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MILÉ ČTENÁŘKY A MILÍ ČTENÁŘI, 
termín vydání tohoto čísla mě v první chvíli sváděl k určitému bilancování uplynulého roku. 
Chtěl jsem psát o tom, co všechno se nám povedlo, kde jsme byli dobří a kde naopak bude 
vhodné přidat. A věřte, že rok 2015 byl pro nás rokem přímo nabitým aktivitou na všech 
úrovních naší firmy. A také rokem úspěšným.

Pak jsem si ale uvědomil, že důležitější je pohled do budoucna, na to, co nás čeká a co 
jsme - na rozdíl od minulosti - ještě schopni ovlivnit. A že toho nebude málo. Už jenom 
to, že příští rok uplyne přesně 150 let od doby, kdy byly v Německu položeny základy celé 
dnešní skupiny TÜV SÜD. Jeden a půl století trvání – to je nejenom pořádný kus historie, 
ale také jednoznačný závazek pro naši současnou generaci, abychom pokračovali v budování 
dalších pater našeho pomyslného mrakodrapu, který stojí na pevných a hluboko zasazených 
základech.

Čeká nás další rozvoj v zajímavých oblastech, jakými je například ekologie v nejširším možném 
pojetí, a to od nových přístupů k testování emisí spalovacích motorů, přes efektivní zacházení 
se zdroji energií, až třeba po řízení procesů při zpracování dřevní hmoty a papíru. Základní 
pilíře našich služeb jsou ale více méně neměnné – je to především průmyslová výroba 
čehokoliv – od tlakových nádob až po výrobu potravin. To, co se mění, jsou požadavky norem 
a především vás, klientů. Již dávno neplatí jednoduché vztahy typu „odběratel – dodavatel“. 
Dnešní doba vyžaduje mnohem hlubší, propracovanější a také přínosnější vztahy, které lze 
jednoduše nazvat partnerstvím. Význam tohoto slova je také nekončící výzvou pro naši firmu, 
pro naše chápání světa, ve kterém je kvalita, odpovědnost a udržitelný rozvoj na předních 
místech pomyslného hodnotového řebříku.

Proto se budeme neustále měnit. Někdy více, někdy pomaleji, velmi pravděpodobně se 
pustíme také do některých zatím nepropátraných oblastí, ale zcela jistě budeme pečovat 
o naše základy. A to všechno vlastně pro vás, pro naše klienty, pro naši společnou budoucnost.
Přeji vám příjemný a klidný konec letošního roku a šťastné vykročení do toho následujícího. 

Oleg Spružina
Generální ředitel TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Noví lidé

Noví lidé
Hanka Odvárková
V říjnu nastoupila na pozici asistentky Certifikačního 
orgánu pro bezpečnost potravin a divize Product Service. 
Jejím úkolem je zajišťování administrativních činností 
souvisejících s plánováním a realizací auditů systémů  
bezpečnosti potravin podle standardů IFS a s dalšími  
službami divize Product Service. 

Milan Kunka 
Nastoupil v srpnu do kanceláře v Brně na pozici auditora 
systémů managementu. Po absolvování zaškolení posílí 
tým auditorů QMS pro oblast Automotive.

Václav Zedník 
Pracuje od září na pozici inspektora svařování a tlakových 
zařízení v Praze. Hlavní pracovní náplní je ověřování  
a schvalování postupů svařování, odborné způsobilosti 
svářečů a posuzování shody tlakových zařízení.

Lukáš Lochner
Od září pracuje na pozici inspektora elektrických zařízení 
v Plzni. Jeho hlavní pracovní náplní je samostatné pro-
vádění inspekcí a certifikací v oblasti posuzování shody 
elektrických strojů (strojů, domácích spotřebičů, spotřební 
elektroniky apod.), posuzování rizik elektrických zařízení, 
funkční bezpečnosti, provádění měření EMC a elektric-
kých veličin.

Jakub Prchal
Od září pracuje na pozici výpočtáře ve středisku numeric-
kých simulací v Praze. Jeho úkolem je tvorba konečně prv-
kových modelů vybraných konstrukcí vozidel a následné 
provádění simulací zkoušek s těmito modely. 

Adam Podstawka
V říjnu nastoupil do oddělení numerických simulací  
na pozici výpočtáře, kde se bude vzhledem k dosavadním 
výpočtářským zkušenostem podílet především na simula-
cích nárazových zkoušek svodidel.
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Dne 15. října 2015 proběhlo v Tereziánském sále Břevnovské-
ho kláštera již třetí slavnostní vyhlášení výsledků prestižního 
ocenění pro firmy, kterých si lidé váží: Český Goodwill 2015.  
Nad transparentním průběhem celého projektu dohlížela cer-
tifikační autorita TÜV SÜD Czech.

  

Letošní ročník Český Goodwill 2015 byl v mnoha ohledech 
rekordní. Rekord padl jak v počtu nominovaných společností, 
v účasti na samotném slavnostním gala večeru i v hodnotě cen 
pro oceněné, která letos překonala hranici 750 000 Kč.

Ceny se udělovaly v 5 hlavních kategoriích. Kategorii ve-
řejnosti poprvé v historii ocenění vyhrál muž, Václav Kádner, 
majitel společnosti Lesoservis (1212 hlasů). Na druhém místě 
se těsně za ním umístila Karolina Tomascová, spolumajitelka 
obchodu se spodním prádlem Správná podprsenka (1158 hla-
sů). Vavřínovou trojici na bronzové pozici doplnila Bohuslava 
Šenkýřová (754 hlasů), zakladatelka Společenství škol a rektor-
ka první soukromé univerzity v České republice Vysoké školy 
finanční a správní.

Odborná porota letos opět rozhodovala o ocenění v kate-
goriích Tradice, Inovace, Partner a Mecenáš. Titul v kategorii 
TRADICE získala Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka spo-
lečnosti PETROF. V kategorii INOVACE porotu nejvíce oslovil 
nápad společnosti ISNO IT, která přináší efektivní způsob na-
kládání s komunálním odpadem. Specifická kategorie PART-
NER letos patřila zdravotnímu ústavu Cesta Domů, jehož 
ředitel Marek Uhlíř byl oceněn za dlouhodobý celospolečen-
ský přínos v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající 
prostřednictvím mobilního hospice.  V kategorii Mecenáš se 
na zlaté příčce umístil Kvido Štěpánek, jednatel spol. Isolit-
-Bravo, za trvalou podporu svého okolí a pomoc potřebným 
v ČR i zahraničí. 

Letošní mimořádný růst české ekonomiky byl požehnáním 
a důležitou infuzí optimismu pro mnoho místních firem. Mů-
žeme ale usnout na vavřínech? Můžeme doopravdy očekávat, 
že budeme vždy úspěšně vyrábět a prodávat i bez příznivých 
externích podmínek či bez inovací? Co je klíčem k dlouhodo-
bému, udržitelnému růstu českých firem na celosvětovém trhu? 

V rámci Měsíce kvality uspořádala společnost TÜV SÜD Czech 
panelovou diskuzi na téma Sázka na kvalitu – cesta trvalého 
úspěchu? Po celé dvě hodiny vybraní panelisté sdíleli své zkuše-
nosti a názory na téma udržitelnosti českých firem a své recepty 
k dlouhodobé konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

Sázka na kvalitu 

Český Goodwill 2015 
překonal veškeré rekordy 

Společnost TÜV SÜD Czech se stala partnerem Svazu che-
mického průmyslu České republiky (SCHP ČR). V rámci part-
nerství se zástupci TÜV SÜD Czech zúčastnili tradiční akce 
„Večer s českou chemií“, která se uskutečnila již potřetí  
24. 10. 2015 v Národním technickém muzeu. Akce se konala 
za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ministra 
životního prostředí Richarda Brabce, předsedy Odborového 
svazu ECHO Zdeňka Černého a dalších významných hostů. Za 
TÜV SÜD Czech se akce účastnil Simon Palupčík. 

  

Vyvrcholením večera bylo předání Cen udržitelného rozvo-
je SCHP ČR. Nejvyšší ocenění převzali Josef Liška, generální 
ředitel společnosti Synthesia a.s. a Jan Ptáček, ředitel SPŠCH 
Pardubice.

Celý Večer byl věnován Roku průmyslu a  technického 
vzdělávání. Návštěvníci měli možnost navštívit rovněž ex-
pozici chemie, na jejíž přípravě se členové SCHP ČR podíleli. 
Tato expozice je příspěvkem Národního technického muzea 
jako strategického partnera Sektorové dohody pro chemii – 
Dorost pro chemický průmysl. 95. výročí vzniku společnosti 
Explosia, a.s. připomenul Josef Tichý, předseda představenstva 
a generální ředitel společnosti. Rovněž 95. výročí vzniku spo-
lečnosti Synthesia a.s. připomenul Josef Liška, generální ředitel 
společnosti. 80. výročí vzniku společnosti Fatra a.s. připome-
nul Pavel Čechmánek, generální ředitel společnosti, která je 
laureátem Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR. 

Večer s českou chemií

Fo
to

: S
va

z c
he

m
ic

ké
ho

 p
rů

m
ys

lu
 Č

R

Fo
to

: I
SO

 C
ON

SU
LT

IN
G

V listopadu proběhlo v Praze 120. zasedání Mezinárodního 
výboru pro automobilové osvětlení, jehož experti připravovali 
změny legislativy Evropské hospodářské komise (EHK OSN) 
s ohledem na směr vývojových i designových trendů. 

Motivací těchto změn je snaha o zvýšení bezpečnosti provozu 
i komfortu řidiče, zjednodušení stávajících předpisů a v nepo-
slední řadě i zatraktivnění vzhledu vozidla. Konání výboru slo-
ženého z odborníků ze zemí Evropy, Severní Ameriky i Asie, 
partnersky podpořily společnosti Varroc Lighting Systems, 
OSRAM i certifikační autorita TÜV SÜD Czech, které mají 
v České republice svá zastoupení a automobilovým osvětlením 
se zabývají. 

120. zasedání Mezinárodního světelného výboru se kona-
lo v prawžském hotelu Boscolo od 16. do 20. listopadu právě 
v roce, který byl OSN vyhlášen jako „Mezinárodní rok světla“. 

