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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

Na!podzim roku 2021 V"zkumn" Ústav #elezni$ní (VUZ) v!rámci dlouhodobé 
strategie dovr%il vstup na!slovensk" trh prost&ednictvím své 100% 
dce&iné spole$nosti VUZ Slovakia. Ta nyní poskytuje slovensk"m klient'm 
p&edev%ím slu(by posuzování interoperability, takzvané slu(by DeBo, a!dále 
slu(by certifikace ECM. )ízením rozvoje VUZ Slovakia a!jejím jednatelem 
byl jmenován technick" &editel a!$len p&edstavenstva VUZ Ond&ej Fanta. 
Druh"m jednatelem a!zárove* v"konn"m &editelem se stal Miroslav Klich.

Zákazník dostane  
komplexní slu(bu  
pro homologaci vozidla

VUZ  |  Foto: archiv +D a!VUZ

Loni na podzim VUZ dokončil vstup 
na slovenský trh prostřednictvím stopro-
centní dceřiné společnosti VUZ Slovakia. 
Naplnila se od tohoto kroku očekávání? 
Ond!ej Fanta (OF): Ano. Povedlo se nám 
získat oprávn!ní k certifikování subjek-
t" ECM a posuzování shody s národními 
po#adavky pro Slovensko, takzvané DeBo. 
Nyní pracujeme na tom, abychom oslovili 
i dal$í zákazníky. 
Miroslav Klich (MK): Získání certifiká-
t" samoz%ejm! p%edcházela i pom!rn! in-
tenzivní provozn!-ekonomická &innost, 
kdy jsme museli z%ídit sídlo spole&nos-
ti, vybrat dodavatele základních slu#eb 
a následn! uzav%ít dodavatelské smlouvy 
a v neposlední %ad! probíhala intenzivní 
obchodní &innost. Na$e o&ekávaní a sta-
novené plány se tak da%í napl'ovat.

Co je hlavním cílem v rámci podnikání 
této dceřinky?
OF: Nejd"le#it!j$ím zám!rem bylo roz-
$í%it produktové portfolio o slu#by, které 
jsou slovenskou legislativou umo#n!ny. 
V oblasti vozidel pak chceme zákazní-
k"m nabídnout plnohodnotné podklady 
pro schválení pro provoz v (eské republice 
i na Slovensku tak, jak tomu bylo p%ed IV. 
#elezni&ním balí&kem. 
MK: Zásadní je pro nás to, #e Slo-
vensko pova#ujeme za vstupní brá-
nu na v)chodní trhy, jeliko# (es-
ká republika je více orientovaná 
sm!rem na západ. Z tohoto d"vo-
du bylo #ádoucí, aby na Sloven-
sku vznikla slovenská spole&nost, 
která bude primárn! zam!stná-
vat slovenské pracovníky, pro kte-
ré jsou v)chodní trhy bli#$í. Jinak 
%e&eno, z Bratislavy je to na v)chod 
blí#e ne# z Prahy.  

Jak to konkrétně vypadá s posuzová-
ním interoperability, tzv. službou NoBo?
OF: Slu#by NoBo poskytuje primárn! V)-
zkumn) Ústav *elezni&ní, slovenská po-
bo&ka v této oblasti p"sobí pouze jako ob-
chodní zastoupení.
MK: V obecné rovin! zaji$+ujeme v$ech-
ny slu#by v rozsahu jako VUZ a k nim i %a-
du dopl'kov)ch slu#eb – management 
consulting; zpracování odborn)ch anal)z 
a studií; dota&ní management a dal$í.

