstnanci jsou

sice silným lákadlem, avšak zpřísnění pod-
mínek trhu práce v metropolích, jako jsou
Praha a Varšava, tlačí investory i mimo
hlavní města. Další investoři se s cílem
najít perfektní kombinaci dovedností a níz-
kých platů obracejí na jih a země mimo Ev-
ropskou unii, jako je například Srbsko. Po-
baltské státy díky svému soustředění na
rozvoj digitálních dovedností přilákaly více
než 100 projektů. Výrazný nárůst zazname-
nalo také Maďarsko (107 projektů) a Slo-
vensko (70 projektů).

Jak udělat Evropu ještě atraktivnější?

Ačkoliv si Evropa v atraktivitě pro přímé
zahraniční investice vede velmi dobře,
musí země na pokračování tohoto pozitiv-
ního trendu nadále pracovat. Investory nej-
častěji skloňovanou překážkou je nejasná
situace kolem odchodu Velké Británie z Ev-
ropské unie. „Pro investory je důležitá sta-
bilita politického a ekonomického pro-
středí. Evropa i Británie musí co nejdříve
přijít s jasným řešením a časovým plánem
kompletního odchodu země z evropského
spolku. I když Brexit vyvolal v Evropě po-
city nejistoty a nestability, mnohé společ-
nosti zároveň přiměl přemýšlet nad bu-
doucím vývojem, strategií či postupy,“ do-
dává Magdalena Souček.

Druhým důležitým faktorem pro pokraču-
jící úspěch Evropy jsou vzdělání a schopní
lidé. Evropské země proto musí vynaložit
masivní prostředky na rozvoj vzdělání, do-
vedností a talentu svých občanů. Neméně
důležitá je také nutnost investovat do tech-
nologií, průmyslu a inovací a naučit se ma-
ximálně těžit z výhod, které nabízí rozvoj di-
gitální a sdílené ekonomiky.

O průzkumu

Průzkum atraktivnosti Evropy pro zahra-
niční investice, každoročně prováděný spo-
lečností EY, mapuje zájem investorů o jed-
notlivé evropské země či regiony. Jeho
cílem je poskytovat vodítko obchodním
společnostem při jejich investičních roz-
hodnutích a upozorňovat vlády na překážky
bránící ekonomickému růstu. Průzkum po-
užívá dvoustupňovou metodiku, která ana-
lyzuje jednak faktický stav (tj. přímé zahra-
niční investice realizované v předchozím
roce) a jednak vnímání určité země nebo
regionu zahraničními investory.

Atraktivnost země nebo regionu je pro
účely průzkumu dána těmito faktory:
image, důvěra investorů a schopnost země
nebo regionu nabídnout zahraničním in-
vestorům konkurenceschopné výhody.
Průzkum provedla nezávislá agentura
CSA, která telefonicky oslovila reprezenta-
tivní vzorek 808 vrcholových manažerů
mezinárodních i lokálních společností. Slo-
žení respondentů průzkumu podle funkcí:
finanční ředitel (47 %), ředitel marke-
tingu/obchodní ředitel (15 %), ředitel/první
viceprezident/provozní ředitel (11 %), ředi-
tel pro investice (5 %), výkonný ředitel
(5 %), ředitel vývoje (5 %), předseda před-
stavenstva/ prezident/generální ředitel
(4 %), ředitel pro strategii (4 %), ředitel lid-
ských zdrojů (2 %), vedoucí mezinárodního
obchodu/exportu (1 %). �
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V prvním pololetí roku se u nás
uskutečnily transakce za 4,5 mld. USD

Český trh fúzí a akvizic i v prvním
pololetí roku 2017 obhájil první
místo mezi zeměmi regionu

střední a jihovýchodní Evropy z hlediska
velikosti i počtu transakcí. Na druhém
místě skončilo Turecko (3,6 mld. USD)
následované sousedním Polskem
(3,2 mld. USD). I přes celkový meziroční
pokles počtu operací v regionu (o 28 %
z 655 na 473) se jejich objem výrazně zvý-
šil (o 42 %) na téměř 20 miliard dolarů.
Dominovaly transakce v oblasti prodeje
komerčních nemovitostí, výroby a IT.

