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ročních výdajů za energii. Pro začátek je při-
měřeným odhadem úspora ve výši asi 8 % [1].

Uvedený údaj, tj. 8 %, představuje typic-
kou výši úspory, kterou přinese jen samotné 
zavedení energetického informačního sys-
tému a opatření přijatých na základě výstu-
pů z tohoto nástroje. Nejvíce se o zkušenos-
tech s použitím nástrojů tohoto typu v praxi 
lze dozvědět u neziskové britské organizace 
Carbon Trust.

Dalších úspor lze dosáhnout při vynalo-
žení investičních nákladů, např. nákupem 
a instalací úspornějších hořáků a kotlů, pře-
dehřívačů atd.

Strategie používané pro dosažení úspor 
energie lze typově rozdělit do čtyř kategorií 
– odstranění, kombinace, změna (aktérů, mís-
ta, sekvence) a zlepšení – dále stručně cha-
rakterizovaných.

Odstranění

Obecně je třeba si položit otázku, zda jsou 
určitá zařízení či části závodu skutečně po-
třebné, nebo zda je možné je nahradit. Jako 
jednoduchý příklad lze uvést např. odstraně-
ní nevyužívaného potrubí.

Kombinace

Známou kombinovanou metodou je tzv. 
kogenerace (Combined Heat and Power – 
CHP), spočívající v současné výrobě elek-
trické energie a tepla v jednom výkonném 
zařízení s velkou celkovou účinností. Jiným 
příkladem je využití tepla obsaženého ve stla-
čeném vzduchu produkovaném kompresory 
např. k předehřevu jiných vzdušnin v závodě.

Změna zařízení, osob, místa nebo pořadí 
činností

Významných úspor energie lze dosáhnout 
výměnou zařízení – tedy jestliže je nové zaří-
zení dostatečně energeticky efektivnější než 
dosavadní. Změna osob či místa nebo pořadí 
činností mohou uspořit energii v důsledku po-
užití kvalifikovanějšího personálu či vykoná-
vání činností na jiném místě nebo v jiném po-
řadí, lepších ve smyslu menší spotřeby ener-
gie. V praxi je tato strategie šetření energií 
realizována např. tak, že produkt nesplňující 
specifikaci přepracuje osoba s dostatečnou 
zkušeností na místě vybaveném zařízením 
odpovídající úrovně.

Zlepšení

V současnosti je většina úloh v oblasti 
hospodaření s energií zaměřena na zmenšení 
spotřeby energie v současném technologic-
kém zařízení, což je investičně nejméně ná-
ročné. Z praxe lze uvést např. minimalizaci 
přebytků vzduchu při spalování, snižování 
teplot médií a materiálů na přípustná tech-
nologická minima atd. Zlepšování energe-
tické účinnosti se občas neobejde bez vel-
kých investic. Například zlepšit tepelnou 
izolaci může být sice nákladné, ale rovněž 
tak může být velká dosažená úspora ener-
gie a navíc může být dosaženo i lepší kva-
lity produktu.
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y   Členství České republiky 
v EU je nejdůležitějším 
faktorem pro německé 
investory 

Deset let po vstupu České republiky 
do Evropské unie je pro německé inves-
tory členství v unii nejdůležitějším argu-
mentem pro dlouhodobé investiční zámě-
ry na našem trhu. Tuto skutečnost potvrzu-
je konjunkturální průzkum Česko-německé 
obchodní a průmyslové komory (ČNOPK): 
„Členství České republiky v Evropské unii 
je stěžejním faktorem pro enormně pozitivní 
vývoj česko-německých obchodních vzta-
hů v uplynulých deseti letech. To dokládá 
nejen nárůst objemu obchodu mezi oběma 
zeměmi, ale také jednoznačné preference 
německých podniků pro Českou republi-
ku jako investiční lokalitu,“ vysvětluje vý-
konný člen představenstva ČNOPK Bernard 
Bauer u příležitosti desátého jubilea vstupu 
České republiky do EU. 

