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Ekonomika

Miliardová investice
přinese vysoce kvalifi-
kovanámísta v letec-
kém průmyslu na de-
sítky let.

Jan Sůra
redaktor MF DNES

PRAHA Sestavit novýmotor tu trvá
i měsíce, dohromady je potřeba dát
přes tři tisíce různých dílů.
I proto v továrně GE Aviation

v pražských Letňanech neradi slyší
slova o montovně. Jen o pár kroků
vedle výroby současně vzniká ke
stávajícímu motoru H80 další mo-
tor s označením ATP, který bude
zhruba dvakrát výkonnější a který
může být pro Česko symbolem dal-
ší expanze v letectví.
Americký koncern General

Electric se dohodl s tuzemskou vlá-
dou na tom, že v Česku dokončí
nejen vývoj a testování nového mo-
toru, ale současně ho tu bude v no-
vém závodě i vyrábět.
Investice však zatím není zcela jis-

tá – jde jen o investiční smlouvu, ni-
koliv samotnou pobídku. O tu te-
prve bude GE žádat.
Ministr průmyslu a obchodu Jan

Mládek (ČSSD) zpočátkumluvil o in-

vestici deseti miliard korun, nako-
nec se však ukázalo, že jde o peníze,
které GE slíbilo investovat do vývo-
je nového motoru v celé Evropě. In-
vestiční smlouva mluví o nákladech
na továrnu ve výši nejméně 50 mili-
onů eur. Už teď však v Česku nový
motor z části vzniká, přesnější podíl
rozložení práce mezi jednotlivými
zeměmi firma nechce uvést.
GE Aviation chce místo v Česku

na výrobu nových motorů vybrat
příští rok, teprve pak bude žádat
o investiční pobídku.

Krok od aut
Česku se podařilo přilákat velkou
investici, která na rozdíl od jiných
nezvýší závislost tuzemské ekono-
miky na prodejích aut.
„Udělali jsme významný krok

k tomu, abychomoslabili charakter
montovny a zajistili, že tady v Čes-
ku i do budoucna budou vytvářeny
kvalifikované a velmi dobře place-
né pracovní příležitosti,“ řekl po
podpisu smlouvy premiér Bohu-
slav Sobotka (ČSSD).
Kvůli investiční pobídce pro

GE Aviation se v létě svářili ministři
financí Andrej Babiš a ministr prů-
myslu a obchodu Jan Mládek. Babi-
šovi se podmínky vůči investorovi
zdály zpočátku příliš benevolentní.
GE slibuje, že vytvoří celkem

500 nových míst, zdvojnásobí tu

tak počet zaměstnanců. Sto z těch-
tomíst už vzniká letos pro podporu
vývoje novéhomotoru ATP pro jed-
nomotorový letoun Cessna Denali.
Jeho výrobce Textron se rozhodl

pro GE, dosud pro podobné mode-
ly letadel vyrábí motory konkurent
Pratt &Whittney. Novýmotor bude
výkonnější a bude mít i menší spo-
třebu.
Pro Česko je důležité i to, že s výro-

bou nového motoru získají práci
i dodavatelé. Už dnes jsou na u mo-
toru H80 čtyři pětiny dodavatelů
z Česka. „Je to velmi dlouhodobá in-
vestice na desítky let. Nejde jen o vý-
robu a vývoj, ale následně i o servis
motorů,“ dodal Peter Stračár, šéf
GE pro střední a východní Evropu.
GE může dostat celkem 25 pro-

cent uznatelných nákladů na nový
závod, stát ji podpoří ještě nepřímo
– vládní usnesení počítá s tím, že
půjčí dvě miliardy z ČVUT na finan-
cování vývoje nového motoru pro
GE. Nejde však o jisté peníze: ČVUT
věří, že získá v této výši evropské
dotace na výzkum a vývoj.
Pokud by je nezískala, sumu by

musel uhradit stát. Nedostatkové
odborníky má pro americkou firmu
také vychovat pražské ČVUT, které
chystá nové obory právě pro letec-
tví. Finální dohoda s ČVUT však za-
tím chybí, a proto se nedá ještě o in-
vestici mluvit jako o definitivní.

Česko posílí v letadlech, GE
postaví továrnu na motory
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PRAHA Většina oslovených výrob-
ců pokladních systémů pro EET na-
bízí na svých výrobcích tlačítko,
které účtenku umožní vytisknout,
ale neposílat do centrálního systé-
mu. Argumentují tím, že v různých
fázích náběhu EET podnikatel ne-
musí ještě evidovat všechny druhy
tržeb.
„Chceme našim zákazníkům vyjít

vstříc a zavádíme tlačítko ,nefiskali-
zovat‘, pokladní systém tak rozdělí,
co jde do centrální evidence EET,
a co nikoliv,“ říká Michal Wantulok
z Dotykačky, výrobce pokladních
systémů. Hospodskému tak stačí
zmáčknout tlačítko, účtenka vyjede,
ale bez speciálního kódu a finanční
správa se o transakci nedozví. A po-
dobná tlačítka mají i další výrobci.
Výjimkou je například mobilní

operátor Vodafone. „Takové tlačít-
ko nabídnout nechceme. Domnívá-
me se, že by bylo lehce zneužitelné
zaměstnanci, kteří ePokladnu pou-
žívají,“ říká mluvčí operátora Mar-
kéta Kuklová. Nicméně připouští,
že si každý podnikatelmůže poklad-
nu sám přenastavit.
Finanční správa nemá problém

s tím, že pokladny budou takové za-
cházení umožňovat. „Existence tla-
čítka není v rozporu se zákonem
o EET,“ říká mluvčí finanční správy
Linda Paterová. „Jeho zneužití ale
může znamenat pokutu až půl mili-
onu korun,“ upozorňuje.

Žádná montovna Výroba leteckýchmotorů zajistí práci na několik desítek
let dopředu. Foto: DanMaterna,MAFRA
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