
Pátý ročník konference „Praxisforum
Geothermie.Bayern“ přilákal do Mni-
chova více než 200 účastníků, kteří se

zajímali o nejnovější vývoj v bavorské geo-
termii. Souběžně zde probíhal v atraktivní
hale BMW Welt také výroční Německý
geotermický kongres DGK 2017. Ten se
koná každoročně v Essenu a do bavorské
metropole zavítal poprvé jako ocenění Ba-
vorska, které je už tradičně v německé hlu-
binné geotermii nejaktivnější. Dvě třetiny
z již provozovaných 33 německých hlubin-
ných geotermických zařízení se nacházejí
v této spolkové republice. Také v mělké
geotermii, využívající tepelná čerpadla,
patří Bavorsko dlouhodobě k německé
špičce.   

Odborná fóra se zabývala technologiemi
hlubinného vrtání, indukovanou seismici-
tou, hospodárností a snižováním rizik hlu-
binných geotermických projektů a také
praktickými provozními otázkami jako jsou
preventivní opatření proti tzv. „scaling“ =
usazování minerálních látek z geotermické
vody na stěnách produkčních vrtů a v po-
norných čerpadlech.    

Témata zaměřená 
na další rozvoj hlubinné geotermie
Prof. Dr. Herbert Hofstätter z báňské uni-
verzity v rakouském Leobenu poukázal na
možnosti zavádění inovativních technolo-
gií vrtání a nutnost vysoce odborného
vzdělávání personálu i včasné informova-
nosti a komunikace všech stran, zúčastně-
ných na hlubinném projektu, včetně ser -
visních firem. Helmut Mangold ředitel IEP
Pullach, provozující geotermickou teplárnu
na jihu Mnichova, zdůraznil význam geo-
termické energie v oboru dodávek tepla,
které jsou pro úspěch Energiewende ještě
důležitejší než elektřina z geotermie. Při-
pomněl, že zatímco dodávky geotermické
elektřiny mají v Německu státem garanto-
vané výkupní ceny, geotermické teplo je
ekonomicky odkázáno samo na sebe. Také
vyzval k většímu propojování blízkých geo-
termických projektů teplovodním vede-
ním, které umožňuje synergické efekty -
vyšší hospodárnost i spolehlivost dodávek
pro uživatele. V těchto dnech už skutečně
probíhají konkrétní jednání o propojení
dalších mnichovských geotermických pro-
jektů Pullach a Grünwald. Lars Mattes z ra-
kouské RAG Energy Drilling upozornil na
potenciál firem, působících mnoha deseti-
letí v oboru ropy a plynu, pro další rozvoj
geotermie pomocí zavádění nových tech-
nologií. 

Bavorsko nejatraktivnějším regionem
střední Evropy
Už podruhé se v rámci konference uskuteč-
nilo fórum „Invest Geothermal“, jehož
cílem je vysvětlení šancí a rizik u investic
do geotermie a nalákání dalších investorů

do branže. Účastníky letošní pódiové di-
skuze, kterou moderoval Alexander Rich-
ter – prezident  International Geothermal
Association - byli například zástupci vý-
znamných investorů -  AUCTUS Capital
Partners AG, KS Orka Renewables a dále
pojišťovny NW Assekuranz. Hovořilo se
o pojišťovacích modelech a minimalizaci
rizika hlavně u hlubinných vrtů. 

Na investiční fórum volně navázala 7.
listopadu 2017 ve Frankfurtu nově zalo-
žená samostatná investiční konference IGC
Invest Geothermal, kterou uspořádala spo-
lečnost Enerchange spolu s International
Geothermal Association. Už letos se jí
zúčastnili „světoví hráči“ v geotermii – na-
příklad delegace z Indonésie. 

Indukovaná seismicita 

Bavorská molasová pánev se svými
ideálními podmínkami pro rozvoj hlubinné

geotermie není geologicky oblastí se zvýše-
ným rizikem tzv. indukované (vyvolané) sei -
smicity jako je tomu například ve Švýcar-
sku, kde kvůli seismickým událostem byly
pozastaveny projekty v Bazileji a St. Gal-
lenu. Přesto shodou okolností těsně před
konáním obou geotermických konferencí
v Mnichově došlo k lehkým otřesům o síle
2,4 stupně Richterovy stupnice v oblasti
geotermického projektu Poing na západě
Mnichova. Nikdo nebyl zraněn a lehce po-
škozena byla údajně jen jedna budova. Oka-
mžitě byl přerušen provoz místní geoter-
mické teplárny. Protože se jednalo o opako-
vaný jev – naposledy tamtéž v prosinci 2016
o síle 2,1 stupně Richterovy stupnice - byla
události věnována poměrně velká pozor-
nost. Teprve několik týdnů po konferenci
bylo znaleckým posudkem konstatováno,
že k sesmické údálosti nedošlo v souvislosti
s geotermickým provozem, který tak byl
opět obnoven. Na obou konferencích se vě-
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Německá vrtná souprava na
geotermickém vrtu v bavorském
Holzkirchenu

Pramen: Zdeněk Fajkus



novalo této problematice několik odbor-
ných prezentací a dále se intenzivně pracuje
na zdokonalování monitorovacích seismic-
kých systémů. Do budoucna totiž význam
prevence proti seismickým událostem
v geotermii ještě vzroste v souvislosti s roz-
vojem petrotermální geotermie (EGS).

Ambiciózní plány města Mnichova

Bavorská metropole vyhlásila již dříve cíl
dosažení výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů ve vlastních kapacitách po Evropě,
odpovídající kompletní spotřebě Mnichova
do roku 2025 a dále pokrytí veškeré mni-
chovské spotřeby tepla z obnovitelných
zdrojů do roku 2040. V poslední době proto
komunální podnik Stadtwerke München
(SWM) výrazně zvýšil svou angažovanost
také v oboru geotermie, která je pro tento
záměr klíčová. Loni koupil dvě fungující geo-
termické elektrárny na jihovýchodním okraji
Mnichova - každou o výkonu 5,5 MWel. Dále
SWM provedl podrobný 3D-sesmický prů-
zkum centra Mnichova, který zřejmě nemá
ve světě obdoby. Podrobně si tak zmapoval
geologické podzemí metropole a vytvořil je-
dinečné výchozí podmínky pro přinejmen-
ším pět dalších geotermických projektů do
roku 2025. Začátkem roku 2018 zahájí SWM
hloubení hlubinných vrtů v jižní části Mni-
chova – a to nejblíže k centru města - ze
všech dosavadních mnichovských geoter-
mických projektů. Před dokončením je vý-
stavba geotermické teplárny ve Freihamu
na západním okraji bavorské metropole. 

Další projekty v Bavorsku

Také geotermický projekt v Holzkirchenu
na jihovýchod od Mnichova byl letos pro-
hlášen za úspěšný neboli „fündig“. Nyní
probíhá v Holzkirchenu stavba geoter-
mické elektrárny/teplárny, která by měla
umožnit první dodávky tepla do sítě již
v roce 2018.  

V říjnu 2016 bylo zahájeno hloubení prv-
ního vrtu zatím největšího bavorského
geotermického projektu Weilheim asi pa-
desát kilometrů jihozápadně od Mnichova,
jehož investorem je italský energetický

koncern ENEL. Plánovaná kapacita 26 MW
elektřiny má být v německé geotermii
s odstupem největší a stačí k zásobování
téměř 200 tisíc obyvatel elektřinou! 

V těchto dnech byla také bohužel zveřej-
něna zpráva, že ani na druhý pokus po čty-
řech letech se nenašlo dostatečné množství
geotermické vody u projektu Geretsried.
Čerpací zkoušky prokázaly vydatnost geo-
termické vody jen okolo 20 litrů za sekundu,
a to ještě nepravidelně, místo nutných sta-
bilních nejméně 50-60 l/s. Nic tak nebyla
platná vysoká teplota geotermické vody až
169 °C – jedna z nejvyšších v Bavorsku.

Rámcové podmínky pro geotermii
v Německu jsou velmi dobré 
V loni schválené novele zákona o podpoře
výroby energií z obnovitelných zdrojů (EEG
2016) bylo potvrzeno zvýhodnění geoter-
mie vůči ostatním obnovitelným zdrojům.
Spolková vláda tak zohlednila nižší pokrok
komercializace oboru geotermie  a její pod-
statně delší projektový cyklus okolo 8-10 let
ve srovnání např. se solárními technolo -
giemi a větrnými elektrárnami. Investiční
jistota v hlubinné geotermii byla dále vý-
razně zvýšena potvrzením dosavadní vý-
kupní sazby 25,2 centů za 1 kWh elektřiny,
vyrobené z hlubinné geotermie. Ta je jed-
nou z nejvyšších na světě. Zároveň bylo
odsunuto zahájení meziročních degresí
této výkupní sazby o 5 % z původního
1. ledna 2018 až na 1. leden 2021. Geoter-
mie byla navíc spolu s bioplynovými stani-
cemi a vodními elektrárnami vyňata z aktu-
ální povinnosti zúčastňovat se "výběrových
řízení" na výstavbu nových energetických
kapacit z obnovitelných zdrojů. Tato roz-
hodnutí jsou výrazem zájmu vlády o další
rozvoj geotermie, která je jako jedna z mála
obnovitelných energií schopná pokrývat
elektrický výkon pro základní zatížení bez
ohledu na rozmary počasí. 

Existují i dvě překážky 
pro geotermii v SRN
Na druhé straně existují dvě okolnosti,
zbytečně brzdící rozvoj geotermie v Ně-

mecku. V prvé řadě se jedná o pokračující
dopady zhoubné asi pětileté veřejné di-
skuze v Německu o zákazu hydraulického
štěpení hornin tzv. „frackingu“ (neboli „hy-
draulic fracturing“). Jedná se o technolo-
gii, běžně používanou v USA k těžbě tzv.
břidličného plynu a ropy a téměř 60 let
také zcela bezpečně aplikovanou u těžby
plynu v severním Německu. Výsledkem je
balík zákonů v podstatě zakazující použí-
vání „frackingu“ v Německu. Do části zá-
konů – týkající se ochrany podzemní vody
- byla bohužel zahrnuta i geotermie, což
výrazně protahuje již tak dlouhou příprav-
nou fázi geotermických projektů. Přitom
u geotermie v Německu se „fracking“
zatím nepoužívá, neboť to z důvodu míst-
ních geologických podmínek není nutné. 

Druhou – zcela nečekanou – a velmi ne-
příjemnou překážkou je nedávno zvěřej-
něný novelizovaný zákon o výběru lokality
(Standortauswahlgesetz-StandAG) pro poz-
dější rozhodování o umístění trvalého pod-
zemního úložiště jaderného odpadu z ně-
meckých elektráren. Celé rozsáhlé oblasti
Německa jsou tak rezervovány pro konečné
rozhodnutí o stálém úložišti, které se ovšem
očekává až kolem roku 2030. Na těchto úze-
mích je pozastaven nebo podstatně ztížen
jakýkoliv geologický průzkum včetně geo-
termie. Prezident Spolkového svazu geoter-
mie BVG - Dr. Erwin Knapek veřejně apelo-
val na politiky, naposledy na geotermickém
kongresu GDK 2017 v Mnichově, aby tento
zákon výrazně zmírnili a vyňali z něj přinej-
menším městské aglomerace typu Mni-
chova, pod kterými logicky stejně nikdy ulo-
žiště nebudou umístěna.    