Experti na světla v Praze 
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Aktuality
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Aktuality

Porota letos udělila ještě zvláštní cenu za celospolečenský 
přínos Asociaci neúplných rodin, kterou převzala její předsed-
kyně paní Lucie Asenová. Pořadatel ocenění, poradenská sku-
pina HPCG, se rozhodl udělit zvláštní cenu vinařství SPIEL-
BERG CZ za propagaci kvalitních českých vín a tradic v ČR 
i zahraničí. Partner ocenění spol. Regie Radio Music udělila 
zvláštní cenu Davidu Kratochvílovi, předsedovi řídící rady 
neziskového zájmového sdružení CzechInno.

Celkem bylo v  letošním třetím ročníku ocenění Český 
Goodwill 2015 přijato 95 platných nominací, to je o 15 % více 
než v předchozím roce. Do závěrečné fáze hodnocení postou-
pilo 62 firem tj. 5 % meziroční nárůst. Veřejnost letos zaslala 
8 299 platných hlasů. Přes 78 % (6 499) hlasů získalo 15 firem 
s největší podporou svého okolí. 
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Seriál: Hodnoty TÜV SÜD Czech. Odpovědnost nad rámec povinností.

NEJVĚTŠÍ 
VÝZVOU  
JSOU LIDÉ

Pokud bych měl jmenovat jednu oblast, kterou v našem firemním životě považuji za klíčovou, pak to jsou 
lidé. Zaměstnanci, pracovníci, kolegové, odborníci, experti, zkrátka ti, bez kterých by naše firma byla jenom 
prázdným pojmem. V našem byznysu nevyužíváme žádné stroje nebo zařízení, které by byly schopny pracovat 
za nás a bez nás. Výstupem naší práce jsou de facto informace, a ty jsou tak kvalitní, jak kvalitně je zpracoval 
člověk. A s tím také naše firma buďto letí, nebo padá.

Oleg Spružina, Generální ředitel, TÜV SÜD Czech

Ve vzduchu se vznášejí například 
takové otázky, jako: Jak dlouhodo-
bě inspirovat a motivovat stávající 
pracovníky tak, aby přijali neustá-

lou změnu jako trvalou konstantu? Jak najít 
nové kolegy, kteří nejsou jen špičkovými od-
borníky, ale jsou také schopni a ochotni zto-
tožnit se s hodnotovým systémem naší firmy? 
Nebo, co může firma pro své zaměstnance 
udělat, aby byli dostatečně loajální a měli dů-
vod pracovat právě pro nás, a co naopak může 
firma od pracovníků vyžadovat? Otázek je 
spousta a odpovědi se hledají složitě a vlastně 
nikdy nejsou definitivní.

Abychom uspěli na trhu, musíme se vypo-
řádat s výzvami dnešního světa. Proto je zcela 
nezbytné, abychom jako firma i jako jednotliví 
pracovníci byli schopni reagovat na nekončící 
změny kolem nás. Neznamená to měnit podsta-
tu sebe sama, našeho poslání, ale být dostatečně 
vnímavý a flexibilní, abychom dokázali na trhu 
nejenom přežít, ale také se rozvíjet. Jakákoliv 
stagnace znamená vždycky jenom konec; ně-
kdy dříve, někdy později, ale vždy zcela jistě. 

Proto také naše firma během posledních 
dvou let iniciovala masivní interní program 

s cílem redefinice své dlouhodobé vize a zá-
kladních hodnot společnosti. A ne náhodou 
se do popředí dostalo i  řízení vztahu mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem, neboť jed-
ním z definovaných dlouhodobých cílů naší 
firmy je stát se nejlepším zaměstnavatelem 
pro ty nejlepší pracovníky na trhu. To samo 
o sobě znamená velký závazek a nelehkou ces-
tu k naplnění. 

K  tomu, aby se firma stala dlouhodobě 
atraktivním zaměstnavatelem, musí existovat 
jasná pravidla hry, a to pro všechny účastníky. 
Z jedné strany je to například jasný kariérní 
řád a transparentní systém ohodnocení pra-
covníků. Na těchto základech si pak každý 
jednotlivec může představit své možnosti 
růstu a  svoji roli v  dané společnosti, ať již 
po odbornostní, nebo manažerské linii. Ze 
strany druhé to pak jsou pravidla chování 
a hodnotový žebříček, který odpovídá vnitřní 
filozofii firmy.

V ekonomicky rozvinutých částech světa 
se za několik posledních dekád odehrála dů-
ležitá změna v uspořádání pracovních vztahů. 
Když pomineme totální podřízení pracovní síly 
v době feudalismu, tak i v raném kapitalismu 

– přes relativní svobodu výběru – se jednalo 
v podstatě o využití fyzického výkonu pracují-
cích lidí. To ale znamenalo také nízké nároky na 
pracovníky, a tedy jejich jednoduchou zaměni-
telnost. Zaměstnavatel si nemusel dělat starosti 
o své dělníky, prostě to nebylo potřeba. 

Dnešní doba je ale podstatně jiná. I děl-
nické profese se dostávají na úroveň operá-
torů „chytrých“ strojů a intelektuální úro-
veň je již nezbytnou podmínkou. To ale také 
znamená zásadní změnu ve vztahu zaměst-
navatele a zaměstnance, který se posunuje 
směrem od vztahu „podřízený X nadřízený“ 
ke vztahu partnerskému. V ideální moder-
ní firmě by mělo dojít v podstatě k prolnutí 
schopností, znalostí a  preferencí jednotli-
vých pracovníků s  jakousi mapou potřeb 
dané firmy. A teprve bude-li tato virtuální 
mapa obsazena dokonale na všech postech 
a úrovních, pak má firma šanci uspět na glo-
bálním trhu.

To je také cílem naší společnosti. A i když je 
to – viděno z dnešní perspektivy – cíl troufalý 
a náročný, víme, že jsme se vydali správným 
směrem. Protože naše cesta ještě zdaleka ne-
končí. Ka
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Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se radikálně 
změnil: Místo vykořisťování pracovních sil se firmy v dneš-
ní době musí snažit získávat ty nejschopnější lidi.

Rozhovor s Tomášem Dudou
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Český stát má 
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MALÝ 
ZÁJEM



Rozhovor s Tomášem Dudou

Co by člověka mělo napadnout, když  
na výrobcích uvidí označení FSC? 
První myšlenka by měla být, že je to výrobek 
pocházející z odpovědných zdrojů. Tím my-
slíme dřevo z lesů, kde se hospodaří šetrně, 
s ohledem na přírodu, na místní obyvatele, 
ale také na ekonomiku samotného vlastní-
ka lesa. Do odpovědných zdrojů FSC zapo-
čítáváme i recyklovaný materiál, případně 
i kombinace těchto typů surovin s dřevem 
z odpovědně obhospodařených lesů. Když 
zákazník kupuje výrobek s označením FSC, 
v každém případě podporuje šetrné hospo-
daření v lesích a šetrné zacházení s lesy. 

A jak to vypadá opačně, když na nějakém 
dřevěném výrobku označení FSC není? 
V tom případě by se dalo říci, že pokud vý-
robek, který si člověk koupí, nemá označení 
FSC, neposkytuje žádnou záruku, že dřevo 
nepochází například z nějakých ilegálních 
těžeb, nebo že se při těžbě nezničila příroda. 
Označení FSC je zárukou toho, že jsem pod-
pořil šetrné lesní hospodaření, a že se nepo-
dílím na nějakých devastačních metodách. 

Jak často mají zákaznici šanci vidět označe-
ní FSC na výrobcích v českých obchodech? 
V poslední době už je to celkem běžné, ve 
větším obchodu se dá narazit na FSC vý-
robky. Také funguje princip, že jakmile se 
člověk s touto značkou jednou seznámí a ví, 
co logo FSC znamená, tak ji na výrobcích 
snáze najde. Pokud předtím o značce nikdy 
neslyšel, tak se mu ztratí v záplavě ostatních 

informací. Když už ale člověk označení FSC 
zná, tak výrobků s tímto certifikátem začne 
vidět více. 

A kde se dá na označení FSC narazit nejčastěji? 
Nejčastěji se s  tímto označením můžeme 
v obchodech setkat v oblasti hygienických 
nebo kancelářských papírů. Je také možné 
sehnat FSC podlahy nebo zahradní náby-
tek. FSC ale umožňuje i certifikování méně 
obvyklých výrobků, protože je v jeho kom-
petenci certifikovat všechny produkty z lesa 
– nejen dřevo nebo papír, ale třeba i kaučuk. 
Mohou se tak například vyrábět tenisky, 
které mají podrážku z FSC kaučuku, a proto 
se můžete s označením FSC setkat i na tak 
nečekaném výrobku, jakým jsou boty.  

Jak vůbec vznikl dnes rozšířený standard FSC?
Musím se vrátit na přelom osmdesátých 
a  devadesátých let minulého století, kdy 
veřejnost hodně žila tématem drancování 
tropických lesů, které se dobře medializova-
lo. Problém s lesy se ale netýká jen tropic-
kých oblastí, je aktuální po celém světě. Tak 
společnost začala po obchodnících vyžado-
vat nějakou záruku kvality, respektive lidé 
chtěli podpořit nějaké lepší nakládání s lesy 
a nechtěli se ani nepřímo podílet na jejich 
drancování. V roce 1992 probíhala v Riu me-
zinárodní konference o životním prostředí 
a ta se mimo jiné zabývala změnami v pří-
stupu k životnímu prostředí, kdy se začínaly 
kloubit sociální, ekonomické a  ekologické 
zájmy ve prospěch ochrany přírody. V tom-

to společenském klimatu se začala bavit 
relativně pestrá skladba zájmových skupin, 
mezi které patřily dřevozpracovatelské fir-
my, obchodníci, prodejci finálních výrobků, 
certifikační firmy, vědci a vládní i nevládní 
organizace. Společně řešili téma, jak pomoci 
lesům. Jednou z možností, na které se shod-
li, byla certifikace lesů. To měl být systém, 
který by definoval šetrné lesní hospodaření, 
a zároveň systém, který by byl schopen za-
ručit, že během zpracování této suroviny se 
dají věrohodně označovat výrobky, které má 
potom spotřebitel možnost preferovat, chce-
-li podpořit šetrné lesní hospodaření. V roce 
1993 tak oficiálně vznikla organizace FSC, 
která měla za cíl šetrné lesní hospodaření 
podpořit. 