Česká republika vévodí regionálnímu
žebříčku i přes 42% meziroční pokles je-
jich počtu (113 vs. 194 transakcí v H1
2016). Na dosaženém objemu se ale po-
kles počtu transakcí téměř neprojevil,
což značí růst hodnoty na jednu operaci.
K největšímu poklesu v počtu transakcí
došlo v Turecku (ze 133 na 56), a to ze-
jména vlivem napjaté politické situace.
Před Turecko se tak se 107 operacemi
(121 v H1 2016) dostalo Polsko a Maďar-
sko s 66 transakcemi (64 v H1 2016).

„Čeští investoři jsou tradičně velmi
aktivní nejen doma, ale i v celém regi-
onu. Naše země si tak drží první pozici
v regionu střední a jihovýchodní Ev-
ropy. A i přes osmiprocentní meziroční
pokles odhadovaného objemu za
sebou české investice opět nechávají
tradičně silné Turecko i Polsko. Po ne-
zvykle hektickém prvním pololetí loň-
ského roku, hnaným kurzovými inter-
vencemi, nízkými sazbami i pozitivním
ekonomickým výhledem, se trh fúzí
a akvizic letos vrací k dlouhodobému
trendu,“ vysvětluje Štěpán Flieger, vý-
konný ředitel oddělení fúzí a akvizic EY
v České republice.

Zastoupení investorů 

Největší transakcí prvního pololetí roku
2017 v České republice byl prodej br-
něnského obchodního centra Olympia
německé investiční firmě Deutsche Eu-
roShop. Cena transakce přesáhla 405
mil. USD. Přes 400 milionů dolarů se
dostal nákup energetických aktiv sku-
piny Centrica českým Energetickým
a průmyslovým holdingem. Celkově 5
z 10 největších obchodů u nás se řadí
do sektoru nemovitostí.

Nejvýznamnější podíl na objemu
transakcí měly investice domácích in-
vestorů v rámci České republiky (50 %),
následované investicemi směřujícími
do České republiky ze zahraničí (31 %).
Vysoký zájem o společnosti v České re-
publice byl v prvním pololetí 2017
patrný zejména u amerických (6 tran-
sakcí) a již tradičně německých inves-
torů (5 transakcí). Zahraniční investoři
do České republiky však přišli i ze sou-
sedního Polska (3 transakce) a z Fran-
cie (3 transakce). Novinkou je také
zájem investorů z Hong Kongu (3 transa -
kce). �



Máte zkušenosti z práce na místní a kraj-
ské úrovni, nyní jste se rozhodl vstoupit
do „velké“ politiky. Co Vás k tomu moti-
vovalo?

Každý politik, který v motivech vstupu
do politiky vynechá vlastní ambice, chuť
rozhodovat, vést a nikoliv být veden, tak
takový politik lže nebo podléhá sebestyli-
zaci. Jsem vychován k aktivitě. Moje ro-
dina byla, vždy jen v demokratických do-
bách, aktivní, můj dědeček za První repu-
bliky a otec po Listopadu působili ve veřej-
ném životě. Přijde mi přirozené podílet se
na rozvoji svého města, formovat životní
prostor pro sebe a své blízké. A vysoká po-
litika? Mám zvláštní a nepříjemný pocit, že
jde do tuhého. Že se láme chleba. Že jsme
blízko době, kdy se zásadně rozhodne
o osudu této země na další dlouhá deseti-
letí. A rozhodně se nebavím jen o tom, kdo
vyhraje volby, byť to s tím souvisí. Jde
o zásadní výzvy – reforma vzdělávací sou-
stavy jako předpoklad naší budoucí konku-
renceschopnosti, jasná bezpečnostní poli-
tika naší země, definování energetické kon-
cepce, konečné dosáhnutí konsensu v ob-
lasti důchodového systému. A to vše musí
být provázeno elektronizací a digitalizací
české státní správy.