Česká firma MND Drilling & Services
je činná v geotermii
Výběrových řízení na hlubinné geoter-
mické projekty v Německu a sousedních
zemích se často zúčastňuje také renomo-
vaná jihomoravská vrtná společnost MND
Drilling & Services a.s. Lužice ze skupiny
KKCG, která v posledních pěti letech pro-
vedla několik vrtů v Německu i v oboru
ropy a plynu a získala si pověst spolehli-
vého vrtného kontraktora. Disponuje něko-
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Cerro Pabellon, Chile – první geotermická elektrárna v Jižní Americe, zároveň s nejvyšší nadmořskou výškou na světě – 4500 metrů nad mořem. 
Pramen: YouTube/ENEL
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lika moderními vrtnými soupravami Ben-
tec německé výroby a zkušenými vrtnými
osádkami. I v náročném německém pro-
středí je tak plně konkurenceschopná. Nyní
hloubí se svou nejtěžší vrtnou soupravou
Bentec 450 první vrt s délkou okolo 5000
metrů pro geotermický projekt ve fran-
couzském Vendenheimu u Štrasburgu.

Světové kapacity hlubinné geotermie
rostou jako houby po dešti 
V Německu činí celkový výkon všech goeter-
mických elektráren necelých 40 MWel za-
tímco výkon nově zprovozňovaných geoter-

mických elektráren v USA, v Indonésii nebo
na Filipínách činí v jednotlivých případech
i stovky megawatt elektřiny. Před několika
měsíci byla v Chile v nadmořské výšce 4500
metrů zprovozněna nejvýše položená geo-
termická elektrárna světa Cerro Pabellon
s výkonem 48 MWel – je to první geoter-
mická elektrárna v Jižní Americe. Hlavním
investorem byl italský energetický obr ENEL.

Největší potenciál 
má petrotermální geotermie
Odborníci odhadují, že asi 95 % veškerých
využitelných kapacit hlubinné goetermie

se na světě nachází v tzv. petrotermální
geotermii, která využívá zemského tepla
akumulovaného v podzemí zejména
v krystalických horninách. Na rozdíl od
hydrotermálních systémů, které i v Bavor-
sku využívají přírodních zdrojů geoter-
mické vody, jsou petrotermální systémy
založeny na vstřikování vody z povrchu
do podzemí a po jejím ohřátí opět čerpání
na povrch k energetickému využití. Tyto
systémy – nazývané také EGS (Enhanced
Geothermal System) nebo „Hot Dry
Rock“ představují obrovský potenciál
a energetickou šanci pro země jako je
USA, Německo, ale také možná ČR. Nej-
známějším pilotním projektem tohoto
druhu v EU je původně výzkumný a nyní
komerčně využívaný alsaský Soultz sous
Forêts. Nedávno byl zahájen v USA pro-
jekt Berkeley Lab - národní výzkumné la-
boratoře v Kalifornii, který pozorně sledují
odborníci na geotermii z celého světa. Je
zacílený na odstranění technických bariér
pro komercializaci EGS systémů. Projekt,
na kterém participuje dalších 7 americ-
kých laboratoří a šest univerzit zveřejní
výsledky pomocí systému FORGE – Fron-
tier Oservatory for Research in Geother-
mal Energy. Technologie EGS má jen
v USA celkový potenciál dodávek čisté
geotermické energie až pro 100 milionů
domácností.   

Příští geotermické konference 

Šestý ročník konference Praxisforum Geo-
thermie.Bayern se bude konat v Mnichově
ve dnech 16. – 17. října 2018 (www.praxis-
forum-geothermie.bayern). Německý geo-
termický kongres DGK 2018 se vrací do Es-
senu ve dnech 27. - 29. listopadu 2018. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
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Přehled TOP 10 nejdůležitějších zemí světa z hlediska instalovaných kapacit v hlubinné geotermii
(zelená) a dále již budovaných a schválených projektů (šedá), čtyři země patří do "klubu
s instalovanou kapacitou nad 1 GW". Pramen: ThinkGeoEnergy

Vrtná souprava MND Drilling & Services typu Bentec 450 na
geotermickém vrtu v Německu. Pramen: MND Drilling & Services
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Mezigenerační výměna manažerů
je doslova na spadnutí a firmy
jsou nuceny byznysové, fi-

nanční, servisní, manažerské, pracovní
a komunikační modely měnit doslova za
pochodu. Řada firem a jejich konkurentů
si totiž čím dál tím více uvědomuje, že
nástup generace Y je nevyhnutelný a je-
jich příchod jim může přinášet rychlejší
růst i světový úspěch. Neřešení mezige-
nerační otázky XY naopak přináší vznik
komunikačních bariér, neboť obě sku-
piny často působí, že jsou z jiného světa
a mluví jiným jazykem. 

Právě proto spustil Klub mladých ma-
nažerů ČMA půlroční pilotní mentorin-
gový program XY-Transfer, jehož cílem
je nejen samotné sdílení zkušeností mezi
jednotlivými generacemi a překlenutí pr-
votních manažerských problémů, ale
také pomoc při uplatňování moderních
trendů v oblasti managementu. 

„Víme, že obě skupiny spolu chtějí ko-
munikovat. Manažeři generace Y
mnohdy přímo prahnou po seberozvoji
a stojí o zkušenosti svých seniorních pro-
tějšků. Tímto způsobem tak dokážeme
oba světy vzájemně lépe přiblížit,“ vy-
světluje Vilém Vrba, předseda Klubu
mladých manažerů a autor projektu XY-
Transfer.

Do pilotního projektu se v roli mentorů
zapojily například takové osobnosti jako
přednosta centra IKEM prof. Jan Pirk
nebo generální ředitelé Tomáš Peťovský
z UBER, Jaromír Hájek z Lease Plan, Petr

Choulík z Linde Gas, předseda předsta-
venstva AUTOCONT Jaroslav Biolek,
členka představenstva Plzeňského Pra -
zdroje Drahomíra Mandíková, chairman
společnosti M.C.Triton Luděk Pfeifer
nebo generální ředitel české agentury na
podporu obchodu Czech Trade Radomil
Doležal či generální ředitel Českomorav-
ské záruční a rozvojové banky Jiří Jirá-
sek.

Podle Pavla Kafky, prezidenta ČMA, by
se platforma XY-Transfer mohla stát ši-
rokou platformou podpory manažer-
ských talentů, která by se do budoucna
nemusela omezovat pouze na zkušenosti
z České republiky, ale mohla by zpro-
středkovat i zkušenosti na mezinárodní
úrovni.

Šestnáct mentorů a šestnáct mentees
z řad členů České manažerské asociace
a dalších spřízněných firem vybrala od-
borná komise na základě přijatých při-
hlášek.

Mentoringový program bude probíhat
formou pravidelných setkávání se jed-
notlivých dvojic a v květnu příštího roku
uspořádá Česká manažerská asociace
závěrečný hodnotící workshop, kde sou-
časně vyhlásí druhou vlnu programu.
Česká manažerská asociace v průběhu
realizace pilotního projektu přiblíží v pra-
videlných zprávách profily dvojic a prů-
běh programu.  �

Veronika Žuravcová
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Mileniálové mění zavedené pořádky ve firmách
Mají velké ambice, prahnou po seberozvoji, chtějí více nezávislosti a do několika let ovládnou celý
pracovní trh. Odmítají se podřídit direktivnímu řízení firem a mění desítky let zažité společensko-
ekonomické pořádky. Klíčové zkušenosti ale chtějí mileniálové získat od současných seniorních
manažerských špiček. K přenosu mezigeneračních zkušeností jim má pomoci nový mentoringový
program XY-Transfer, který spustila Česká manažerská asociace.

Jubilejní ročník soutěže
MANAŽER ROKU ocení
manažery uplynulého čtvrtstoletí
Řídicí výbor soutěže MANAŽER ROKU na
svém zasedání rozhodl o podobě 25. roč-
níku soutěže. Slavnostní uzavření čtvrtsto-
letí proběhne oceněním českých manažer-
ských osobností, které byly vyzdvihnuty
v průběhu dvaceti pěti let soutěže. Mimo-
řádně proto nebudou probíhat nominace
finalistů. 

„25. ročník soutěže, který příhodně pro-
bíhá v roce stého výročí založení republiky,
je ideální příležitostí ohlédnout se zpět
a připomenout si, co vše se v českém ma-
nagementu událo,“ přiblížil podobu připra-
vovaného ročníku Pavel Kafka, prezident
České manažerské asociace. 

Soutěž MANAŽER ROKU od roku 1993
zviditelňuje a vyzdvihává vynikající vý-
sledky práce manažerů v České republice.
U vzniku soutěže stály Česká manažerská
asociace, Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů a Svaz průmyslu
a dopravy ČR. Poslední dva zmínění vyhla-
šovatelé se v roce 2018 budou soustřeďo-
vat na sté výročí průmyslu v ČR, a z toho
důvodu se rozhodly od soutěže odstoupit.  

Slavnostní ceremoniál k 25 letům sou-
těže proběhne 19. dubna 2018 za účasti
předních českých manažerů, politické re-
prezentace a významných osobností České
republiky.

Generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek,
v pozadí účastníci programu XY-Transfer

Drahomíra Mandíková, Board Member of Corporative Affairs Director for
Czech and Slovakia, Plzeňský Prazdroj, v pozadí Vilém Vrba, předseda
Klubu mladých manažerů ČMA



Jedním z klíčových předpokladů spo-
lečnosti je fakt, že v příštím roce bude
častěji docházet k řetězení jednotli-

vých útoků. Například klasický DDoS útok
tak bude mít pouze krycí úlohu a zahalí
skutečný pokus o průnik do systému. Po-
kročilejší principy využití pak odborníci
očekávají u neméně populárního ransom-
waru. Zásadní roli bude hrát i ovladatel-
nost Internetu věcí na dálku, od zneužívání
jednoduchých IoT zařízení po útoky na
komplexní zařízení jako například auta. Na-
dále bude z hlediska rizik hrát silnou roli
cloud, stále širší zapojení mobilního Inter-
netu a dat pak vytvoří nová rizika právě
v této oblasti. Regulace sice vyvolají zvý-
šený tlak a změnu přístupů, univerzálně
úspěšným řešením však nebudou. Mezi
hlavní bezpečnostní trendy, které společ-
nost vnímá jako klíčové pro příští rok, patří:

Řetězení hrozeb

V roce 2018 bude docházet k tzv. řetězení
útoků, kdy například klasický DDoS útok
poslouží pro krytí zkoumání otevřených
portů a topologií firemních sítí, čímž za-
kryje skutečný pokus útočníka o průnik do
daného systému. „V rámci prevence tako-
vých útoků bude důležité zlepšit detekční
nástroje a jejich propojení do systému na-
příklad typu SIEM. Ten na základě určitých
informací dokáže správce systému včas in-
formovat už o samotném pokusu útočníka
proniknout do systému, a samozřejmě pak
i o skutečném průniku,“ uvádí Zbyněk
Malý, konzultant pro oblast bezpečnosti
společnosti Anect.

S nárůstem podobných útoků lze očeká-
vat také další růst poptávky po specialis-
tech a odbornících, kteří budou schopni
tyto informace správně vyhodnotit a na
nedovolené vniknutí rychle reagovat.

Ransomware se představí
v sofistikovanější podobě

V roce 2018 i nadále poroste četnost ran-
somwarových útoků, které ale budou více
využívat tichého způsobu napadení. Po in-
filtraci škodlivého kódu se bude tento kód
snažit proniknout na síťové disky a získat
vyšší přístupová oprávnění. Zašifrování sí-
ťových disků se pak projeví až po určité
době tak, aby byly napadeny i případné zá-
lohy způsobem, kdy již nebude možné zá-
ložní data znovu obnovit. Tak získá útočník
lepší pozici pro vydírání poškozeného sub-
jektu.

