
               
Tisková zpráva 

 
 

Bavorský ministr hospodářství: Uděláme vše pro to, 

abychom nezatěžovali energetickou soustavu Česka  

Praha 15. června 2018 – Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner 

se ve čtvrtek v Praze sešel se svým bavorským protějškem Franzem 

Josefem Pschiererem. Hovořili o rozvoji hospodářské spolupráce i otázce 

digitalizace a energetiky. Bavorský ministr hospodářství ubezpečil, že 

Německo udělá vše pro to, aby kvůli odklonu od jádra a přechodu na 

obnovitelné zdroje v budoucnu nezatěžovalo českou energetickou 

soustavu. Pschierer v Praze zahájil Letní slavnost Česko-německé 

obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), která letos slaví 25 let.   

Ministři se shodli na tom, že chtějí prohloubit česko-bavorskou hospodářskou 

spolupráci a výměnu zkušeností, a to především na poli moderních technologií  

a digitalizace průmyslu a energetiky. „V Bavorsku jsou v této oblasti minimálně  

o dva tři roky napřed,“ uvedl Hüner. Čerpat zkušenosti v největší spolkové zemi 

se podle něj tedy nabízí.  

Důležitým bodem jednání byla i energetická politika obou zemí. „Pochopili jsme, 

že stojíme před stejnými problémy. My se jádro sice snažíme ještě udržet, 

během příštích deseti patnácti let nám ale odpadne uhelná energetika a tím 

uhelný výkon, podobně jako v Bavorsku ten jaderný, a musíme ho něčím 

nahradit. Z toho pramení dobrá paralela. Můžeme se vzájemně inspirovat, jak  

k tomu přistoupit,“ shrnul ministr Hüner.  

Bavorský ministr hospodářství pak ujistil, že Německo „udělá při budování síťové 

infrastruktury vše pro to, aby bylo schopno své problémy řešit samo  

a nadprodukcí energie nezatěžovalo přenosové sítě sousedních států.“ 

Pschierer se v Praze sešel i se zástupci hospodářských komor a bavorských 

podniků působících v Česku. Na setkání ocenil vynikající kondici česko-

bavorského byznysu.  

Česká republika je pro Bavorsko ve střední a východní Evropě obchodním 

partnerem číslo 1. „Česko-bavorské hospodářské vztahy jsou hlavním pilířem 

českého obchodu s Německem. Objem výměny zboží mezi Bavorskem  

a tuzemskem loni dosáhl 21 miliard eur, což je skoro čtvrtina celkového objemu 

česko-německého obchodu,“ řekl Bernard Bauer, výkonný člen představenstva 

ČNOPK a obchodní zmocněnec Svobodného státu Bavorsko v ČR.   

Ministři se setkali u příležitosti Letní slavnosti Česko-německé obchodní  

a průmyslové komory, která letos slaví 25 let od svého založení. Na jednu 

z vrcholných akcí pražského léta do zahrady německého velvyslanectví v Praze 

ve čtvrtek dorazilo rekordních 1 150 hostů. 
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O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25 let své existence. 

ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. 

Se svými cca 680 členskými firmami je největší bilaterální obchodní komorou v ČR. Jejím 

posláním je podporovat česko-německý byznys a ekonomickou spolupráci obou zemí. Sleduje 

trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje 

intenzivně. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0 a od roku 2016 

organizuje soutěž Connect Visions to Solutions, jejímž cílem je propojit etablované firmy  

z průmyslu se startupy. Tyto aktivity komora v roce 2017 prohloubila TopTématem Inteligentní 

infrastruktura. 

 
 

  


