
Firma zvládla unikátní technologii ko-
vání vysokotlaké ocelové láhve pro
tlak až 1000 bar. „Tyto obří láhve,

o délce 12 metrů s vnějším průměrem
zhruba 80 centimetrů, budou sloužit jako
zásobníky pro plnící stanice vozidel s vodí-
kovým pohonem či jako zásobníky pro pře-
bytečnou energii z alternativních zdrojů,"
vysvětlil technický ředitel VHM Miloš Bron-
ček. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou
nyní jediným dodavatelem nadrozměr-
ných kovaných vysokotlakých vodíkových
nádob na světě.

Proč nádoba na vodík? Vodík je obnovi-
telnou surovinou a je považován do bu-
doucna za jeden z nejdůležitějších zdrojů
energie. Zásoby vodíku ve vodě jsou
téměř nevyčerpatelné. Vodík má vysokou
hustotu energie (vztaženo na jednotku
hmotnosti) a dá se transportovat i sklado-
vat. Z hledis ka ochrany životního prostředí
je spalování vodíku čistší než spalování fo-
silních paliv, vznik vody není provázen to-
xickými sloučeninami ani skleníkovými
plyny. Představuje tedy trvale udržitelný
a obnovující se energetický zdroj, schopný
pracovat za podmínek čistého životního
prostředí.

Výhodou takové vysokotlaké nádoby je
především to, že je schopna pojmout ob-
rovské množství plynu a být tak k dispo-
zici pro průmyslové využití daného plynu
na daném místě po dlouhou dobu. Běžně
vyráběné vysokotlaké nádoby na stlačený
plyn mají mnohem menší rozměry a je-
jich uzavírání a tvorba hrdel probíhá na
speciálních tvářecích strojích, které ale
v případě nového produktu VHM nutné
nejsou. Tyto vysokotlaké nádoby budou
využity jako zásobníky. Výroba těchto
lahví určených pro skladování vodíku je
inovativní aplikací stávajících poznatků
a technologií na vývoj vysokotlakých
nádob, vyrobených unikátní technologií
kováním.  

Standardně zhotovované vysokotlaké
nádoby na stlačený plyn mají rozměry
(140 mm – 229 mm s maximálními objemy
cca 50 l, pracovní tlak 200 bar) a jejich uza-
vírání a tvorba hrdel/den je uskutečňována
na speciálních tvářecích strojích. Pro tyto
velké 1000 barové tlakové nádoby však
žádné speciální stroje na tvorbu hrdel/den

neexistují. Ve společnostech VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP, existuje jediné zaří-
zení, na kterém lze zpracovávat trubkový
polotovar pro vysokotlakou nádobu na
vodík o hmotnosti cca 20 t – hydraulický lis
120MN vybavený manipulátorem 160 tun.
Tento lis je ale především určen pro volné
kování velkých výkovků.

Kolektiv pracovníků útvaru Vývoj vý-
robků a rozvoj technologie VHM a.s. (Ing.
Petržela Ph.D., Ing. Bárta Ph.D. a Ing. Ce-
chel a další) během několika měsíců navrhl
a poté ověřil jednak pomocí simulačních
analýz a také pomocí experimentálního ko-
vání zcela novou unikátní technologii vy-
užívající stávající hydraulický lis 120MN
a to s použitím klasických kovadel.  

Řešení výroby tohoto nového produktu
bylo realizováno v rámci projektu „Pod-
pora vědy a výzkumu v Moravskoslezském
kraji 2016“ pod názvem „ Výzkum a vývoj
nových vysokotlakých nádob na vodík“.   

Úspěšně dokončený vývoj vysokotlaké
ocelové láhve byl prezentován na světové
vodíkové konferenci, která se konala
v Praze. Vzhledem k velkým rozměrům
a velké hmotnosti tlakové nádoby byl na
této akci vystaven vzorek jednoho konce
zahrdlení včetně opracovaného hrdla. �
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Vysokotlaká nádoba pro skladování vodíku je z Vítkovic
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM) úspěšně dokončily zavedení nové výroby kované maxi nádoby
na stlačený vodík. 



Za dva hlavní obory využití vodíko-
vých technologií jsou považovány
čistá mobilita a ukládání přebytečné

energie z obnovitelných zdrojů – tedy
tzv.“Power-to-Gas“ (P2G). Slibný je mi-
moto i vývoj palivočlánkových elektráren,
kogeneračních jednotek - tedy souběžné
produkce elektřiny a tepla a dále záložních
energetických zdrojů na bázi vodíku. Uka-
zuje se, že potenciál vodíkových technolo-
gií je ještě daleko větší, než si vědci done-
dávna mysleli. Neustále se objevují nové
aplikace a lze očekávat, že tento vývoj
bude pokračovat i v příštích letech.

Nezbytným předpokladem je ovšem
spolupráce čtyř hlavních aktérů - průmyslu
a výzkumu, energetických společností, po-
litiky a konečných uživatelů. Výsledkem
této souhry je pak také vytváření nových
pracovních příležitostí v sofistikovaném
oboru s vysokou přidanou hodnotou.

Mobilita bez škodlivých emisí

Palivočlánkový elektrický pohon je v místě
provozu - například v městských aglome-

racích - lokálně bez jakýchkoliv emisí a je
doprovázen jen minimální hlučností. Proto
silně roste například poptávka měst po vo-
díkových palivočlánkových autobusech
a souběžně sílí tlak na „zelený“ původ vo-
díku. 

„Problém slepice-vejce“ u vodíkové mo-
bility – tedy jestli jsou zapotřebí nejdříve
vozidla a pak infrastruktura nebo naopak
už je vyřešen. Dnes existuje shoda, že nej-
prve je nutné budovat infrastrukturu, jinak
nelze očekávat rozvoj vodíkové mobility.
K tomu účelu existuje na světě celá řada
iniciativ a konsorcií, které společnými si-
lami investují také do infrastruktury - např.
„Hydrogen Council,“ založený obřími kor-
poracemi v rámci letošního Ekonomického
fora v Davosu. V Německu se už pilně pra-
cuje na cíli dosažení 100 veřejně přístup-
ných vodíkových stanic do konce roku
2018 - bez ohledu na vývoj prodejů vodí-
kových aut. Do roku 2025 má počet stanic
vzrůst na čtyři sta. Své kapacity přitom
spojují výrobci aut, energetické společ-
nosti, výrobci pohonných hmot a produ-
centi technických plynů.

Problém vyšších cen vodíkových tech-
nologií je částečně řešitelný zavedením
masové výroby. Dobrým příkladem může
být „Autostack Industrie“ v Německu -
projekt deseti firem a organizací jako
BMW, AUDI, Daimler, VW, Ford či ZSW -
zacílený na společnou sériovou výrobu vy-
soce výkonného automobilového palivoč-
lánkového „stacku“ (sady jednotlivých
článků) v počtu 30 tisíc za rok.  Konsorcium
investuje 60 mil. eur, německá vláda přidá
dalších 20 mil. eur.

Využití vodíku stoupá i v průmyslových
a obchodních provozech. Ve firmách jako
Coca-Cola, BMW a Walmart v USA je už
teď v provozu okolo pěti tisíc palivočlánko-
vých vysokozdvižných vozíků - nejvíce na
světě. Proti bateriovým elektrickým vozí-
kům se tak šetří zbytečné náklady za mani-
pulace s bateriemi a prostory pro jejich
skladování. Jinak se ale odborníci shodují
v názoru, že obě bezemisní technologie -
bateriové elektromobily BEV a palivo-člán-
kové elektromobily FCEV nejsou konku-
renty, ale sesterskými technologiemi, které
se vzájemně  doplňují.

Dnes existuje shoda, že nejprve je nutné budovat
infrastrukturu, jinak nelze očekávat rozvoj vodíkové mobility
Světová vodíková konference se konala v Praze 

Významná Světová vodíková technologická konference – WHTC 2017 přilákala v červenci do České republiky více než pět
set odborníků z celého světa. Pořadatelem byla Česká vodíková technologická platforma. Účastníci konference se
shodovali v názoru, že vodíkové technologie už dnes mají potenciál stát se účinným nástrojem dekarbonizace dopravy
a energetiky. Významnou motivací využívání vodíku je také snaha o snížení závislosti na importu energetických surovin
a tím zvýšení energetické bezpečnosti.  
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Vodíkové technologie pro akumulaci
energie – Power-to-Gas 

Pro energetiku je vodík nejnadějnějším
médiem k dlouhodobému ukládání přeby-
tečné energie z obnovitelných zdrojů. Sy-
stémy jako Power-to-Gas (P2G), Power-to-
Fuel nebo Power-to-Heat přispívají ke sta-
bilizaci elektrických sítí. Testují se nové de-
centralizované energetické soustavy
s možností pozdějšího přechodu až na
energetický systém bez větších elektráren
pro pokrytí základního zatížení. V Německu
již dnes existuje několik demonstračních
zařízení P2G o velikostech okolo 1 MW.
V japonské Jokohamě zprovoznila Toyota
nedávno podobný projekt, využívající pře-
bytečnou energii z městské větrné turbíny
s výkonem 1,98 MW, k elektrolýze vody
a výrobě vodíku. Ten je ukládán a dle po-
třeby se pomocí něj provozuje lehký ná-
kladní vůz, dopravující vodík pro 12 vyso-
kozdvižných vozíků, provozovaných na
třech různých místech. Vyhodnocuje se
přitom efektivnost, bezpečnost a další pa-
rametry systému. Schéma projektu je zná-
zorněno na obrázku.  

Tématem P2G jsou také biopaliva druhé
generace – vyráběná metanizací synté-
zního plynu ze zplynování biomasy.

Výroba vodíku, ukládání a distribuce

Vodík je pro lidstvo už více než sto let stan-
dardním technickým plynem. Přesto pro-
bíhá intenzivní výzkum v oblastech výroby
a zacházení s vodíkem s cílem přechodu na
„zelený“ vodík, zajištění bezpečnosti a sní-
žení ceny vodíku pro mobilitu ze součas-
ných zhruba 10 USD/kg na třetinu, aby se
stal plně konkurenceschopným vůči fosil-
ním palivům. 

Pokračuje výzkum a demonstrační pro-
jekty nejen u P2G, ale také např. u termo-
chemické výroby vodíku pomocí koncen-
trátorových solárních elektráren (CSP), a to
nejen na jihu Evropy, ale také v Africe -
v Maroku.   

V USA se zkoumají možnosti ukládání
„zeleného“ vodíku do podzemních jeskyní
v hloubkách pod 700 metrů a doprava po-
mocí stávajících potrubí zemního plynu. 

V Japonsku se výzkum zaměřuje např.
na ukládání vodíku v metalhybridech s po-
mocí nanotechnologiií a využitím titanu.
Japonci se zabývají také využíváním tepla
z těchto procesů např. pro vyhřívání/chla-
zení skleníků nebo umělý chov ryb. Pozor-
nost věnují překvapivě také spalování vo-
díku ve formě čpavku ve stávajích fosilních
tepelných elektrárnách s významně pozi-
tivními dopady na emise CO2.

Japonsko na cestě 
k „vodíkové společnosti“
Japonská vláda oznámila již v roce 2015
změnu energetické a průmyslové politiky
a zahájení vodíkové éry. Ministerský
předseda Shinzo Abe v dubnu 2017
znovu potvrdil orientaci země - jako první
na světě - směrem k „vodíkové společ-
nosti.“ Do olympiády 2020 v Tokiu se má
například zvýšit současný počet 90 vodí-
kových čerpacích stanic v zemi na 160
a počet osobních palivočlánkových vozi-
del ze současných asi 2 tisíc na 40 tisíc.
Během olympiády bude v provozu také
nejméně stovka palivočlánkových auto-
busů Toyota.

Prof. Dr. Hirohisa Uchida, viceprezident
Mezinárodní asociace pro vodíkovou ener-
gii (IAHE), představil perspektivy japonské
energetické politiky. Energetika země je
stále z více než 95 % závislá na dovozu fo-
silních energetických surovin: ropy, uhlí
a LNG. Do roku 2030 se má závislost snížit
na 56 % díky rozvoji obnovitelných energií
a částečně i jaderné energetiky.  Vodík při-
tom hraje důležitou roli jako nosič energie
z obnovitelných zdrojů. V Japonsku je také
již rozvinutý trh s palivočlánkovými mini-
aturními zdroji tepla a elektrické energie
(mCHP) pro rodinné domky, jichž se zpro-
voznilo za posledních 7 let více než 200
tisíc.  

Z Japonska také bylo nejvíce, a to 81
účastníků konference v Praze. Není tedy
žádnou náhodou, že se v Tokiu bude konat
příští vodíková technologická konference
WHTC v roce 2019. Mezitím ještě v příštím
roce proběhne světová vodíková energe-
tická konference WHEC 2018 v Rio de Ja-
neiru.

Evropa je světovým lídrem
u palivočlánkových autobusů

Bart Biebuyck - ředitel vodíkové organi-
zace FCH2JU (Fuel Cells and Hydrogen
Joint Undertaking), fungující v rámci EU,
zdůraznil stěžejní motivace podpory vodí-
kových technologií, kterými jsou energe-
tická bezpečnost, podpora konkurence-
schopnosti EU a dekarbonizace. Připom-
něl, že v poslední době se také razantně
zvyšuje tlak na zlepšování ovzduší ve měs-
tech.  

FCH2JU je příkladem silného partnerství
typu PPP (Private Public Partnership),
v němž má hlavní slovo průmysl, doprová-
zený výzkumem. Financování projektů pro-
bíhá zhruba v poměru 50:50 z veřejných
zdrojů EU a privátních prostředků prů-
myslu. Za období 2014 - 2020 tak je reali-
zováno okolo 200 projektů u vodíkových
technologií s celkovým rozpočtem zhruba
1,4 miliardy eur. Přibližně polovina částky
je věnována na dopravu a zbytek na pro-
jekty v energetice. Hlavními tématy jsou
čistá doprava, výroba „zeleného“ vodíku,
akumulace energie pro vyrovnávání sítí,
výroba tepla a elektřiny pomocí vodíku
a snižování spotřeby vzácných surovin
např. platiny. Klíčovou roli hraje FCH2JU
i při komercializaci vodíkových technologii. 