V současné době je nejvíce útoků vydě-
račských virů vedeno na systémy používa-
jící Windows. Do budoucna se dá předpo-
kládat, že se ransomware útoky stanou
multiplatformní – řada serverů běží napří-
klad na různých variantách Linuxu a hodně
uživatelů používá hardware i operační sy-
stém od Apple. Velký útok se dá očekávat
i na mobilní zařízení, telefony a tablety po-
užívající systémy Android nebo Apple
(iOS).

„Za preventivní opatření před útoky to-
hoto typu považujeme větší míru imple-
mentace honeypotů, sandboxů a podob-
ných zařízení, která jsou zaměřená pře-
vážně na koncové počítače. Právě ty jsou
totiž tou pomyslnou vstupní branou pro in-
filtraci sítě,“ uvádí Zbyněk Malý a dále do-
dává, že v návaznosti na tyto kroky by
mělo být naprostou samozřejmostí po-
stupné a trvalé zvyšování bezpečnostního
povědomí všech uživatelů.

Útoky na nejslabší článek 
v řetězu bezpečnosti
Zvýší se také výskyt sociálního inženýrství,
kdy útočníci využijí nejslabšího článku

v bezpečnosti IT – člověka. Je tedy nutné,
aby firmy kladly velký důraz na zvýšení po-
vědomí svých zaměstnanců, ale i partnerů
a spolupracovníků o bezpečnosti ICT. Uži-
vatelé by si pak měli uvědomit, že ne
všechny požadavky a úkoly, které mají
denně na starosti, jim zadala opravdu
oprávněná osoba z dané firmy.

Letadlo, auto i ledničku 
– to vše půjde ovládnout na dálku
Předpovědi různých analytiků, že se Inter-
net věcí (tzv. IoT) stane fenoménem blízké
budoucnosti, byly pravdivé. V současnosti
je IoT jednou z nejrychleji rostoucích ob-
lastí v IT světě, zahrnující moderní přístroje,
které je možné ovládat na dálku přes inter-
net. Ještě než vyrazíte domů ze zaměst-
nání, můžete tak třeba přes telefon pustit
klimatizaci nebo rozsvítit příjezdové světlo.

Vzdálené ovládání, sledování a kontrolo-
vání nejrůznějších zařízení však má i své
stinné stránky. Útočník může na dálku na-
příklad navést letadlo k zemi, ovlivnit cho-
vání automobilu či jiného dopravního pro-
středku, nebo získat přístup k různým zaří-
zením v domácnosti, která mohou být zneu-
žívána i pro šmírování, či třeba čistě pro vý-
početní výkon dostupný pro tvorbu botne-
tových operací. Útoky na IoT, případně
SCADA systémy budou vzhledem k tomu,
že tyto systémy často nevyužívají šifrova-
ného spojení nebo jejich výrobci nemají za-
jištěnou dostatečnou kontrolu zabezpečení,
ještě četnější a případné odposlechy zaří-
zení i přímé napadení se stane snadnějším.

Masivní přechod na cloud 
změní způsob ochrany
Cloud computing nezůstal pouze u myš-
lenky, že bude navždy zastávat alterna-

Před kybernetickými útoky se neschováme, 
zesílí i regulace zabezpečení dat
Společnost Anect zveřejnila své předpovědi pro rok 2018 v oblasti kybernetické bezpečnosti.
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tivní roli vůči zavedeným procesům
správy firemního IT. A ačkoliv prozatím
nemá zcela jednoznačné dominantní po-
stavení, dochází v posledních letech
k masivní migraci a využívání těchto slu-
žeb.

Vzhledem k jejich růstu bude ochrana
perimetru tak, jak ji známe v současnosti,
více či méně potlačena. Je tedy zřejmé, že
od ní bude potřeba přejít na ochranu da-
tacenter a databází s důrazem na ochranu
koncových zařízení včetně mobilních tele-
fonů, tabletů a BYOD zařízení. I z těchto
důvodů tak bude v budoucnu kladen velký
důraz na pořizování logů a jejich vyhod-
nocování, které s dalšími technologiemi,
jako je třeba sledování toku dat v síti,
může odhalit potenciální hrozbu.

„Doposud při útocích docházelo k vy-
užití otevřených portů na firewallu, kvůli
čemuž se infikovala počítačová síť a útoč-
ník se pokoušel například odposlechem
nebo známými zranitelnostmi získat ad-
ministrátorské přístupy. Aktuálně, viz ne-
dávné útoky ransomwaru WannaCry,
Petya a dalších, je útok veden na koncové
stanice a uživatele, neboť perimetrová
ochrana cloudových datacenter je na
velmi vysoké úrovni,“ uvádí Ivan Svo-
boda, poradce pro kybernetickou bezpeč-
nost ve společnosti Anect.

Například útok WannaCry využíval kon-
krétně dvě cesty – neaktualizovaných sy-
stémů a neznalosti uživatele. Tedy buď
využil známou zranitelnost systému a po-
mocí nakažené webové stránky pronikl
do koncové stanice, nebo čekal na chybu
uživatele (spuštění zavirované přílohy
v e-mailové zprávě).

Útoky na mobilní platformy

Donedávna byly kybernetické útoky ve-
deny primárně přímo na servery obsahu-
jící kritická či jinak zajímavá data, pří-
padně poskytující kritické služby, nebo
pak na klasické koncové nástroje v po-
době osobních počítačů. To se v poslední
době mění s výrazným nárůstem využití
mobilních platforem, jako smartphony
a tablety, namísto nebo vedle koncových
osobních počítačů, a to jak v soukromé,
tak i ve firemní a státní sféře.

Tyto platformy představují lákavý cíl
pro různé typy útočníků a různé typy
útoků. A to zejména proto, že jsou využí-
vány pro přímý přístup k citlivým firem-
ním systémům (e-mail, intranet, stále čas-
těji i CRM či ERP systémy apod.), a záro-
veň jsou na nich ukládána či zpracová-
vána další data včetně obchodních infor-
mací.

Bezpečnost na mobilních zařízeních
většinou není řešena komplexně, protože
zatím nedošlo ke změně vnímání této
platformy jako kritického prvku. Naopak
je zde bezpečnostní prvek často podceňo-
ván a uživatelé mají mylné představy, že
pro její zachování stačí např. používat
mobilní antivir, MDM nebo nástroje
Apple.

Uživatelé by si měli do budoucna dát
pozor zejména na následující typy útoky:
•  Metody sociálního inženýrství
•  Podvodné Wi-fi sítě
•  Falešné mobilní aplikace
•  Phishingové útoky pomocí SMS zpráv

(tzv. SMishing) či chatovacích aplikací

Zesílí i regulace

V minulých letech nebyla oblast bezpeč-
nosti příliš řízena a vynucována státní či
sektorovou regulací. Výsledkem toho je
současný stav, kdy neustále narůstají
ztráty z kybernetických útoků, vzrůstá
počet úspěšných krádeží osobních dat
a celkově narůstá i objem informačních
a kybernetických rizik. Jednotlivé státy
včetně EU, ale i samotná komerční sféra
na tento trend začínají stále častěji re-
agovat a za účelem zlepšení tohoto
stavu požadují přísnější restrikce.

Na úrovni ochrany kritické infrastruk-
tury, která je důležitá pro fungování ži-
vota celého státu, všech občanů i firem,
se jedná např. o stávající zákon o kyber-
netické bezpečnosti, kde je již připra-
vena novelizace, která postupně rozši-
řuje působnost do dalších odvětví spo-
lečnosti. 

Zahrnut bude např. sektor zdravotnic-
tví či elektronické služby. Příští rok pak
vstoupí v účinnost i nařízení GDPR,
které řeší ochranu osobních údajů. Dále
se pracuje na zavedení regulace ePri-
vacy, PSD2, eIDAS a dalších.

„Je zajímavé, že i komerční firmy si
čím dál tím více uvědomují důležitost
a závažnost informační bezpečnosti.
V praxi pozorujeme, že třeba v automo-
bilovém průmyslu velké korporace od
svých subdodavatelů požadují potvrzení
o tom, že se o bezpečnost informací do-
statečně dobře starají. Nejčastěji se při-
tom jedná o požadavek prokázání certi-
fikace podle ISO 27000,“ uzavírá Zbyněk
Malý. �

Produktivita práce dosahuje v sou-
časnosti v Česku pouze 77 procent
úrovně Německa. Za posledních 10

let vzrostla o pouhých 6 procent. Nárůst
produktivity práce je přitom spojován
především se zaváděním nových techno-
logií, kde se ochota českých firem je přijí-
mat dlouhodobě pohybuje na úrovni
téměř 90 % našeho západního souseda.
Důvodem tohoto rozporu je nízká míra je-
jich praktického využití způsobená ze-
jména nedostatečnou podporou při jejich
zavádění a nízkou motivací zaměstnanců
je aktivně používat. Údaje vyplývají z ana-
lýzy ekonoma Aleše Michla, kterou před-
stavil na konferenci Čas digitálních týmů.

„To, že firma nakoupí nejnovější tech-
nologie, ještě automaticky nemusí zna-
menat, že tím zvýší svou produktivitu
práce. Základním předpokladem toho
totiž je, aby zaměstnanci firmy tyto tech-
nologie skutečně začali využívat. K tomu
jim ale nepostačí samotné technické vy-
bavení, potřebují také chytrý software,
který jim umožní naplno využít potenciál
technologií, a zároveň i lepší edukaci
a podporu ze strany zaměstnavatele,“

uvádí Aleš Michl. Podle něj by dnešním
tempem růstu produktivity práce Česko
dohnalo Německo nejdříve za 40 let.
Firmy se přitom již nyní potřebují vyrov-
nat s rostoucími nároky na výši mezd,
které se dnes v ČR pohybují na zhruba
30 % Německa a jen v několika následují-
cích letech pravděpodobně skokově
vzrostou téměř na polovinu.

V dnešní době tráví tzv. znalostní pra-
covníci v průměru 37 % pracovního času
na schůzkách. „Připočteme-li k tomu ještě
čas na cestování, jsme zhruba na polo-
vině pracovní doby. Tento čas i náklady
na cestu by přitom pracovníci mohli
snadno ušetřit díky častějšímu využívání
možností digitální spolupráce. Kromě tra-
dičních nástrojů pro vzdálenou spolu-
práci jako e-mail nebo telefon se nabízejí
i moderní videokonferenční řešení, která
díky audiovizuálnímu kontaktu a mož-
nosti sdílet a společně upravovat doku-
menty dokážou nahradit řadu klasických
schůzek,“ uvádí Jan Račanský, specialista
na komunikaci a spolupráci společnosti
Anect. Zaměstnanci ale tuto možnost
zatím mnohdy nechtějí využívat z důvodu

kolísavé kvality přenosu zvuku a obrazu
a omezeného okruhu uživatelů, se kte-
rými se mohou spojit. Právě na tento
problém reaguje nový nástroj společnosti
Anect Awow online schůzky, který podpo-
ruje jak specializované videokonferenční
systémy, tak klasické PC prostředí a mo-
bilní platformy.