Vybral jste si STAN, což má svoji logiku.
Vraťme se k počátkům Vaší politické ka -

riéry, které se datují rokem 2009. Co bylo
jejím impulsem?

Ten impuls byl jednoduchý, jedno-
značný. A ryze lokální. Byl jsem šíleně zkla-
mán výkonem a komunikací tehdejšího ve-
dení města. O to víc, že jsem byl, mini-
málně z velké části, jejich voličem. A proto
jsem se v určité fázi, kdy jsem se opako-
vaně nedostal k jednoduchým informacím
a ještě se setkal s absolutní arogancí, roz-
hodl spolu s podobně zklamaným kamará-
dem Michalem Najbrtem založit lokální
sdružení. Svedli jsme dohromady lidi růz-
ných profesí, věku, životních i politických
zkušeností. Prvotní ambicí bylo naředit za-
stupitelstvo novou krví. A nakonec z toho
bylo, byť těsné, volební vítězství. No
a o čtyři roky později jsme již získali
v České republice ve městech nad 20 tisíc
obyvatel rekordních 64 % hlasů.

Když se ohlédnete zpět, bylo to správné
rozhodnutí?

To je otázka, kterou jsem, překvapivě,
ještě nedostal. A je zajímavá. Snad to bylo
správné rozhodnutí. Městu se začalo dařit,
ta práce mě baví, naplňuje. Mám neuvěři-
telně pestrou paletu životních zkušeností,
vhled do mnoha oblastí. Na druhou stranu
žiji mnohem nezdravějším způsobem ži-
vota, mám méně času na sport, na svou
dceru, na manželku. A když na mě padnou

těžké myšlenky, tak přichází otázka, zda
jsem jako gymnaziální vcelku oblíbený
a úspěšný kantor nepřinášel jednoznač-
nější a morálně čistší hodnoty než v poli-
tice. Ale přetrvávající podpora ze strany
mé ženy, převážně pozitivní zpětná vazba
z mého rodného Kolína, to jsou faktory,
které mě vedou k závěru, že to všechno má
smysl. Tedy suma sumárum – bylo to roz-
hodnutí, kterého nelituji.

Jste označován za starostu, který splácí
dluhy Kolína, jak to s nimi bylo a je?

Dluhy Kolína vznikly především kvůli ne-
splněnému slibu Zemanovy vlády a, řek-
něme, naivnímu vyjednávání tehdejšího
vedení města Kolína. Na vybudování
značné části průmyslové zóny Kolín-Ov-
čáry a bytového fondu pro japonsko-fran-
couzského investora TPCA si Kolín vzal
obří úvěr. Slib vlády, že dvě třetiny nákladů
ponese stát, nebyl splněn. Naopak – nesl
a nese je Kolín. Tak vznikl miliardový dluh,
který byl ke všemu ve volebním období
2006 – 2010 bohorovně doplněn neuváže-
ným investičním rozmachem bez čerpání
dotací. Suma sumárum jsem v listopadu
2010 převzal město s miliardovým dluhem
a nezaplacenými fakturami v hodnotě de-
sítek milionu korun. Přijali jsme okamžitě
krizová opatření. Plošně snížili výdaje roz-
počtu, vytvořili strategie nakládání s měst-

Stát musí být schopný, v rámci pudu sebezáchovy,
vychovávat lidi orientované v moderním světě, s pochopením
pro demokratické principy,

řekl CzechIndustry Vít Rakušan, starosta Kolína a zastupitel Středočeského kraje
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ským majetkem, začali jsme intenzivně
jednat s novými investory o prodeji po-
zemků v průmyslové zóně. Dojednali jsme
výhodnější úvěrové podmínky, získali ná-
vratnou finanční výpomoc od státu na
splacení jednoho z úvěrů – tak jsme ušetřili
zajímavé částky na úrocích. Zeštíhlili jsme
úřad a odklonili se od megalomanie
k funkčním projektům pro co největší
okruh lidí. Vytvořili jsme dlouhodobou roz-
vojovou strategii a zabránili tak náhodným
a neuváženým investicím. Souhrn opatření
přinesl výsledky. Náš dluh se v letošním
roce dostane pod 500 milionů, čímž opouš-
tíme „prostor bezprostředního nebezpečí“
pro samotný chod a investiční rozvoj
města. Jsem opravdu šťastný, že jsme to
zvládli. Lehké to nebylo.