V Unii jsou pevně naplánovány dodávky
palivočlánkových autobusů, díky nimž se
zvýší jejich celkový počet na 164 v nejbliž-
ších letech. Pro rok 2020 již evropská
města avizovala zájem o další stovky
těchto autobusů. EU tak zatím obhajuje
svoji pozici světového lídra v oboru pali-
vočlánkových autobusů. Novým důležitým
hráčem je ale Čína, kde má do roku 2020
být v provozu také již několik set palivo -
článkových  autobusů a bude tak konkuro-
vat EU.  

V příštím roce se objeví na evropských
cestách první palivočlánkové kamiony
a velké možnosti se očekávají také u palivo -
článkových vlaků, neboť 42 % tratí v EU
není elektrizováno a vodíkové technologie
jsou už nyní levnější alternativou k elektri-
fikaci těchto tratí.

Také v oboru stacionárních systémů do-
chází k žádoucím aktivitám. Německá
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vláda vyhlásila v roce 2016 program („KfW
433“) podpory palivočlánkových miniatur-
ních zdrojů tepla a elektrické energie
(mCHP), hlavně pro rodinné domky. Pro-
střednictvím národní podpůrné banky KfW
podporuje nákup palivočlánkového mCHP
částkou až 28 200 eur na jedno zařízení. Po-
dobné programy byly zahájeny také ve
Francii a Velké Británii. U větších stacionár-
ních palivočlánkových systémů 100-500
kW je podle Biebuycka zapotřebí ještě další
technický rozvoj. Dosavadní projekty v EU
v tomto oboru narážely na problém finan-
cování. Úspěšnější jsou zde zatím např.
USA nebo asijské země.

Dynamickým vývojem prošel v EU
i obor palivočlánkových elektrolyzérů,
které jsou předpokladem pro zavádění
P2G. Během pouhých 6 let se jednotková
velikost projektů zvýšila ze 150 kW na
dnešních 10 MW (!) a subvence EU se blíží
nule, protože průmysl pochopil obchodní
příležitost a zcela převzal iniciativu. V místě
výroby lze takto již dnes dosáhnout ceny 
2-4 eur za kilogram vodíku. 

Důležitým předpokladem dalšího roz-
voje vodíkových technologií je zvýšení po-
vědomí nejširších vrstev obyvatelstva
o tomto tématu! V rámci jedné z posled-
ních unijních iniciativ k vyššímu konzultač-
nímu zapojení měst a regionů do FCH2JU
jako lokálních partnerů a jejich přímému
napojení na průmysl se přihlásilo také
české město Trutnov, a „dveře jsou doko-
řán“ i pro další česká města. 

Biebuyck si posteskl, že bývalé země vý-
chodního bloku jsou zatím ve vodíkových
technologiích velmi zdrženlivé, ačkoliv
mají výhodu vyšších příspěvků EU. Ne-
předkládají dostatek nových projektů. Do-
poručil proto vytváření klastrů průmyslo-
vých a výzkumných firem a jejich pravi-
delné koordinace a dále zajištění řádné in-
formovanosti nejširší veřejnosti o vodíko-
vých technologiích pomocí nejrozšířeněj-
ších medií.

Evropský průmysl a výzkum podle Bi-
ebuycka již jasně proklamoval zájem na
pokračování programu FCH2CU i v dalším
šestiletém rozpočtovém období od roku
2021 a tím je i do budoucna zajištěna kon-
tinuita pro vodíkové technologie v EU.    

ČR zvyšuje podporu 
vodíkové infrastruktury 
Náměstek ministra dopravy Tomáš
Čoček na konferenci oznámil, že Česká
republika na základě výsledků marketin-
gové studie k potenciálu vodíkových
technologií pro čistou mobilitu se nejen
rozhodla pro budování vodíkové infra-
struktury, ale dokonce zdvojnásobí pů-
vodně předpokládané finanční pro-
středky pro výstavbu vodíkových čerpa-
cích stanic. To by mělo umožnit do roku
2025 u nás vybudovat síť 12 vodíkových
čerpacích stanic (místo původně zamýš-

lených 3-5) v rámci Národního akčního
plánu čisté mobility ČR. 

Potěšující je zpráva, že koncepce tří
zdrojů energie u českého palivočlánko-
vého autobusu TriHyBus – tedy palivového
článku, trakčních baterií a ultrakapacitorů
– ve své době zcela unikátní, se využívá
i pro belgické palivočlánkové autobusy,
které se připravují např. pro Kolín nad
Rýnem. TriHybus byl veřejnosti předsta-
ven v roce 2009 a letošním účastníkům
konference WHTC v Praze se předvedl
stále ještě ve výborné kondici.

Další mezinárodní konferencí k vodíku
v ČR budou tzv. Hydrogen Days 2018, které
se uskuteční v Praze 11. - 13. dubna 2018
a časopis CzechIndustry o této akci a jejích
výsledcích bude čtenáře informovat. �

Zdeněk Fajkus, 
zástupce Spolkového svazu 

elektromobility (BEM e.V.) pro ČR, Mnichov
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Palivočlánkový tahač Toyota na bázi Kennworth Foto Toyota

TriHyBus před Kongresovým centrem Praha
Foto - Fajkus
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K tomu je ovšem zapotřebí souhry ve
všech nejdůležitějších oblastech –
u výroby elektřiny a tepla, v do-

pravě i v průmyslu. Někteří odborníci ale
mají vážné pochybnosti, jestli je možno
těchto cílů dosáhnout. 

Dosavadní snahy o snížení emisí CO2

v zemi za poslední desetiletí vyprchávají do
prázdna. V minulém roce se německé
emise CO2 dokonce zvýšily o 3,4 procenta.
Cíle Energiewende, považované za ně-
mecký ukázkový projekt, se tak spíše vzda-
lují. Odborník na regenerativní energetické
systémy na Hochschule für Technik und
Wirtschaft v Berlíně prof. Volker Quasch-
ning k tomu poznamenává: „Emise CO2

klesají tak pomalu, že bychom na uskuteč-
nění Energiewende potřebovali mnohem
více než sto let. Proto je to, co nyní dělá Ně-
mecko pro ochranu klimatu, skutečně příliš
málo.“ K dosažení cílů by bylo zapotřebí až
zečtyřnásobit současnou rychlost budování
kapacit pro výrobu z OZE. Už stávající pro-
jekty ale narážejí na vážné problémy. Příkla-
dem může být větrná energie, která má
zatím největší podíl z obnovitelných zdrojů
v SRN, ale je zároveň nejproblematičtější. 

Projekt větrných elektráren
v Bavorsku
V souladu s cíli Energiewende měl poblíž
obcí Fuchstal a Denklingen asi 70 km jiho-
západně od Mnichova vzniknout největší
bavorský větrný park. Po havárii jaderné
elektrárny Fukušima v roce 2011 vyzval
bavorský ministerský předseda Horst Se-
ehofer obce k hledání vhodných lokalit
pro umístění dohromady až 1500 větr-
ných turbín v této spolkové zemi. Starosta
Fuchstalu spolu se starosty okolních obcí
dali hlavy dohromady a vytipovali dva ti-
síce hektarů vhodných ploch. Uprostřed
plánovacích prací ale přišla „studená
sprcha“ ve formě obratu stanoviska ba-
vorské vlády, která s velkorysým projek-
tem větrné energie narazila na hlasitý
odpor některých jiných okresů. Ty se obá-
valy hlavně narušení bavorského krajin-
ného rázu. Z předpokládané výstavby vě-
trných turbín se stala rušivá záležitost. Ba-
vorská vláda připustila, že 1500 větrných
turbín je nereálných a projekt byl odložen
k ledu. Navíc prosadila společně se sa-
skou vládou změnu spolkového staveb-
ního zákona pomocí zvláštní klauzule
(Länderöffnungsklausel), zahrnující právo
jednotlivých spolkových zemí stanovit mi-
nimální odstup obydlí od plánované
větrné turbíny. Do té doby činil tento od-
stup minimálně 600 metrů. Takzvané
„pravidlo 10-h“ zavedené poté v Bavor-
sku v praxi znamená, že odstup k nejbliž-
šímu obydlenému domu musí činit nej-
méně desetinásobek výšky větrné turbíny.

Při současném stavu technologie větr-
ných turbín to jsou více než dva kilometry.
Vláda přitom obce chlácholí tvrzením, že
se nejedná o zákaz, ale naopak o právo
obce rozhodnout v individuálních přípa-
dech o povolení stavby větrné turbíny i ve
vzdálenosti menší než by odpovídalo
„pravidlu 10-h“. Z původního projektu
největšího větrného parku v Bavorsku
u Fuchstalu tak nakonec zůstal hubený vý-
sledek – 3 větrné turbíny přímo na pozem-
cích obce.    

Přitom do roku 2016 instalovaný výkon
větrných elektráren v Bavorsku činil 2000
MW, zatímco menší Severní Porýní Vest-
fálsko disponuje více než dvojnásobným
výkonem 4600 MW a Dolní Sasko dokonce
výkonem 9324 MW. 

V Severním Porýní Vestfálsku se ne-
dávno ustavená vládní černožlutá koalice
(CDU-FDP) rovněž nechala inspirovat Ba-
vorskem a hodlá zavést nové pravidlo mi-
nimálního paušálního odstupu 1500 metrů
od větrné turbíny. To by znamenalo sní-
žení současného potenciálu vhodných
ploch pro výstavbu větrných elektráren ze
3 % území této spolkové země na 0,3 % -
tedy na pouhých 10 200 ha, což odpovídá
např. pouhé vlastní ploše města Gelsen-
kirchen. To už lze považovat za systema-
tické bránění rozvoji branže větrné ener-
gie, která jen v Severním Porýní Vestfálsku
zaměstnává dvacet tisíc pracovníků.
K tomu uvedl Johannes Lachmann, pod-
nikatel v oboru větrné energie: „Mezitím
existuje strach z Energiewende, protože se

ENERGIEWENDE – skutečnost nebo zbožné přání?
Německo se cítí být v roli průkopníka výroby energie z obnovitelných zdrojů. Samo si vytyčilo vysoce
ambiciózní cíle: mimo jiné do roku 2050 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny na 80 %.
Nejméně o stejné procento se mají snížit ve stejném termínu emise skleníkových plynů. 

>>

Rozložení nákladů na cenu 1 kWh elektrické energie

Ve Friedbergu-Hügelshartu vznikla první německá osada "Účinnost Plus". Devět samostatných domů
a čtyři dvoupodlažní domy mají produkovat více energie v osadě, než jejich obyvatelé spotřebují.

(Foto: BayWa AG)
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>> stala viditelnou. Ale co se očekávalo ji-
ného...?“  

Předseda liberální strany FDP Lindner
k rozvoji větrné energie říká: „Chceme tržní
pobídky a ne žádnou ideologii, hlásající
odříkání a zákazy se státním voděním za
ručičku“ (poznámka: FDP se i před spolko-
vými volbami vymezuje hlavně vůči Zele-
ným).

A skutečně: obnovitelné energie jsou
v Německu silně regulovány státem. Vý-
stavba nových kapacit je pevně stanovená:
maximální koridor pro větrnou energii na
pevnině číní 2,8 GW ročně pro následující
dva roky, u fotovoltaiky se jedná o 2,5 GW
ročně. Spolková vládní koalice toto roz-
hodnutí obhajuje jako nutný předpoklad
pro udržení jistoty i v souvisejících obo-
rech, např. v konvenčních elektrárnách.
Odborníci ale považují koridory za příliš
nízké. Zelení požadují 100 % výroby elek-
třiny v roce 2030 zajišťovat pouze z obno-
vitelných zdrojů a koridory považují jen za
ochranu uhelné lobby. Proto žádají jejich
odstranění. Sociální demokraté SPD pod-
porují další výstavbu obnovitelných
zdrojů, ale v přiměřených proporcích. Zdů-
razňují potřebu čistých, zaplatitelných a za-
bezpečených dodávek energie.

Mezitím si CDU/CSU pochvaluje rozvoj
výstavby kapacit pro výrobu energie z ob-
novitelných zdrojů, ve kterém hodlá v dal-
ším volebním období v případě svého
úspěchu pokračovat. Pravicová AfD od-
mítá Energiewende stejně jako teorii ote-
plování Země v důsledku lidských aktivit.

Fotovoltaika také nestíhá

Také fotovoltaika má v Německu co dohá-
nět v zájmu úspěšnosti Energiewende. Po
havárii ve Fukušimě došlo u fotovoltaiky
do roku 2012 k velkému boomu a roční pří-
růstky byly v Německu největší na světě.
Poté se spolková vláda rozhodla i u foto-
voltaiky drastickými opatřeními snížit
tempo výstavby elektráren: ze 7,5 GW
v roce 2012 - což odpovídá výkonu zhruba
7,5 průměrných německých jaderných
elektráren - až na 1,5 GW v roce 2016. Dů-
sledkem tohoto vývoje byla ztráta 80 tisíc
pracovních příležitostí v SRN u samotné
fotovoltaiky. Politikou žádaný růst „slu-
neční energie“ tak zůstal na půli cesty. Pří-
klad z obce Schönau ilustruje problémy
branže: 

Průkopníci fotovoltaiky 
z Bádenska-Württemberska –
decentrální výroba elektřiny
Potenciál fotovoltaiky si uvědomili man-
želé Sladekovi v obci Schönau už v roce
1986 po jaderné havárii v Černobylu. Spo-
jili se s dalšími občany a jako „občanská
společnost“ požádali o možnost dodávat
elektřinu do místní sítě v Schönau a chtěli
tuto elektrickou síť také zakoupit. Až v roce
1998 se jim po komplikovaných jednáních
podařilo záměr prosadit a umístit na kos-
tele první fotovoltaické moduly. Po dalších
deseti letech se z občanské společnosti stal
dobře prosperující střední podnik EWS,
který dodává zelenou elektřinu 100 tisícům
zákazníků v Schönau a okolí a zaměstnává

okolo sta pracovníků. Tento projekt je tedy
pozoruhodný svým vznikem nikoliv na
spolkové, zemské nebo komunální úrovni,
nýbrž „iniciativou zdola“ – přímo ze strany
místních obyvatel. Příklad Schönau uka-
zuje, že Energiewende funguje nejlépe
tehdy, když je organizována decentrálně,
mimo velkých energetických koncernů. Po-
slední změny zákona o podpoře elektřiny
z obnovitelných zdrojů EEG ale signalizují,
že projekt v Schönau a podobné to nebu-
dou mít do budoucna lehké. Dochází totiž
k politickému návratu podpory spíše vel-
kých energetických společností. Občanské
společnosti jako je EWS jsou naopak ma-
sívně znevýhodňovány. Jsou vystaveny
cenové válce, kterou stěží mohou přežít.
Dříve dostávali dodavatelé zelené elektřiny
pevné výkupní ceny, garantované státem
na 20 let. Dneska staví nové kapacity firma,
která vyhraje s nejnižší cenou veřejné vý-
běrové řízení. Politikové si ale lebedí, že od
zavedení výběrových řízení se ceny foto-
voltaických elektráren snížily o 38 %. Po-
dobný vývoj proběhl také u větrných elekt-
ráren. Konkurence má přispět ke snížení
nákladů na obnovitelné energie a tím
i k větší akceptanci mezi obyvatelstvem. 