Adam Kempný, konzultant společnosti
Anect, pak upozornil na to, že ve firmách
často panuje i opačný nesoulad mezi
úrovní hardwarového a softwarového vy-
bavení. Důležitou roli při prosazování no-
vých technologií ve firmě pak hraje také
dostatečná motivace zaměstnanců k je-
jich používání. „Nástroje pro digitální
spolupráci mohou významně přispět
nejen ke zvýšení produktivity práce, ale
také poskytnout pracovníkům daleko
větší flexibilitu a lepší možnosti skloubit
práci se soukromým životem. Řadu věcí
totiž díky nim snadno zvládnout vyřídit
i z domácí kanceláře nebo třeba na ces-
tách,“ říká Jan Račanský. Firmy ovšem
musejí být ochotné tyto flexibilní formy
spolupráce svým zaměstnancům umož-
nit. � 31
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Pane řediteli, Parlamentní institut je specific-
kým pracovištěm pro Poslaneckou sně-
movnu a Senát Parlamentu České republiky.
Na co vše se zaměřuje?

Primárně se zaměřuje na poskytování od-
borných informací pro poslance a senátory.
Cílem práce PI je vytváření studií a analýz na
základě dotazů členů parlamentu. Ve své
práci musíme zaručit nestrannost poskytova-
ných informací a jejich odbornou kvalitu. Při-
spíváme tak k tomu, že v rámci plnění funkcí
parlamentu, zejména kontrolní a legislativní,
mají poslanci a senátoři přístup k nestran-
ným a odborným informacím. Tím je zaru-
čena pluralita informací potřebná pro posu-
zování materiálů předkládaných poslancům
vládou i jinými zájmovými skupinami. Pro-
tože se PI přímo nepodílí na rozhodovacím
procesu a nemá na projednávaných záleži-
tostech žádný zájem, může zaručit, spolu
s dalšími pracovními postupy, nestrannost
svých informací. Tato činnost se obecně na-
zývá parlamentní či legislativní výzkum
a pracoviště podobná PI najdeme ve všech
demokratických parlamentech.

Konkrétně se zaměřujeme na poskytování
informací z oblasti práva, ekonomie, politolo-
gie, historie a dalších příbuzných oborů.

Kromě parlamentního výzkumu se věnu-
jeme také oblasti evropských záležitostí a ob-
lasti komunikace a vzdělávání, která je zamě-
řená na veřejnost.

Přibližte nám jeho historii.
PI vznikl v roce 1991 jako součást admini-

strativy Federálního shromáždění. Došlo
k tomu na základě iniciativy skupiny pos-

lanců, kteří pociťovali v době začínající poli-
tické, ekonomické a sociální transformace
nedostatek informací ke své práci. Předobra-
zem PI byla výzkumná služba Kongresu USA,
která také v počátcích činnosti poskytla PI od-
bornou i materiální pomoc. Odborná spočí-
vala ve školeních tehdejších výzkumných
pracovníků, materiální především v poskyt-
nutí odborné literatury a technického vyba-
vení.

Po rozpadu Československa se PI stal, spo-
lečně s Parlamentní knihovnou, součástí
Kanceláře Poslanecké sněmovny. Specifikem
obou těchto pracovišť je, že své služby po-
skytují jak Poslanecké sněmovně, tak Senátu.

Od počátku své existence jsme tedy součástí
parlamentní administrativy. 

V roce 1998, kdy započala hlavní etapa vy-
jednávání o našem členství v EU, a Parla-
ment se musel zabývat aproximací evrop-
ského práva, bylo rozhodnuto, že za tuto čin-
nost bude v odborné rovině odpovědný
právě PI. Po vstupu ČR do EU byl následně
PI rozdělen do tří oddělení. 

Uvedl jste, že PI je rozdělen do tří oddělení.
Na co se především specializují?

Oddělení všeobecných studií se věnuje
původnímu záměru PI, tedy parlamentnímu
výzkumu. Oddělení pro záležitosti Evropské
unie slouží jako odborné zázemí pro výbor
pro evropské záležitosti a poskytuje mu in-
formace pro projednávání návrhů Evropské
unie. Tento výbor má v rámci Poslanecké
sněmovny významné postavení, protože se
v zastoupení Sněmovny vyjadřuje k návr-
hům evropské legislativy a vede dialog
s vládou o pozici České republiky v Radě mi-
nistrů. Oddělení komunikace a vzdělávání
připravuje odborné materiály informující
o činnosti Poslanecké sněmovny a organi-
zuje odborné semináře zejména pro stu-
denty středních a vysokých škol a peda-
gogy. Jde o činnost, která je spojená s ote-
vřeností Poslanecké sněmovny veřejnosti,
proto toto oddělení také organizuje pro-
hlídky Poslanecké sněmovny spojené s od-
borným výkladem o historii a činnosti Sně-
movny.

Ve své práci všechna tři oddělení, resp. je-
jich pracovníci, úzce spolupracují a podílí se
na všech činnostech PI.

Přispíváme k tomu, že v rámci plnění funkcí parlamentu, mají
poslanci a senátoři přístup k nestranným a odborným informacím,
řekl CzechIndustry Štěpán Pecháček, ředitel Parlamentního institutu
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Studie, přehledy a další materiály jsou ur-
čeny pouze pro poslance a senátory, nebo
i pro další odbornou či laickou veřejnost?

Na našich webových stránkách jsou do-
stupné studie a další informační materiály,
které jsou opatřeny ISSN a které splňují for-
mální podmínky pro zveřejnění. Kromě toho
také musíme operativně řešit dotazy pos-
lanců nebo senátorů, často v krátkém časo-
vém rámci, a tyto dílčí výstupy pracovního
charakteru (které mají různou formu, vč.
osobních či telefonických konzultací) ná-
sledně dopracováváme právě do podoby pí-
semných informačních materiálů, které se
zveřejňují. 

Pracujete i pro další subjekty mimo Parla-
ment ČR?

Jednoduchá odpověď by byla, že nepracu-
jeme, ale realita je složitější. Odpovídáme na-
příklad na dotazy pro kolegy z jiných parla-
mentů, kteří se nás mohou dotazovat pro-
střednictvím sítě European Centre for Par -
liamentary Research and Documentation na
záležitosti týkající se situace v různých oblas-
tech v České republice. Recipročně se my mů-
žeme dotazovat jich a získávat tak podklady
pro zpracování komparativních studií pro
členy parlamentu. Dalším aspektem mezipar-
lamentní spolupráce je předávání zkušeností
do zahraničí - zatímco před 26 lety PI čerpal
zahraniční zkušenosti zejména z USA, později
v předvstupním období z EU, nyní můžeme
naopak naše zkušenosti předávat dál v rámci
projektů Evropské unie, a to za účelem napl-
nění zahraničněpolitických priorit a cílů ČR
a EU ve státech Východního partnerství, resp.
Evropsko-středomořského partnerství. V sou-
časné době např. Kancelář Poslanecké sně-
movny implementuje v rámci konsorcia tvo-
řeného společně s Národní radou Slovenské
republiky a Národním shromážděním Maďar-
ska twinningový projekt na podporu moldav-
ského parlamentu v oblasti aproximace ev-
ropské legislativy. I tyto činnosti mají ale
především velký smysl pro vnitřní rozvoj
a zkvalitnění domácích služeb pro naše pos-
lance a senátory, z mezinárodního srovnání
plynou cenné a nezbytné podněty pro rozvoj
našich služeb a pracovních postupů a umíme
lépe věcně odpovídat na dotazy, když máme
informace o aktuálním mezinárodním srov-
nání a kontakty do zahraničí. 

Mimo poslance a senátory však pracujeme
hlavně pro českou veřejnost. Vždyť celé
jedno oddělení PI se zaměřuje na komunikaci
s veřejností a vzdělávací aktivity.

A jak je to s přednáškami a semináři?
Jak jsem již uvedl, organizujeme přednáš -

ky pro veřejnost týkající se především práce
parlamentu a obecně informování o parla-
mentní formě vlády. Zaměřujeme se hlavně
na pedagogy a studenty středních škol. Po-
řádáme také semináře pro studeny vysokých
škol, například pro budoucí novináře. To
všechno jsou cílové skupiny, které mohou in-
formace získané na našich seminářích přená-
šet dál. 

Pořádáme ovšem také semináře pro nově
zvolené poslance. Jsme právě na začátku no-
vého volebního období, v Poslanecké sně-
movně je velký počet nově zvolených pos-
lanců a je třeba jim nabídnout informace
o fungování Sněmovny a významu mandátu
poslance.

Organizujeme ale také například stáže stu-
dentů vysokých škol u poslanců, v letošním
roce z důvodu voleb neproběhnou, ale počí-
táme s jejich dalším pokračováním od pod-
zimu příštího roku. Další významnou akcí je
organizace ceny F. L. Riegra, kterou předseda
Poslanecké sněmovny uděluje za nejlepší
studentskou kvalifikační práci týkající se par-
lamentu. V zásadě jsou to všechno aktivity,
které představují Poslaneckou sněmovnu
jako instituci otevřenou veřejnosti a úzce s ní
spolupracující.

V rámci institutu působí v Bruselu stálý zá-
stupce Poslanecké sněmovny při Evropském
parlamentu. Jaké jsou jeho hlavní funkce?

Jak jsem již uvedl, v rámci PI působí oddě-
lení pro záležitosti Evropské unie, které po-
skytuje odborné zázemí pro Výbor pro evrop-
ské záležitosti. Český parlament je plně zapo-
jen do diskuse o návrzích evropské legisla-
tivy, zejména pokud jde o posuzování prin-
cipu subsidiarity. Aby mohl plně prezentovat
svůj názor, potřebuje k tomu spolupráci
s dalšími národními parlamenty. S těmi musí
koordinovat svoje postoje a hledat spojence
pro jejich prosazení. Evropská legislativa
dnes podléhá schválení ze strany EP, Posla-
necká sněmovna proto musí spolupracovat
i s europoslanci zvolenými za Českou repu-
bliku. Ke zprostředkování těchto kontaktů vy-
sílají všechny komory národních parlamentů
k EP své zástupce. 

Další oblastí je zprostředkovávání kon-
taktů v rámci přípravy meziparlamentních
konferencí. Lisabonská smlouva umožnila,
zejména díky protokolu č. 1 o úloze vnitros-
tátních parlamentů vznik zvláštní meziparla-
mentní konference pro Společnou zahra-

niční a bezpečnostní politiku EU. Kromě
toho existuje meziparlamentní konference
zabývající se hospodářskou a rozpočtovou
politikou členských zemí EU nebo mezipar-
lamentní skupina pro kontrolu Europolu.
Také zde je nutná koordinace mezi národ-
ními parlamenty, což je další oblastí činnosti
stálé zástupkyně. Důležité také je, aby byly
o činnosti Poslanecké sněmovny informo-
vány evropské instituce, či stálé zastoupení
ČR při EU. A v neposlední řadě je třeba in-
formovat poslance PS o činnosti Evrop-
ského parlamentu. To vše je v kostce hlavní
náplň zástupkyně Poslanecké sněmovny při
EP.

Spolupracujete s vysokými školami, v jakých
oblastech především

Již jsem uvedl stáže u poslanců a cenu F. L.
Riegra. Kromě toho má Kancelář Poslanecké
sněmovny podepsány dohody o spolupráci
s některými vysokými školami. Pro jejich stu-
denty organizujeme stáže přímo v Parla-
mentním institutu.

V rámci činnosti zabezpečujete prohlídky
Poslanecké sněmovny. Za jakých podmínek
a jak mají postupovat zájemci o ně?

