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Téma:
Energetika ve znamení poklesu cen

Plyn – náhradní varianty 
a méně strachu

Pavel Šolc
Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku

Cestou je energetická účinnost
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Transformace se povedla, zapomeňte. Tak zní 
ekonomické poselství posledních dnů, kdy 
si politická a ekonomická elita připomínala 

25 let od nekrvavého ukončení reálného socialismu. 
Ano, jistá smířlivost je nasnadě, bez ní by mnohé 
věci ztratily smysl. Jsme členy NATO a Evropské 
unie, obchodujeme s celým světem. Dokážeme 
zprostředkovat dialog mezi USA a KLDR, dodat 
munici Pešmergům, tolerovat vlastní komunisty. 
Jako stát se chováme zodpovědně a demokraticky. 
Je tomu tak i v ekonomické oblasti?

Energetika, které se na následujících stránkách 
podrobně věnujeme, je unikátním oborem. 
Politická rozhodnutí tu zanechávají stopy v řádech 
stovek miliard korun a 25 let není žádná míra. 

Chaotičnost a dobrodružná rozhodnutí typická 
pro energetickou politiku českých vlád nejsou 
v Evropě ničím výjimečným – neubrání se jim ani 
v Bruselu. S ukrajinskou krizí a klesajícími cenami 
elektrické energie se není čemu divit.

Pokud se podaří schválit aktualizovanou podobu 
státní energetické koncepce, je šance na zklid-
nění situace. Sice nikdy nevyloučíte další ropnou 
krizi nebo tuhou zimu, budete ale vědět, čím 
doplnit jadernou energii a co bude s těžbou 
uhlí. Nezaskočí vás požadavek na emisní limity 
nebo snížení energetické náročnosti. Bude to 
taková malá, ale po čertech významná transfor-
mace. Ovšem jestli a jak se povede, to si povíme 
až za dalších 25 let. 
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CESTOU KE KONKURENCESCHOPNOSTI EVROPY 
JE ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Letošní rok je v energetice ve znamení mnohých dlouho očekávaných 
i neočekávaných změn. Chystá se novela energetického zákona, znovu se diskutuje 

o Státní energetické koncepci. Do sektoru významně zasáhne i nové stanovení 
klimatických cílů na úrovni Evropské unie. O tom, jak se to vše projeví v české 

ekonomice, jsme si povídali s náměstkem ministra průmyslu a obchodu 
pro energetiku Pavlem Šolcem.

10

EKONOMICKÁ KONFERENCE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR 
25 LET SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ 

Prezident Miloš Zeman a bývalý prezident Václav Klaus byli exkluzivními hosty 
výroční ekonomické konference, kterou dne 13. listopadu v Obecním domě v Praze 

uspořádala Hospodářská komora a společnost Prague Twenty, o. p. s.

14

TÉMA: ENERGETIKA VE ZNAMENÍ POKLESU CEN 

Máloco zamává s děním v energetice tak jako dotace, byrokracie či válečný konfl ikt. 
Když všechny vlivy zapůsobí společně, přichází ke slovu i alternativně 

těžená surovina.

16

PLYN: NÁHRADNÍ VARIANTY A MÉNĚ STRACHU

Terminály na zkapalněný plyn u evropských břehů, lepší propojení cest 
a v případě nouze zpětné dodávky. Evropským státům se ve snaze o vyšší 

energetickou bezpečnost vyplácí jak vzájemná spolupráce, 
tak i jednání s co největším počtem dodavatelů.

26

PRVNÍ ROK OD NOVÉ ÚPRAVY SOUKROMÉHO PRÁVA

Nová úprava soukromého práva je účinná již téměř rok a bez nadsázky vstoupila 
do života nás všech. Nyní přišel čas na zhodnocení rekodifi kace soukromého práva 

a poukázání na některé problémy, které trápí podnikatelskou sféru.

34

JSME GALICIJCI, NEJSME ŠPANĚLÉ

Jednou ze 17 autonomních oblastí Španělska je Galície. 
Na rozdíl od jiných Španělů vystupují Galicijci velmi klidně, nezvyšují hlas, 

nechovají se tak arogantně, nejsou tak mazaní, tolik nekouří a ani nevystupují 
tak švihácky a sebevědomě, při jednáních méně mluví a nejsou tak optimističtí. 