Elektrické sítě 
musejí být nově organizovány
Aktuálnímu vývoji v energetice musejí být
přizpůsobeny také sítě elektrického vedení.
To představuje obrovské investice a ga-
ranci stability těchto sítí i dodávek elektřiny
po celém Německu. Čtyři provozovatelé
sítí v SRN zajišťují, aby příliš mnoho elek-
třiny v síti nezpůsobilo její kolaps (black-
out). Při její nadprodukci vypínají podle po-
třeby jednotlivé výrobce elektřiny – prová-
dějí tzv. redispečinky. V roce 2015 způsobil
redispečink v zemi vícenáklady ve výši
kolem 1 miliardy eur (poznámka: Na druhé
straně je třeba uznat, že Německo zlepšilo
systém predikcí toků ze severu na jih, takže
je usměrňují u sebe a mezinárodní přetoky
např. do ČR se podařilo minimalizovat). Při

nové organizaci sítí nejde jen o hlavní tah
ze severu, kde probíhá hlavní výroba čisté
elektřiny na jih – do oblasti největší spo-
třeby. Tvrdí se o nich, že jsou nezbytné
také pro stabilitu sítí i pro úspěch Energie -
wende. Stále více pilotních projektů ale
ukazuje, že Energiewende funguje zvláště
dobře, pokud je organizována decentrálně.
Je tedy vůbec nutná výstavba drahých
„dálnic pro elektřinu“ v plánovaném roz-
sahu?

Spolehlivé dodávky elektřiny 
i při decentrálních řešeních   
Problematikou nové organizace elektric-
kých sítí se zabývá například pilotní projekt
v obci Wincheringen nedaleko Trieru. De-
centrálně vyrobená elektřina z Wincherin-
genu má být spotřebována přímo v obci.
Do státem podporovaného projektu firmy
Innogy – dceřiné společnosti RWE – je za-
pojeno padesát domácností, 22 fotovolta-
ických zařízení, 37 tepelných čerpadel
a malá vodní elektrárna. V obci byl vybu-
dován „Smart Operator“ přibližně o veli-
kosti kontejneru, který je jakýmsi „super-
mozkem“ uvedené mikrosítě, jež funguje
automaticky. Pomocí sofistikovaných algo-
ritmů Smart Operator nejen vyrovnává
rozdíly mezi výrobou a spotřebou, ale je
schopen vypočítat a zohlednit očekávané
parametry i do budoucna. Multiplikací ta-
kových řešení mohou vzniknout energe-
tické sítě budoucnosti. Přirovnáno k vče-
límu úlu - každý dům bude produkovat
energii a je vlastně plástvovou buňkou, do-
hromady v obci tvořící plástev. Přebytky
budou předávany jiným domům ve vlastní
obci, nebo ukládány v obci, případně posí-
lány vedlejší obci. Tak bude vytvořena rov-
nováha sítí a možná se tak předejde nut-
nosti budovat drahé přenosové sítě ze se-
veru na jih. Decentrální řesení sítí ale zůs-
tává hudbou budoucnosti. První zkuše-
nosti s těmito „Smart Grids“ inteligent-
ními sítěmi jsou ale optimistické. Projekt
zatím probíhá v nízkonapěťové místní síti,

Větrný park (Foto: iStock)
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Innogy už ale připravuje aplikace i pro sítě
s vyšším napětím, takže perspektivně
budou možná i zemská a spolková řešení
tohoto typu. Tato decentrální řešení skrý-
vají velký potenciál zejména v aglomera-
cích. Jen v samotném Berlíně je možno na
střechách instalovat fotovoltaická zařízení
s instalovaným výkonem 3,5 GW (po-
známka: odpovídá téměř dvojnásobku vý-
konu Temelína), který by mohl pokrýt asi
čtvrtinu spotřeby elektřiny hlavního města.
Další růst by bylo možno zajistit zabudová-
ním fotovoltaiky do fasád domů. 

Elektřina samotná 
není řešením Energiewende 
– doprava nadále klopýtá 

Samotná zelená elektřina ale Energie -
wende nespasí. K tomu je zapotřebí ještě
důkladných změn v oblasti výroby a spo-
třeby tepla (Wärmewende) a v dopravě
(Verkehrswende) – tedy v elektromobilitě,
které konzumují dohromady dvě třetiny
energetické spotřeby Německa. V dopravě
je situace vůbec nejhorší a podíl obnovitel-
ných zdrojů zanedbatelný. Přetrvává na-
prostá závislost na fosilních palivech
a zatím není na obzoru skutečně silná stra-
tegie řešení. V elektromobilitě, která by
mohla být pro sektor nadějí, je v SRN
zatím vývoj extrémně pomalý a emise CO2

v dopravě dokonce v posledních letech
rostou. Sektor dopravy tak zatím skutečně
zůstává u Energiewende ve sféře zbožných
přání. Zelení proto zpochybňují úspěchy
velké vládní koalice CDU/CSU s SPD při
uskutečňování Energiewende a hodnotí
její aktivity jako „blokádu obnovitelných
energií, blokádu zastavení těžby uhlí, blo-
kádu elektromobility.“ A dále požadují
u nových aut od roku 2030 povolení pro-
vozu pouze pro bezemisní vozidla. Z téměř
46 milionů vozidel registrovaných v Ně-
mecku bylo k 1. lednu 2017 pouhých 34
tisíc elektromobilů (BEV) a dalších zhruba
20 tisíc hybridních aut částečně s elektric-
kým pohonem. Důvody jsou: vysoká cena

elektromobilů, nedostatečný jízdní dosah
a nedostatečná infrastruktura nabíjecích
stanic, kterých je v Německu okolo 5700,
méně než v Nizozemí. To vše odrazuje od
nákupu elektromobilu a nepomáhají ani
státní subvence čtyři tisíce eur na zakou-
pení nového elektromobilu. I kancléřka
Merkelová již letos přiznala ztroskotání
strategického plánu dostat na německé sil-
nice do roku 2020 milion elektromobilů.
Existují ale také pozitivní příklady i v elek-
tromobilitě, jako je firma BMZ:

Vlastní produkce bateriových článků
v Německu je klíčová
V obci Karlstein v Dolních Francích funguje
od roku 1994 společnost BMZ, která dováží
bateriové články z Asie a montuje z nich
akumulátory. Branže prožívá už několik let
výrazný boom a BMZ se stala největším
systémovým dodavatelem akumulátorů
v Evropě. Zakladatel BMZ a ředitel firmy
Sven Bauer je přesvědčen o tom, že vlastní
výroba bateriových článků v Německu je
naprosto nezbytná. Jinak hrozí totální zá-
vislost na asijských dodavatelích a ztráta
pracovních míst v zemi. Dosavadní pokusy
zahájit výrobu bateriových článků - napří-
klad ze strany firem německého autoprů-
myslu – ztroskotaly. Důvodem ale není ne-
dostatek know-how, nebo strojního zaří-
zení, ale financování takového obřího pro-
jektu. Investice by se pohybovala i u men-
šího projektu okolo pěti miliard eur s dlou-
hou návratností zhruba 12 let. Spolu s ne-
dostatkem větších zakázek na akumulátory
od autoprůmyslu to přináší investorům ne-
dostatečnou jistotu, a proto Německo
u bateriových článků stále otálí. Bauer na-
léhavě vyzývá politiku i velké autokon-
cerny k větší angažovanosti a koordinova-
nému postupu. Podotýká, že jinak dojde do
budoucna k přerušení hodnotového ře-
tězce, ztrátě pracovních míst i postavení
SRN na automobilovém trhu. Akumulátory
tvoří kolem 40 % ceny nového elektromo-
bilu, proto je řešení vlastní výroby pro Ně-

mecko zcela nezbytné. Výkonné a zaplati-
telné akumulátory jsou předpokladem
úspěchu Energiewende. Německo již zažilo
kvůli své váhavosti ztráty důležitých tech-
nologií – u mobilních telefonů a v případě
magnetického vlaku Transrapid. U obou se
nakonec ukázala zvláště Čína jako potenci-
ální konkurent. U elektromobilů hrozí po-
dobný vývoj. Čína už vykročila – čínská
vláda chce zavést povinnou minimální
kvótu 8 % elektromobilů u nových aut už
od roku 2018! Prof. Quaschning je toho ná-
zoru, že i v Německu možná nebude zbývat
jiná možnost než určitý tlak na výrobce,
„kteří momentálně vydělávají tolik peněz
se svými SUV, že nemají zájem na změ-
nách...“  

Wärmewende

Podíl obnovitelných zdrojů je u tepelné
energie v Německu podstatně nižší než
u výroby elektřiny a představa komplet-
ního přechodu na obnovitelné energie
v horizontu 25 let je při současném tempu
podle prof. Qauschninga iluzorní.
U města Mohuč (Mainz) nicméně funguje
projekt, který by mohl být zásadním pro
energetickou změnu v teplárenství v SRN.
Šest moderních větrných turbín je za-
hrnuto do systému Power-to-Gas. Přeby-
tečná elektřina se pomocí elektrolýzy vody
mění na plynný vodík, který může být –
v podstatě na neomezenou dobu – sklado-
ván nebo použit později pro širokou paletu
možností: např. výrobu elektřiny nebo
tepla popřípadě jako pohonná hmota pro
palivočlánková vozidla. Vodík samotný
v omezeném množství nebo upravený na
metan v neomezeném množství může být
dopravován potrubím zemního plynu ke
spotřebitelům. Systém Power-to-Gas re-
aguje velmi rychle na výkyvy v elektrické
síti, a tím přispívá k jejich stabilizaci. Proto
je této technologii předpovídáno velké roz-
šíření ve 20. a 30. letech našeho století.

Bez energetické efektivnosti 
to nepůjde 
Neodmyslitelnou součástí Energiewende
je také zvyšování energetické efektivnosti
například pomocí zateplování budov. Kva-
litní tepelná izolace může ušetřit více než
70 % energie na topení. Vzhledem k tomu,
že dvě třetiny bytových domů v zemi byly
postaveny před rokem 1978 – tedy před
prvním nařízením, upravujícím zlepšení te-
pelné izolace v Německu – jedná se o klí-
čový úkol v energetické efektivnosti byto-
vých domů s obrovským potenciálem.
Podpora vědeckého výzkumu může rovněž
vést k efektivnějšímu využívání energie ve
všech sektorech. Doporučeníhodné je také
smysluplnější vzájemné propojení sektorů
elektrárenství, dopravy a teplárenství. Bu-
doucnost německé Energiewende, ke které
vede mnoho cest, je ale uskutečnitelná jen
pokud bude existovat politická vůle. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov   
Pramen: reportáž ZDF 

„Zwischen Wunsch und Wirklichkeit“ (2017)

Fotovoltaická elektrárna (Foto BayWa re)



Evropské nařízení o ochraně osob-
ních údajů se týká v podstatě všech.
Výjimku tvoří pouze subjekty, které

s osobními údaji pracují výlučně pro
osobní či domácí činnost. GDPR se také
nedotkne státních orgánů, které zpraco-
vání provádějí za účelem prevence, vyše-
třování, odhalování či stíhání trestných
činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany
před hrozbami pro veřejnou bezpečnost
a jejich předcházení. Veškeré ostatní insti-
tuce a soukromé společnosti, které zpra-
covávají osobní údaje za jiným účelem,
musí splnit požadavky evropského naří-
zení v plném rozsahu.

Co jsou osobní údaje?

Pro správnou a efektivní implementaci
GDPR si v první řadě musíme uvědomit,
co to vlastně osobní údaje jsou. Ačkoliv,
jak uvidíme za chvíli, je snadnější vyjme-
novat spíše to, co mezi osobní údaje ne-
spadá, neboť tato množina bude mnohem
menší. GDPR definuje osobní údaje jako
„veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifiko-
vatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo iden-
tifikovat, zejména odkazem na určitý iden-
tifikátor, například jméno, identifikační
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fy-
zické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské
identity této fyzické osoby.“ Ve zkratce jde
tedy o cokoliv, co má nějaký vztah k fy-
zické osobě.

Mnoho firem se možná bude snažit po-
vinnosti vyplývající z nařízení GDPR
zjedno dušit tvrzením, že mezi jejich zákaz -
níky patří pouze právnické osoby. Nic-
méně i výrobní a průmyslové společnosti
budou muset povinnosti vyplývající z na-
řízení GDPR splnit. Osobní údaje, které
zpracovávají, jsou mimo jiné také údaje
jejich vlastních zaměstnanců nebo sezón-
ních pracovníků a dále kontaktní údaje
právnických osob v roli dodavatelů nebo
odběratelů, neboť i za právnickou osobou
stojí osoba fyzická, se kterou bude společ-
nost jednat. Například v souvislosti s bri-
gádníky pak vyvstává otázka, zda si firmy
mohou vést jejich databázi za účelem je-
jich dalšího oslovení s nabídkou další bri-
gády nebo stálého zaměstnání. Nově to
půjde jen za předpokladu, že budou mít
informovaný souhlas těchto osob, který
firmě poskytnou na předem stanovenou

dobu a za jasně definovaným účelem. Pro
osoby, které souhlas se zpracováním
osobních údajů udělují, pak musí být zře-
telné, kde jsou jejich údaje uloženy a kdo
všechno k nim má přístup.