Veškeré informace jsou uvedeny na webo-
vých stránkách PS v sekci Informační středi-
sko PS. Obecně platí, že prohlídku je nutné
rezervovat s časovým předstihem. Prohlídky
nemohou být organizovány v době schůzí
Poslanecké sněmovny, což významně snižuje
jejich kapacitu. Je také třeba brát v úvahu, že
budovy PS jsou objekty chráněné ochrannou
službou Policie ČR, proto je třeba projít bez-
pečnostní prohlídkou při vstupu do objektu.
I tak se nám však daří organizovat exkurse
pro více jak 20 000 návštěvníků ročně.

Veřejnost kromě toho může využít k náv-
štěvě PS dny otevřených dveří, které se ko-
nají ve významných dnech naší státnosti.
V těchto dnech se veřejnost dostane i do pro-
stor, které jsou jinak nepřístupné.

V příštím roce si připomeneme 100 let od
vzniku Československé republiky. Jaké akce
a tiskové materiály k tomuto výročí připra-
vujete?

Sto let existence republiky je tak vý-
znamná událost, že se na jejím připomenutí
v rámci Poslanecké sněmovny nemůže podí-
let pouze Parlamentní institut, ale participo-
vat na této činnosti bude například i Parla-
mentní knihovna nebo Tiskový odbor. PI
upraví svoje prohlídky, a to tak, že na začátku
každé z nich bude zmíněno toto výročí a náv-
štěvníci se seznámí s důležitými dokumenty.
Během prohlídky budou připomenuta místa,
kde došlo k důležitým událostem spojeným
s vytvářením naší státnosti. 

Z pohledu Poslanecké sněmovny nejde ale
pouze o připomenutí 100 let republiky, ale
také o připomenutí 50 let od vzniku České ná-
rodní rady, coby institucionálního před-
chůdce dnešní Poslanecké sněmovny. K to-
muto tématu budeme ve spolupráci s Ústa-
vem pro soudobé dějiny AV v květnu roku
2018 pořádat mezinárodní odbornou konfe-
renci. Výročí založení Československa a prob-
lému kontinuity demokratických a ústavních
tradic se budou věnovat i vzdělávací semi-
náře organizované pro pedagogy a vysoko-
školské a středoškolské studenty. �
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Samotnou povinnost sběru elektrood-
padu mají výrobci elektrozařízení
v rámci tzv. rozšířené odpovědnosti

výrobce, kvůli které jsou zodpovědní za své
výrobky i po skončení jejich životnosti. Nic-
méně, za splnění cílů sběru elektroodpadu
dle evropských směrnic je vždy primárně
odpovědný členský stát EU, nikoliv výrobci
elektrozařízení. Členský stát EU si sám ur-
čuje, jaký typ a v jaké výši bude ten či onen
subjekt sbírat. A to proto, že část elektrood-
padu má tzv. pozitivní ekonomickou hod-
notu a jeho sběr a zpracování je finančně ve-
lice lukrativní. Elektroodpad s pozitivní eko-
nomickou hodnotou (malé domácí spotře-
biče, mobily, počítače atd.), totiž obsahuje
spoustu cenných surovin, jako je např. měď,
zlato, stříbro atd. Logicky se tedy na něm
chtějí podílet různé subjekty, které s ním při-
cházejí do kontaktu. Jsou to zejména obce
nebo odpadové firmy, u nichž často končí.
Zejména obce financují z výnosů sběru elek-
troodpadu s pozitivní hodnotou opravy
obecních komunikací, stavby dětských hřišť
a jiné obecní projekty. Vzhledem k tomu, že
se jedná o elektroodpad, který pochází od
jejich občanů a firem v rámci katastrálního
území obce, tak je to celkem pochopitelné.

Výrobci a jejich kolektivní systémy (tzv.
kolektivní systém je soukromá firma, vlast-
něná výrobci elektrozařízení, která za tyto
výrobce plní jejich povinnosti v oblasti
sběru a recyklace elektroodpadu) by se tedy
měli v rámci své rozšířené odpovědnosti
soustředit zejména na sběr elektroodpadu
s tzv. negativní ekonomickou hodnotou,
jako jsou např. zářivky. Takový totiž neobsa-
huje žádné ekonomicky zajímavé suroviny
a navíc se často jedná i o nebezpečný
odpad. To proto, že obsahuje zdraví škodlivé
nebo nebezpečné látky (např. zářivky obsa-
hují rtuť). Sběr a recyklace tohoto elektrood-
padu s negativní ekonomickou hodnotou je
finančně velmi nákladná, proto o něj obce
ani jiné subjekty nejeví zájem. A tady právě
nastupuje role výrobců, respektive jejich ko-
lektivních systémů, aby se o tento elektro-
odpad, o který nemá nikdo zájem, postarali

a zajistili jeho sběr a ekologickou recyklaci
právě v rámci rozšířené odpovědnosti vý-
robce.

Tak to alespoň probíhá ve většině ostat-
ních států EU, např. v Německu, Anglii nebo
Španělsku. V ČR to bohužel funguje tak, že
obce, odpadové firmy a některé kolektivní
systémy spolu svádějí tuhé boje o elektro-
odpad s pozitivní hodnotou, ale o ten s ne-
gativní hodnotou nejeví zájem. A to z toho
důvodu, že se na něm nedá nic vydělat. Při-
tom právě podle míry sběru elektroodpadu
s negativní hodnotou (např. zářivek) se dá
poznat kvalitní a odpovědný kolektivní sy-
stém. 

ČR má od roku 2016 povinnost zajistit
sběr a ekologickou recyklaci elektroodpadu
na úrovni minimálně 40 % z průměrné
hmotnosti nových elektrozařízení uvede-
ných na trh v ČR v posledních 3 letech. Do
roku 2021 bude tento cíl postupně zvýšen až
na úroveň 65 % z nově uvedených výrobků
na trh (jednoduše řečeno, když se ročně

prodá 100 tun ledniček, tak se jich 65 tun
musí následně sebrat a ekologicky recyklo-
vat). 

Jednoduché a efektivní řešení

Pro náš stát z postupně zvyšovaných cílů
sběru elektroodpadu vyplývá, že je nutné
učinit opatření, která zvýší množství elektro-
odpadů, které budou sebrány a předány
k recyklaci. Cesty mohou být v zásadě dvě.
Stát může tyto cíle sběru přenést na kolek-
tivní systémy (kolektivní systémy jsou sou-
kromé firmy vlastněné výrobci elektrozaří-
zení, které za ně plní jejich povinnosti v ob-
lasti sběru elektroodpadu) a požadovat po
nich, aby za ČR zajistili splnění této povin-
nosti. To bude znamenat zvýšené náklady
na straně výrobců/kolektivních systémů
(rozšíření sběrné sítě, nové metody sběru
atd.), což se projeví výrazným růstem ceny
elektrospotřebičů a současně stát bude
muset více a intenzivněji kontrolovat
všechny výrobce/kolektivní systémy. Z kon-
trolní činnosti orgánů státní správy totiž vy-
plynulo, že někteří výrobci/kolektivní sy-
stémy zkreslovali hlášení o hmotnosti no-
vých elektrozařízení uvedených na trh, čímž
si snižovali svoji povinnost sběru elektrood-
padu. Následně potom vykazovali vysoké
míry jeho sběru, což je dáno právě tímto sni-
žováním objemů nového elektrozařízení
uvedeného na trh, které slouží jako základna
pro výpočet míry sběru elektroodpadu.

I z tohoto důvodu bylo z návrhu nové le-
gislativy vyškrtnuto tzv. koordinační (kon-
trolní) centrum, které mělo být tvořeno
právě samotnými výrobci/kolektivními sy-
stémy a jež mělo koordinovat a kontrolovat
činnost kolektivních systémů. Důvod je
jasný. Těžko může někdo kontrolovat sám
sebe. Kapři si totiž vlastní rybník nikdy ne-
vypustí. Opravdu efektivní kontroly může
provádět pouze nezávislý státní orgán. Před-
stava, že by výrobci/kolektivní systémy měli
kontrolovat v oblasti sběru elektroodpadu
sami sebe, je asi tak absurdní, jako že by da-
ňoví poplatníci (firmy) kontrolovali sami

Elektroodpad a substantiated estimates
Od roku 2005 je u nás v České republice, stejně jako jinde v zemích EU, povinnost zajistit zpětný odběr
vysloužilých elektrospotřebičů (zkráceně sběr elektroodpadu) a jejich recyklaci nebo opětovné použití. 
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sebe, zda nešidí na daních. Všem je asi
vcelku jasné, jak by takové daňové „samo-
kontroly“ dopadly.

Nicméně, k naplnění cílů sběru elektrood-
padu v ČR existuje i druhá, daleko jedno-
dušší a efektivnější cesta. A to, že sběr elek-
troodpadu nebudou provádět pouze vý-
robci/kolektivní systémy, ale i další subjekty.
A to již dříve zmiňované obce a odpadové
firmy, tak jak je tomu v řadě dalších evrop-
ských zemí. Ve skutečnosti i v České repub-
lice tyto subjekty elektroodpad sbírají, nic-
méně řada z nich odmítá kolektivním systé-
mům ho předat. Tedy ten, který má tu tzv.
pozitivní ekonomickou hodnotu (malé do-
mácí spotřebiče, mobily atd.). Důvod je jed-
noduchý. Obce a odpadové firmy se bojí, že
o elektroodpad s pozitivní hodnotou při-
jdou, protože některé kolektivní systémy
mají vlastní zpracovatelská zařízení, kde ho
zpracovávají a získaný výtěžek si nechávají.
O elektroodpad s negativní hodnotou pak
tyto některé kolektivní systémy často nejeví
zájem, protože se na něm nedá nic vydělat.
Ze strachu před některými kolektivními sy-
stémy, kterým jde pouze o elektroodpad

s pozitivní hodnotou, vznikají tzv. šedé toky,
kdy obce a odpadové firmy nepředávají ko-
lektivním systémům sebraný elektroodpad,
nebo ho reportují jako běžný komunální
odpad. Právě proto, aby k tomuto nedochá-
zelo, je v řadě evropských zemí zakázáno,
aby kolektivní systém (nebo výrobce elek-
trozařízení) vlastnil zpracovatelské zařízení
na elektroodpad. V návrhu nové české od-
padové legislativy je tento zákaz také za-
komponován (v odborných kruzích se mu
říká tzv. „čínská zeď“). Obce a odpadové
firmy se potom nebojí spolupracovat s ko-
lektivními systémy a sběry elektroodpadu
všech těchto tří subjektů se na centrální
úrovni sčítají pro plnění národních cílů.
Tento systém je běžný např. v Německu,
Španělsku, Anglii atd., protože je v koneč-
ném důsledku nejlevnější a nejefektivnější
pro všechny účastníky včetně výrobců
a spotřebitelů. Česká republika je jednou
z mála evropských zemí, kde je oficiální sběr
vyhrazen pouze kolektivním systémům, což
vede k již výše zmíněným šedým tokům na
naplňování cílů sběru elektroodpadu je
drahé jak pro výrobce, tak pro spotřebitele.

Princip podložených odhadů

Výše zmíněný přístup, zapojení více účast-
níků do sběru elektroodpadu (tj. obcí a od-
padových firem), byl teď navíc nově admi-
nistrativně velmi zjednodušen prováděcím
nařízením Evropské komise č. 2017/699,
které umožňuje využít členské zemi pro sta-
novení množství sebrané elektroodpadu tzv.
substantiated estimates. Tento pojem se dá
do češtiny volně přeložit jako „podložené
odhady“ a umožňuje různým subjektům (ty-
picky obcím) zapojit se administrativně ne-
náročnou metodou do reportingu sběru
elektroodpadu.