Pro koho je dnes certifikace FSC v České 
republice určena? 
Certifikace FSC je určitě žádoucí pro firmy, 
které se pohybují ve dřevozpracovatelském 
průmyslu. Je ale důležitá i pro společnosti, 
které třeba jen obchodují s dřevěnými vý-
robky, nebo se surovinami na bázi dřeva. 
Můžeme si za tím představit papírny, velko-
obchody s papírem, tiskaře nebo firmy, které 
se zabývají obaly. Určitě ale nesmíme zapo-
menout na samotné lesníky, pro které certifi-
kace také platí. Celý důvod, proč se FSC dělá, 
je, aby se podpořil systém, ve kterém existují 
pravidla šetrného lesního hospodaření. 

Když se díváme na firmy, které poptávají 
certifikaci, spousta z nich od začátku deva-

8  TÜV SÜD Journal       

Zatímco země jako Chorvatsko, Polsko nebo 
Litva mají více než polovinu svých lesů pokry-
tých mezinárodní certifikací Forest Steward-
ship Council (FSC), Česká republika, která má 
jen něco málo přes 50 000 hektarů certifikova-
ných lesů, což jsou pouhá 2 procenta celkové 
zalesněné plochy, zaostává na spodní příčce 
statistiky FSC. Tento stav komplikuje situaci 
firem, které chtějí ve výrobě využívat jen dře-
vo z certifikovaných zdrojů, a tím se chovat 
odpovědně k přírodě. Mezi jinými důvody, ja-
kými je například nedostupnost podkladů FSC 
v češtině, patří i malý zájem českých státních 
organizací o certifikaci FSC. To se ale pomalu 
mění, ku prospěchu firem i obyvatel České re-
publiky, říká v rozhovoru pro TÜV SÜD Journal 
Tomáš Duda, ředitel zastoupení FSC v České 
republice. 

Tomáš Duda, ředitel zastoupení FSC v České republice
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desátých let vyvinula vlastní systém auditu a certifikace výrobků 
pocházejících ze dřeva – například IKEA. Proč by se měly české 
firmy zabývat certifikací FSC, když je na trhu i další škála individu-
álních systémů hlídání odpovědného zacházení s lesy? 
Je pravda, že některé velké firmy mají své vlastní standardy. Ty však 
platí jen pro tuto firmu samotnou. FSC je největší mezinárodní 
univerzální systém certifikace lesů a výrobků, které z lesů pocháze-
jí. Zrovna firma IKEA, která má své vlastní požadavky na dodávky 
dřeva, se docela shoduje s nároky FSC a vyžaduje po svých doda-
vatelích, aby měli certifikát FSC, i když má svůj vlastní standard 
a pravidla. Mimochodem u IKEA je zajímavé nastavení její vnitřní 
politiky, která vyžaduje, aby do konce roku 2020 bylo všechno dře-
vo, které se objeví v jejích výrobcích, buď s certifikátem FSC, nebo 
recyklované. Dále mohou některé firmy chtít pomocí FSC ukázat 
klientům – ať jsou to další firmy nebo koncoví spotřebitelé – že jim 
záleží na tom, jaký je původ suroviny, z níž vyrábí. Je to způsob 
určité sociální odpovědnosti. FSC také funguje jako měkký tržní 
nástroj, který firmy mohou využít ke své propagaci. Hodně záleží 
i na aktuální situaci v daném regionu, jaká je poptávka po FSC, 
v jakých oborech atd. 

Podíl lesů certifikovaných FSC se velmi liší – od zemí jako jsou  
Chorvatsko, Polsko nebo Litva, kde je velice vysoký, po Brazílii,  
Spojené Státy, Rusko nebo Čínu, kde je naopak velmi nízký.  
Co přesně ovlivňuje tuto hierarchii?  
Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Každá země je trochu jiná, 
i když mají všechny lesů dostatek. Dalším důvodem je, že FSC má 
nastavena jednoznačná pravidla, a pro splnění těchto pravidel je dů-
ležité mít lesní hospodaření na určité úrovni. Certifikát FSC není na-
staven tak, aby ho dostaly automaticky všechny lesy na světě – pak by 
nebyl úplně ideální. Za současných podmínek může certifikát získat 
opravdu jen ten vlastník lesa, který dbá na ekologické aspekty hos-
podaření, ale také na sociální otázky, které se týkají práv místních 
obyvatel či jeho zaměstnanců. Pravidla nejsou jednoduchá, aby na 
ně dosáhli všichni. Jelikož FSC je také tržním nástrojem, statistiky 
mohou být ovlivněny i poptávkou po FSC dřevě.    

Jak to vypadá v České republice z pohledu plochy FSC certifikovaných 
lesů? Kde se nacházíme třeba ve srovnání s Polskem nebo s Litvou?    
V Česku máme nějakých 50 000 ha certifikovaných lesů, což od-
povídá asi 2 procentům celkové lesní plochy. Je to velký rozdíl 
například oproti Polsku, kde jsou miliony certifikovaných hekta-
rů. Rozdíl je velký, protože třeba v Polsku se před určitou dobou 
rozhodly pro FSC certifikaci polské státní lesy, které vlastní lesů 
opravdu hodně. Tím, že se jeden vlastník rozhodl, že půjde tuto 

»IKEA vyžaduje  

po svých dodavatelích, aby měli certifikát FSC.«

 50 000 hektarů jsou certifikované.

98%
celkové zalesněné plochy ČR
není certifikovaná.
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cestou, skokově začala růst rozloha certifi-
kovaných lesů. V Česku se státní lesy zatím 
do certifikace nepřipojily.   

Proč je tomu tak? Máte nějaké signály, že by 
se v tomto směru něco změnilo?  
My zde dlouhodobě vidíme nezájem o certi-
fikaci, byť jsou v Česku firmy, které certifikát 
potřebují a řeší to tím, že dováží certifikova-
né dřiví z okolních zemí jako je Slovensko 
nebo Polsko. My se samozřejmě snažíme, 
abychom zájem vzbudili, nicméně současná 
situace je taková, že vláda České republiky 
o certifikaci lesů nestojí. S vojenskými lesy 
je situace trochu jiná, tam jsme už v jednání, 
kde společně zvažujeme, jestli by se nevypla-
tilo nějakou divizi certifikovat.    

Co byste potřeboval, abyste mohl přesvědčit 
český stát, že FSC je záležitost, která stojí za 
pozornost? 
Jsou dvě motivace, které u vlastníků lesů se 
objevují nejčastěji: jedna z  nich je finanč-
ní,  kdy jsou odběratelé nebo zpracovate-
lé ochotni připlatit si nebo zvýhodnit FSC 
certifikované dodávky. Druhá motivace je 
mediální: protože je certifikát FSC meziná-
rodně důvěryhodné hodnocení poskytované 
nezávislou třetí stranou, je možné jej využít 
v komunikaci firmy nebo vlastníka lesa, že 
s lesy nakládá šetrně.   

Kolik FSC auditorů existuje v České republice? 
My tuto evidenci nevedeme. V  Česku ale 
funguje sedm certifikačních firem, z nichž 
je pět významných. Dá se očekávat, že každá 
z těchto firem má kolem dvou lidí, kteří se 
zabývají audity FSC. Celkově tedy můžeme 
odhadovat cca 10 až 15 auditorů. 

S čím mají auditoři v současné době nejvíce 
práce? 
Pravděpodobně to budou audity ve zpra-
covatelském řetězci. Evidujeme okolo 200 
firem, které mají certifikát ve dřevozpra-
covatelském řetězci, a každá z těchto firem 
musí každý rok projít auditem. Auditoři jsou 
povinni jednou za rok každou takovou firmu 
navštívit, zkontrolovat, že prodala jen FSC 
certifikované výrobky, kolik koupila FSC 
certifikovaného materiálu atd. Samozřej-
mě také kontrolují, jakým způsobem firmy 
používají logo FSC či označování výrobků 
k propagaci. 

Co by měly firmy dělat, aby se na FSC certifi-
kaci dobře připravily?  
Nejlepší je mít připravený kvalitní interní 
audit na nečisto, aby věděly, zda na certifika-
ci stačí. K tomu potřebují nějakou směrnici, 
v níž si firma určí, jakým způsobem se vy-
pořádá se všemi standardy FSC. Například 
do směrnice patří popis rolí – kdo je zodpo-
vědný za co v rámci firemních procesů tý-
kajících se FSC. Interní audit má zabezpečit 
to, že pokud přijde nějaká zakázka, všichni 
vědí, co mají dělat, aby se standardy FSC do-
držovaly. Firma se může připravit na audit 
sama nebo může kontaktovat nás a my jí rádi 
poskytneme veškeré dostupné materiály. 
Pořádáme také semináře, kde tuto tématiku 
vysvětlujeme. 

U toho bych se trochu zastavila, protože 
jazyky certifikace FSC jsou prozatím jen an-
gličtina a španělština. Je pro české klienty 
snadné orientovat se v podkladech FSC? 
Vnímáme to též jako složitou část systému, 
v  jehož rámci existují desítky standardů, 
politik a doporučení. Bohužel pro FSC není 
možné přeložit všechny tyto dokumen-
ty do všech jazyků světa, kde FSC působí. 
Mimo jiné může při překladu dojít ke ztrá-
tě původního smyslu doporučení, případně 
k větším chybám, což by bylo problematic-
ké. Nicméně v České republice čekáme na 
to, až bude během příštího roku schválena 
revize základního standardu pro dřevoz-
pracovatelský řetězec, který všichni drži-
telé certifikátu zpracovatelského řetězce 
musí splnit, a ten zrevidovaný se chystáme 
přeložit do češtiny. 

Kromě jazyka, jaká je podle vás největší 
překážka při certifikaci?
Máme za to, že to je dostupnost FSC surovi-
ny. Například v Česku, jak jsme už zmínili, 
je málo FSC certifikovaných lesů, což může 
být pro větší firmy problém. Dále jsou s pří-
pravami i auditem samotným spojeny určité 
náklady, ale to jsou věci, které se dají docela 
snadno vyřešit. 