Jak úspěšně 
implementovat GDPR?
K úspěšné implementaci požadavků
GDPR by si každá společnost měla s jisto-
tou dokázat kladně odpovědět na násle-
dující otázky: 
1. Víte opravdu o všech osobních údajích,

které zpracováváte?
a. Uvědomujete si, že osobním údajem

mohou být i e-mailové či IP adresy,
veškeré pohyby a transakce na inter-
netu či v interních systémech?

b. Opravdu máte pod kontrolou
i všechny polooficiální procesy,
včetně rozesílání novinek, věrnost-
ních systémů, různých „dočasných“
evidencí apod.?

2. Můžete s jistotou uvést, proč a jak tyto
údaje zpracováváte?
a. Nemáte nějaké údaje „zbytečně

navíc“?
3. Máte ke všem údajům relevantní právní

titul?
a. Nejlepší je mít zákonný důvod, či

přímo povinnost osobní údaje zpra-
covávat. V ostatních případech potře-
bujete souhlas dotyčného subjektu.

4. Můžete s jistotou uvést, kde jsou tyto
osobní údaje uloženy, jak jsou zpraco-
vávány a také kdo a proč k nim přistu-
puje?
a. Doporučuji minimalizovat systémy,

procesy, úložiště i všechny osoby,
které mají k osobním údajům přístup.

5. Máte jistotu, že dokážete splnit všechny
požadavky GDPR?
a. Uvědomujete si všechna posílená

práva subjektů (např. právo na pří-
stup k údajům a jejich výmaz),
i všechny vaše zesílené povinnosti
(trvalá ochrana informací, poctivé,
důkladné a rychlé hlášení incidentů
do 72 hodin apod.)?

Jsou to relativně jednoduché otázky,
nicméně k jejich poctivým a stoprocentně
kladným odpovědím povede ještě složitá
cesta.

Při ochraně osobních údajů se musí
zvážit určité vtahy mezi správcem, dozo-
rovým úřadem a fyzickými osobami, které
svoje osobní údaje ke zpracování zapůj-

čily. Na obrázku v textu však není znázor-
něna ještě jedna strana, které se GDPR
svým způsobem dotýká. Tou je útočník,
pro nějž jsou osobní údaje cennou komo-
ditou. Čím podrobnější informace o fy-
zické osobě získá, tím je cena takto získa-
ných údajů na černém trhu vyšší. Za svůj
cíl si tedy takový útočník klade získat co
nejvíce informací o každém, jehož údaje
jsou v daném napadeném systému
zrovna k dispozici.

Typické útoky 
mohou zasáhnout i vás
Kybernetické útoky se v dnešní době ne-
vyhýbají žádnému sektoru, což dokládá
např. i nedávný útok vyděračským virem
WannaCry, který mimo jiné zasáhl také
francouzského dodavatele stavebních ma-
teriálů Saint-Gobain. Dle antivirové spo-
lečnosti ESET se při tomto útoku Česká
republika stala devátým nejvíce zasaže-
ným státem. Další hrozbou dneška jsou
tzv. phishingové útoky, kdy např. na fi-
nanční oddělení přijde e-mail, jehož ode-
sílatel se tváří jako někdo z vrcholového
managementu. V příloze e-mailu pak mů-
žeme nalézt např. fakturu, profesní CV
a jiné dokumenty, které mohou být naka-
žené. Cílem takového útoku je infikovat
systémy některým z typů vyděračských
virů, nebo klasickým virem, který hledá
„citlivé“ informace včetně osobních
údajů. V krajním případě má útočník
snahu, aby zaslaná faktura byla propla-
cena. Bohužel u nás zatím neexistuje po-
vinnost tyto incidenty hlásit a každý se je
z důvodu udržení pozitivní image firmy
snaží spíše zatajit.

Nicméně poskytnout takové informace
o těchto útocích skupinám typu CSIRT
(Computer Security Incident Response
Team) je více než vhodné. Tito odborníci
mohou na základě informací o daném
útoku a dalších zpráv doporučit buď im-
plementaci nových nástrojů, nebo zlep-
šení nastavení těch stávajících takovým
způsobem, který omezí, v lepším případě
pak zabrání opakování podobných útoků.

Jaký je běžný stav ochrany 
proti těmto hrozbám?
Jako příklad můžeme použít dům s ukry-
tým pokladem (rozumějme firmu a v ní
důležitá data, o která nechceme přijít). Pro
lepší ochranu našeho majetku kolem
domu postavíme plot (v IT světě imple-

Ochrana osobních údajů a dalších dat 
nejen v podmínkách strojírenství
Za kryptickou zkratkou GDPR se skrývá podobně malebné české označení „nařízení Evropské unie
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů“. Jeho implementace a vůbec celá problematika ochrany osobních údajů jsou v současné době
velmi diskutovanými tématy a bylo toho o nich napsáno a řečeno již mnoho. Tento článek se proto
blíže zaměří na úskalí při implementaci tohoto nařízení v sektoru strojírenství a jemu blízkých
oborech.
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mentujeme ochranu perimetru, např. fire-
wally, antivirovou ochranu aj.). Pokud
nám to prostředky dovolí, plot vyměníme
za dostatečně vysokou zeď, přes kterou na
náš pozemek nikdo neuvidí. Když ani to
nepostačí, podnikneme další nutná opa-
tření a do domu nainstalujeme např. de-
tekci pohybu, celý systém napojíme na
pult centrální ochrany (PCO) a domluvíme,
při kterém poplachu PCO vyrozumí policii,
v jakém případě bude nutný výjezd a po-
dobně. Musíme zkrátka počítat s tím, že
každou zeď jde relativně snadno překonat.

V rámci kybernetické ochrany bohužel
většina společností pomyslnou zeď pouze
zvyšuje, přestože i v tomto světě existují
nástroje na detekci pohybu v počítačové
síti a „pulty centrální ochrany“, jen se jim
říká jinak. Řeč je o tzv. SOC (Security Ope-
ration Center), které při dobře nastave-
ných pravidlech a právech dokáže s poža-
davky GDPR spolupracovat a ví, že má
v případě porušení ochrany osobních
údajů dané společnosti hlásit tuto skuteč-
nost úřadu do 72 hodin. V případě zjištění
kybernetického vetřelce pak také dokáže
zabránit odeslání firemních informací vně
podniku.

Jaká opatření tedy přijmout? 

Opět využijeme předchozí srovnání. V pří-
padě, že máme doma nějaké cennosti, po-
soudíme jejich hodnotu a zjistíme, jakým
rizikům mohou podléhat (např. oheň,
ztráta, krádež aj.). Tyto hrozby se pak sna-
žíme nějakým způsobem eliminovat. Proti
požáru můžeme nainstalovat požární
čidla, případně i samozhášecí systémy
atd.

Podobné je to i v IT světě, kdy nejprve
posoudíme cenu informací, identifiku-
jeme hrozby a přijmeme přiměřená opa-
tření na eliminaci těchto hrozeb. Přimě-
řená přitom v tomto případě znamená
přímo úměrná hodnotě dat, s nimiž pra-
cujeme. Ke zjištění stavu bezpečnosti dat
vám pomůže tzv. analýza rizik, která mimo
jiné doporučí také výši investice pro po-
třebné zabezpečení. Nicméně jak lze vidět
například u americké úvěrové firmy Equi-
fax, analýzu rizik nestačí provést pouze
jednou a definovaná rizika eliminovat.
V kybernetickém prostoru musí analýza
rizik přejít do systému řízení rizik. Tedy
k soustavnému sledování nových hrozeb
a zranitelností. Společnost Equifax tento
systém podcenila a nereagovala na po-
tenciální zranitelnost svého webového
portálu, přes který se útočníci dostali až
k databázím s citlivými údaji přibližně 143
milionů osob.

Další věcí, na kterou by si měly dát
firmy pozor, je užívání pracovních note-
booků. Většina z nás ke své práci již nepo-
užívá klasický stolní počítač, ale právě no-
tebook, který může obsahovat určitý typ
osobních údajů, náchylných ke ztrátě
nejen prostřednictvím hackerského útoku,
ale také zcizením samotného zařízení.
V případě užívání systému Windows je
možné ztrátě nebo krádeži dat předejít.
Pouze hrstka uživatelů ví, že od verze 7
má v sobě tento operační systém zabudo-
vaný integrovaný nástroj na šifrování
pevného disku, který umožňuje integraci
do centrální správy. V případě podobného
incidentu u takto ochráněného notebooku
pak vznikne ztráta pouze v ceně daného
zařízení. Pokud navíc pravidelně zálohu-

jete svá data a sdílené know-how, tyto in-
formace ani případné další osobní údaje
nedojdou k újmě.

Nejcennější informace ve strojírenském
sektoru představuje právě know-how
dané firmy, mimo něj je ale před případ-
ným útočníkem zapotřebí chránit také
další údaje. Vždyť i informace o specialis-
tech (konstruktérech, návrhářích, designé-
rech, jejich ocenění, znalostech a projek-
tech) se mohou stát pro případnou konku-
renci velkou výhodou.

Závěrem

Implementace požadavků GDPR ne-
bude jednoduchá, povinnost přijmout
nutná bezpečnostní opatření však platí
pro každou společnost. V současné době
je přitom největším rizikem čas. Evropské
nařízení o ochraně osobních údajů platí
od dubna 2016 a účinnosti nabude
25. května příštího roku. Hlavním zámě-
rem jeho zavedení je dát lidem větší kon-
trolu nad tím, co se s jejich osobními daty
děje. Společnosti by si tak měly uvědo-
mit, že data, s nimiž pracují, nevlastní
a jsou jim pouze zapůjčena na předem de-
finovanou dobu a k předem definova-
nému účelu. Jakékoliv porušení této
úmluvy se subjektem dat ponese ná-
sledky, přičemž v krajních případech po-
rušení povinností při zpracovávání osob-
ních údajů jde o pokuty ve výši až 20 mi-
lionů eur, popřípadě 4 % globálního roč-
ního obratu společnosti. �

Zbyněk Malý, 
Senior Security Consultant 

společnosti ANECT, člen týmu SOCA
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Inovační technologie a respekt
k životnímu prostředí

Světová jednička ve výrobě průmyslo-
vých, potravinářských a technických
plynů Air Liquide vstoupil na český trh
v roce 2001. Firma vyváží lahve stlače-
ného plynu na svařování a řezání materi-
álu malým a středním podnikům nejen po
celé ČR ze své centrály v Čáslavi, další
možností jsou „on site“ generátory přímo
u klientů. Silnými stránkami Air Liquide
jsou také inovace v technologiích a re-
spekt k životnímu prostředí. Zástupce této
společnosti čítající více než 67 000 za-
městnanců v 80 zemích světa můžete po-
tkat ve Francouzském pavilonu na stánku
V48. 

Na nové technologie se soustředí i po-
skytovatel služeb v oblasti spolupráce
Arkadin. Firma s více než 37 000 záka-
zníky ve světě nabízí řešení pro sjedno-
cenou komunikaci a audio, webové
i video konference. Virtuální schůzka ko-
legů v různých zemích je díky nim běž-
nou realitou. 

Francouzské oleje a těsnící o-kroužky
pro český průmysl

Průmysl, stavebnictví a veřejné zakázky
představují 38 % HDP a 40 % pracovních
míst v zemi. Tato čísla řadí ČR na první
místo v Evropě. Neustálý růst tohoto od-
větví je velice atraktivní pro zahraniční in-
vestory. Patří mezi ně i skupina Hutchin-
son, která již 160 let rozvíjí a uplatňuje ře-
šení pro vysoký výkon pozemní, námořní
i letecké dopravy: o-kroužky zajišťující do-
konalé těsnění karoserie, izolaci vibrací,
zvukovou a tepelnou izolaci, přenos kapa-
lin, propustnost a pohyblivost. Firma za-
městnává 41 000 lidí v 25 zemích, a ve
svém oboru tak nepochybně patří ke svě-
tovým lídrům. Zájemci se v Brně budou
moci seznámit s aktuálními řešeními spo-
lečnosti pro 21. století

Společnost Total je v Česku známá nejen
svými automobilovými a průmyslovými
oleji, ale též díky výrobě modifikovaného
asfaltu. Sklad v Kouřimi firmě umožňuje
připravit výrobky na zakázku a dodat je
kdykoliv, 7 dní v týdnu. Kvalita a flexibilita

Světoví lídři po 15. 
ve Francouzském pavilonu na MSV v Brně
Ve Francouzském pavilonu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, největším strojírenském
veletrhu ve střední a východní Evropě, vystavuje každoročně kolem dvaceti francouzských firem od malých
a středních až po velké podniky. Francouzský pavilon patří se svými vystavovateli k vůbec nejzajímavějším
národním pavilonům. Mezi letošními účastníky jsou i společnosti, jež ve svém oboru patří ke světové
špičce: specialista na průmyslové plyny Air Liquide, výrobce těsnících o-kroužků Hutchinson, specialista
na chytré telekomunikační technologie Arkadin a ropná a plynárenská společnost Total. Expozice
Francouzského pavilonu bude během celého týdne doprovázena odborným programem pro zájemce ze
všech vystavovaných oblastí.
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Francouzsko-česká obchodní komora, za-
ložena v březnu 1996, sdružuje více než
300 členských společností a je platformou
pro rozvoj francouzsko-české komunity,
obchodních a kulturních vztahů obou zemí
a zároveň podporovatelem myšlenky jed-
notné Evropy.

Pro členské společnosti i veřejnost po-
řádá tým FČOK debatní obědy, tematické
kluby a konference, Speed Business Me-
etingy v Praze a v regionech, kulturní
a společenské akce, turnaje v pétanque,
golfu a ve futsale a také sportovní tré-
ninky. Za rok 2016 přišlo na 74 akcí pořá-
daných FČOK více než 4635 hostů.

Obchodní oddělení FČOK poskytuje po-
radenství a širokou paletu služeb českým
a francouzským firmám, které chtějí začít
podnikat na novém trhu. Služeb obchod-
ního oddělení na podporu podnikání vy-
užije každoročně více než 80 firem. FČOK
je členem sítě CCI France International,
která sdružuje 120 francouzských obchod-
ních komor v 90 zemích světa.



jsou pro klienty z oblasti stavebnictví ob-
rovskou výhodou.