Jedná se o metodiku, kdy stát provede
analýzu toků elektroodpadů, které jdou
mimo kolektivní systémy (typicky jde o toky
přes obce a odpadové firmy), a zahrne je do
plnění národního cíle sběru elektroodpadu.
Nezbytná pravidelná verifikace těchto toků,
pak umožňuje systematicky a objektivně
stanovovat sběrné cíle pro jednotlivé po-
vinné osoby (výrobce/kolektivní systémy)
v příslušných rocích, snížené právě o takto
zjištěné podložené odhady pro daný rok. Po-
užití principu podložených odhadů z nere-
portovaných elektroodpadů může být
účinný a přitom administrativně nenáročný
způsob, jak zvýšit množství vykazovaného
elektroodpadu bez zbytečných investic
a dalšího finančního zatěžování výrobců
a tím i spotřebitelů. 

Základem využití podložených odhadů je
pochopení a následné prokázání vnitřních
národních (specifických) toků elektrood-
padů, které umožní realistický reporting
údajů o sběru a jeho využití. Synergickým
efektem je pak možné snížení recyklačních
příspěvků a s tím spojené zvýšení koupě-
schopnosti obyvatel v daném členském
státu EU. Jedná se tedy o efektivní a vý-
hodné řešení pro všechny účastníky.

Je zřejmé, že tato nová metodika substan-
tiated estimates se bude velmi líbit spotře-
bitelům, obcím i výrobcům. Podstatně
méně bude vyhovovat některým kolektiv-
ním systémům, protože jim to přinese
menší výnosy z elektroodpadu s pozitivní
hodnotou. Nicméně opravdu poctivé a od-
povědné kolektivní systémy, které skutečně
zastupují společensky odpovědné výrobce
elektrozařízení, poznáme podle toho, že sy-
stém podložených odhadů naopak uvítají,
protože se jim uvolní ruce pro lepší a efek-
tivnější sběr elektroodpadu s negativní hod-
notou, který je skutečnou hrozbou pro ži-
votní prostředí. 

Substantiated estimates se aktuálně
budou zavádět v řadě členských zemí EU.
Uvidíme, jestli se této žhavé evropské no-
vinky na poli elektroodpadu chopí naše
úřady na lokální úrovni, aby zjednodušily
a odbyrokratizovaly život obcím a odpado-
vým firmám a současně aby takto pomohly
odpovědným výrobcům elektrozařízení a je-
jich kolektivním systémům soustředit se na
skutečně obecně prospěšnou činnost, jak je
sběr a recyklace elektroodpadu s negativní
hodnotou. �

Petr Číhal
Autor je obchodním ředitelem 

kolektivního systému Ekolamp
Ilustrační foto Ekolamp
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Jsou to principy, na kterých fungovala
lidská společnost celkem samozřejmě
od pradávna. Globálním trendem je

však neustálý růst populace a ekonomiky,
který však současně znamená i enormní tlak
na přírodní zdroje, jejichž potenciál není
stále využit do takové míry, jak by bylo po-
třeba. Naše doba je charakteristická výro-
bou rychloobrátkového a často jednorázo-
vého zboží, u kterého sel hává možnost re-
cyklace po ukončení životního cyklu. Vzrůstá
tak problém s velkým množství odpadu,
který je i v dnes, ve 21. století a v době tzv.
čtvrté průmyslové revoluce, do velké míry
skládkován. Vzhledem k environmentálním
i legislativním požadavkům však dochází
k tlakům na ukončení těchto procesů prosté
likvidace a je zřejmé, že se společnost musí
začít orientovat zejména na efektivní využí-
vání zdrojů, prevenci vzniku odpadů a návrh
produktů takovým způsobem, aby se mohly
vrátit zpět do oběhu. 

Co nás čeká v roce 2018? 

Cirkulární ekonomika však zdaleka není jen
poj mem, o jehož kultivaci se starají „zelení“.
V současnosti je v projednávání tzv. trialogu
(jednání mezi Evropskou komisí, Radou EU
a Evropským parlamentem) Balíček o cirku-
lární ekonomice, což je soubor legislativních
opatření vázajících se k tomuto tématu.
Předmětem diskuzí jsou konkrétní míry recy-
klace, kterých by měly jednotlivé státy dosa-
hovat - a zde je důležité zmínit, že s velkou
pravděpodobností se v této oblasti změní
i definice recyklace. V České republice totiž
často vykazujeme jako recyklaci i prosté tří-
dění odpadů, ale skutečné materiálové vy-
užívání sledujeme jen velmi komplikovaně
a neúplně. Cirkulární ekonomika ovšem není
jen o technických cyklech, recyklaci či pra-
vidlech ekodesignu. Bude se dotýkat i biolo-
gických cyklů, kde můžeme uvést například
navracení organické hmoty do zemědělské
půdy, a tlak bude mířit na využívání organic-
kých hnojiv upřednostňovaných před mine-
rálními, neboť nedostatek organické hmoty
v půdě se v posledních letech stal jedním
z nejvýznamnějších faktorů způsobujících
půdní erozi. V rámci předběžné opatrnosti
můžeme očekávat i omezení či zákaz využí-
vání čistírenských kalů na zemědělské půdy.
Tyto kroky povedou k nutnosti revize součas-
ných systémů, neboť navíc bude vysoká po-
zornost věnována ukončení skládkování.
Materiály, živiny, voda a další zdroje budou
muset v systému kolovat co v nejvyšší kva-
litě po co nejdelší dobu, a tyto změny si vy-
žadují zejména mezioborovou spolupráci,
což bude pro některé oblasti skutečná výzva. 

Ekoinovativní projekty však významně
podpoří evropské finance
Evropská komise však v souladu se zpřís-
něním legislativních požadavků a tlaku na

přechod k cirkulární ekonomice, což je ob-
last, která se, mimo jiné, stala jednou z de-
seti tematických priorit EU, bude na tyto
oblasti alokovat i velmi zajímavé finanční
prostředky. Finance poputují zejména do
výzkumných projektů, které jsou oriento-
vané na rychlé uplatnění výstupů výzkumu
v praxi. Podporovány budou také ekoino-
vační technologie, které můžeme chápat
jako ty, které mají nižší spotřebu energie,
produkují nižší emise či efektivněji využí-
vají vstupní materiál s malou produkcí od-
padních či vedlejších produktů. Podporo-
vány budou také jakékoliv recyklační tech-
nologie, které řeší odpadní materiály, jenž
se v současnosti skládkují nebo energe-
ticky využívají, neboť se jejich recyklace
ekonomicky nevyplácí. Jsme v době, kdy
musí jít ekonomický rozvoj ruku v ruce
s ekologickými aspekty a klíčovou roli
hraje i byznys a průmysl. Ekoinovacemi se
zabýval i první ročník českého EKOinovač-
ního fora, které pořádal INCIEN s dalšími
partnery na konci listopadu ve Křtinách. Je
zřejmé, že tato témata se dostávají do po-
myslných světel reflektorů a skutečně se je
vyplatí aktivně sledovat. 

Česká republika potřebuje 
kvalitní koncepci, plán 
a zejména spolupráci mezi obory
O cirkulární ekonomice se aktivně disku-
tuje již tři roky. Oproti dalším evropským
státům, které v této oblasti vidí obrovský
potenciál a pro přechod z lineárního sy-
stému typu „vytěž  - vyrob – vyhoď“ na cir-
kulární ekonomiku mají již vypracovány
národní plány a strategie, jsme zatím po-
zadu. Lídry v oboru jsou země jako Nizo-
zemsko, Švédsko či Finsko. V České repub-
lice se tomuto tématu aktivně věnuje Mi-
nisterstvo životního prostředí, kdy za nej-
aktivnější odbor můžeme označit obor od-
padů pod vedením vedoucího odboru
Ing. Jaromíra Manharta a zejména v ob-
lasti využití druhotných surovin je vhodně
doplňuje Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu, kde téma kultivuje ředitelka odboru
ekologie Ing. Pavlína Kulhánková. Vzhle-
dem k stále více potřebným fiskálním ná-
strojům, o kterých se v EU diskutuje a mezi
které patří například zvýhodnění druhot-
ných surovin oproti surovinám primárním
či úlevy na daních pro nově tvořená „ze-
lená pracovní místa“ (z anglického ustále-
ného spojení „green jobs“), bude však
v budoucnu nutná i aktivní participace
i dalších ministerstev. Cirkulární ekono-
mika je totiž velmi specifickým, komplex-
ním a mezioborovým tématem. 

České firmy a cirkulární ekonomika 

Zavést tyto principy do podnikání také
často znamená převzít zodpovědnost za
svoje výrobky na konci jejich životního

cyklu. Dobrým příkladem je i firma IKEA,
která má sice švédskou matku, ale české
pobočky mají velkou míru volnosti pro re-
alizaci smysluplných projektů pod vlastím
vedením. Tak se rozběhl i projekt Druhý
život pro nábytek, díky kterému mohou zá-
kazníci vrátit starý nábytek zpět do ob-
chodních domů a ve výši zbytkové hod-
noty získají voucher na nákup v síti IKEA.
Nábytek se tak může dostat zpět do oběhu
a IKEA si tak buduje nejen kvalitní CSR, ale
zejména udržuje vztah se svými zákazníky.
Samotné projektové manažery úspěch této
akce překvapil. Za jeden měsíc po spuštění
produkt využilo více než tisíc zákazníků. 

Některé z firem sice nemají příležitosti
zpětně odebírat svoje produkty, ale snaží
se například upřednostnit využití druhot-
ných surovin před primárními. V těchto
šlépějích jdou tuzemští JRK Biowaste ma-
nagement, kteří prodávají kompostéry nej-
vyšší kvality z recyklovaných beden od
piva či plzeňská firma REPLAST, jež vyrábí
široké spektrum výrobků ze starých ka-
belů. Takové podnikání také firmě vyneslo
ocenění v soutěži Přeměna odpadů na
zdroje, kterou od loňského roku pořádá Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu s cílem
upozornit na zajímavé produkty vyrobené
z druhotných surovin a podpořit tak trend
cirkulární ekonomiky. 

Mezi lídry v oboru stavebnictví také be-
zesporu patří SKANSKA, která je další
švédskou firmou určující trendy a směr
v udržitelném stavitelství. Cirkulární eko-
nomika není jen o použitých materiálech,
ale o funkčních systémech, kde dochází
k šetření primárními zdroji a SKANSKA na-
příklad staví developerské projekty efek-
tivně hospodařící jak s energií, tak s dešťo-
vými či šedými vodami. Pozornost také
společnost věnuje důsledné recyklaci ma-
teriálů po demolicích či rekonstrukcích
a dlouhodobě tato témata rozvíjí bez
ohledu na legislativní tlaky.  

Příležitosti pro získání
nových informací 
V březnu bude INCIEN organizovat již třetí
ročník konference ODPAD ZDROJEM, která
je zaměřena zejména na oblast uplatnění
principů cirkulární ekonomiky na komu-
nální úrovni. Nosnými tématy jsou odpa-
dové a vodní hospodářství obcí, stavby
a energie. Konference tak přináší novinky
v základních oblastech cirkulární ekono-
miky, ve kterých by měli vidět zastupitelé
měst a obcí souvislosti. Na konferenci pak
navazují série seminářů s různou temati-
kou, vždy však zaměřené na efektivní vy-
užívání odpadových toků a to jak na úrovni
samospráv, tak i v průmyslu. �

Ing. Soňa Jonášová, 
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. 