Nedávno byly znovu navýšeny administrativ-
ní poplatky pro FSC. Bylo avizováno, že část 
z nich bude směřována pro FSC v každém 
státě, aby zde bylo možné lépe podporovat 
certifikované subjekty. Jak bude tato podpo-
ra konkrétně vypadat?

Kromě možnosti, že nás může kdykoliv kdo-
koliv kontaktovat a poradit se s námi v FSC 
věcech, připravujeme také spoustu informač-
ních materiálů – různé manuály pro certifi-
kované firmy nebo pro lesníky. Vytváříme 
a revidujeme standard, pořádáme semináře, 
kde se snažíme informovat o změnách, máme 
i  elektronický magazín, kde informujeme 
o novinkách FSC nebo o případech zneužití 
loga FSC, čemuž se vždy snažíme zabránit, 
protože to poškozuje naší známku.   

Myslíte, že se nám dlouhodobě podaří 
zachránit lesy České republiky a světa  
i pro další generace? 
Já jsem přesvědčen, že ano. Jako spotřebitelé 
máme mnoho možností, jak to ovlivňovat – 
třeba jen tím, jak a co nakupujeme a co tím 
podporujeme. Jsem optimista, proto věřím, 
že lesy zachováme, i když jich možná bude 
o něco méně a budou vypadat třeba jinak, 
než dnes. 

Forest Stewardship  
Council (FSC) v číslech 

•	856	členů	FSC	z	85	zemí

•	182	173	631	ha	lesních	ploch	s	certifikací	
FSC	v	81	zemích

•	32	pověřených	orgánů	po	celém	světě

•	Přibližně	140	000	drobných	zemědělců		
po	celém	světě

•	27	760	certifikátů	CoC	ve	113	zemích

TÜV	SÜD	Czech	je	globálním	kompetenčním	
centrem	a	držitelem	akreditací	pro	certifikace	
Forest	Stewardship	Council®	(FSC®)		
a	Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	
Certification	(PEFC)	pro	celý	svět.
		

Škoda Auto prolomí nové rekordy,  

    MÁ CHUŤ  
  NA DALŠÍ TRHY   

Rozhovor s Michalem Kaderou

TÜV SÜD Journal  11      



12  TÜV SÜD Journal       

Rozhovor s Michalem Kaderou

Jak byste popsal fázi, ve které se zrovna 
nachází Škoda Auto? 
Nacházíme se ve fázi naplňování naší růsto-
vé strategie. V loňském roce jsme překonali 
rekord v počtu prodaných vozů v jednom 
roce – s více než milionem prodaných vozů 
jsme se dostali do „Ligy mistrů“ mezi au-
tomobilkami. Nejsou to ale jen prodeje. Je 
to i otázka finančních výsledků, kdy jsme 
byli schopni, navzdory obtížné situaci v celé 
řadě globálních ekonomik, dosáhnout 
zdravého výsledku. Myslím si, že se nám 
daří dobře a i  letos pokračuje naše mode-
lová ofenziva.   

Kolik vozů vyráběných v České republice pro-
dáváte na tuzemský trh, a kolik exportujete? 
Spousta lidí ve střední Evropě nás vnímá 
jako českého výrobce, který je nejen na čes-
kých silnicích stále více vidět. V České re-
publice dlouhodobě držíme tržní podíl přes 
třicet procent a daří se nám ho navyšovat. 
Z celkových zhruba 680 000 vozů vyrobe-
ných v České republice zde prodáme ročně 
přibližně 70 000, zbytek putuje na export. 
I  díky tomu tvoří export značky ŠKODA 
přibližně 8 procent celkového exportu Čes-
ké republiky. 

Kde tedy prodáváte vozů nejvíce?
Největším regionálním trhem je pro nás 
stále západní Evropa. Jsme rádi, že se zde 
ekonomiky pomalu dostaly z krize, což už 

je vidět i na prodeji nových automobilů. Po-
kud jde o individuální trhy, tak je to Čína, 
kde jsme loni dodali zákazníkům 280 000 
nových vozů, čili více než čtvrtinu celosvě-
tové výroby a prodeje. Druhým největším 
individuálním trhem je Německo, kde se 
ročně prodává kolem 150 000 vozů. Zají-

mavý a velký trh je ale Velká Británie, kde 
Škoda byla historicky přítomná i  před 20 
lety, ale její obraz nebyl tak dobrý jako dnes. 
V současné době je zde náš růst velice zají-
mavý – včetně získaných ocenění nejlepších 
vozů, nejspolehlivější značky a spokojenosti 
zákazníků. Letos dokonce Velká Británie 
předčila Rusko z pohledu prodaných vozů 
a umístila se tak na třetím místě našich in-
dividuálních trhů.     

Děje se to kvůli ekonomické situaci v Rusku, 
anebo díky vašemu úsilí na britském trhu?   
Růst britského trhu je zčásti organický, zčásti 
je za ním naše snaha získat větší tržní podíl. 
Na druhou stranu v Rusku je situace oprav-

du složitá. Nemůžeme zjednodušeně tvrdit, 
že je to jen kvůli sankcím. Situaci však nelze 
vnímat jen současnou optikou. Z dlouhodo-
bého hlediska vnímáme ruský trh jako velmi 
perspektivní, proto se nyní soustředíme na 
upevnění naší pozice a doufáme, že se sou-
časná situace co nejdříve uklidní.  

Jaké jsou pilíře exportní strategie Škody Auto? 
Primárně se jedná o západní a střední Evro-
pu, kde jsme doma z pohledu celkových pro-
dejů. Dále nás zajímá takzvané RIC – Rusko, 
Indie, Čína – z kterých, jak jsem zmínil, je 
pro nás nejdůležitější Čína a pak Rusko jako 
další strategický trh. Kromě toho sledujeme, 
kde jsou další trhy s velkým potenciálem – 
v současné době například zkoumáme po-
tenciál Íránu.         

Proslýchá se, že plánujete vstoupit na trh 
v Jižní Koreji. Jak to tam vypadá? 
Trhů, které monitorujeme dlouhodobě, je 
celá řada. Nejdříve zkoumáme potenciál 
trhu, pak tam otevřeme nějaké kontaktní 

Je skutečným českým šampionem. Plna hrdosti vyváží českou technickou zdatnost do celého 
světa. Daří se jí – loni poprvé v historii prodala více než milion vozů. V prvním pololetí letošního 
roku zvýšila jak počet dodávek, tak tržby i provozní výsledek. Dodávky zákazníkům vzrostly 
od ledna do června 2015 o 4,2 procenta na novou rekordní hodnotu 544 300 vozů, zatímco tržby 
vzrostly o 7,5 procenta na 6,421 miliard eur. Přesto jí to nestačí – v blízkém horizontu chce pře-
kročit hranici jednoho a půl milionu prodaných vozů za rok. Auta vyrábí po celém světě, od Mladé 
Boleslavi po Čínu. Právě se jménem rychle rostoucích trhů Asie je spojen její recept na úspěch. 
Ale nejen to – letos se jejím třetím největším zahraničním trhem poprvé stala Velká Británie. 
Jak je možné neustále dobývat svět - od zralých, saturovaných trhů západní Evropy po dravé trhy 
Asie, které se teprve učí své první roli dětských autosedaček? Je to jednoduché – jen dobře 
zkombinujete čtyři klíčové faktory: produkt, obchod, zdravé finance a dobré lidi, říká Michal 
Kadera, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto.

Letošní rozhovor ze seriálu TÜV SÜD Czech Exportní financování přináší 
pohled největšího českého exportéra, společnosti Škoda Auto, na výzvy 
při dobývání nových zahraničních trhů. 

»Z celkových zhruba 680 000 vozů 
vyrobených v České republice zde prodáme ročně přibližně 70000.« 

Rozhovor s Michalem Kaderou
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pracoviště, následně si najdeme partnera 
jako budoucího importéra, a potom přemýš-
líme, zda se vyplatí uvažovat o další investi-
ci či o lokalizaci. Jižní Korea je mezi těmito 
trhy, zajímá nás také Írán, ale též zkoumáme 
možnosti zemí severní Afriky či Blízkého 
východu. Definitivní rozhodnutí ale proza-
tím ještě nepadlo.

Jaké klíčové indikátory na těchto možných 
trzích sledujete? 
U každého exportéra je to asi velmi podob-
né. Zajímá nás celková ekonomická situace 
– makroekonomické indikátory včetně hru-
bého domácího produktu, platební bilance 
firem či agentur, dále politická situace – jak 
se vyvíjí, zda je tam nějaké riziko, že by se 
vše mohlo zhroutit z  politických důvodů. 
Není možné mít výrobu v každé zemi, kde 
prodáváme, proto sledujeme i úroveň cla, lo-
gistické možnosti a povinnosti pro uvedení 
vozidel na místní trh.    

Co je podle vás klíčové při dobývání nového 
trhu? 
Z  našeho pohledu je dobrým příkladem 
Čína, kde se ukazuje, že trh může být ob-
rovský, ale čím více roste, tím je i silněji kon-
kurenční. Úspěšný tam je ten, kdo je na trhu 
ve správném čase. Zároveň je důležité, aby 
firma dokázala pochopit, co zákazníci na da-
ném trhu chtějí, a uměla těmto požadavkům 
přizpůsobit své produkty.   

Máte příklad nějakých neobvyklých poža-
davků vašich asijských klientů? 
Krásný okamžik, kdy jsme byli na správném 
místě, nastal v Indii, kde se nám podařilo 
začít vyrábět v době, kdy ostatní automobil-
ky indický trh opustily. V určité době jsme 
byli jedna z mála zahraničních značek, která 
tam vyráběla evropská auta. V Indii je vlast-
nictví zahraničního vozidla otázkou sociální 
prestiže – třeba Škoda Rapid, která je tady 
u nás rodinné vozidlo, byla v Indii po uve-
dení na trh spíše manažerským vozem, který 
chtěli šéfové firem. 