Vaší největší motivací je, jak jste uvedl
v jednom rozhovoru, aby Vaše děti nežily
v nesvobodě. Můžete to konkretizovat?

Víte, sám jsem, byť jako dítě, zažil dobu,
kdy se doma šeptalo. Kdy při telefonu tety
z USA divně cvakalo v telefonu. Kdy naše
země byla obehnána drátem a cestování
bylo možné jen značně omezeně. A potom
jsem zažil úžasně uvolněná devadesátá
léta. Byl jsem zástupcem první generace,
která projela svět stopem, která studovala
v zahraničí. Četla knihy, které chtěla. Uží-
vala si svobodných a odvážných médií.
A ta doba jako by pomalu mizela. Můžeme
začít od konce. Média. Velká část z nich je
v rukou jednotlivců či skupin prosazujících
své ekonomické či politické zájmy. Máme
nízkou kompetenci rozlišovat mezi důvěry-
hodnými a zcela účelově zmanipulova-
nými informacemi. Naše školy věnují in-
formační gramotnosti, tak nutné pro svět
dneška, jen minimální pozornost. A to, že
jsme v bezprostředním ohrožení kyberne-
tickými útoky, o tom dnes nepochybuje
nikdo věci znalý. Jako by naše společnost
neuměla spustit imunitní systém svobody
a demokracie, naopak nadbíhala vstříc la-
ciným, účelovým, populistickým řešením.
Demokracie nezmizí najednou, stejně jako
svoboda. Zmizí plíživě. Nenápadně. Za
čtyři roky jistě volby budou. Ty jsou ale
i v Bělorusku. Je na místě bojovat o man-
tinely svobody, o její základní principy,
pěstovat demokratické prostředí, pečovat
o něj, nepřipouštět kompromisy. Chci to
svoje děti naučit. Aby si byly schopny uvě-
domit, v jakém prostředí je život nejlepší.

Svoboda je poznaná nutnost, pokud lidé
přijímají současný stav bez protestu, zna-
mená to, že jim vyhovuje...

Ale on současný stav většině lidí nevy-
hovuje. Žijí v představě, mohutně živené
médii, jak strašným místem pro život
Česká republika je. Proto vyhlížíme mesiá -
še s rychlým a zázračným řešením. A proto
se znovu a znovu zklamáváme. A přitom ži-
jeme v jedné z nejbezpečnějších zemí
světa s malou mírou chudoby, s funkčními
základními systémy nutnými pro fungo-
vání státu. Co tedy potřebujeme? Vzdělané
mladé lidi připravené pro svoji zemi praco-
vat, na všech úrovních. Včetně politiky.
Chuť vylepšovat, otvírat se zkušenostem ze
světa. Nepřicházet s revolucí, rychlým pře-
vratným řešením, nýbrž s evolucí. S lopot-

nou každodenní prací. S chutí stát moder-
nizovat, zjednodušovat a nespoléhat se na
něj přespříliš.

Na krajské úrovni odpovíte za bezpečnost.
Co vše patří do vaší kompetence?

Do mé kompetence spadají především
programy týkající se preventivních opa-
tření v oblasti bezpečnosti. Například plá-
nování ochrany měkkých cílů, jak vyplývá
i z vládní strategie. V prvním sledu jsme
vybrali školy, probíhají projekty mapující
zabezpečení školních budov a poskytující
pedagogům a žákům základní návyky pro
krizové situace. Připravujeme webový por-
tál Bezpečný kraj, který by měl poskytovat
komplexní informace z oblasti bezpeč-
nosti. Bude fungovat ale i opačně – tedy
sbírat informace a data od občanů, jeho
úkolem je vtáhnout co největší počet lidí
do aktivního přístupu k bezpečnosti své
obce či města. Spolupracujeme s Policií ČR
na tvorbě strategie bezpečného Středoče-
ského kraje. Věnujeme se kybernetické
bezpečnosti i zvyšování informační gra-
motnosti u seniorů i dětí. A v současné
době, s pomocí doktorky Drábové, připra-
vujeme materiál pro případ blackoutu. Měl
by být velmi konkrétní, praktický, jít až na
úroveň krizových postupů na úrovni měst
a obcí.

