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V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury se vůbec poprvé objevila po-
ložka, kde jsou vyčleněny peníze na přípravu 
vysokorychlostních tratí. Celkem se na tento 
účel počítá se 45 miliony korun. 
„Peníze jsou určeny na předprojektové práce. 
Pokud rozpočet schválí sněmovna,  tak se 
dá říci, že příprava vysokorychlostních tratí 
formálně začala,“ řekl deníku E15 náměstek 
šéfa Správy železniční dopravní cesty Petr 
Šlegr. Podle něj je nejvyšší čas s přípravou 
začít, pokud chce stát zahájit výstavbu tratí 
do konce desetiletí.
Počítá se přitom s využitím nového finančního 
nástroje Evropské unie,  fondu Connecting 
Europe Facility (CEF). Tam se mimo jiné pře-
sune část peněz z fondu soudržnosti. Peníze 
z CEF ale nebudou mít státy  jisté, členové 
unie o ně budou soutěžit. „Těžko uspějeme 
s něčím jiným než s vysokorychlostními tra-
těmi. Zvláště vezmeme-li v úvahu, že plánem 
unie  je současnou síť rychlotratí ztrojnáso-
bit,“ dodal Šlegr.
Na ministerstvu dopravy proto vzniká koncep-
ce s pracovním názvem Rychlá spojení. Úřad 
záměrně nepoužívá termín „vysokorychlost-
ní“, neboť v koncepci půjde i o modernizaci 

současných tratí, které budou navazovat na 
novou vysokorychlostní síť. 
Pokud jde o samotné „vrtky“, prvními úseky 
by měly být Praha–Lovosice a Praha–Bene-
šov. Na vyšší  rychlost  je  také připravován 
úsek čtvrtého koridoru České Budějovice–
Ševětín. Dnes je maximum na kolejích 160 
kilometrů v hodině, a to zdaleka ne všude.
Česká železnice  je zatím na většině úseků 
nekonkurenceschopná vůči silnici. Zatímco 
koridory, s výjimkou jižního úseku čtvrtého 
koridoru Praha–České Budějovice, se opravu-
jí ve sto let starých stopách, dálnice se staví 
napřímo na zelené louce.
Podobně  tomu bude u vysokorychlostních 
tratí, jejichž česká síť by měla navázat na tu 
celoevropskou. Český stát se tím vyhne rizi-
ku, že se budou zahraniční dopravci českému 
území vyhýbat.

Rozpočet dopravy poprvé 
počítá s rychlotratěmi 

dosavadní přešla-
pování státu kolem 
zrychlení tuzemské že-

lezniční dopravy by moh-
lo příští rok skončit.

Utrpení mladého boháčka 
chybí nám kompetentní investoři do 
menších projektů perspektivních oborů. To, 
co se pohybuje po českých hvozdech, a má 
tu drzost nazývat se investorem, ze všeho 
nejvíce připomíná film ze šedesátých let 
Utrpení mladého boháčka.
i ten sebelepší nápad musí totiž být v určité 
době přefinancován kvalifikovaným 
investorem. a právě v této fázi selháváme. 
ne že by nenesli vinu malí podnikatelé, kteří 
často mají problém předložit smysluplný 
plán dalšího rozvoje. Zkušený investor ale 
toto musí předpokládat. Právě schopnost 
rozeznat kvalitu projektu již v této fázi 
a navést jej do další etapy by měla být 
rozhodující kompetencí finančních hráčů. 
První skupina investorů se rekrutuje 
z období divoké privatizace a její 
představitelé jsou signifikantní tím, že chodí 
neoholeni, ve vytahaném tričku a domluví se 
česky. O malé projekty nemají  zájem.
druhá skupina je tvořena lobbisty ze světa 
taxikářů, kteří točí zejména v igelitových 
taškách nemalé peníze. Ti sice mají zájem 
o investice například do nových technologií, 
leč těm, kteří zdroje poptávají, hrozí to, 
že jejich kapitál bude řízen z nějakého 
fešáckého kriminálu.
Třetí skupina jsou venture fondy, které 
ale zapomínají na to, že třicetiprocentní 
zhodnocení získají investováním pouze 
rizikového kapitálu. Jejich požadavky 
a představy nemají s rizikem nic společného. 
Také proto u nás hrají pralesní ligu.
Konečně čtvrtá skupina je tvořena fyzickými 
osobami, které se nazývají business anděly. 
Umějí se oblékat, disponují pěknými 
podnikatelskými příběhy, jsou součástí 
televizních estrád, ale nemají obvykle žádné 
peníze. 
Sečteno a podtrženo, má-li malá firma 
dobrý záměr, nezbývá, než si jej financovat 
sám, jít do banky nebo čekat na zázrak 
v podobě získání strukturálních fondů či 
národních grantů. i zde hledejme důvod 
poklesu konkurenceschopnosti.
Autor současně stojí v čele investiční 
skupiny Sindat a jako děkan vede Fakultu 
ekonomických studií VŠFS.
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Premiér Petr Nečas podpořil vznik volné zóny 
transatlantického obchodu, která propojí trhy 
Spojených států amerických a Evropské unie. 
Byla by podle něj odpovědí na vzestup no-
vých politických a ekonomických mocností. 

Uvedl  to v rámci mezinárodní konference 
Dny USA a EU. 
Konstatoval, že obchodní zóna mezi seve-
roamerickým sdružením volného obchodu 
(NAFTA) a Evropskou unií, měla začít ide-
álně fungovat již před deseti či patnácti lety, 
stále ale podle něj není pozdě. „Raději později 
než nikdy. Na vznik stále není pozdě a je plně 
realistické usilovat o to, aby byla ustanovena 
do konce dekády,“ podotkl.
Podle Nečase je ostudné, že mezi Evropskou 
unií a USA stále i po sedmdesáti letech exis-
tují ekonomické a obchodní bariéry. „Zbylé 
obchodní překážky je potřeba odstranit,“ sdělil 
Nečas. 
Sdružení NAFTA svou činnost odstartovalo 
v roce 1994, cílem je omezení obchodních 
a celních bariér a liberalizace obchodu. Členy 
jsou Kanada, USA a Mexiko.

nečas: Měla by existovat zóna 
transatlantického obchodu
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