Cirkulární ekonomika – nový pojem nebo selský rozum?
Celý systém, který je za tímto, na první pohled novým pojmem, přináší návrat k selskému uvažování,
uvědomělé výrobě a spotřebě a úctu k přírodním zdrojům, které máme k dispozici. 
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Podniky na to dosud často reagovaly pře-
nesením výroby do zemí s nižšími výdaji
na mzdy. Zákazníci ovšem dnes požadují

v široké míře individualizované výrobky s co
nejkratším dodacím termínem. Využívání out-
sorcingu v zemích s nižší mzdovou hladinou je
omezováno dlouhými dodacími termíny. Sou-
časným trendem je naopak flexibilní výroba
v blízkosti zákazníka. Otázka tedy zní: Jak je
možné, při nedostatku odborného personálu,
hospodárně uspořádat výrobu budoucnosti?

Řešením je automatizace založená na prů-
myslových robotech, která může dlouhodobě
a výrazně zvýšit produktivitu obráběcích strojů,
zkrátit dodací lhůty a současně odpovídat na
výzvy, které před nás staví demografické
změny. Pokud jde o stupeň automatizace, tak
odvětví obráběcích strojů v porovnání s ostat-
ními průmyslovými obory, má co dohánět,
protože je zde stále značně rozšířená manuální
činnost. Pouze pět procent výroby je automa-
tizováno a jen dvě procenta za využití robotů.

Zvýšení výrobní kapacity 
ze 70 na téměř 100 procent  
U dvaceti procent všech obráběcích strojů by
se mohla využitím robotů výrazně zlepšit hos-
podárnost a výkonnost výroby. Podle stupně
automatizace lze zvýšit produkci obráběcích
center dokonce až o 80 procent. Protože roboty
pracují velmi přesně a dlouhodobě spolehlivě,
nevznikají dokonce ani u složitých nebo těž-
kých obrobků prakticky žádné opravy či vadné
díly. Kromě toho mohou roboty pracovat prak-

ticky nepřetržitě a jejich výkon je i po 24 hodi-
nách práce stejný jako v prvních minutách je-
jich nasazení. Tím také aktivně přispívají k mi-
nimalizaci nákladů na prostoje. V důsledku pre-
ciznosti, s níž manipulují i s těžkými díly, zabra-
ňují kolizím a poškozování upínacích systémů,
případně strojů, což významnou měrou při-
spívá ke snižování nákladů na údržbu. V plně
automatizovaných směnách zvyšují roboty vy-
tížení strojů a snižují náklady na mzdy, čímž vy-
cházejí vstříc požadavkům trhu: stoupajícím
nárokům na kvalitu, kratším dodacím lhůtám
a příznivějším cenám. V souhrnu je možno říci,
že robot zvyšuje produktivitu i celkovou hod-
notu obráběcího stroje. Čísla zde mluví sama
za sebe: Bez použití robotů se dosahuje vytí-
žení obráběcích strojů kolem 70 procent, za-
tímco s roboty téměř 100 procent. Je pravda,
že integrace průmyslového robota k obrábě-
címu stroji přináší náklady, avšak doba amor-
tizace zde bývá často kratší než dva roky. A to
i v případě rozsáhlého spektra obráběných
dílů.   

Robot a obráběcí stroj 
si mohou vzájemně pomoci 
Roboty a obráběcí stroje se rozvíjejí společně
a mohou si i navzájem pomáhat. Roboty již
dnes rychle a precizně zakládají do obráběcích
strojů neopracované obrobky a po jejich opra-
cování je odebírají. Moderní koncepty automa-
tizovaného usazování obrobků zohledňují po-
třebu časově nejkratších cyklů, maximální dis-
ponibility systému a nutnost flexibilní reakce

na modifikace výrobků a změny v poptávce.
Robot může rovněž efektivně využít dobu, kdy
obráběcí stroj pracuje a provádět další činnosti,
jako je například vrtání, odstraňování otřepů
a další. V těchto případech přebírá některé čin-
nosti obráběcího stroje, čímž jej odlehčuje
a snižuje tak dobu běhu vřetene připadající na
jeden obrobek. Pokud jde o díly náročné na tří-
skové obrábění, může robot převzít například
hrubování a obráběcí stroj pak provede už jen
finální opracování. V případě ostření nástrojů
je dnes již přibližně polovina strojů utomatizo-
vána za využití robotů. Roboty lze také použít
pro spolehlivou kontrolu kvality.

Roboty budou přebírat větší podíl úkolů
v oblasti opracování a vzájemného
propojování 
Základní funkce obráběcího stroje robot přebí-
rat nemůže a nebude, ale může významnou
měrou optimalizovat produktivitu stroje tím, že
převezme některé přidružené úkoly. Kolem 60
procent využití obráběcích strojů připadá na
úkony spojené s manipulací s obrobky, tzn.
uchopení obrobku, jeho usazení, upnutí, pří-
padně pootočení. Přibližně 20 procent na ma-
nipulace spojené s upínacím systémem typu
zero-point.  Pouze asi pět procent úkolů, které
v současné době roboty plní, připadá na obrá-
běcí operace nebo propojovací činnosti mezi
více stroji, což je spojeno s paletizací nebo
s usazováním či vyjímáním obrobků. Podíl ob-
ráběcích operací a vzájemného propojování
více strojů se bude, na základě aktuálních

Automatizace založená na robotech je nezbytná pro toho, 
kdo chce být připraven na výzvy Industry 4.0 
Obráběcí stroje by měly vyrábět stále produktivněji, rychleji a přesněji. Počty kusů ve výrobních
sériích se snižují a tím se zvyšují nároky na úpravu strojů pro jednotlivé operace a také mzdové
náklady na vyrobený kus. 
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trendů ve výrobě a především v logistice, do
budoucna významně zvyšovat. Pokud jde
o propojování činnosti více strojů, může být
robot buď pevně namontovaný na místě, ze
kterého obsáhne více strojů, nebo může být
usazený na tzv. lineární ose. V případě potřeby
ještě většího dosahu je možno použít roboty
KUKA usazené na mobilních platformách vy-
bavených autonomní navigací.

Robot využívaný pro výměnu nástrojů  

Dalším trendem je robotická výměna nástrojů.
Zatímco kapacita řetězových zásobníků a ostat-
ních systémů končí u počtu 250 kusů nástrojů,
mohou roboty obsluhovat zásobníky se 400
i více kusy. Pokud jsou mobilní a pohybují se
od stroje ke stroji, mohou vyměňovat nástroje
u většího počtu strojů. Tam, kde se dříve ne-
vyplatilo nasazení robota u jednoho stroje,
dojde k rychlé amortizaci této investice při ob-
sluze více strojů.

Společný jazyk 
pro robota i obráběcí stroj 
Velká výrobní zařízení se často montují i bez
předchozího ověření schopnosti vzájemné ko-
munikace. Z důvodu zlepšení pozdější komu-
nikace mezi obráběcím strojem a robotem se
jeví jako nezbytné propojení výrobců obrábě-
cích strojů s výrobci robotů již při přípravě ob-
jednávky. Sdružení německých výrobců obrá-
běcích strojů (Verein Deutscher Werkzeugmas-
chinenfabriken - VDW) výzvu tohoto průmys-
lového odvětví akceptovalo a vyvinulo flexi-
bilně použitelný standard, který umožňuje jed-
noduchou integraci robotů do výrobního sy-
stému. Standard definovaný v dokumentu
č. 34180 vydaném Svazem německých vý-
robců strojů a zařízení (Verband der Deutschen
Maschinen und Anlagenbauer - VDMA) by se
měl stát normou ISO. Poté bude možné jedno-
duchým způsobem propojovat do sítě samo-
statná výrobní zařízení i celé výrobní řetězce.
Pokud budou jednotlivá rozhraní již od začátku
odpovídat jedné normě, komunikace mezi
stroji se tím znatelně zjednoduší. Tento nově
zřízený standard je modulárně použitelný, což
mu umožňuje vyhovět různým požadavkům
a lze jej aplikovat všude tam, kde se vyskytne
potřeba přemisťovat obrobky z transportních
zařízení k obráběcím strojům. 

Integrace robota 
do prostředí obráběcích strojů 
Společnost KUKA již nabízí vhodné řešení pro
komunikaci mezi robotem a obráběcím stro-

jem. Nativní programovací rozhraní zjednodu-
šují programování a integraci KUKA robotů do
prostředí obráběcích strojů. S ovládacím soft-
ware KUKA.PLC mxAutomation mohou ex-
terní řídicí systémy se zabudovaným PLC
KUKA ovládat roboty na úrovni pohybových
příkazů. To umožňuje realizovat jednoduchým
způsobem příznivý centrální koncept ovládání
robotem řízených výrobních strojů. Přitom jsou
i nadále k dispozici kinematické a bezpeč-
nostně relevantní funkce řídicího systému
KUKA KR C4, protože překladač příkazů mxAu-
tomation řídicího systému KR C4 předává po-
vely PLC  do modulu pro plánování trasy, který
pak uvádí robota do pohybů vykonávaných
s obvyklou přesností a spolehlivostí. S výba-
vou KUKA.PLC mxAutomation stačí mít při na-
vrhování automatizace k dispozici jen mini-
mální znalosti o programování robotů. Funkční
moduly systému mxAutomation umožňují vy-
dávat povely pro KUKA robot v rámci běžného
PLC programovacího prostředí.  

Integrace do stávajících konceptů obsluhy
obráběcích strojů   
Software KUKA.PLC mxAutomation je rovněž
bází, která sjednocuje ovládání robotů a strojů.
To umožňuje integrovat bez vynaložení většího
úsilí průmyslové roboty KUKA do stávajících
konceptů obsluhy strojů. Robot je pak možno
ovládat prostřednictvím běžného rozhraní člo-
věk-stroj. Za předpokladu realizace odpovídají-
cích bezpečnostně-technických opatření je
možno použít pro ovládání robota také ovládací
panel obráběcího stroje. Dobrým příkladem ta-
kovéto integrace je společností Siemens nabí-
zené zapojení KUKA robotů do prostředí Sinu-
merik. Při využití software KUKA.PLC mxAuto-
mation a balíčku rozšířené výbavy Run MyRo-
bot Handling a přes rozhraní Profinet mezi řídi-
cími systémy KRC4 a Siemens Sinumerik 840
D sl je možné provozovat a ovládat řídicím sy-
stémem Sinumerik jakýkoliv KUKA robot. 

Mobilní robotické systémy 
pro továrnu budoucnosti 
Větší podíl individualizace, výrobky ve více va-
riantách, odklon od rigidní masové produkce
k výrobku, který si zákazník ve svém počítači
sám naprogramuje – to vše vede k radikální
změně myšlení, protože v tomto světě indivi-
dualizované produkce se bude požadovat
značně větší míra flexibility, než jaká stačila
dnes. Aby bylo v budoucnu možno dostát
v rámci průmyslu 4.0 tomuto požadavku, bude
zapotřebí zavést nové koncepty výroby, umož-
ňující mimořádně flexibilní produkci, která

bude probíhat v průmyslovém měřítku při vzá-
jemném propojení celého výrobního řetězce.
Logistika spojená s touto výrobou se přitom od
základu změní. Nedílnou součástí flexibilní to-
várny budoucnosti se stanou mobilní robotické
systémy, které budou obrobky nejen transpor-
tovat, ale také je opracovávat a navíc přímo
spolupracovat s člověkem. Budou se rovněž
starat o to, aby nebylo nutno integrovat do stá-
vající výrobní linky každý nový pracovní krok.
Ten, kdo využije tyto nové možnosti flexibility,
získá v době postupující individualizace vý-
robků rozhodující konkurenční výhodu. Na-
místo pevné montáže za ochranným oploce-
ním se budou roboty, ve spojení s mobilními
platformami, učit pohybovat se flexibilně mezi
jednotlivými úseky výroby. Nebude už nutné
transportovat obrobek k robotu, ale robot sám
přijede přímo k obrobku nebo k obráběcímu
stroji.      