„Náš asfalt obsahuje polymery, které
materiálu dodávají pružnost, což díky mi-
kroskopickým mezerám ve struktuře as-
faltu přispívá k lepšímu pohlcování vody.
Rozdíl není poznat na první pohled, ale na-
příklad za deště je mnohonásobně sníženo
riziko aquaplaningu,“ vysvětluje Marco
Pannunzio, dlouholetý generální ředitel To-
talu v České republice, nyní ředitel této
firmy v Rumunsku.

Společnost Total je v rámci Francouz-
ském pavilonu největším vystavovatelem.
Veletrhu se letos účastní již po sedmé.

Vstupenka na další evropské trhy

Snad nejtradičnějším vystavovatelem je
výrobce průmyslových teleskopických ku-
ličkových lišt Chambrelan, který používá
též služeb podnikatelského inkubátoru
FČOK. Právě s pomocí služeb inkubátoru
FČOK vstoupil před více než deseti lety na
český trh. Nechal si zpracovat průzkum
trhu a také poprvé vystavoval v rámci
Francouzského pavilonu. Dnes tvoří ČR dů-
ležitou položku v obratu této firmy a je pro
ni též vstupenkou na další východoevrop-
ské trhy.

„Chambrelan již mnoho let ke své spo-
kojenosti využívá stále rostoucího panelu

služeb nabízených FČOK. Kvalita těchto
nabízených služeb nám umožnila soustře-
dit se čistě na samotný obchod, což také
vysvětluje náš mimořádný úspěch v této
zemi. Letos totiž utržíme 15 milionů korun,
a to tam, kde jsme před deseti lety začínali
na nule,“ říká Frédéric Couppey, generální
ředitel Chambrelanu. 

Odstředivky a termoplasty

Jednou z oblastí, u kterých se předpokládá
výrazný nárůst, je světový trh usazování
a odstřeďování. Odhad průměrné roční vý-
nosové míry (CAGR) na roky 2017–2021
dosahuje v tomto segmentu 6,6 %. Prů-
myslové odstředivky jsou používány pro
oddělení pevné a kapalné látky. V tomto
odvětví působí např. společnost Rousselet
Robatel vyrábějící odstředivky, odstředivé
sušičky a odkalovače pro strojírenský prů-
mysl. Letos se s ní můžete seznámit ve
Francouzském pavilonu.

Process je francouzská společnost spe-
cializující se na termoplastické vstřikování
založená roku 1990. Zaměstnává 70 spolu-
pracovníků a působí ve Francii, v Ně-
mecku a také u druhého českého souseda,
na Slovensku. Cesta do Brna, místa konání
MSV, pro ně tak vůbec není daleká. Kromě
výroby termoplastů se podnik v rámci
svého designového oddělení zabývá síto-

tiskem, tamponovým tiskem, vytlačová-
ním za tepla či ultrazvukovým svařová-
ním.  Máte-li chuť dozvědět se o všech
těchto způsobech více, přijďte se na ně po-
dívat do Francouzského pavilonu.

Francouzský výrobce pružin 
vyrábí v Česku 
Francouzská skupina Lachant Spring zalo-
žená roku 1913 je jedním z největších fran-
couzských výrobců jemných pružin, které
vyrábí ve Francii a v Česku. Díky parku čí-
tajícímu 250 strojů může uspokojit pop-
távku klientů z oblasti automobilového
průmyslu, leteckého průmyslu, stavebnic-
tví či elektroniky. V návaznosti na vlastní
vývoj vyrábí přesné pružiny z kruhových
i plochých profilů, se kterými také obcho-
duje. Její prezentace v Brně jistě zaujme
nejednoho odborníka. 

Klimatické komory 
na testování vašich produktů
Firma Systèmes Climatiques Service (SCS)
ročně většinou na zakázku vyrobí 140 kli-
matických komor, které vyváží po celé Ev-
ropě i do severní Afriky. Většina z nich je
používána v testovacích laboratořích na
testování odolnosti produktů proti klima-
tickým změnám, vibracím, prachu či proti
nadmořské výšce. Mezi testovanými vý-
robky nalezneme automobilové či letecké
součástky, mobilní telefony, zbraně nebo
třeba všechny kabelky Louis Vuitton. Aby
mohla společnost plně využít potenciál če-
ského trhu, rozhodla se obchodní ředitelka
SCS Sophie Maurin již po druhé pro účast
na MSV v rámci Francouzského pavilonu.

„V rámci našeho evropského obchod-
ního rozvoje jsme se obrátili na Francouz-
sko-českou obchodní komoru. Spolupra-
covníci z FČOK nás velmi rychle přesvěd-
čili o potenciálu českého trhu a příhodnosti
našeho postupu. Jejich kulturní, jazykové
a obchodní znalosti a metodické pokyny
nám dnes, zhruba šest měsíců od začátku
spolupráce, umožňují strukturovat vývoz
našeho know-how a našich výrobků do
České republiky.“

Od září letošního roku má SCS nově také
obchodní zastoupení v Praze. Marcela Svi-
táková bude SCS představovat také na
Francouzském pavilonu. 

Filtry a čerpadla 
od společnosti Siebec
Více než 50 let již společnost Siebec po-
máhá průmyslníkům řešit problematiku
průmyslové filtrace, převoz žíravých kapa-
lin a nakládání s kapalným odpadem.
Vzhledem k tomu, že čeští klienti se od
těch francouzských nijak neliší, či spíše, že
technické problémy, jež musejí řešit, jsou
identické, představuje český trh pro firmu
obrovský potenciál. Přesto je zástupce Si-
ebecu Noël Mercier-L’Abbé přesvědčen, že
„bude třeba ještě více vzdělávat směrem
k ekologické citlivosti a že ceny za znovuz-
pracování použitých rozpustných či čistých
olejů stoupají právě s cílem změnit smýš-
lení lidí.“ Víte se dozvíte na MSV ve Fran-
couzském pavilonu. �
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Startupy se v bavorském hlavním
městě cítí lépe než jinde v Německu
– 82 % mladých firem počítá se zvý-

šeným obratem v příštím roce, 92 % plá-
nuje další investice. V Mnichově se daří
hlavně technologickým společnostem -
softwarovým vývojářům a tvůrcům mobil-
ních aplikací. Největší hvězdou scény je
však autobusový přepravce Flixbus, který
své zelené dálkové autobusy provozuje
i v Česku.

Město a firmy

Dle průzkumu poradenské firmy PwC ze
srpna 2017 jsou pro startupové firmy v Mni-
chově ideální podmínky – zakladatelé firem
hodnotí pozitivně především vysokou úro-
veň digitální infrastruktury, konkrétně po-
krytí a rychlost širokopásmové internetové
sítě. V Mnichově se také jednodušeji než
jinde v Německu hledají noví zaměstnanci.
Jen 18 % mnichovských startupů považuje
nedostatek pracovních sil za problém,
v celém Německu je to třetina respondentů.
Hospodářská síla regionu a kvalita života
nové pracovníky přitahuje, navíc se jich
velká většina rekrutuje z mnoha místních
vysokoškolských a výzkumných center:
Mnichov je kupříkladu sídlem centrál Fraun-
hoferovy společnosti, Helmholtzova centra
a Společnosti Maxe Plancka. 

Jako problematické je naopak hodno-
ceno bydlení ve městě - nájemné byty
v Mnichově jsou jedny z nejdražších
v celém Německu a je jich nedostatek. Za
deficitní startupy považují také přístup k ve-
řejným financím a kooperačním partnerům
z řad etablovaných poradenských firem

a investorů – 36 % mnichovských startupů
si v této oblasti připadá „odkázáno samo na
sebe“ (oproti spolkovému průměru 28 %).
Určitá míra konzervativního přístupu v pod-
nikání a tradice rodinných firem v Bavorsku
se promítá i do jinak progresivní a moderní
podnikatelské startupové scény. Mnichov-
ské startupy tak dle průzkumu z 90 % finan-
cují založení firmy z vlastních či rodinných
zdrojů, z 56 % z bankovního úvěru a pouze
ze 14 % z veřejných zdrojů (dalšími zdroji
jsou ze 12 % Venture Capital, 8 % Crowd-
funding, 6 % Business Angels).

Výhled do budoucna je pozitivní  - pora-
denské firmy očekávají nárůst zájmu nejen
velkých koncernů, ale i malých a středních
podniků o startupy, které tradičním podni-
kům umožní větší míru agility a inovace
a mladým firmám přinese zakázky a fi-
nance.

Lokality

Univerzity, město i bavorský stát novým fir-
mám nabízí množství podpůrných pro-
gramů, oblíbené jsou inkubátory a zaklada-
telská centra s dotovaným pronájmem kan-
celáří, např. Garching na severu města (IT),
Ottobrunn na jihu (letectví), Martinsried na
západě (biotechnologie) či WERK 1 (IT,
média) u Východního nádraží přímo ve
městě. 

Software a IT

Mezi nejúspěšnější mnichovské startupy
posledních let patří vývojáři softwaru jako
IDnow s programem procesu identifikace
a Personio s programem pro personalistiku

firem a kreativci nových „lifestylových“
mobilních aplikací jako např. Freeletics či e-
gym s aplikacemi pro fitness či TeleClinic
s online lékařským poradenstvím. Blízkost
průmyslových koncernů využila třeba firma
ProGlove s produktem senzorické rukavice,
kooperující s Intelem nebo firma Magazino
s roboty pro sklady a logistiku, spolupracu-
jící se Siemensem.

Flixbus

Hvězdou mezi mnichovskými startupy je
autobusový přepravce Flixbus, založený
v r. 2013, který po sloučení s berlínským
konkurentem MeinFernbus v r. 2015 zcela
ovládl německý trh. Dnes nabízí 120 tisíc
spojů denně, tisícovku cílů v Německu
a v Evropě a dumpingové ceny (Mnichov-
Praha od 18 EUR, Mnichov-Berlín od 25
EUR).          

Příležitost pro české startupy?

Některé z programů podpory pro startupy
mohou využít nejen německé firmy, ale
i firmy z Evropské unie, otevírá se zde tedy
i zajímavý prostor pro české startupy. Pro
mladé firmy je klíčová i přítomnost mnoha
velkých průmyslových koncernů například
Siemens či BMW či poboček IT-gigantů jako
je Microsoft, IBM, Intel či SAP a možnost
přímé spolupráce a informačního transferu.

V případě zájmu z české strany jsme při-
praveni zprostředkovat kontakt s konkrétní
firmou či startupovým inkubátorem v Mni-
chově! �

Lydie Holinková, 
Generální konzulát ČR v Mnichově

Startupům se v Mnichově daří
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Softwarový inženýr Pavlík pracuje
jako jediný Čech v kalifornské ves-
mírné společnosti SpaceX, která

chce brzy dopravit lidi na Mars. Před
více než 60 vrcholovými manažery
a startupy hovořil v ČNOPK o inovacích
a inteligentní infrastruktuře. Mít skuteč-
nou vizi, rychle ji realizovat a orientovat
se přitom na zákazníky – to jsou nejdůle-
žitější předpoklady úspěchu, míní rodák
z Moravy.

David Pavlík pracoval v průběhu své
kariéry ve špičkových firmách jako Mic-
rosoft, Amazon a Netflix, kde je inovace
denním chlebem. Ve společnosti SpaceX
zakladatele Elona Muska pracuje na pro-
gramech, které v budoucnu umožní turis-
tům vydat se do vesmíru. Se SpaceX
spolupracuje již řadu let i NASA.

S hosty z průmyslu a startupové komu-
nity mluvil Pavlík o svých zkušenostech
z epicenter inovací. „Nebojte se změnit
sebe a své struktury,“ radil manažerům
velkých firem. Mladé začínající podnika-
tele naopak vyzval, aby se struktur nebáli.
„Inovace je otázkou firemní kultury.“

Osobní jednání a pracovní schůzky
jsou enormně důležité a dělat chyby je
v pořádku, pokud se neopakují, vysvětlil
Pavlík. Ten, kdo pracuje v inovativních
společnostech tohoto formátu, nesmí
mít strach vše zpochybňovat. Co mnozí
nadšení inovátoři podceňují: Základní
principy mechaniky a fyziky jsou zákla-

dem Pavlíkovy současné vysoce inova-
tivní práce, bez nich by nemohl praco-
vat. „Dobré technické vzdělání je ne-
zbytné,“ míní Pavlík, který v Brně vystu-
doval IT.

Talk s Davidem Pavlík se uskutečnil ve
spolupráci s Komorou právní odpověd-
nosti. �

Do kosmu inovací s Davidem Pavlíkem



35
3I2017

Strojírenství a automobilový průmysl
jsou pilíři česko-německého zahra-
ničního obchodu. Připadá na ně

celá třetina objemu bilaterálního ob-
chodu. Proto je Německo na brněnském
MSV tradičně nejsilnějším zahraničním
vystavovatelem. Platí to i letos. Na vele-
trhu bude zastoupeno na 600 německých
značek. Kromě zavedených německých
strojírenských firem působících v Česku se
bude v Brně samostatně prezentovat přes
70 vystavovatelů z Německa a obdobný
počet se představí společně s českými fir-
mami.

Největší zastoupení bude mít Bavor-
sko. Ve společném bavorském stánku
bude patnáct firem, což je nejvíce od
doby, kdy se Bavorsko začalo účastnit br-
něnského veletrhu. Přijede i početná de-
legace vedená státním tajemníkem Ba-
vorského státního ministerstva hospo-
dářství a médií, energie a technologie
Franzem Josefem Pschiererem. Česko-
německá obchodní a průmyslová ko-
mora (ČNOPK) připravuje na 10. října ko-
operační burzu, kde české firmy budou
moci navázat kontakt s firmami z Bavor-
ska.

Společný stánek bude mít i Sasko,
Sasko-Anhaltsko a Durynsko, představí
se zde šest firem. Ve spolupráci se Spo-
lečností na podporu hospodářství Saska
připravuje ČNOPK česko-saské TechFo-
rum „Smart factory – intralogistická ře-
šení a systémy“, které se bude konat 10.
října od 13 hodin v konferenčním sále
Alfa hotelu Holiday Inn Brno.