Velký objem česko-německého obchodu 
v roce 2014 lze velmi názorně vyjádřit pro-
střednictvím několika vybraných ukazatelů. 
V letech 2004 až 2013 vzrostl objem expor-
tu z České republiky do Německa o 37 %, 
podobný vývoj byl také u importu, který se 
zvýšil o 23 %. Objem bilaterálního obchodu 
ve stejném časovém období vzrostl z 37 na 
66 miliard eur, což je nárůst o téměř 44 %.

„Zásadní je, že vstup do Evropské unie 
umožnil volný pohyb zboží. Díky členství 

v EU již nejsou celní kontroly žádným rizikem 
časové prodlevy. Celní poplatky jsou zrušeny, 
transport zboží probíhá rychleji a bez zbyteč-
né byrokracie, což v praxi znamená, že ho lze 
mnohem lépe plánovat. Další výhody členství 
v EU jsou volný pohyb pracovníků a moder-
nizace celé infrastruktury. Všechny tyto fak-
tory přispěly k tomu, že konkurenceschopnost 
a atraktivita České republiky pro zahraniční in-
vestory dlouhodobě stoupají,“ zdůraznil prezi-
dent ČNOPK Rudolf Fischer. 

Také výsledky konjunkturálního průzku-
mu ČNOPK prezentované začátkem dubna 
jasně ukázaly, že členství České republiky 
v EU je pro dotázané firmy nejdůležitějším 
důvodem pro jejich působení v zemi. Až 
poté následuje kvalita a dostupnost lokál-
ních dodavatelů či vzdělání a kvalifikace 
zaměstnanců. Skutečnost, že 88 % respon-
dentů by znovu investovalo v ČR, lze tak 
z velké míry připsat právě členství České 
republiky v EU. 

Výsledky průzkumu ale současně ukáza-
ly, že pouhé členství v EU nestačí. Pozitivní 
vliv na investice by měl vzdělávací systém 
se zaměřením na praxi, flexibilní pracov-
ní trh a systém sociálního pojištění, posílení 
právní jistoty a omezení byrokracie. Poten-
ciál ke zlepšení je i v oblasti zadávání veřej-
ných zakázek a rámcových podmínkách pro 
výzkum a vývoj. V otázkách, kde již na ev-
ropské úrovni existují smysluplná nařízení, 
je ČNOPK v kontaktu se zástupci vládních 
stran, aby podpořila zavedení těchto naříze-
ní také v České republice. (ev)

  Asociace exportérů 
očekává růst výroby na vývoz  
o 10 až 15 %

Pozitivní vývoj tuzemského vývozu bě-
hem letošního roku očekává Asociace ex-
portérů. Poptávka na trzích západních zemí 
se konečně probouzí. Jediný zásadní otazník 
zatím zůstává nad vývojem situace v Rusku 
a na Ukrajině. 

„Dobrou zprávou je oživení západních 
trhů, což se může projevit na růstu domácí 
výroby určené na export o 10 až 15 %. V ex-
panzi by mělo pokračovat německé hospo-
dářství, které je pro naši ekonomiku klíčové. 
Očekáváme, že růst německého HDP v letoš-
ním roce bude atakovat hranici 2 %. Naproti 
tomu východní trhy pravděpodobně zůstanou 
nepříliš čitelné, jak je tomu ostatně již od za-
čátku krymské krize,“ říká Otto Daněk, mís-
topředseda Asociace exportérů. 

Pozitivní výhledy českých exportérů rov-
něž posiluje loňská intervence České národ-
ní banky. „Oslabená koruna funguje jako 
urychlovač vývoje, který podporuje výrobu. 
Předpokládám, že k citelnějšímu růstu dojde 
ve druhé polovině letošního roku.“ Podle Otty 
Daňka má pozitivní vliv také to, že vzhledem 
ke kurzovému závazku kurz české koruny pří-
liš nekolísá. „Pokud se podaří udržet tento 
režim do konce roku, bude to vítaná pomoc 
nejen pro české exportéry, ale i pro celé naše 
hospodářství,“ uzavírá Otto Daněk. 
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