Co vám pomáhá pochopit tyto jemné rozdíly 
mezi kulturami různých zemí? 
Je to obrovské uvědomění si toho, že jsme 
všichni stejní, a zároveň máme své kulturní, 
historické, politické, ekonomické odlišnos-
ti. V tom je velká síla našeho týmu. Máme 
několik set zaměstnanců z České republiky, 
kteří jsou vysláni na různé trhy, aby se zde 
naučili danou zemi doopravdy znát. Pak se 
vracejí a předávají nám své znalosti, čímž 
obrovsky posilujeme mezilidské porozu-
mění. Například každý, kdo se chce dostat 

do managementu Škodovky, musí kromě 
řady dalších úkolů absolvovat alespoň jednu 
zahraniční misi, protože potřebujeme lidi 
s globálním přehledem.      

Jak tento globální mix kultur ovlivňuje duši 
Škodovky? 
To si můžeme dobře ukázat z pohledu multi-
jazyčnosti. My jsme firma s českými kořeny, 
s německým vlastníkem, a proto i v Mladé 
Boleslavi některá jednání probíhají trojja-
zyčně (česko-německo-anglicky) podle toho, 
co se diskutuje, či kdo sedí u stolu. Bez dob-
rých znalostí víc než jednoho cizího jazyka 
je to pro zaměstnance velice složité. Dalším 
příkladem je náš design. Naše diskuze jsou 
plné emocí nad tím, jak ho udělat finančně 
dostupný, a zároveň krásný. Náš tým desig-
nérů je možná nejvíce multikulturní, pro-
tože v něm máme zastoupení od Slovenska 
přes Balkán až po asijské země. V jednom 
týmu spolupracují desítky národností.

Pojďme se trochu podívat na téma exportní-
ho financování. Jakým způsobem financujete 
své exportní projekty? 

Situace v Rusku je složitá. Škoda se proto soustředí 
na upevnění pozice a doufá, že se současná situace 
co nejdříve uklidní.  

V Číně se loni dodali zákazníkům 280 000 nových 
vozů, čili více než čtvrtinu celosvětové výroby 
a prodeje.

Škoda sleduje, kde jsou další trhy s velkým potenci-
álem – v současné době například zkoumá potenciál 
Íránu a Jižní Korea.

V Indii je vlastnictví zahraničního vozidla otázkou 
sociální prestiže – třeba Škoda Rapid, která je v ČR 
rodinné vozidlo, byla v Indii po uvedení na trh spíše 
manažerským vozem, který chtěli šéfové firem.

Druhým největším individuálním trhem je Německo, 
kde se ročně prodává kolem 150 000 vozů.

V České republice Škoda drží tržní podíl přes třicet 
procent. Export značky Škoda tvoří přibližně 8 pro-
cent celkového exportu České republiky.

Zajímavý a velký trh je Velká Británie, kde Škoda 
získal ocenění nejlepších vozů, nejspolehlivější 
značky a spokojenosti zákazníků.



14  TÜV SÜD Journal       

Rozhovor s Michalem Kaderou

V podstatě se náš byznys model pro jednotlivé 
trhy liší. Jsou velké perspektivní trhy, kde jako 
Škoda Auto nebo koncern VW máme své pro-
dejní organizace nebo jsme ve spoluvlastnictví. 
Na jiných trzích máme nezávislé partnery, kte-
ří se často stávají zástupci Škody Auto pro daný 
trh a vytvářejí strukturu jednotlivých dealerů. 
V naprosté většině větších zemí fungujeme na 
bázi financování bez zapojení bankovních in-
stitutů, abychom se ujistili, že náš partner je 
dost silný i bez toho, aby se vystavil finanč-
nímu tlaku poskytovatelů úvěrů. Pokud jde 
o státní exportní financování, to také využí-
váme minimálně – nikdy jsme třeba nevyužili 
půjčku od České Exportní Banky. Spolupráce 

s EGAPem se často točila kolem toho, že jsme 
vývozce a někdy jsme měli žadatele buyer’s cre-
dit - zahraničního partnera z  teritoria, kde 
úroky v komerčních bankách byly dvojnásob-
né než ty, které bylo možné získat v Čechách. 
Takže se mohlo stát, že zahraniční komerční 
partner si vzal kredit v české komerční bance 
a my jsme požadavek na buyer’s credit pokryli 
EGAPem. Na druhou stranu musím říct, že 
tohle jsou ojedinělé případy – přesto, že jsme 
přítomní na stovkách trhů, tento model jsme 
použili jen na třech z nich. 

Co je podle vás klíčem k tomu, aby se ex-
portní projekt povedl? 
Je to především pečlivá příprava a znalost 
nového trhu – bez ohledu na to, kdo projekt 
financuje či pojišťuje. Dále potřebujeme znát 
studie proveditelnosti, které nám ukáží, že 
partneři jsou dostatečně silní na to, aby byli 
schopni dostát našim vysokým nárokům 
v oblasti brandingu či marketingu a uvedli 
produkty na trh tak, jak vyžadujeme.        
Nedochází někdy k tomu, že byste si mohli 

v rámci skupiny VW konkurovat či kanibali-
zovat své trhy navzájem? 
Jednotlivé koncernové značky fungují ve vzá-
jemné symbióze a partnerství v rámci koncer-
nu VW nám dává mnoho přidané hodnoty, 
zejména v oblasti sdílení výrobních techno-
logií, výzkumu či nejlepších technologických 
řešení. Každá značka patřící do skupiny VW 
může využívat výhody sdílení těchto zákla-
dů. ŠKODA je dlouhodobě považována za 
precizního výrobce, který nabízí vynikající 
poměr ceny a užitné hodnoty.  S konkuren-
cí v podobě automobilů sesterských značek 
ze skupiny VW na zahraničních trzích pro-
blém nemáme, jelikož pro zákazníky v kaž-
dém segmentu představujeme jasný produkt 
reprezentující hodnoty naší značky, díky 
kterým se odlišujeme od ostatních koncer-
nových modelů v  daném segmentu. Takto 
fungujeme i na českém trhu.          

Téměř polovina výrobních kapacit vašich 
vozů je umístěna v zahraničí. Jakým způso-
bem si v zahraničí hlídáte kvalitu? 

Kvalita je pro nás klíčovým parametrem, je-
likož musíme zajistit, aby byla srovnatelná 
po celém světě. K tomu samozřejmě přispívá 
vysoké nasazení našich zaměstnanců, kteří 
jsou pravidelně vysíláni do cizích zemí, kde 
školí tamní zaměstnance a dohlížejí na do-
držování vysokých standardů při výrobě 
našich vozů. 

Určitě jste ale narazili na specifické výzvy, 
když jste uváděli do provozu továrny v zahra-
ničí…     
Výzev je vždy pochopitelně celá řada a ne-
musejí souviset jen přímo s výrobou. Jako 
příklad mohu uvést například dopravní bez-
pečnost, což je jedna z našich strategických 
priorit společenské odpovědnosti. Například 
v České republice provozujeme portál, kde 
dětem hravou formou ukazujeme, jak se 
chovat v dopravním provozu. Když jsme ale 
vstupovali na trh v Indii, museli jsme zvolit 
trochu jiný přístup. Určitě víte, že v Indii je 
běžné, že ve čtyřmístném autě se vozí celá 
desetičlenná rodina bez využívání bezpeč-

»My si vážíme každého partnera, který je s námi dlouhodobě 

na řadě trhů po celém světě a má kapacitu nám globálně poskytovat služby ve stejné kvalitě.«  

The newly launched flagship has all the qualities to 
continue and build upon the success of the previous gene-

ration. Since the car’s launch in 2009, 218,000 Superbs 
have been delivered to customers in China. Fo
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nostních pásů či pochopení role airbagů. Na 
druhou stranu, například čínská společnost 
se hodně rychle vyvinula a  globalizovala. 
I tam ale chyběly základní návyky, jako je 
třeba využití dětských sedaček. Náš nosný 
projekt v Číně se netyká výchovy, ale nejpal-
čivějšího tématu, jakým je právě použití 
dětských sedaček, protože dokáží zachránit 
životy.     

Pokud se ale vrátím k výrobě – jaké faktory 
je třeba vzít v úvahu před tím, než někde 
v zahraničí rozjedete výrobu?
Jedním z klíčových prvků kvality jsou mak-
roekonomické indikátory, na základě kte-
rých zvažujeme výrobní kapacity a faktory 
ovlivňující výrobu – od ceny pozemku po 
daňové zatížení nemovitostí, dostupnost 
kvalifikované pracovní síly či problematiku 
sociální otázky a tak dále. Často si v Evropě 
stěžujeme, že nám chybí kvalifikovaní pra-
covníci, ale existují trhy, které jsou na tom 
mnohem hůře, protože nemají technickou 
tradici a potřebnou vyspělost. Dalším fakto-
rem je stabilita daňového systému či úroveň 
inflace v dané zemi.      

Cena pracovní síly v České republice neu-
stále roste. Jak to ovlivňuje vaši konkuren-
ceschopnost? 
My máme obrovskou výhodu v  tom, že si 
jako firma můžeme dovolit oceňovat naše 
zaměstnance vysoce nadprůměrně, jelikož 
si to zaslouží. Průměrná mzda ve Škodovce 
v loňském roce byla bez managementu při-
bližně 37 000 Kč, což je částka asi o třeti-
nu vyšší, než je průměr vyplácených mezd 
v  průmyslovém odvětví. Tento náskok si 
chceme v budoucnu udržet a ve snaze o za-
chování vysoké úrovně mezd ve společné 
diskusi s  odborovou organizací nepolevo-
vat. Obdobně to funguje i  v  našem doda-
vatelském řetězci, kde díky našemu byznys 
modelu také podporujeme nadstandardní 
ocenění práce. Jako velmi důležitou vnímá-
me spolupráci s našimi odbory Kovo. Prin-
cip spolupráce firmy s odbory není v České 
republice příliš obvyklý. Fungujeme totiž na 
základě spolurozhodování, ale i spoluodpo-
vědnosti za budování firmy. To znamená, 
že obě strany mají svá práva a povinnosti, 
a proto se i my, když potřebujeme podporu 
oborů, abychom například z důvodu vysoké 
poptávky dočasně zavedli mimořádné smě-

ny o víkendu, setkáváme s pochopením. Jde 
o  partnerství, v  důsledku kterého se daří 
dobře oběma stranám. 