Na dvoudenní delegaci do Brna se
chystají také firmy z hospodářského re-
gionu Lužice. České firmy si s nimi
budou moci pohovořit o případné ob-
chodní spolupráci 11. října na kooperační
burze organizované ČNOPK. 

O dalších možnostech obchodní spolu-
práce mezi českými a německými fir-
mami bude ČNOPK informovat 9. a 10.
října na akci Kontakt-Kontrakt 2017 v pa-
vilonu A2. �

Vprvní srpnový den odstartoval
druhý ročník startupové soutěže
Connect Visions to Solutions. Šest

mezinárodních firem z různých průmyslo-
vých odvětví hledá startupy, které nabízejí
nové technologie, produkty, služby a ob-
chodní modely v oblasti inteligentní infra-
struktury. Cílem je otevřít startupům dveře
do globálních firem a zprostředkovat
novou obchodní spolupráci. Soutěž po-
řádá Česko-německá obchodní a průmys-
lová komora v rámci svého TopTématu In-
teligentní infrastruktura. Výherce získá
4000 eur a všechny finalisty čeká dvou-
denní business mentoring. Startupy
mohou zasílat řešení do 30. září 2017.

V rámci platformy ČNOPK Inteligentní
infrastruktura se spojily velké mezinárodní
firmy Bosch, E.ON, PRE, Siemens, Škoda
Auto a T-Mobile. Společně se startupy hle-
dají nové nápady a obchodní modely
a chtějí posunout kupředu digitální struk-
tury pro život v budoucnosti. „Ať průmysl
4.0 nebo smart city – je jasné, že digitali-
zaci nezastaví žádné státní hranice. Proto
intenzivně podporujeme spolupráci v digi-
tální oblasti mezi německými technologic-
kými firmami a českými i mezinárodními
startupy,“ vysvětluje výkonný člen před-
stavenstva ČNOPK Bernard Bauer.

V hledáčku jsou řešení mimo jiné v oblas-
tech konektivita, smart mobility, energetický

management, smart city, big data nebo IoT.
„Pro startupy v soutěži nejde jen o finanční
výhru nebo mentoring. Nejdůležitější je, že
jim připravíme půdu pro to, aby mohly na-
vázat konkrétní spolupráci s klíčovými fir-
mami,“ říká Lenka Šolcová, která je
v ČNOPK zodpovědná za oblast inovací
a startupy. Druhý ročník soutěže Connect
Visions to Solutions je poprvé vypsán pro-
střednictvím sítě německých zahraničních
hospodářských komor (AHK) a dalších
multiplikátorů ve více než 20 zemích. Star-
tupy z celého světa se mohou hlásit do 30.
září. Vítězové budou vyhlášeni a oceněni
23. listopadu na Winners‘ Night. Více na
www.intelligent-infrastructure.cz �

Inteligentní infrastruktura: ČNOPK a šest 
globálních hráčů vyhlásilo startupovou soutěž

Německo se bude v Brně opět prezentovat ve velkém stylu



Část z nich je schopna dostat se na
rozvojové trhy. Z historického hledi-
ska a podmínek posledních dvaceti

let nelze očekávat, že se podkapitalizo-
vané podniky budou ve svém vývoji vě-
novat investicím v řádu milionů eur.
Přesto již mají dostatek zkušeností, aby
dosáhly úspěchu na zahraničních trzích
i bez velkých investic. Zkušenost většiny
členů Platformy podnikatelů pro ZRS
(PPZRS) to dokazuje. Krátkodobá přítom-
nost na trhu, daná určitou komerční ná-
vazností na rozvojový projekt technického
zaměření, přináší místním partnerům pro-
spěch již z pouhého přenosu znalostí.
Pokud jsou na místním trhu přijatelné
podnikatelské podmínky, každé technolo-
gické řešení rozvojové potřeby s dodáv-
kou zařízení, které mají příjemci obsluho-
vat, přináší pozitivní dopady přesahující
původní projektový záměr.

I pro české podnikatele a jejich ob-
chodně investiční strategie je proto zají-

mavá letošní zpráva UNCTAD, podle které
poklesly v roce 2016 investice do rozvojo-
vých zemí o 14 procent. Přestože přímé in-
vestice neustaly, finanční toky do nejméně
rozvinutých zemí a strukturálně slabých
ekonomik nebyly stabilní a zůstaly nízké.
Na jedné straně to znamená, že pro velké
investory zatím nejsou zajímavé. Pokud se
zde zároveň ukazuje rostoucí poptávka
a v zemi je přijatelnější podnikatelské pro-
středí s nějakou základní vymahatelností
práva, je zřejmé, že místní firmy začínají
kombinovat jiné finanční zdroje s vlast-
ními investicemi. V rozvojových zemích ta-
kovým investorům půjčují kapitál rozvo-
jové finanční instituce, zejména ty evrop-
ské. 

Přestože UNCTAD předpovídá do roku
2018 mírné oživení přímých zahraničních
investic, experti očekávají, že zdaleka ne-
dosáhnou úrovně roku 2007. Otázkou tedy
zůstává, jak řešit obrovské investiční po-
třeby spojené s cíli udržitelného rozvoje.

Vážení členové
a přátelé Platformy
podnikatelů pro ZRS,
otázka pomoci rozvojovým zemím je nyní poli-
tikum. To může být na škodu věci. Předvolební
sliby potřebují naznačit rychlá a rázná řešení,
ale pohled zpět nás lehce dovede k názoru, že
pomoc zuboženým obyvatelům chudých
a málo rozvinutých zemí trvá velmi dlouho
a návratnost vložených prostředků je nízká.

Přesto se nevzdáváme. PPZRS pokračuje
v osvětových aktivitách. Ukazuje příležitosti
uplatnění českých firem v rozvojové pomoci
a spolupráci. Velká slova necháváme politikům,
ideologické proklamace relevantním nezisko-
vým organizacím.  V tomto vydání Zpravodaje
PPZRS se soustředíme na možnosti, které se
nabízejí dnes i do budoucna.

Jeden důležitý okruh vytváří Evropská ko-
mise, která kupodivu celkem rychle přepraco-
vala Konsenzus o rozvoji, o němž píšeme na
našich webových stránkách (www.ppzrs.org).
Dokument zavazuje všechny instituce EU
a členské státy ke společnému přístupu k roz-
vojovým politikám v příštích desetiletích.  Před-
stavuje změnu přístupu vydávání financí. Od
dotací směrem k investicím. Vyhýbá se nalé-
vání peněz do rukou mnohdy samozvaných
vládců, ale se zvýšenou odpovědností za vý-
sledky hledá partnery pro stabilizaci a skutečný
rozvoj těchto zemí. Otevírá se tím obrovský pro-
stor pro nové a zajímavé projekty, větší svo-
bodu v rozhodování, ale také pro účinnější kon-
trolu vydávaných prostředků na rozvoj.

EK na základě Konsensu již připravila Plán
vnějších investic zaměřený na země sousedící
s EU a na africké země. Plán se bude opírat
o svůj fond pro udržitelný rozvoj (EFSD).
Z fondu mohou investoři získat malý příspěvek
ke svým investicím, ale také mohou získat dů-
ležitou garanci na zajištění půjček investičního
kapitálu. 

Přestože se v ČR doposud nepodařilo vytvo-
řit rozvojovou finanční instituci, která by pod-
porovala české podnikatele a jejich partnery
v rozvojové zemi při jejich investičních zámě-
rech, Česká rozvojová agentura získala příslib
Evropské investiční banky, že se bude takovými
záměry zabývat.

Pro lepší orientaci proto na webu PPZRS při-
nášíme zjednodušený pohled na zmíněné ev-
ropské dokumenty a finanční nástroj EFSD. To
by mělo českým firmám, schopným působit
v rozvojových zemích, naznačit, jaké směry
spolu se svými místními partnery zvolit a na co
se soustředit nejdříve.

Těm, kteří teprve uvažují o nutnosti podpořit
ekonomický rozvoj v chudých zemích vlastními
podnikatelskými aktivitami, stále nabízíme člen-
ství v PPZRS. Jednou z mnoha výhod členství
je také stálá možnost získat konzultace nejen
o podstatě ZRS, ale také o možnostech podni-
katelské účasti na projektech.

Než se potenciální zájemci o působení v Plat-
formě rozhodnou, mohou se zatím podívat na
to, co obsahuje Strategie zahraniční rozvojové
spolupráce České republiky 2018 – 2030. Stra-
tegie se připravovala i za názorové účasti členů
PPZRS a potvrzuje celosvětový nový přístup
k rozvojové pomoci.

Věra Venclíková
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Zdráhají se české firmy investovat
v rozvojových zemích?
Světová banka prostřednictvím Mezinárodní finanční korporace
zkoumá v současné době investiční zájmy českých firem. Podobný
průzkum provedla v r. 2016 také Evropská banka pro obnovu
a rozvoj. Ukazuje se, že české podniky, pokud samy nejsou
předmětem zájmu zahraničního investora, jsou více zaměřeny na
export, než na investiční projekty. Česká republika jako otevřená
ekonomika je do velké míry závislá na exportu do západních zemí
a podle statistik jí to v současnosti prospívá. Exportní špičkou jsou
zahraniční investoři, ale české firmy nejsou pozadu.

Rozvojová spolupráce je nedílnou součástí
české zahraniční politiky

Strategie zahraniční rozvojové
spolupráce ČR 2018–2030, kterou
schválila vláda ČR letos, klade

důraz na provázanost rozvojové spolu-
práce a humanitární pomoci, návaznost
bilaterálních a multilaterálních rozvojo-
vých aktivit a zapojení firemní sféry
a občanské společnosti. Zahraniční roz-
vojová spolupráce (ZRS) je investicí do
snižování chudoby a rozvoje nejchud-
ších zemí světa, která má pozitivní efekt
i pro samotnou dárcovskou zemi. Ná-
městek ministra zahraničních věcí Mar-
tin Tlapa uvedl při setkání s českými di-
plomaty, kteří se zabývají agendou ZRS
na zastupitelských úřadech České repu-
bliky v zahraničí: „Nová Strategie za-
hraniční rozvojové spolupráce ČR pro
roky 2018–2030 počítá s návazností
a synergiemi mezi aktivitami humani-
tárními a rozvojovými a jejich přesahy
do partnerské spolupráce ekonomické,
bezpečnostní i politické. Role rozvojové
spolupráce jako nedílné součásti české

zahraniční politiky tak bude v příštích
letech nabývat na významu.“ 

Smyslem zahraniční rozvojové spo-
lupráce a humanitární pomoci je při-
spět ke stabilizaci partnerských zemí
a k rozvinutí jejich potenciálu směrem
k udržitelnému ekonomickému a soci-
álnímu rozvoji a prosperitě, uvádí se
úvodem ve schválené Strategii ZRS.
Rozvojová spolupráce se zaměřuje na
oblasti, ve kterých může ČR nabídnout
specifickou zkušenost a expertízu
a kde disponuje dostatečnými kapaci-
tami/odborníky pro realizaci. Proto se
soustředí na omezený počet partner-
ských zemí, prioritních témat a aktivit
a využívá své komparativní výhody
k maximalizaci synergií a zvýšení po-
zitivního dopadu.

V návaznosti na Agendu 2030 a na
Strategický rámec Česká republika
2030 se ČR v rozvojové a humanitární
oblasti konkrétně zaměří na naplňo-
vání vybraných tematických priorit,



UNCTAD je podrobně popisuje v Akčním
investičním plánu k dosažení SDG
z r. 2014. Ani zde však není brán v potaz
potenciál místního podnikatelského sek-
toru. 

Zpráva UNCTAD naznačuje, že investice
poplynou do rozvíjejících se ekonomik,
které společně mohou přijmout až 10 pro-
cent celkového světového objemu inves-
tic a to zejména díky některým asijským
zemím – Čína, Indie, Indonésie. Jejich na-
startovaný růst a nově nabízené investiční
podmínky pravděpodobně zvýší důvěru
i přímých zahraničních investorů. Příleži-
tostí pro české firmy zůstává partnerství
s místní firmou. Vztahy jsou obvykle dlou-
hodobé, investice z české strany lze do-
hledat a jejich podstatou nebývá kapitál,
ale znalostní vklad a technická podpora.
Spolu s místní firmou se mohou účastnit
soutěží o zakázku, rozvíjet společnou po-
zici na místním trhu, vytvářet subdodava-
telské vztahy, exportovat společnou pro-
dukci do okolních zemí. A to bez diktátu,
který nevyhnutelně plyne z veřejné dotace
snižující efektivnost a flexibilitu podni-
kání.

Pro úplnost je třeba dodat, že také přímé
zahraniční investice do Afriky porostou,
třebaže mírněji. Zde bude záležet na růstu
cen ropy i na novém Evropském plánu
vnějších investic. Ohlášené investiční pro-
jekty velkého finančního rozsahu směřo-
valy v roce 2016 do nemovitostí na zelené
louce, následované investicemi do těžby
zemního plynu (např. Západní Ghana), in-
frastrukturními projekty, investicemi do
obnovitelných zdrojů energie, do výroby
chemických látek a automobilů. Nejen pro
investory, ale také pro všechny obchodní
vztahy představuje určité záruky pokrok ve
spolupráci regionů a jejich uskupení. Jsou
to podepsané dohody o hospodářském

partnerství regionálních hospodářských
společenství s EU, ale také bezcelní zóny
uvnitř těchto regionálních svazků, stejně
jako současná vyjednávání o Tripartitní
dohodě o volném obchodu vedeném
Africkou unií. Pokles hospodářského růstu
některých nadějných afrických ekonomik
v důsledku politických nepokojů by však
mohl v roce 2017 poškodit vyhlídky těchto
států i jejich sousedů na budoucí inves-
tice.

Důsledky můžeme vidět na příkladu ně-
kterých států Latinské Ameriky a Karibiku,
jejichž nejisté makroekonomické a poli-
tické výhledy investory spíše odrazují.  