Mobilita a spolupráce 
člověka s robotem
Použitím bezpečnostních laserových scanerů
se nedocílí pouze to, že se budou mobilní plat-
formy dělit o trasy a pracovní prostředí s obrá-
běcími stroji a pracovníky, ale v kombinaci s ro-
botem kategorie HRC (Human-Robot-Collabo-
ration), jako je např. typ LBR iiwa, získá dělník
v mobilním robotu nového pracovního kolegu,
který mu bude poskytovat přímou podporu
v jeho práci. Například robot KMR iiwa může
samostatně vyzvedávat nástroje ze skladu
a ukládat je do zásobníku nástrojů na obrábě-
cím stroji, aniž by bylo potřeba jakýchkoliv
ochranných zařízení. Obsluhující pracovník má
přitom přístup ke svému stroji i nadále zcela
volný. Transport obrobků mezi skladem a stro-
jem, anebo mezi jednotlivými stroji, probíhá
stejným způsobem. Dojde-li ke změně výrob-
ního procesu, mění se pouze trasa, po které se
autonomní vozidlo pohybuje, ale nikoliv roz-
místění strojů. Výrobní proces se zde řídí podle
maximální produktivity a nikoliv podle postupů
pevně nastavené automatizace.       

Robot jako klíčový prvek průmyslu 4.0

Další faktor, který je zapotřebí vzít v úvahu, je
význam robotů pro budoucí svět výroby. Robot
hraje v průmyslu 4.0, vedle cloudového sy-
stému, klíčovou roli. Coby nejflexibilnější ele-
ment této výroby, je robot schopný s využitím
informací, které získá z cloudu, spolehlivě
a bezchybně transportovat i jakkoliv malé vý-
robní série, počínaje jednotlivými kusy. „Infor-
mace“, které robot při této činnosti shromáždí,
může zpětně přenést do cloudu, kde mohou
být vyhodnoceny pro optimalizaci, dokumen-
taci a zabezpečování kvality. Se systémy
KUKA.Connect a SmartProduction nabízí spo-
lečnost KUKA potřebná cloudová řešení. Ke
KUKA cloudu je možné připojit nejen robota,
ale také obráběcí stroj, případně další ve výrob-
ním procesu používaná zařízení. Pro toho, kdo
chce být připraven na výzvy Industry 4.0
a s ním spojená řešení výrobních úkolů bu-
doucnosti, je na robotech založená automati-
zace základní nezbytností. �

Winfried Geiger, 
Market Segment Management WZM, KUKA

Roboter GmbH
Foto archiv KUKA Roboter CEE GmbH
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Koncepty smart city
s digitálními řešeními
představují šanci, jak vyřešit
rostoucí problémy aglomerací,
ale i venkova, který stále více
trpí nedostatečným pokrytím
službami. 

Průzkum ČNOPK ukázal, že většina
českých měst a obcí (64 %) ale
dosud nemá žádnou chytrou strate-

gii. Zároveň je pro 7 z 10 měst a obcí
smart city relevantním tématem pro roz-
voj. ČNOPK průzkum provedla v rámci
svého TopTématu Inteligentní infrastruk-
tura a zúčastnilo se ho 120 měst a obcí.

„Pro zemi zaměřenou na budoucnost
je enormně důležité, aby celoplošně vy-
užila potenciál chytrých řešení, a to pro
hospodářský vývoj a pro zvýšení kvality
života obyvatel,“ vysvětluje Bernard
Bauer, výkonný člen představenstva
ČNOPK.

Při realizaci chytrých projektů se ale
rozevírají „infrastrukturální nůžky“ mezi
městy a vesnicemi. Jen 2 z 10 malých
obcí v některé oblasti zavedly chytré ře-
šení, oproti tomu u měst to jsou tři čtvr-
tiny. Pro 67 % malých obcí je téma smart
city nové a zabývají se jím méně než rok.
Navíc jen 5 % z nich má odpovědnou
osobu nebo koordinátora, který toto
téma dále rozvíjí. U měst je to skoro
60 %.

Podle průzkumu obce s méně než
1000 a města s 10 000 a více obyvateli
sledují zaváděním chytrých řešení
stejné cíle: zvýšení kvality života ob-
čanů, snížení nákladů a zapojení obyva-
tel do lokálních plánovacích a rozhodo-
vacích procesů. „Spektrum možností
spojených s digitálními řešeními je ale
mnohem širší. Pro malé obce se nabízejí
řešení v oblastech veřejná správa, záso-
bování potravinami a zdravotnictví,
v aglomeracích mohou vyřešit dopravní
a bezpečnostní problémy,“ dodává Ber-
nard Bauer.

Současné nebo plánované chytré pro-
jekty se zaměřují především na infor-
mační systémy pro občany a infrastruk-
turu IKT, bezpečnost ve veřejném pro-
storu, chytré osvětlení a energie, do-
pravní systémy nebo open government.
Témata jako telemedicína nebo carsha-
ring mají podle průzkumu v současnosti
jen malou roli. Největší překážkou pro za-
vádění chytrých řešení jsou chybějící fi-
nanční prostředky (70 %). Pro 4 z 10 měst
a obcí představují velký problém chybě-
jící know-how nebo personální kapacity
či chybějící celkový koncept a vysoká
míra byrokracie. Kromě finanční podpory
(67 %) by městům a obcím pomohly tyto
překážky překonat také best practice
nebo pilotní projekty (59 %), výměna zku-
šeností s jinými městy a obcemi (54 %)
nebo podpora státu a veřejné správy
(52 %). �
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Dvěma třetinám měst a obcí v Česku chybí chytrá strategie



Česko-německá obchodní a průmys-
lová komora (ČNOPK) během uply-
nulých sedmi měsíců propojila velké

firmy, města a obce a startupy a společně
s nimi pracovala na inteligentní infrastruk-
tuře. TopTéma ČNOPK bylo zaměřeno
hlavně na řešení pro smart city a smart vil-
lage. Tuto spolupráci završila mezinárodní
startupová soutěž „Connect Visions to So-
lutions“. Na Winners‘ Night v pražské Ga-
lerii Mánes (23. listopadu) vybrala porota
celkového vítěze. Stal se jím španělský
startup Bioo, který vyvinul řešení využíva-
jící energii z fotosyntézy pro digitální ko-
munikaci. Do soutěže se přihlásilo přes 80
startupů ze 17 zemí.

„Velká mezinárodní účast a chytrá, digi-
tální řešení pro inteligentní infrastrukturu
na nás všechny udělaly velký dojem,“ řekl
prezident ČNOPK Jörg Mathew po slavno-
stním předávání cen. Navržené inovace sa-
haly od mobility přes big data a internet
věcí až po energii a zdraví. Vítěz soutěže
ČNOPK obdržel finanční odměnu 4000 eur.
Všechny finalisty navíc čeká dvoudenní
mentoring od zkušených odborníků z part-
nerských firem Bosch, E.ON, PRE, Siemens,
Škoda Auto, T-Mobile a Deloitte a také zí-
skají bezplatné roční členství v ČNOPK.

Pro velké firmy a startupy, především
pro šest finalistů, tato soutěž často zna-

mená začátek hlubší spolupráce. „A to je
také cílem – Česko a Německo by měly
hrát v digitalizaci první ligu,“ uvedl vý-
konný člen představenstva ČNOPK Ber-
nard Bauer. Fabian Meinetsberger
z door2door představil během slavnostního
večera best practice z oblasti mobilita jako
služba. Jeden z nejúspěšnějších berlín-
ských startupů door2door chce pomocí
své digitální platformy vyvolat revoluci ve
veřejné dopravě a přizpůsobit ji potřebám
lidí.

TopTéma

Winners‘ Night byla zároveň highlightem
TopTématu ČNOPK Inteligentní infrastruk-
tura. Jedním z nejdůležitějších výsledků
intenzivní spolupráce partnerských firem

a českých měst a obcí je webová stránka
Chytrekroky.cz, na jejíž tvorbě se podílela
také inovační agentura 2Fresh a startup
D21. Města a obce se zde dozví, jak se
mohou koncepčně připravit na zavádění
řešení pro smart city. Kromě praktických
tipů se na stránce objeví i příklady
z praxe.

Zářijový průzkum ČNOPK ukázal, že vět-
šina českých měst a obcí (64 %) dosud žád-
nou chytrou strategii nemá. Zároveň je
smart city pro sedm z deseti měst a obcí
(73 %) relevantním tématem pro jejich roz-
voj.

TopTéma ČNOPK Inteligentní infrastruk-
tura - partneři: Bosch, E.ON, PRE, Siemens,
Škoda Auto, T-Mobile, Deloitte, Roland Ber-
ger, Bavorské státní ministerstvo hospo-
dářství a médií, energie a technologie. �
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O možnostech a silných stránkách střední a východní Ev-
ropy jako regionu pro nákupčí diskutovali 26. října ex-
perti, nákupčí z Německa, Rakouska a Švýcarska s do-

davateli ze zemí střední a východní Evropy. ČNOPK a německá
Asociace pro řízení materiálů, nákupů a logistiky (BME) uspo-
řádaly čtvrtý ročník CEE Procurement & Supply Forum opět
v Praze. „Jak dobří jsou dodavatelé ze střední a východní Ev-
ropy, obzvláště z Česka, ukazuje každý rok náš konjunkturální
průzkum, ve kterém zahraniční investoři pravidelně řadí tento
faktor mezi pět nejlepších,“ prohlásil Bernard Bauer.

Kromě přednášek, workshopů, diskuzí a networkingu byl na
programu matchmaking mezi nákupčími a potenciálními doda-
vateli ze 13 středo a východoevropských zemí. „I čtvrtý ročník
fóra ukazuje, že střední a východní Evropa pořád nabízí potenciál.
BME a ČNOPK budou nadále společně stavět mosty pro německý
průmysl. Naši členové a nákupčí chválili jak organizaci a kvalitu
B2B rozhovorů, tak i nadprůměrnou efektivitu matchmakingů or-
ganizovaných BME,“ sdělil Olaf Holzgrefe, vedoucí oddělení In-
ternational Business Development & Affairs v asociaci BME. Pátý
ročník fóra se bude konat na podzim roku 2018. �

200 kooperačních rozhovorů 
na CEE Procurement & Supply Forum

Přehled finalistů
Startup odvětví web
Bioo OZE www.biotech.com
Medical Monitor telemedicína www.medicalmonitor.cz
4dot průmysl 4.0 www.4dot.cz
IP Fabric průmysl 4.0 www.ipfabric.io
RCE Systems průmysl 4.0 / robotika www.rcesystems.cz
eCarUp e-mobility www.ecarup.com

Energie z fotosyntézy pro digitální komunikaci
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	CI0417_32_33_Přispíváme_PARLAMENTNI_IN_CI_SABLONA
	CI0417_34_35_Elektroodpad_ECOLAMP_CI_SABLONA
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