Obchodovat s nimi je prostě radost.
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zprávy z komory a z domova

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý ve svém vystoupení na zasedání EHSV 
připomenul 25. výročí sametové revoluce v ČR a poukázal na zásadní pozitivní 
změny v ekonomice a společnosti, k nimž od té doby došlo.

Mimořádné zasedání 
předsednictva Skupiny 
zaměstnavatelů EHSV 
Předsednictvo Skupiny zaměstnava-
telů, v níž jsou zastoupeni představi-
telé všech 28 členských států, uspořá-
dalo ve dnech 6. až 7. listopadu 2014 
mimořádné zasedání v Praze, a to 
v rámci seznamování se se stanovisky 
národních organizací zastoupených 
v EHSV a jejich konkrétními pro-
blémy na evropské i národní úrovni. 
Zasedání se uskutečnilo ve spoluprá-
ci s HK ČR a aktivně se ho zúčastnil 
i její prezident Vladimír Dlouhý. 
Účastníky zasedání, mezi nimiž byli 

městnavatelů EHSV v Praze je úloha 
technického vzdělávání pro udržení 
konkurenceschopného průmyslu.
Poslankyně Evropského parlamentu 
a bývalá předsedkyně Zlínské regio-
nální hospodářské komory Martina 
Dlabajová seznámila účastníky se 
svojí angažovaností ve funkci místo-
předsedkyně výboru pro rozpočto-
vou kontrolu, členky výborů pro 
zaměstnanost a sociální věci a výbo-
ru pro dopravu. Představila projekt, 
který fi nancuje z prostředků přiděle-
ných v rámci EP na podporu vstupu 
mladých lidí na pracovní trh.
Druhá část zasedání byla věnována 
tématu Technické vzdělávání jako 

vedle členů EHSV členové a pra-
covníci HK ČR a rezortních mini-
sterstev, v úvodu přivítal předseda 
sekce dopravy, energetiky a infor-
mační společnosti EHSV Stéphane 
 Buff etaut. Prezident HK ČR Vla-
dimír Dlouhý následně ve svém 
vystoupení připomenul nadcházející 
25. výročí sametové revoluce v ČR 
a poukázal na zásadní pozitivní 
změny v ekonomice a společnosti, 
k nimž od té doby došlo. Zmínil 
se o problémech, kterým čelí celá 
EU, a to zejména o klesající kon-
kurenceschopnosti její ekonomiky 
a průmyslu. Uvítal proto, že tématem 
jednání představenstva skupiny za-

hlavní podmínka pro udržitelný 
rozvoj průmyslu a aktivitám HK ČR 
v této oblasti. Hlavním vystupujícím 
byl viceprezident HK ČR Zdeněk 
Somr, který předložil statistická 
data ukazující vážné ohrožení dal-
šího rozvoje průmyslu v důsledku 
demografi ckých změn (za 17 let 
bude v ČR chybět 400 tisíc zaměst-
nanců) a nedostatku kvalifi kovaných 
technických pracovníků. Poukázal 
na nutnost změnit nesoulad mezi 
současným vzděláváním mla-
dých a potřebami zaměstnavatelů 
(27 % zaměstnavatelů má neobsa-
zená pracovní místa pro nedostatek 
vhodných uchazečů). Uvedl, že 
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kterým vláda vysílá neblahý signál. 
Anebo na straně investičních fondů, 
správců aktiv, jejichž existence bude 
ohrožena, což ovlivní fi nanční trh 
a mj. zhorší podmínky pro ukládání 
úspor. A druhá otázka – kudy dál 
v situaci, kdy systém průběžného 
fi nancování penzí není dlouhodobě 
udržitelný. Pro ilustraci – loni činil 
schodek důchodového účtu téměř 
50 miliard korun, zatímco v roce 
2003 to bylo „jen“ 17,5 mld. Kč.