Je možné říci, že střední Čechy jsou bez-
pečné?

Středočeský kraj je, v rámci evropských
relací, velmi bezpečný. Ale ve srovnání
s ostatními kraji republiky má samozřejmě
své rizikové faktory. Je krajem transitním,
v jeho centru leží hlavní město se všemi
přirozenými nešvary. Je krajem dopravně
přetíženým. Je krajem s největším nárůs-
tem nových obyvatel. A také zde leží města

se sociálně neutěšenými lokalitami. Ani
počet policistů, byť pan krajský ředitel si-
tuaci výrazně vylepšil, není stále ideální.
Nicméně optimismus na závěr odpovědi –
například míra kriminality na území kraje
už několik let za sebou zásadně klesá.

Co je potřeba podle Vás udělat, aby tomu
tak bylo i nadále?

Je potřeba spolupracovat, sdílet infor-
mace mezi samosprávami, krajem a poli-
cií. Je nutné přizpůsobit také bezpečnostní
strategie kraje moderním hrozbám, zvyšo-
vat krizovou připravenost obyvatelstva.
Ne, nestrašit, neobnovovat branná cvičení.
Ale základní návyky, jak čelit šoku, jak po-
skytnout první pomoc, v současné době
chybí. Přesvědčili jsme se o tom při povod-
ních. A s tím souvisí i další krok – vytvářet
krizové plány pro co největší spektrum re-
álně definovaných hrozeb. Pro zmíněný
blackout, pro případný teroristický útok.
Prostě mít k dispozici podobné plány, jako
máme pro povodně, a to i na úrovni města
a obcí.

Které zkušenosti z místní a krajské politiky
si přinášíte především do celostátní?

Základní návyk, který nehodlám ztratit
v žádné budoucí roli, ať už bude či nebude
politická, je schopnost komunikovat
s lidmi, slyšet a vyslyšet jejich problémy,
nepovyšovat se, nepodléhat funkci a je-
jímu lesku. Nezavřít se ve zlaté kleci na
Malé Straně. Ale snad mi to nehrozí. Do-
dnes žiju v bytovém domě, nechávám si
nadávat od sousedů a neuráží mě uklízet
společné prostory s koštětem v ruce. Tohle
se nezmění. A nezměním se ani v tom, že
chci vidět výsledky. To je silný návyk.
A hledat více praktická než striktně ideolo-
gická řešení.

Jak hodnotíte současnou politickou scénu
v ČR.

Společnost je rozdělená, vystrašená,
nervózní, podléhající zbytečnému pesi-
mismu. A to je důsledek toho, jak funguje
či nefunguje politická scéna v České repub-
lice. Není tu přirozený lídr. Člověk spojující,
nehledící jen na partikulární zájmy své
strany nebo sebe samého. Diskuse je ne-
kultivovaná, politici hledají to, co je rozdě-
luje. Zdůrazňují to, vzájemně se nenávidí.
Masarykovská elegance je pryč. Nutně po-
třebujeme generaci politiků, napříč spek-
trem, kteří budou hledat řešení, shodu,
budou mít v hlavě vizi, dlouhodobost, ne
jen horizont jednoho volebního období.
A také toužím po hlavě státu, která vnese
do společnosti klid, výzvy k hledání shody,
věcných řešení. Snad se ji příští rok doč -
káme.

Volby jsou vždy příležitostí ke změně,
takže, co Vy byste především chtěl změ-
nit?