Rozvojové země budou muset za vý-
znamné pomoci dárců a lepší administra-
tivní kontroly investovat do základních in-
frastruktur, od energických přes vodáren-
ství a sanitaci, zmírňování změn klimatu,
zdravotnictví a vzdělávání. Bez těchto
podmínek nelze dále budovat a rozvíjet
produktivní kapacity pro vytváření pra-
covních míst a růst příjmů. Inovativní fi-
nancování infrastrukturních investic tedy
směřuje ke kontrolované spoluúčasti
státu přijímajícího pomoc velkých dárců
z veřejné i soukromé sféry. Mělo by to být
účinnější řešení než rozpočtová podpora,
ke které existují mnohé výhrady. Mix ve-
řejného a soukromého kapitálu s předpo-
kladem návratnosti, kde oficiální dotace
se budou zmenšovat, je do budoucna ne-
vyhnutelný. Zároveň bude představovat
nové obchodní příležitosti i pro české
firmy.

Aktivní přístup k nově přijatým cílům
udržitelného rozvoje otevírá mnoho mož-
ností pro soukromý sektor právě tím, že
přímé zahraniční investice do rozvojových
zemí anebo intervence dárců pomoci ne-
musí být jediným možným řešením. Jejich
dopady na místní ekonomický růst jsou

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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

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

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

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

které odpovídají klíčovým Cílům udrži-
telného rozvoje. Jsou jimi: Řádná de-
mokratická správa věcí veřejných; Udr-
žitelné nakládání s přírodními zdroji;
Ekonomická transformace a růst; Ze-
mědělství a rozvoj venkova; Inkluzívní
sociální rozvoj. Ve všech svých aktivi-
tách bude ČR prosazovat vlastnictví
rozvojového procesu ze strany cílové
země a vzájemně odpovědné a inklu-
zívní partnerství se spolupracující zemí
či mezinárodní organizací. Důraz bude
kladen na rozvojové a humanitární po-
třeby partnerských zemí, mobilizaci je-
jich domácích zdrojů, jejich dluhovou
udržitelnost, budování kapacit a napl-
ňování národních plánů udržitelného
rozvoje a odolnosti, dále také posilo-
vání a budování standardizovaných,
transparentních a spravedlivých ob-
chodních systémů. To vše bude usku-
tečňováno se zřetelem na šetrný pří-
stup k přírodním zdrojům a na ochranu
životního prostředí a biodiverzity. ČR
se i do budoucna zaměří na zvyšování
odolnosti partnerských zemí vůči nega-
tivním dopadům změny klimatu a pří-
rodním katastrofám a rovněž bude
podporovat vytváření národních, regi-

onálních i globálních mechanismů pro
zvyšování kapacit efektivního pláno-
vání a řízení v oblasti změny klimatu.

Hlavními oblastmi spolupráce jsou
dvoustranná ZRS, humanitární pomoc
a mnohostranná rozvojová spolu-
práce. Je třeba uvést, že vláda v minu-
lém roce schválila prioritní partnerské
země ZRS ČR na období od roku 2018.
Jedná se o Bosnu a Hercegovinu, Eti-
opii, Gruzii, Kambodžu, Moldavsko,
Zambii. Zároveň ustanovila kategorie
specifických zemí, kam byly zařazeny
Afghánistán, Palestina a Ukrajina
a také Sýrie. Specifické země se
mohou měnit a doplňovat na základě
usnesení vlády, mj. v návaznosti na
zájem vlády ČR o rozvojová partnerství
a cílenou podporu vybraných zemí
v souvislosti s postkonfliktní situací či
rekonstrukcí a obnovou země. U ostat-
ních dosavadních prioritních zemí, tj.
Mongolsko, Kosovo a Srbsko, bude
období let 2018 – 2020 dle rozpracova-
nosti projektů využito k dokončení pro-
jektů a spolupráce bude ukončena.
Partnerství s těmito zeměmi bude po-
kračovat jinými formami, zejm. ko-
merčními aktivitami. �

v určité formě pozitivní, avšak zájem za-
hraničního investora je především na
vlastním zisku. Subdodavatelská pozice
místních podnikatelů nevede vždy k jejich
vlastní komerční nezávislosti. Přímé zahra-
niční investice do jisté míry pomáhají zvy-
šovat zaměstnanost a příjmy obyvatel, ale
pokud jsou rozsáhlé a pozice investora ex-
kluzivní, země zůstává závislou na těchto
úzce zaměřených přínosech. Proto nové
cíle udržitelného rozvoje kladou důraz na
rozvoj místního podnikání. Domácí podni-
katelé musí být nositeli ekonomického
růstu, jejich investice by měly být zákla-
dem podnikatelských vztahů se zahrani-
čím.

V ČR lze najít podniky, které sice nikdy
nebudou kapitálově vstupovat do rozsá-
hlých projektů, ale dokážou budovat dlou-
hodobé obchodní vztahy pro svoji stálou
přítomnost na zahraničním trhu. Například
při společné nabídce do výběrových řízení
v místě. Při úspěšné účasti a tedy dodávce
do rozvojového projektu, bude česká firma
přínosem pro své místní partnery z mnoha
hledisek, včetně nutného transferu zna-
lostí a nevyhnutelného ovlivnění podnika-
telského prostředí k lepšímu. �



Rámcovým dokumentem k dané proble-
matice je Evropský konsensus Náš svět,
naše důstojnost, naše budoucnost, který

byl letos podepsán na Evropských rozvojo-
vých dnech. Uvádí se v něm mj., že v souvi-
slosti s politikou rozvojové spolupráce mají
jak Unie, tak její členské státy za povinnost
dostát závazkům a zohlednit cíle, které schvá-
lily v kontextu OSN. Pro úspěšné provádění
Agendy 2030 v globálním rozsahu bude
proto důležitá vnější činnost EU, jejíž neod-
myslitelnou součástí je rozvojová politika. 

V souladu s výzvou Evropské rady a dal-
šími strategiemi předložila Komise návrh ev-
ropského plánu vnějších investic (dále jen
„EIP“). Jeho cílem je posílení investic v Africe
a v zemích sousedství EU, zejména za účelem
podpory sociální a hospodářské infrastruk-
tury a malých a středních podniků odstraně-
ním překážek pro soukromé investice. S při-
spěním 3,35 miliardy eur z rozpočtu EU a Ev-
ropského rozvojového fondu tak EIP podpoří
inovativní záruky a podobné nástroje na pod-
poru soukromých investic, což EIP umožní za-
jistit investice ve výši až 44 miliard eur. Pokud
členské státy a ostatní partneři poskytnou in-
vestice ve stejné výši, mohla by celková
částka dosáhnout 88 miliard eur.

EIP se skládá ze tří vzájemně se doplňujících
pilířů:
•  uvolnění investic kombinací stávajících in-

vestičních nástrojů s novou zárukou
v rámci nového Evropského fondu pro
udržitelný rozvoj. Tento fond se bude sklá-
dat ze dvou regionálních investičních plat-
forem pro Afriku a evropské sousedství;

•  posílení technické pomoci pro širší poli-
tické prostředí na podporu orgánů veřejné
správy a podniků v partnerských zemích.
Cílem je pomoci lépe připravovat a propa-
govat projekty a přilákat více investic;

•  zlepšení obecného podnikatelského pro-
středí podporou dobré správy, boje proti
korupci, odstraňování překážek pro inves-
tice a narušení trhu.

Kromě toho jsou nedílnou součástí EIP
úvěrové operace Evropské investiční banky
(EIB). Za tímto účelem Komise rozšíří rozpoč-
tovou záruku EU v rámci mandátu EIB k po-
skytování úvěrů třetím zemím, a to celkem
o 5,3 miliard eur. EIB tak v letech 2014 až
2020 v rámci záruky EU poskytne až 32,3 mi-
liardy eur.

EIP představuje integrovaný rámec, který
umožní plnou spolupráci mezi EU, člen-
skými státy, partnerskými zeměmi, meziná-
rodními finančními institucemi, dárci a sou-
kromým sektorem. Zlepší způsob využívání
omezených veřejných finančních prostředků
a způsob, jakým veřejné orgány a soukromí
investoři spolupracují na investičních pro-
jektech.

Kdo má nárok na podporu
prostřednictvím EIP?

Orgány veřejného a soukromého sektoru
jsou oprávněnými protějšky a mohou podá-
vat investiční návrhy v rámci investičních
oken a podepsat dohody o záruce s Komisí,
s výhradou příslušných finančních posou-
zení prováděných externími nezávislými
odborníky pro Komisi. Investiční návrhy
musí: 
•  přispět k hospodářskému a sociálnímu

rozvoji se zaměřením na udržitelnost
a vytváření pracovních míst, zejména pro
mládež a ženy a zabývat se řešením zá-
kladních příčin nedovolené migrace;
(např. infrastruktura zahrnující energii,
vodu, dopravu, ICT, životní prostředí, so-
ciální infrastrukturu, lidský kapitál) a fi-
nancování ve prospěch mikropodniků,
malých a středních podniků. Zvláštní po-
zornost bude věnována rozvoji soukro-
mého sektoru;

•  maximalizovat pákový efekt soukromého
sektoru tím, že řeší problémy s investová-
ním;

•  doplňovat trh a další nástroje, zejména ná-
stroje financované z rozpočtu EU a člen-
ských států, včetně stávajících zařízení
a mandátů EIB;

•  podporovat cíle politik EU i rozvojové stra-
tegie partnerských zemí. �

Evropský plán vnějších investic – příležitost pro české firmy
Česká rozvojová agentura a MZV vyzvaly firmy, aby si připravily náměty investičních projektů, které by
mohl financovat Evropský fond pro udržitelný rozvoj, který patří do Evropského plánu vnějších
investic. Přinášíme základní informace k dané výzvě.



Od 19. září mohou malí, střední ale i velcí
podnikatelé získat zvýhodněné financo-
vání pro své energeticky úsporné pro-

jekty realizované na území ČR vyjma Prahy.
Program Úspory energie byl připraven Minis-
terstvem průmyslu a obchodu, které na něj
celkově vyčlenilo v rámci Operačního pro-
gramu pro konkurenceschopnost (OP PIK) 1,9
mld. korun ve spolupráci s Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Pod-
pora je poskytována ve formě bezúročných
úvěrů, subvence úrokové sazby komerčního
úvěru a finančního příspěvku na pořízení ener-
getického posudku.

„Jde o jeden z mála produktů, prostřednic-
tvím něhož mohou získat podporu podnikatelé
z cestovního ruchu. Vedle nich na ni dosáhnou
také podniky z oblasti zpracovatelského prů-
myslu, vodohospodářství, energetiky, staveb-
nictví a služeb,“ přibližuje podmínky pro-
gramu náměstek ministra Tomáš Novotný.

Bezúročné úvěry z programu Úspory ener-
gie bude možno využít například na zateplení
budovy určené k podnikání, na výměny kotlů,
osvětlení, zavedení systémů měření a regu-
lace energie, využití odpadního tepla a po-
dobně. Rovněž je možné získat úvěr na nákup
nových strojů a zařízení, které jsou energeticky
efektivnější.

Program nabízí všem podnikatelům bez
omezení velikosti bezúročné úvěry k financo-
vání jejich projektů zaměřených na energetické
úspory. Úvěry budou poskytovány až do výše
70 % způsobilých výdajů projektů a jejich výše
bude činit 1 – 75 milionů korun. Mohou mít až
desetiletou splatnost s možností odkladu splá-
tek jistiny až na 4 roky. Získání zvýhodněného
úvěru ČMZRB je podmíněno současným čer-
páním komerčního úvěru u některé ze spolu-
pracujících finančních institucí, a to v mini-
mální výši 20 % způsobilých výdajů projektu. 

Podnikatelé také mohou získat subvenci úro-
kové sazby komerčního úvěru určeného na
spolufinancování projektu, a to až do výše 10 %
tohoto úvěru, maximálně však 1,5 mil. Kč. Ža-
datelé budou moci rovněž získat finanční pří-
spěvek na pořízení energetického posudku,
který je nutné přiložit k žádosti o zvýhodněný
úvěr, a to až do výše 80 % výdajů na jeho zpra-
cování, maximálně však 250 tisíc Kč.

„Hlavní výhodou podpory podnikatelů for-
mou zvýhodněných úvěrů je oproti dotacím
jednoznačně jednoduchá forma podání žá-
dosti a rychlost jejího vyřízení. Podnikatelé se
mohou rovněž spolehnout, že na program je
alokováno dostatečné množství prostředků,
které je Ministerstvo průmyslu a obchodu při-
praveno v budoucnu ještě v případě potřeby

navýšit,“ dodává Jiří Jirásek, předseda před-
stavenstva a generální ředitel ČMZRB.

První výzva programu byla vyhlášena 19.
září 2017, a poběží až do 15. září 2020. Žádosti
přijímají veškeré pobočky ČMZRB. Podrobné
informace o programu a formuláře, včetně
výzvy, jsou k dispozici na webových stránkách
www.cmzrb.cz. Veškeré informace a dotazy
jsou připraveni předat a zodpovědět pracov-
níci ČMZRB. 

�  �  �
Malí a střední podnikatelé mohou také od 1.