Jakým způsobem si hlídáte kvalitu vašich 
dodavatelů, ať v České republice nebo 
v zahraničí?       
Náš systém kontroly je stejný pro celý kon-
cern VW po celém světě. Díky tomu, že jsme 
součástí skupiny VW, máme celou řadu do-
davatelů, kteří dodávají i  pro jiné značky 
v rámci skupiny. To znamená, že jsou zvyklí 
na náš systém logistiky, na to, že jsme preciz-
ní, že termíny dodání jsou závazné, a nejsou 
překvapeni, pokud chceme rozšířit kapacitu 
– jako například v současně době v Kvasi-
nách.  Ještě než spustíme výrobu, mají naši 
dodavatelé jasný harmonogram, co je naplá-
nováno na kdy, a naši auditoři chodí kontro-
lovat, zda vše běží podle plánu.    

Právě v oblasti kontroly investičních celků, 
jakou hodnotu vidíte ve spolupráci se spo-
lečnostmi jako je TÜV SÜD Czech?
Této spolupráce si velmi ceníme. My si váží-
me každého partnera, který je s námi dlou-
hodobě na řadě trhů po celém světě a  má 
kapacitu nám globálně poskytovat služby ve 
stejné kvalitě. 

Co musí vědět firmy, které by se chtěly stát 
vašimi dodavateli? 
Pravidelně dostáváme hodně dodavatel-
ských nabídek, především z nových trhů jako 
je Čína, Indie či Turecko. Často ale narážíme 
na neznalost našich požadavků nebo speci-
fik práce pro koncern Volkswagen. Spolu-
práce s dodavateli je obrovský oboustranný 
závazek, součástí něhož je nezbytná jistota 
solidnosti a dlouhodobé spolehlivosti kaž-
dého dodavatele, aby se nemohlo stát, že by 
spolupráce skončila někde uprostřed pro-
jektu. Ostatně všechny podmínky pro naše 
dodavatele jsou k dispozici na našich webo-
vých stránkách, kde si je každá firma může 
prostudovat a integrovat je do svých procesů.    

Co je podle vás klíčem k dlouhodobé konku-
renceschopnosti na globálním trhu? 
Nejlépe to vyjadřuje naše strategie, která se 
opírá o několik hlavních pilířů. Jednak je to 
produkt a jeho charakteristiky, dále je to ob-
chod – v současně době prodáváme milion 
vozů ročně a chceme jich v budoucnu prodá-

vat po celém světě milion a půl. Toho může-
me docílit díky inovacím a investicím. Dal-
ším pilířem je design: jak produkt vypadá 
a působí, aby byl kvalitní, měl více chytrých 
technologií, byl dostupný, působil na emoce 
a aby splnil očekávání zákazníků. Zároveň, 
abychom mohli prosperovat, potřebuje-
me být finančně silní. Nepoužíváme žádné 
bankovní instrumenty, ale financujeme náš 
růst jen z cash flow. V neposlední řadě je to 
už dříve zmiňovaný tým našich odborníků 
– máme více než 26 000 zaměstnanců a na-
ším cílem je zajistit, že i do budoucna s ná-
růstem digitalizace a  automatizace budou 
jejich pracovní místa zachována.  Důležitá je 
rovněž práce s talenty – chceme být dobrým 
zaměstnavatelem pro ty nejlepší lidi. Proto 
spolupracujeme s řadou univerzit a oboro-
vých organizací. Pokud tento mix správně 
zkombinujete, úspěch se zcela jistě dostaví. 

Michal Kadera 
Ředitel vnějších vztahů Škoda Auto   

Vystudoval právnickou fakultu Západočeské 
univerzity v Plzni. Působil v advokacii se za-
měřením na evropské a mezinárodní právo. 
Evropskému právu se věnoval v rámci před-
běžné parlamentní kontroly v Senátu Parla-
mentu ČR, vedl oddělení pro záležitosti EU na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
Přednáší evropské právo a evropský lobbing 
na řadě vysokých škol. Od května do prosince 
2007 působil v CEBRE (Česká podnikatelská re-
prezentace při EU) ve funkci zástupce ředitelky 
a od ledna 2008 do poloviny února 2012 jako 
ředitel CEBRE. V současné době pracuje na 
pozici ředitele Vnějších vztahů ve Škoda Auto.
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České firmy  
mohou uspět jen  
prostřednictvím 
kvality 

TÜV SÜD Czech, vedoucí společnost  
v oblastech inspekce, certifikace, testování 
a vzdělávání v České republice, již po deváté 
oficiálně představila firmy dlouhodobě 
usilující o zlepšování svých služeb, procesů 
nebo výrobků, kterým slavnostně předala 
Certifikáty výjimečnosti. Tato ocenění  
udílela v návaznosti na kampaň Listopad – 
Měsíc kvality v České republice. 
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Certifikát výjimečnosti 2015

CERTIFIKÁT  
VÝJIMEČNOSTI 2015 

V roce 2015 byl Certifikát výjimečnosti propůjčen celkem 22 společnostem, což 
přestavuje rekordní nárůst o 38% ve srovnání s rokem 2014. Mezi nové drži-
tele ocenění patří například OTIS a.s., PENTAR a.s., LANIK s.r.o., ÚSOVSKO 
FOOD, a.s., Drylock Technologies s.r.o., WERA WERK s.r.o., EXCON a.s. nebo 

Moravský plynostav a.s. Program Měsíce kvality navazuje na celoevropskou iniciativu Ev-
ropského týdne kvality.

„Chci poděkovat všem firmám a jejich prozíravým manažerům, pro které je kvalita hod-
notou a řízení kvality ústředním pilířem podnikání. A velmi si přeji, aby jejich počet dále 
rychle rostl. Protože jen v kvalitě vidím klíč k úspěchu a udržitelnému rozvoji naší malé 
ekonomiky,“ komentoval událost Oleg Spružina – generální ředitel TÜV SÜD Czech. 

Slavnostního předávání 
Certifikátů výjimečnosti 
se zúčastnili zástupci 
oceněných společností  
a také zástupci společ-
nosti TÜV SÜD Czech.
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Příští rok bude pro TÜV SÜD Czech a zákazníky 
z automobilového průmyslu revoluční. Díky 
nové investici do laboratoře dynamických 
zkoušek (DYCOT) bude TÜV SÜD Czech, coby 
nestranná a akreditovaná zkušebna, schopna 
nabídnout i fyzické simulace dynamických zátěží 
komponentů a struktur nad rámec virtuálních 
simulací. DYCOT bude první laboratoří na světě, 
která nabídne poslední generaci hydraulického 
katapultu IST CSA Advanced. Laboratoř bude 
umístěna v novém kompetenčním centru 
v Mladé Boleslavi a její slavnostní otevření se 
očekává na začátku podzimu příštího roku.  

Martin Tichý, Projektový manažer, email: martin.tichy@tuv-sud.cz

Revoluční investice  
do laboratoře dynamického 

testování komponentů DYCOT 
katapultuje TÜV SÜD Czech 

na vrchol žebříčku inovací  
ve výzkumu a vývoji 

bezpečnostních prvků 
v automobilovém průmyslu.   

Investice do testování komponent
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Podle studie Forbes Consumer Reports, až 65% spotřebite-
lů ve Spojených státech amerických hodnotí při plánová-
ní nákupu vozu bezpečnost jako nejvyšší prioritu, za níž 
následuje kvalita. S  požadavky spotřebitelů souvisí oče-

kávaný 30% meziroční růst trhu aktivních bezpečnostních systémů 
v následujících pěti letech, dle zprávy JD Power & Associates z roku 
2012. V  odpovědi na tuto reálnou potřebu spotřebitelů poskytuje 
TÜV SÜD průmyslu služby, které podporují dosahování stále lepší 
kvality i bezpečnosti výrobků.

Ideální investice do simulací: hned na začátku vývoje  
V současně době vede optimalizace nákladů na výzkum a vývoj 
kompletních výrobků k intenzivnějšímu využití virtuálních a fy-
zických simulací ve fázi vývoje jejich jednotlivých součástí a kom-
ponentů. Matematické simulace crash testů metodou FE vyžadují 
ověření modelů destruktivními zkouškami, které jsou v některých 
případech nahrazovány jejich nedestruktivními simulacemi. Po-
ptávka po nedestruktivních zkouškách se zvyšuje i díky stále lepší 
kvalitě zkušebních stavů a periferních technologií, které mohou nyní 
nahradit crash testy v plném měřítku. Avšak nejen automobilový 
průmysl vyžaduje nové služby s vysokou věrohodností včetně spe-

ciálních měření, analýz zkoušek a poradenství. To je možné zajistit, 
jen když se skloubí moderní zařízení s jedinečnou technickou od-
borností. 

Díky mimořádné investici do dynamického testování kom-
ponentů (DYCOT) může TÜV SÜD Czech poskytovat fyzické 
simulace dynamických zátěží komponentů a struktur, tzv. saňo-
vé zkoušky, při vývoji, homologaci a ověřování shodnosti výro-
by (CoP). Celkové náklady na nové technologie dosáhnou částky  
4 500 000 EUR a dalších 750 000 EUR se proinvestuje do výstavby 
laboratorního prostředí. DYCOT bude první laboratoří na světě, 
která nabídne poslední generaci hydraulického katapultu IST CSA 
Advanced od renomovaného německého výrobce Instron GmbH 
v kombinaci s programovatelným systémem pro simulaci bočních 
nárazů ENCOPIM ALIS. Celý systém je vyvíjen na zakázku pro 
TÜV SÜD Czech tak, aby umožnil ověřit zádržné systémy a kon-
strukce dle nově zaváděné legislativy, požadavků spotřebitelských 
organizaci nebo interních požadavků zákazníků, např. EHK/ES, 
FMVSS, NCAP, ISO, ADR, AMS, EASA CS, ZMK Dez.