Změnu mi dovolte definovat jednou
větou – usilovat o jednoduchý stát, který
nepřekáží, ale pomáhá, o společnost hle-
dající shodu namísto umělých problémů,
o společnost, kde vzdělání bude mít jasnou
prioritu a mezigenerační solidarita nebude
mít ideologickou nálepku, nýbrž jasný
obsah.
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Za jakých předpokladů je to možné?
Pokusím se odpovědět nefrázovitě a ma-

ximálně věcně – základním předpokladem
je vzdělanostní společnost s kvalitním škol-
ským systémem, motivovanými a dobře
zaplacenými učiteli. Stát musí být
schopný, v rámci pudu sebezáchovy, vy-
chovávat lidi orientované v moderním
světě, s pochopením pro demokratické
principy. Dalším předpokladem je infra-
strukturní vybavenost. Ovšem ne jen zcela
zásadní dálniční a železniční síť ve vysoké
kvalitě, jedná se i o sítě třetího tisíciletí –
rychlý internet, kvalitní a efektivní využití
dat. Přicházet s chytrými řešeními, zjedno-
dušením lopotné a pokrok značně zpoma-
lující státní správy. To jsou, z mého po-

hledu, zásadní předpoklady pro progres
České republiky.

Vzhledem k zaměření časopisu bych se
rád zeptal, kde vidíte slabiny a jaká opa-
tření by měla zlepšit daný stav v prů-
myslu?

Základní nutností je znát, mít jasně defi-
novaný a dobře poskládaný hodnotový ře-
tězec. Jistě musíme zabezpečit primární
potřeby, ale v těch vrchních patrech musí
být obory konkurenceschopné, s vysokou
přidanou hodnotou, logicky umožňující
pro naši ekonomiku životně důležitý ex-
port. A chtěl bych zmínit další zásadní
body  - jasná energetická koncepce našeho
státu, jasný výhled přijetí eura, infrastruk-
turní vybavenost netvořící překážky pro
otevřenou ekonomiku. A nechci opome-
nout ani zakotvení v rámci širšího spole-
čenství, kterým je Evropská unie. Izolaci-
onismus naší proexportní zemi rozhodně
nesluší.

A pokud jde o zahraniční obchod?
Zahraniční obchod je pro náš stát zákla-

dem. Jsme značně odkázáni na export,

jistě by našim firmám pomohlo i to, kdy-
bychom se v dohledné době stali členy
měnové unie. Pokud budeme mít vhodně
zvolený hodnotový řetězec, budeme plat-
nými a aktivními členy mezinárodních spo-
lečenství, přesvědčíme kvalitou a přijatel-
nou cenou české produkce, potom nemu-
síme mít o budoucnost české ekonomiky
zásadní obavy. Ale nesmíme zůstat u mon-
toven, musíme umět dosáhnout přidané
hodnoty.

Na samostatný rozhovor by vydala digita-
lizace a s ní související Průmysl 4.0. Podle
mne to není spása ani všelék našich sla-
bin. Neočekáváme od nich víc, než nám
mohou dát?

Rozhodně není digitalizace všelékem,
ale je předpokladem, základem připrave-
nosti na radikální změny v příštích deseti-
letích. Dám Vám příklad – když se v 19. sto-
letí začaly budovat železnice, byla města,
která v rámci zachování komfortu, příjem-
ného prostředí bez zbytečného ruchu, že-
leznici výslovně odmítla. A najednou stála
mimo tok dějin, mimo ekonomickou dyna-
miku své doby. Nikdo přesně nevěděl, co
tato infrastrukturní vybavenost přinese.
Ale osvícené státy investovaly ohromné
prostředky do jejího budování. A získaly
tak náskok, konkurenční výhodu, defino-
valo to jejich úspěšnost minimálně na sto-
letí dopředu. My také nevíme, co rychlý in-
ternet přinese. Nové sítě, železnice mo-
derní doby. Ale například může přinést
možnost pracovat, podnikat, vytvářet hod-
noty z domova. Mohou se tak posílit zaos-
távající regiony. Tedy pokud se digitalizaci
a moderním infrastrukturám a chytrým ře-
šením nebudeme dostatečně věnovat, za-
čneme klopýtat. Ztrácet kontakt s těmi,
kteří skrze to budou pracovat, komuniko-
vat. Budeme zajímaví jenom pro ty inves-
tory, kteří vystaví montovnu na levné