června žádat o bezúročné úvěry a finanční pří-
spěvky na úhradu úroků pro své investiční pro-
jekty realizované na území celé ČR vyjma hlav-
ního města Prahy. Program EXPANZE připravilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci
s ČMZRB. Na podporu MSP bude v rámci Ope-
račního programu Podnikání a inovace pro kon-
kurence schopnost (OP PIK) vyčleněno celkově
8,8 mld. korun. Podnikatelé realizující projekt
v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměst-
nanosti (např. severní Morava, severní Čechy,
ale také města jako Kladno, Kutná Hora, Pří-
bram, Tábor, Hodonín) navíc budou moci získat
finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního
úvěru. Výše finančního příspěvku bude činit 7 %
komerčního úvěru, max. 700 000 Kč. �

Více na www.cmzrb.cz

Bezúročné úvěry podnikatelům 
na projekty zaměřené na energetické úspory

ENERGETIKABUDOV OBRANA
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Stále více zákazníků v Evropě
používá program sdílení
vozidel car2go v zahraničí

Flexibilní sdílení vozidel car2go využívá
stále více cestovatelů. V prvním čtvrtletí
vzrostl počet pronájmů během pobytu

v zahraničí o 80 procent na 33 000 jízd a dále
roste. Jedná se jak o cesty obchodních cestu-
jících, tak i o návštěvy turistů ve městech,
v nichž má car2go své zastoupení. Detailnější
pohled prozradí, že v Německu si sdílení vozi-
del oblíbili zákazníci, pocházející z jiných ev-

ropských lokalit s nabídkou programu car2go.
Počet pronájmů vzrostl v prvním čtvrtletí o 79
procent na 19 500 jízd. Také němečtí zákazníci
rádi využívají nabídku car2go v evropských
velkoměstech v Itálii, Španělsku, Nizozemí
a Rakousku. V této oblasti došlo k nárůstu o 80
procent na 13 500 jízd. Obecně tvoří segment
pronájmů při pobytu v zahraničí stále větší
podíl na celkovém počtu jízd v rámci pro-
gramu car2go a tento růst je přitom mimo-
řádně dynamický. Společnost car2go zvýšila
v uplynulém roce počet pronájmů o 40 pro-
cent na 22 milionů. Jednička na mezinárod-
ním trhu má na celém světě již více než 2,4 mi-
lionu zákazníků ve 26 lokalitách; v Evropě to je

více než 1,3 milionu zákazníků ve 14 lokalitách.
car2go je ideální formou mobility pro lidi, kteří
hodně cestují. Předseda představenstva spo-
lečnosti car2go Olivier Reppert k tomu říká:
„Bez ohledu na to, zda jste na dovolené, nebo
na obchodní cestě, při cestování v jiných měs-
tech vás potěší praktické a snadné využívání
nabídky car2go. Naši zákazníci se považují za
součást mezinárodní komunity, která ráda sdílí
automobily i za hranicemi své země.“ Díky
snadnému roamingu může každý zákazník
v Evropě využívat nabídku car2go v ostatních
evropských zemích. Zákazník musí jen jednou
vyjádřit souhlas s místními podmínkami po-
užívání a hned se může vydat na cestu. 

Lifestylový pick-up – Mercedes-Benz třídy X

Nový Mercedes-Benz třídy X přináší do
sériové výroby téměř beze změny pro-
gresivní design velmi obdivované stu-

die Concept X-CLASS, navíc přidává jedineč-
nou mnohostrannost, a proto skvěle poslouží
jako robustní terénní pick-up i městský life -
stylový či rodinný automobil. Třída X posouvá
hranice klasické kategorie pick-upů. Oceňo-
vané silné stránky středně velkého pick-upu
doplňuje o typické vlastnosti vozů Mercedes-
Benz, ať se jedná o jízdní dynamiku, komfort,
design, bezpečnost, síťové propojení nebo
rozsáhlou individualizaci. Mercedes-Benz tím
reaguje na měnící se potřeby i zájmy zákaz -
níků a otevírá segment pro nové skupiny kli-
entů. Na výběr jsou tři varianty výbavy, mo-
tory se čtyřmi a šesti válci, pohon zadních kol
a připojitelný nebo trvalý pohon všech kol,
šes tistupňová mechanická nebo sedmistup-
ňová samočinná převodovka. Nabídku do-
plňuje šest různých možností čalounění seda-
del včetně dvou variant kůže, tři ozdobná ob-
ložení přístrojové desky a rozmanitý sorti-
ment příslušenství, vyvinutého značkou Mer-
cedes-Benz. Třídu X si tak může každý záka-
zník změnit zcela podle vlastních potřeb
a představ, a to jak z hlediska vzhledu, tak
i funkčnosti, přičemž nabízený rozsah úprav
je mezi pick-upy bezkonkurenční.

Mercedes-Benz třídy X v přehledu

Mercedes mezi pick-upy: Mercedes-Benz
třídy X kombinuje typické vlastnosti pick-upu
– robustnost, funkčnost, zatížitelnost a prů-
chodnost terénem – s klasickými silnými
stránkami ryzího Mercedesu – designem,
komfortem, jízdní dynamikou a bezpečností.

Typický design SUV značky Mercedes-
Benz: Třída X se zařazuje do portfolia značky
Mercedes-Benz centrálně umístěnou hvěz-

dou, maskou chladiče se dvěma lamelami,
výrazně tvarovanou kapotou motoru a světlo-
mety, protaženými daleko do blatníků.

Kvalitní výbava na nové úrovni: Tři ozdo-
bná obložení pro přístrojovou desku, šest
možností čalounění sedadel včetně dvou va-
riant kůže s kontrastním prošíváním a dvě
barvy čalounění stropu nabízejí největší výběr
materiálů a barev v segmentu.

Pick-up pro rozmanitý osobní i pracovní
život: Základní varianta PURE pro klasicky ro-
bustní provoz, PROGRESSIVE pro vyšší ná-
roky na kvalitní výbavu a komfort a POWER
jako luxusní varianta pro městský životní styl.

Rozmanitá nabídka příslušenství Mercedes-
Benz pro individualizaci: Mercedes-Benz vyvi-
nul a navrhnul pro uvedení na trh mimo jiné
ozdobné rámy, boční rámy, pevnou nástavbu
nad ložnou plochu, různé kryty a bezpočet ře-
šení pro přepravu nákladu a jízdu v terénu.

Vysoké výkony se čtyřmi nebo šesti válci:
Při uvedení na trh budou na výběr dva vzně-
tové motory common rail X 220 d (120
kW/163 k) a X 250 d (140 kW/190 k) a – na vy-
braných trzích – jeden zážehový motor (122
kW/165 k). V polovině roku 2018 bude násle-
dovat vrcholný turbodiesel V6 (190 kW/258 k),
který zaujme vedoucí postavení v segmentu.

Potěšení z jízdy na úrovni osobního vozu:
Díky širokému rozchodu kol, komfortnímu na-
stavení odpružení, které je pro Mercedes ty-
pické, vinutým pružinám a kotoučovým brz-
dám s vnitřním chlazením vpředu i vzadu je
třída X prvním pick-upem, který nabízí výji-
mečné provozní vlastnosti nejen v terénu, ale
také na silnici.

Pohon všech kol pro jakýkoli povrch: Připo-
jitelný pohon všech kol 4MATIC s redukčním
převodem a na přání dodávanou uzávěrkou
diferenciálu na zadní nápravě zvládne jakýkoli
terén. Trvalý pohon všech kol rozšíří nabídku
v polovině příštího roku.

Bezpečnost s hvězdou: Stejně jako všechna
vozidla Mercedes-Benz, i třída X se vyznačuje
příkladnou výbavou v oblastech aktivní a pa-
sivní bezpečnosti. Její součástí je mimo jiné
aktivní brzdový asistent, asistent pro jízdu
v jízdním pruhu a asistent pro sledování do-
pravních značek.

První inteligentně síťově propojený pick-up:
Díky systému Mercedes me connect jsou ces-
tující ve třídě X vždy propojeni prostřednic-
tvím chytrého telefonu se svým vozidlem
a mohou zjišťovat užitečné informace, jako je
například poloha vozidla, nebo množství pa-
liva v nádrži, nebo se nechat navigovat „od
dveří ke dveřím“.

V rámci segmentu cenově atraktivní na-
bídka: Ceny Třídy X pro český trh budou k dis-
pozici v srpnu 2017. Uvedení na trh je pláno-
váno na listopad 2017. �

Společnost Mercedes-Benz Česká re-
publika je generálním dovozcem auto-
mobilů značek Mercedes-Benz, smart
a Fuso pro Českou republiku. Firma
působí na českém trhu od roku 1995
a jejím 100% vlastníkem je Daimler AG
se sídlem v německém Stuttgartu.
Společně se sítí autorizovaných de-
alerů zajišťují v ČR prodej a servis
osobních, dodávkových a nákladních
vozidel uvedených značek. Sester-
skými společnostmi jsou v ČR Merce-
des-Benz Financial Services ČR, která
zajišťuje financování a pronájem vozi-
del, a EvoBus Bohemia, která je zod-
povědná za prodej a servis autobusů
Mercedes-Benz a Setra.



Mercedes-Benz Trucks uvede v letoš-
ním roce na trh malou sérii prvních
těžkých nákladních vozidel pro roz-

vážkovou dopravu se zcela elektrickým poho-
nem. Po představení modelu Urban eTruck
s celkovou hmotností 25 tun a dojezdem až
200 km na IAA 2016 byly následně předány
první vozidla do rukou zákazníků. 

Stefan Buchner, vedoucí divize nákladních
vozidel Mercedes-Benz, k tomu říká: „Odezva
zákazníků po světové premiéře v září 2016 na
IAA byla vynikající. V současnosti jednáme
s 20 potenciálními zákazníky z odvětví likvi-
dace odpadu, potravinářského průmyslu
a logistiky. Zkušebním provozem malé série
nyní rychle učiníme další kroky směrem k no-
vému velkosériově vyráběnému produktu,
který začneme dodávat do roku 2020.“

Nulové emise, tichý provoz a užitečná
hmotnost 12,8 t jsou hlavními přednostmi
vozidla Urban eTruck, které nabízí přesvěd-
čivý koncept z hlediska hospodárnosti
a ochrany životního prostředí. Nejprve bude
zákazníkům v Německu – a později také v dal-

ších evropských zemích – předán nízký dvou-
ciferný počet vozidel. Automobily budou
plnit reálné přepravní úkoly. Cílem je pokra-
čovat v optimalizaci konceptu elektricky po-
háněného nákladního vozidla a nastavení
jeho systémů na základě reálného provozu
a požadavků ve spolupráci se zákazníky.
V rámci testů budou inženýři například peč-
livě sledovat jeho chování ve směnném pro-
vozu, doby nabíjení, režim provozu akumu-
látorů i možnosti dojezdu.

Stefan Buchner k tomu dodává: „V otázce
budoucích témat technického vývoje jsme
v automobilovém průmyslu stanovili speci-
fická měřítka, a to zejména v oblastech elek-
trické mobility, autonomní jízdy a konektivity.
Rok 2017 bude ve znamení realizace našich
plánů: Vyvíjíme vozidla a jejich systémy cíle-
vědomě, krok za krokem, aby při uvedení na
trh byly naprosto vyzrálé.“

Elektricky poháněné automobily s celko-
vou hmotností 18 a 25 tun budou vybaveny
chladírenskou, skříňovou, nebo valníkovou
nástavbou. Vozidla budou poskytnuta zákaz -

níkům k užívání po dobu dvanácti měsíců,
a to včetně speciálního nabíjecího zařízení,
které zohledňuje specifické požadavky
u těchto nákladních aut. Veškerý servis bude
zajišťovat oddělení jízdních zkoušek divize
Mercedes-Benz Trucks. Během uvedeného
období budou shromažďována data o jízd-
ních výkonech, provozních vlastnostech
a způsobech používání, přičemž získané po-
znatky budou porovnávány s očekávánými
parametry vývoje.

Urban eTruck je součástí rozsáhlé inciativy
divize Daimler Trucks v oblasti elektrického
pohonu. V roce 2017 bude v globálním mě-
řítku uvedena do provozu také malá série
lehkých užitkových vozidel Fuso eCanter
s elektrickým pohonem. Vybraným zákazní-
kům v Evropě, Japonsku a USA bude pře-
dáno 150 vozidel. Daimler Trucks tak pokrývá
různorodou škálu oblastí pro následné nasa-
zení elektricky poháněných nákladních vozi-
del na celém světě. 

Rostoucí urbanizace a ekonomická
bilance akumulátorové techniky
urovnávají cestu pro nákladní vozidla se
zcela elektrickým pohonem

Lepší kvalita vzduchu, nižší hladina hluku
a různá omezení vjezdu se staly důležitými
požadavky a podmínkami pro provoz ve vel-
kých metropolích po celém světě. V budouc-
nosti se stane nezbytností přepravovat zboží
v městských oblastech pro stále větší počty
lidí – a to pokud možno bez emisí a nehlučně.
Proto budou v mnoha aglomeracích zajišťo-
vat zásobování obyvatelstva potravinami
a nejrůznějším zbožím každodenní potřeby
užitková vozidla se zcela elektrickým poho-
nem. Razantní technický vývoj tento trend
podporuje. Daimler Trucks očekává, že mezi
roky 1997 a 2025 klesnou náklady na akumu-
látory nákladního vozidla se zcela elektric-
kým pohonem o faktor 2,5 – z 500 eur/kWh
na 200 eur/kWh. Zároveň vzroste hustota
energie dostupných akumulátorů v uvede-
ném období o stejný faktor z 80 Wh/kg jen na
200 Wh/kg. �

Těžké nákladní vozidlo s elektrickým pohonem podstoupí
zkušební provoz v rozvážkové dopravě
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Program sdílení vozidel car2go
car2go je lídrem na trhu v oblasti neomezeného
sdílení vozidel a 100% dceřinou firmou společ-
nosti Daimler AG. S konceptem sdílení vozidel
car2go si mohou zákazníci kdekoli a kdykoli pro-
najmout vozidla smart a Mercedes-Benz za vý-
hodné ceny (počítané za minutu pronájmu). Vy-
hledání, rezervace a úhrada za pronájem vozi-
del probíhají prostřednictvím chytrého telefonu.
Služba sdílení vozidel car2go je k dispozici od
roku 2008, a to v mezinárodním měřítku s 26 lo-
kalitami (14 lokalit v Evropě, z toho sedm v Ně-
mecku, jedenáct lokalit v Severní Americe
a jedna lokalita v Asii, konkrétně čínské město
Čchung-Čching). Zákazníci mohou v rámci Ev-

ropy a Severní Ameriky používat vozidla také
k cestám do zahraničí. Dosud bylo realizováno
více než 80 milionů případů pronájmu 14 000
vozidel. Počet zákazníků se vyšplhal na 2,4 mili-
onu. Ve třech lokalitách (Stuttgart, Amsterdam
a Madrid) jsou provozovány výhradně elektro-
mobily, v celkovém počtu 1350 vozidel. car2go
tak patří mezi největší poskytovatele služeb
v oblasti sdílení elektromobilů. Poskytovatel
služby sdílení vozidel má své sídlo ve městě
Leinfelden-Echterdingen u Stuttgartu. Provozní
činnosti v rámci Evropy má na starosti společ-
nost car2go Europe GmbH, společný podnik
koncernu Daimler a největší evropské půjčovny
automobilů Europcar. �
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