Zákazníci budou mít možnost posoudit své produkty ve větším 
rozsahu a lepší kvalitě, navíc již v rané vývojové fázi, čímž se zvýší 
jejich jakost a bezpečnost. Vybraná zařízení budou vytvářet sta-

                  BEZPEČNOST 
                                    kupujících aut 

                    NAD ZLATO       

Investice do testování komponent
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bilní podmínky pro přesnou opakovatelnost a reprodukovatelnost 
nejrůznějších scénářů dynamických nárazů. Díky tomu bude mož-
né dál optimalizovat počet vyrobených prototypů během vývoje. 

Jak to bude vypadat v praxi? 
Zkoušky budou prováděny aplikací pulzních zatížení na zkušební 
vzorek pomocí katapultu, na nějž je možné upevnit komponenty 
nebo systémy zákazníka. Základní parametry hydraulického kata-
pultu IST jsou následující:
• Simulace čelních, bočních a zadních nárazů
• Maximální síla: 2,5 MN
• Maximální rychlost: 90 km/h @ 1000 kg
• Maximální zrychlení: +80 g / -35g @ 1000 kg
• Maximální gradient zrychlení: 14 g/ms
• Maximální hmotnost vzorku: 3000 kg 

Laboratoř bude obsahovat několik samostatných přípravných boxů, 
které umožní zajištění maximálního utajení v případě souběžných 
vývojových, homologačních a CoP zkoušek. Toto nestranné a akre-
ditované prostředí bude sloužit souběžně více zákazníkům s různý-
mi požadavky. 

Investice je strategicky umístěna v blízkosti automobilového, vo-
jenského, leteckého a železničního průmyslu a poskytne TÜV SÜD 
Czech vícero unikátních výhod:
• Vysokou produktivitu a věrohodnost výstupů
• Jedinečné zkoušky bočního nárazu v souladu s požadavky Euro 

NCAP 2015
• Jediné moderní a nezávislé zařízení v regionu CEE

Integrací dynamického testování komponentů s laboratořemi airba-
gových a pevnostních zkoušek a navázání na služby numerických si-
mulací bude TÜV SÜD Czech schopna v Mladé Boleslavi nabídnout:
• Fyzické ověřování v kombinaci s virtuálními simulacemi
• Environmentální zkoušky v kombinaci s dynamickým zkouše-

ním komponentů
• Zkoušky životnosti v kombinaci s dynamickým zatěžováním.

Zahájení provozu laboratoře je plánováno na třetí kvartál roku 2016. 
Díky zavedení nových kompetencí se TÜV SÜD Czech stane zku-
šebnou, která bude nabízet široké portfolio služeb na jednom místě, 
což posílí pozici společnosti jako klíčového dodavatele pro celé od-
větví mobility v regionu CEE. 

Poslední generace hydraulického katapultu IST CSA Advanced

Řídíte a zhodnocujete svá aktiva efektivně?
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Přestože letos vznikly nové normy zaměřené na optimalizaci 
využití majetků firem, právní rámec k této problematice  
zdaleka nepokrývá všechny její aspekty. Aby maximalizovaly 
své možnosti, musí firmy postupovat individuálně a v souladu  
se svými konkrétními potřebami a požadavky. 

Simon Palupčík, Business Development Manager, email: simon.palupcik@tuv-sud.cz
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Řídíte a zhodnocujete svá aktiva efektivně?

V letošním roce vyšel soubor norem 
za bývající se problematikou zhod
nocování majetku pod názvem Ma
nagement Aktiv (z anglického Asset 

Management). 

Tento soubor v sobě zahrnuje následující 
normy:
• ČSN ISO 55000 – Management aktiv – 

Přehled, zásady a terminologie
• ČSN ISO 55001 – Management aktiv – 

Systém managementu – Požadavky
• ČSN ISO 55002 – Management aktiv – 

Systém managementu – Směrnice pro 
používání ISO 55001 

Cílem tohoto souboru norem je pomoci jejich 
uživatelům vytvořit systémový přístup pro 
zhodnocování svých aktiv (hmotný či ne
hmotný majetek) při vyvažování finančních, 
environmentálních a sociálních nákladů, ri
zik, kvality služeb a výkonnosti. Zavedením 
systému managementu aktiv může společ
nost zlepšit svou finanční výkonnost tím, že 
zlepší svůj výnos z aktiv a zároveň bude opti
malizovat své náklady. Dále přináší rozhodo
vání na základě faktů s aktivním přístupem 
v oblasti managementu rizik (ISO 31 000). 
Vše je samozřejmě v kontextu udržitelnosti, 
což představuje dodržování principů sociální 
odpovědnosti a relevantních zákonů. 

Co se dá považovat za aktivum v novém 
pojetí norem? 

Pojďme si nyní více přiblížit požadavky 
výše zmíněných norem. V normě ČSN ISO 
55 000 už podle jejího názvu naleznete úvod 
do problematiky, zásady a  terminologii. 
Aktivem v pojetí tohoto systému je položka, 
věc nebo entita, která má potenciální nebo 
skutečnou hodnotu pro organizaci. Hodno
ta aktiva se bude mezi jednotlivými organi
zacemi a jejich zainteresovanými stranami 
lišit; aktivum může být hmotné nebo ne
hmotné, finanční nebo nefinanční. Norma 
je koncipována podobně jako normy věnující 
se problematice systému managementu (ISO 
9000, ISO 14001, apod.). Hlavním výkon
ným prvkem je systém managementu aktiv, 
který organizace používá pro nasměrová
ní, koordinování a  řízení/kontrolu aktivit 
v rámci managementu aktiv. Tento systém 
může poskytovat zlepšené řízení rizik a ujiš
tění, že cíle managementu aktiv budou dosa
ženy na konzistentních základech. 

Ne všechny aktivity v  rámci manage
mentu aktiv však mohou být prováděny 
prostřednictvím systému managementu ak
tiv. Například aspekty, jako jsou leadership, 
kultura, motivace, chování, které mohou mít 
významný vliv na dosahování cílů manage
mentu aktiv, smí organizace řídit pomocí 
ujednání mimo systém management aktiv. 

Co je tedy přesně Systém managementu 
aktiv v  kontextu této normy. Je to soubor 
vzájemně propojených a  vzájemně souvi
sejících prvků organizace, jejichž funkcí je 
stanovit politiku managementu aktiv a cíle 
managementu aktiv a také procesy potřebné 
k dosažení těchto cílů. V tomto pojetí se mají 
prvky systému managementu aktiv vnímat 
jako soubor nástrojů, včetně politik, plánů, 
podnikových procesů a informačních systé
mů, které jsou integrovány tak, aby posky
tovaly ujištění, že aktivity v rámci manage
mentu aktiv budou realizovány. 

Management aktiv vyžaduje přesné 
informace o  aktivech, avšak systém ma
nagementu aktiv je více než manažerský 
informační systém. Management aktiv se 
vzájemně ovlivňuje s mnoha funkcemi v or
ganizaci. Vytvoření systému managementu 
aktiv je pro organizaci důležitým strategic
kým rozhodnutím, čímž přecházíme k poža
davkům normy ČSN ISO 55001, která spe
cifikuje požadavky na systém managementu 
aktiv.

Požadavky normy ČSN EN 55001 si blíže 
popíšeme na obrázku, který popisuje vztah 
mezi klíčovými prvky systému managemen
tu aktiv, spolu s příslušnými články v ČSN 
ISO 55001. Na rozdíl od ostatních dvou no
rem managementu aktiv je ČSN ISO 55001 
určena k certifikaci třetí nezávislou stranou.

Vztah mezi klíčovými prvky systému managementu aktiv

Plány a cíle organizace

Politika manage-
mentu aktiv

Strategický plán managementu aktiv (SAMP) 
Cíle managementu aktiv

 5.2  Politika 4.1   Pochopení organizace a jejího 
kontextu

 4.2  Pochopení potřeb a očekávání  
zainteresovaných stran

 5.1 Vedení (leadership) a závazek
 5.2  Role, odpovědnosti a pravomoc 

organizace

Plány pro vývoj systému 
managementu aktiv  
& relevantní podpora

Kontext zainteresované  
strany a organizace

Plány managmentu aktiv

 4.4  Systém managementu aktiv
 6.1  Opatření pro řešení rizik  

a příležitosti pro systém  
managementu aktiv

 4.3   Stanovení rozsahu systému managementu aktiv 6.2.1 Cíle managementu aktiv
 6.6.2   Plánování k dosažení cílů 

managementu aktiv
 8.3 Externí zajišťování (rozsah)

 8.1  Plánování a řízení provozu

 8.3 Externí zajišťování (kontrola)

 8.2 Management změny
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Pochopení kontextu organizace je základ
ním předpokladem pro to, co je pro organiza
ci důležité a co od ní očekávají zainteresované 
strany (stakeholders). Kontext můžeme roz
dělit na externí a interní. Externí kontext, kte
rý zahrnuje sociální, kulturní, ekonomické 
a fyzické prostředí, jakož i regulační, finanční 
a další omezení. Zatímco interní kontext za
hrnuje kulturu a prostředí organizace, jakož 
i poslání, vizi a hodnoty organizace. 

Hybným prvkem celé snahy má být ma
nage ment napříč celou organizací, a to přímo 
vůdcovským stylem (leadership). Manage
ment, a zejména ten nejvyšší, má být odpo
vědný za vývoj politiky managementu aktiv 
a cílů managementu aktiv a za jejich sladě
ní s  cíli organizace. Dále má vytvořit vizi 
a hodnoty, které vedou politiku, má vykoná
vat a aktivně prosazovat tyto hodnoty uvnitř 
i vně organizace. Management stanovuje od
povědnosti, povinnosti a cíle managementu 
aktiv a také strategie, které vytvářejí prostředí 
pro systém managementu aktiv. Top manage
ment a lídři na všech úrovních mají být odpo
vědní za zajištění, že jsou na podporu systému 
managementu aktiv k dispozici vhodné zdro
je. Tyto zdroje zahrnují vhodné financování, 
přiměřené a kompetentní lidské zdroje a pod
poru informační technologie.