zboží. Sofistikovaná věda a výzkum půjdou
tam, kde jsou pro ně připravené podmínky
– jednoduchý, vstřícný, neobtěžující stát
a připravená moderní infrastruktura. Tak to
je. Už nyní česká byrokracie investory od-
puzuje. To není domněnka, nýbrž zkuše-
nost starosty, který s četnými silnými in-
vestory jednal.

Německou Industrie 4.0 si bereme za vzor,
méně už se hovoří o tom, že jde ruku
v ruce s Energiewende. Přitom je před
námi hrozba, že po roce 2022 budeme mít
nedostatek elektřiny. Co Vy na to?

Vždy jsem Němce považoval za velmi
racionální národ nepodléhající rychlým
emocím. V přístupu k jádru mě zklamali
a překvapili. Jejich reakce na fukušim-
skou tragédii je pro mě nepochopitelná.
Ano, osobně mám strach z nedostatku
energie i z nestability energetické sou-
stavy. Reálně se obávám, že riziko blac-
koutu výrazně roste. Rozhodně nejsem
proti výraznějšímu využití alternativních
zdrojů, ale Evropa bez německého jádra,
to může být problém. A nakonec i pro sa-
motné Německo, jeho průmysl. A to, jak
víme, má vždy přímý dopad na průmysl
český…

Řada zahraničních investorů se rozhoduje
podle toho, jaká je v dané zemi dopravní
dostupnost, tedy na jaké úrovni jsou sil-
nice a železnice. V ČR je situace taková,
jaká je, a to přesto, že se jedná o jeden
z prvků kritické infrastruktury a doprava
by měla být řešena přednostně. Je šance
na rychlejší změnu tohoto stavu?

Zcela souhlasím. Infrastruktura, do-
pravní dostupnost, to je zásadní bolest
české ekonomiky. Řešení vidím jedno,
a to zásadní. Výrazné zjednodušení sta-
vební legislativy. Menší možnost vstupu
do stavebního řízení ze strany různých
spolků, jejichž primárním cílem je vše
prodloužit, zkomplikovat, zašmodrchat.
A mnohdy nejsou jejich cíle křišťálově
čisté. Máme v Evropě řadu příkladů dobré
praxe, jak mají vypadat zákony, nařízení
a vyhlášky ve stavebnictví. Musí být
ovšem vůle a systematičnost to české
klubko rozmotat…

Klimatická změna ovlivní náš život výraz -
ným způsobem, řada odborníků na danou
problematiku už řadu let volá po tom, aby
tato skutečnost byla brána vážně, a odpoví-
dajícím způsobem jsme se na ní připravo-
vali. Když budu konkrétní, tak již před sedmi
lety hovořili, že nám nehrozí jen povodně,
ale i sucha. Zdá se však, že „skutek, utek“.

Sucho je reálnou hrozbou. Byť má Česká
republika stále ještě relativně slušné sráž-
kové úhrny, bývali jsme nazýváni střechou
Evropy, odkud voda teče do různých svě-
tových stran, hladiny spodní vody klesají.
Ztratili jsme, v bláhové bohorovnosti, léta,
kdy jsme se mohli připravovat. Pracovat
na opatřeních krajině blízkých, která v ní
zadrží vodu. Rozhodně si nechci hrát na
všeználka. Ale právě tady je role státu –
stanovit a určit strategii, která bude jasná,
definitivní, nepoplatná změně politických
poměrů. A to se v České republice,
v mnoha oborech, nedaří… �
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	CI1703_48_51_CGN_Jaderná energetika_CI_SABLONA
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	CI1703_64_65_Z historie 1930_CI_SABLONA
	CI1703_66_TIRAZ_CI_SABLONA
	CI1703_67_INZ_SMARTBUSINESS_CI_SABLONA
	CI1703_68_CI_SABLONA