Daří se prostřednictvím VUZ Slovakia po-
skytovat zákazníkům lepší služby?
OF: VUZ Slovakia doká#e slovensk)m zá-
kazník"m nabídnout mnohem kvalit-
n!j$í slu#by. Hodláme b)t na$im zákaz-
ník"m blí#e a v!novat místní #elezni&ní 
infrastruktu%e je$t! v!t$í pozornost, ne# 

tomu bylo v minulosti. Zásadn! nepra-
cujeme pouze od stolu a bli#$í dojezdová 
vzdálenost na posuzované stavby v)razn! 
zv)$ila na$i konkurenceschopnost.
MK: Krom! toho jsme ji# b!hem na$e-
ho relativn! krátkého p"sobení zjistili, #e 
slovensk) správce #elezni&ní dopravní in-
frastruktury teprve za&íná vy#adovat n!-
které certifikáty a ne v$echny po#adavky 
jsou správn! definované. Zde vidíme na-
$i p%íle#itost v p%enesení know-how z té-
to oblasti na Slovensko, co# nejen zvy$u-

je konkurenceschopnost skupiny VUZ, ale 
zárove' tím m"#eme p%isp!t ke zlep$ení 
stavu realizace dopravních staveb, zejmé-
na z pohledu jejich bezpe&nosti.

Co jim konkrétně nyní nabízíte?
OF: Na$im klient"m nabízíme obchodní 
zastoupení, dále oprávn!ní k certifiková-
ní subjekt" ECM a DeBo SK.
MK: Zárove' poskytujeme dal$í dopl'ko-
vé slu#by, kde mohu zmínit realizaci pro-
jektu pro Ministerstvo dopravy a v)stav-
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by SR s názvem „Zabezpe&enie trval)ch 
a analytick)ch &inností pre oblas+ dopra-
vy“, co# jsou &innosti zam!%ené na zpra-
covávání a vyhodnocování statistick)ch 
údaj", které v rámci na$eho produktového 
portfolia spadají pod &innosti zpracování 
odborn)ch anal)z a studií.

Vzrostla díky působnosti na Slovensku 
konkurenceschopnost celé společnosti?
OF: Ur&it!, zákazník dostane komplexní 
slu#bu pro homologaci vozidla nejen pro 
(eskou republiku, ale i pro Slovensko.
MK: A jak jsem ji# zmínil, dostáváme se 
blí#e v)chodním trh"m, co# by bez z%ízení 
sídla spole&nosti na Slovensku bylo daleko 
h"%e dosa#itelné.

Počítáte s rozšiřováním i na další trhy?  
OF: V nejbli#$í dob!, ve st%edn!dobém ho-
rizontu, o dal$í expanzi neuva#ujeme.
MK: Je to zp"sobeno zejména náro&ností 
z%ízení sídla spole&nosti v dané zemi, ale 
hlavn! zaji$t!ním dostate&n! kvalifikova-
n)ch pracovník" a odpovídajícího zázemí. 
Vybudovat sob!sta&nou spole&nost s kvali-
fikovan)m t)mem a pot%ebn)m zázemím 
není otázka krátkodobého nebo st%edn!-
dobého horizontu. Nicmén!, z hledis-
ka dlouhodobého lze o expanzi sm!rem 
na v)chodní trhy uva#ovat.

Co v praxi přinesla dohoda o vzájem-
né spolupráci mezi Žilinskou univerzitou 
a VUZ Slovakia z ledna 2022?
OF: Jednozna&n! lze %íci, #e nejd"le#it!j-
$ím p%ínosem je zejména mo#nost spolu-
práce odborník" z akademické obce.
MK: *ilinská univerzita je moderní uni-
verzitou s více ne# 70letou historií, která 
je odborn)m profilem a zam!%ením jedi-

ne&nou univerzitou na Slovensku. V)-
znamné v)zkumné a zahrani&ní aktivi-
ty univerzity skv!le zapadají do &innosti 
VUZ. Dohoda o vzájemné spolupráci me-
zi *ilinskou univerzitou a VUZ Slovakia 
umo#'uje dlouhodob! spolupracovat v ob-
lasti v!dy a v)zkumu i na konkrétních 
projektech, jako je problematika certifika-
ce subjekt" nebo organizací zodpov!dn)ch 
za údr#bu #elezni&ních vozidel.

VUZ Slovakia nedávno získala pověření 
Ministerstva dopravy a výstavby SR jako 
určený orgán DeBo. Jaké výhody z toho 
pro ni vyplynuly?
OF: Jedním z hlavních p%ínos" je skute&-
nost, #e spole&nost m"#e posuzovat shodu 
s národními p%edpisy pro Slovensko.
MK: Jde o posuzování ve smyslu tzv. ná-
rodního referen&ního rámce. Co je v$ak 
zásadní nejen pro skupinu VUZ, ale ze-
jména pro její zákazníky je to, #e na Slo-
vensku existuje dal$í subjekt, kter) za-
bezpe&uje &innosti DeBo, díky &emu# mají 
zákazníci mo#nost volby.