Cíle definované managementem mají 
zastřešit kontext a  nasměrování činností 

organizace včetně jejích aktivit v rámci ma
nagementu aktiv. Na cíle má být navázán 
Strategický plán, který popisuje, jak chce 
organizace dosáhnout svých cílů. Strategic
ký plán (na názvu plánu dle normy nezáleží) 
má zahrnovat struktury, role a odpovědnosti 
nezbytné pro vytvoření systému manage
mentu aktiv a pro jeho efektivní fungová
ní. Jak už bylo výše zmíněno, odpovídající 
zdroje by měly být zárukou, že cíle, které si 
organizace vytyčí, budou adekvátním způ
sobem dosaženy. Tato podpora vyžaduje sdí
lení zdrojů; jejich koordinace a aplikování, 
ověřování a zlepšování jejich využívání má 
být předmětem zájmu managementu.

Nedílnou součástí každého systému je 
i oblast hodnocení výkonnosti. Monitoro
vání, analýza a hodnocení informací má být 
nepřetržitým procesem. Na systém hodno
cení má navazovat systém zlepšování, který 
je analogický s ostatními systémovými nor
mami tzn., přezkoumáním vedení, interní
mi audity, řešením neshod a příležitostí.

ČSN ISO 55002 poskytuje návod jak im
plementovat požadavky normy do organiza
ce. Norma se detailně rozepisuje ke každému 
požadavku a poskytuje bližší pohled a upřes
nění jednotlivých požadavků. 

Normy obsahují základní principy, které by 
management měl vzít v potaz, pokud by chtěl 
zlepšit správu svých aktiv. Za tímto účelem 

jsou v normách uvedeny odkazy na standardy, 
které blíže popisují jednotlivé aspekty systému 
managementu aktiv v jednotlivých sektorech 
podnikání (chemický, petrochemický, plyná
renství apod.) a rovněž i systémové nástroje 
jako je například management rizik, spolehli
vost, údržba apod. Přesto se dá říci, že normy, 
tak jak jsou popsány, neuvádějí vyčerpávající 
informace k tomu, jak přesně zhodnocovat svá 
aktiva. Proto je důležité, aby každá společnost 
postupovala v souladu se svými individuální
mi potřebami tak, aby získala z nového práv
ního rámce maximum benefitů. 

Audit odborníků TÜV SÜD 
Czech v oblasti systému 
managementu aktiv se 
zaměřuje na: 

• plnění legislativních požadavků
• optimalizaci procesů provozu a údržby 

vyhrazených technických zařízení
• minimalizaci rizik spojených s provozem 

vyhrazených technických zařízení
• optimalizaci procesu skladového hospodář-

ství vyhrazených technických zařízení
• technickou pomoc, školení a certifikaci  

dle ČSN ISO 55 001 

Požadavky systému managementu aktiv, 
které jsou popsány v ČSN ISO 55001, jsou 
seskupeny způsobem, který je konzistentní 
se základními principy managementu aktiv:

• kontext organizace (kapitola 4);
• vedení (leadership) (kapitola 5);
• plánování (kapitola 6);
• podpora (kapitola 7);
• operace//provoz (kapitola 8);
• hodnocení výkonnosti (kapitola 9);
• zlepšování (kapitola 10).

Hodnocení a zlepšování 

výkonnosti
Portfolio aktivImplementování plánu  

managementu aktiv

Systém managementu aktiv 
& prvky relevantní podpory

 7.1  Zdroje
 7.2  Kompetence
 7.3 Povědomí
 7.4 Komunikace
 7.5 Požadavky na informace
 7.6 Dokumentované informace

 8.2  Management změny
 9.1  Monitorování, měření,  

analýza a hodnocení 
 9.2 Interní audit
 9.3   Přezkoumání systému  

managementu
 10 Zlepšování

 8.1  Plánování a řízení provozu

 8.3 Externí zajišťování (kontrola)

 8.2 Management změny
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R evoluční změny probíhající v  ce-
losvětovém měřítku v  oblasti 
energetiky se dotýkají každého 
obyvatele planety. Míra takového 

doteku je přímo úměrná úrovni dosaženého 
civilizačního pokroku daného jedince a spo-
lečnosti, které je členem.

Přebytek energie, který na „volném“ trhu 
deformuje ceny energií a energetických su-
rovin je již delší dobu předmětem spekulací 
politických špiček o jakési regulaci a to nejen 
ve vyspělých evropských zemích. Skokem se 
měnící ekonomické podmínky bezprostřed-
ně ovlivňují rentabilitu energetického pod-
nikání a odrazují jinak tradiční investiční 
skupiny od dalšího působení v této riziko-
vé oblasti. Také způsobují odliv seriózního 
kapitálu do jiných sfér. Tento kapitál začíná 
být nahrazován kapitálem méně seriózním, 
až spekulativním. Není se čemu divit, úvahy 
orgánů např. Spolkové republiky Německa 
o regulaci energetického trhu sekundárními 
prostředky, jako např. ekologickými daňo-
vými zátěžemi s progresivní křivkou, nejsou 
pro investory příliš povzbudivé.

Jakým způsobem se tato realita dotýká 
běžného občana České republiky? V podsta-
tě a zatím jen málo. Zatímco ceny energií na 
evropských a světových trzích strmě klesají, 
běžný občan ušetří jen několik málo pro-
cent. Za poslední tři roky klesla tržní cena 
elektřiny o cca polovinu z cca 60 euro pod 30 
euro (30.10. - 28,97 euro). Přitom ještě v roce 
2008 bylo dosaženo tržní ceny 90 euro.

Nezávislost na dosah 
Technický a technologický pokrok jde neu-
stále kupředu, a tak úvahy mnohých občanů 

o zajištění nezávislosti vlastní osoby či rodi-
ny, skupiny osob a jejich prostředí na okolní 
společnosti a zajištění i energetických potřeb 
z vlastních, převážně obnovitelných zdrojů, 
dostávají realističtější podobu i v našich ze-
měpisných šířkách. Zde však v zimním ob-
dobí tyto tzv. ostrovní systémy strádají nedo-
statkem na straně výroby a naopak zvýšením 
požadavků na straně spotřeby. Tato nejnároč-
nější sezona se kryje s obdobím s největšími 
nároky nejen na spotřebu elektrické energie, 
ale i tepla, a to nezávisle na jeho zdroji.  

Světový leader ve výrobě elektromo-
bilů Tesla přichází na trh s patrně prvním 
opravdu použitelným systémem usklad-
ňování elektrické energie, který by měl být 
použitelný v  domovních systémech, např. 
i ostrovního charakteru. Tyto baterie, Tesla 
Powerwall, jsou vyráběny na bázi lithium-
-iontových akumulátorů a doplněny měni-
čem, avšak prozatím nejsou bohužel dodá-
vány na evropský trh.

Tento systém může být použit i pro od-
dálení odběru z  rozvodné sítě, zálohování 
získané energie, anebo k uchovávání energie 
z fotovoltaických panelů. 

Vhodným doplněním fotovoltaické 
střešní instalace např. homogenní kogene-
rační jednotkou vybavenou parním moto-
rem, či malým dieselovým agregátem pro 
zajištění potřebné chybějící energie v krizo-
vém momentě by měl být problém ostrovní 
instalace domovních systému de facto vyře-
šen. Masové využití elektromobilů pak celý 
problém posune do úplně jiné roviny. Při-
pojení inteligentního akumulátoru elektro-
mobilu k domovní instalaci predikuje nové 
možnosti řešení do budoucna. 

Dokážete si představit, že jednoho dne si budete doma nabíjet svá 
auta elektřinou, kterou budete vyrábět sami díky chytrým technologiím 
umožňujícím přístup každého jednotlivce k obnovitelným zdrojům? A proč 
ne? Možná je tato budoucnost bližší, než se nám v současně době zdá.   

Radovan Svoboda, Technický odborník, email: radovan.svoboda@tuv-sud.cz

ENERGETIKO? KUDY  
DÁL, 
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TÜV SÜD Akademie

Společnost TÜV SÜD Czech se dlouhodobě věnuje vzdělávání. Mno-
haleté zkušenosti v oblasti certifikací, technických inspekcí a testování 
rozvíjíme v celé řadě moderních a technologicky náročných oborech. 
V našich kurzech se opíráme především o znalosti zkušených profe-

sionálů, kteří disponují aktuálními informacemi a praktickými dovednostmi.
V aktuálním vydání katalogu pro rok 2016 naleznete portfolio tzv. ote-

vřených vzdělávacích kursů včetně informací o tom, komu je daný produkt 
primárně určen. Vedle této standardizované nabídky jsou naši odborníci  
a lektoři schopni – na základě detailní analýzy Vašich potřeb – sestavit a zre-
alizovat program komplexního, vysoce profesionálního firemního vzdělávání 
ve vašem konkrétním prostředí.

Aktuální informace o všech kursech naleznete na webové stránce  
www.tuv-sud.cz/cz-cz/cinnosti/vzdelavani

AKADEMIE
Katalog 2016

TÜV SÜD

NOVÝ 
KATALOG

vzdělávacích kurzů pro rok

2016

Kolumnentitel

 KVALITA
Modul II. - Interní auditor IMS, 7.-8.12.2015 
Modul III. - Manažer IMS, 9.-10.12.2015 
Modul IV. - Poradce IMS, 14.-15.12.2015
FMEA v praxi, 18.-19.1.2016 
Modul I. - Základy IMS, 25.-26.1.2016 
8D - Metoda řešení problémů, 8.-9.2.2016 
ISO/TS 16949 - Interní auditor - základní, 15.-17.2.2016 
Interní auditor QMS - zdokonalovací, 22.02.2016   

 TECHNIKA
Základy technického kreslení, 16.12.2015 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Energetická náročnost budov, 21.-23.1.2016
Interní auditor EMS, 29.-30.3.2016  

 BEZPEČNOST
Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS, 21.-22.1.2016
Prevence rizik - zkouška, 23.-25.2.2016  

2015/2016 
SEMINÁŘE

Semináře
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TÜV SÜD Czech s.r.o.    Novodvorská 994    Praha 4
Telefon 844 888 783    info@tuv-sud.cz    www.tuv-sud.cz

PF 2016     
Přejeme Vám hodně úspěchů na cestě za Vašimi  
velkými i malými cíli v novém roce 2016!  
TÜV SÜD v České republice Vám děkuje za celoroční  
spolupráci a přeje Vám krásné prožití vánočních svátku  
a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2016.