Nedávno uspořádala skupina VUZ histo-
ricky 1. Česko-slovenskou železniční kon-
ferenci. Co bylo důvodem, respektive mo-
tivem pro její uskutečnění?
MK: D"vodem bylo zejména to, #e nám 
na trhu dlouhodob! chyb!l takov)to typ 
konference, kdy jsme ji cht!li pojmout ze-
jména jako diskusní panel pozvan)ch od-

borník" a p%edních p%edstavitel" oslove-
n)ch spole&ností a ministerstev. Smyslem 
je vést #ivou diskusi, její# pr"b!h se odvíjí 
od odpov!dí jednotliv)ch interpret", a to-

to se nám, myslím, poda%ilo. Základ-
ním motivem pak bylo zejména to, #e 
(R od 1. &ervence 2022 p%edsedá Rad! 
EU. Proto#e (R i Slovensko %e$í v ob-
lasti #elezni&ní dopravy podobné 
problémy, cht!li jsme dát ú&astní-
k"m konference mo#nost vym!nit 
si své post%ehy, nápady.

Proč se konference uskutečnila  
v Bratislavě, a ne v Praze?

MK: V budoucnu, u dal$ího ro&ní-
ku, nevylu&ujeme, #e se bude konferen-

ce konat v Praze, ale pro 1. ro&ník jsme 
zvolili Bratislavu, proto#e jsme místo ko-
nání cht!li symbolicky propojit se zalo-
#ením VUZ Slovakia, která má sídlo prá-
v! v Bratislav!. Dal$ím d"vodem bylo to, 
#e od samého po&átku vzniku VUZ Slova-
kia prezentujeme, #e VUZ Slovakia p%iná-
$í na slovensk) trh zejména bohaté zku$e-
nosti, vysokou kvalitu a lep$í dostupnost 
slu#eb VUZ, evropského lídra v #elezni&-
ním zku$ebnictví a certifikaci, s v)hoda-
mi sídla v Bratislav!. Jednodu$e chceme 
b)t na$im slovensk)m zákazník"m blí#e, 
a proto byla Bratislava jasnou volbou.

Proč byla zařazena daná témata?
MK: Nosn)m tématem bylo téma „Bu-
doucnost (esko-slovenské #eleznice“. 
V rámci tohoto bloku jsme se zam!%i-
li na diskusi o roli #eleznice v dob! p%ed-
sednictví (R v Rad! EU, o legislativ! a ta-
ké o liberalizaci v #elezni&ní doprav!. Jak 
zmínil ve svém video projevu premiér Petr 
Fiala: „To, #e nejsme plnohodnotnou sou-
&ástí evropské #elezni&ní sít!, nás omezu-
je. Pomalé vlaky nás brzdí s tím, #e &es-
ká vláda vrací doprav! prioritu.“ A to jsme 
cht!li akcentovat i v rámci konference.

Naplnila konference vaše očekávání?
MK: Konference na$e o&ekávání vysoce 
p%ed&ila, a to nejenom ve vztahu k cel-
kovému po&tu ú&astník", kter) dosá-
hl za oba dny 240, ale zejména ve vztahu 
k samotnému diskusnímu panelu. Neje-
nom, #e pozvání p%ijali p%ední p%edsta-
vitelé v)znamn)ch spole&ností z oboru, 
ale poda%ilo se zajistit i ú&ast minist-
ra dopravy Martina Kupky a státního 
tajemníka Jaroslava Kme+a za SR. Dis-
kusní panel tak m!l vysoce odbornou 
a reprezentativní úrove'. Máme mnoho 
pozitivních ohlas". Dokonce jsme obdr-
#eli %adu dotaz" na to, kdy a kde se bude 
konat dal$í ro&ník. Lze %íci, #e konferen-
ce nejen#e splnila sv"j ú&el, ale dokonce 
jej p%ed&ila. "
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