nepříznivého demografi ckého vývoje 
cesta správným směrem. Je třeba 
si položit dvě otázky: za prvé – co 
zrušením získáme. Proklamované 
snížení schodku státního rozpočtu 
odpovědí není. Kvůli nízkému objemu 
prostředků ve II. pilíři totiž bude efekt 
pro státní kasu zanedbatelný (na roz-
díl třeba od Polska). Spíše můžeme 
počítat s negativními důsledky, ať už 
na straně občanů, kteří se do II. pilíře 
zapojili, či jejich zaměstnavatelů, 

nalosti rozhodně 
velmi daleko. Těch 
chyb v něm bylo 
od samého začátku 
dost, nemluvě o tom, 
že během politic-
kých vyjednávání 
celý projekt utrpěl 
jistou, řekl bych, 
bastardizaci. Ale 

zrušit jej, aniž by byla připravena jiná 
varianta, není na pozadí dlouhodobě 

Vladimír Dlouhý ke zrušení II. penzijního pilíře

Vláda ČR na svém lis-
topadovém jednání 

schválila Návrh způsobu 
ukončení důchodového 
spoření (tzv. II. penzijní-
ho pilíře). Níže nabízíme 
komentář Vladimíra 
Dlouhého, prezidenta 
Hospodářské komory 
České republiky: 
Existující systém II. pilíře důcho-
dového zabezpečení má k doko-
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Sněmovnou schválená podoba novely zákona o spotřebních daních zohledňuje 
námitky HK ČR mimo jiné proti nepřiměřenosti robustního mechanismu plošného 
prokazování ekonomické stability plátců daní jako nezbytné podmínky k podnikání 
s vybranými výrobky.

HK ČR společně se SP ČR a ostat-
ními zaměstnavateli a s příslušnými 
rezorty uvedla do života Národní 
systém kvalifi kací a Národní systém 
povolání, zřídila Sektorové rady 
a autorizované osoby jako hlavní ná-
stroje pro uvádění do souladu potřeb 
zaměstnavatelů a kvalifi kací zaměst-
nanců. Přítomná Firma Corinth, 
člen HK ČR, následně představila 
své počítačové výukové programy 
pro základní, střední a vysoké školy, 
které mají mimo jiné vyvolat zájem 
mladých lidí o technické obory.
Evropský hospodářský a sociální 
výbor (EHSV) je jedna ze dvou 
evropských institucí, která v souladu 
se Smlouvou o fungování EU plní 
poradenskou a konzultační funkci 
ve vztahu k hlavním orgánům EU – 
Komisi, Radě a Parlamentu. Před-
stavuje organizovanou občanskou 
společnost, která zahrnuje zaměst-
navatele, odbory a ostatní zájmové 
organizace. (foto 1)

HK ČR zabránila 
robustní agendě 
plátců spotřebních 
daní 
Sněmovna schválila novelu záko-
na o spotřebních daních. V rámci 
prohloubení boje proti daňovým 
únikům počítal původní vládní 

koncept s robustním mechanismem 
plošného prokazování ekonomické 
stability plátců daní jako nezbytné 
podmínky k podnikání s vybranými 
výrobky. Hospodářská komora České 
republiky jak v průběhu celého legis-
lativního procesu k samotné novele 
zákona, tak i v připomínkách k ná-
vrhu příslušné prováděcí vyhlášky 
však poukazovala na nepřiměřenost 
navrženého opatření a nepředvída-
telnost výsledku rozhodnutí celního 
úřadu při vydávání „tvrdého“ povo-
lení k provozování daňového skladu, 
mělo-li být založeno na podrobných, 
ale „měkkých“ ukazatelích.
Oceňujeme, že poslanci při korekci 
vládní předlohy přijali za své výhrady 
podnikatelů a že se Ministerstvo 
fi nancí ČR profesionálně vyrovnalo 
s kritickým pohledem HK ČR i dal-
ších zástupců byznysu. Schválená po-
doba novely zákona tak nevybočuje 
ze standardů zakotvených v obecně 

závazných předpisech ostatních 
členských zemí EU a hrozba vydání 
sporné vyhlášky je ze zákona odstra-
něna, přičemž možnost posuzování 
ekonomické, resp. fi nanční stability 
ze strany správce daně zde v odůvod-
něných případech zůstane. (foto 2)

Zástupci HK ČR jednali 
s předsedou vlády 
Zástupci HK ČR 30. října 2014 
pokračovali v pracovních jednáních 
se současnou vládou, a to setká-
ním s premiérem ČR Bohuslavem 
Sobotkou. Jednání se zúčastnil 
prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, 
viceprezident HK ČR Michal Štefl , 
dále viceprezident HK ČR Zdeněk 
Somr a tajemník HK ČR Tomáš 
Vrbík. Účastníci setkání s předsedou 
vlády ČR diskutovali o novelizaci 
občanského zákoníku a zákona o ob-
chodních korporacích. HK ČR vládě 

2 3

nabídla aktivitu v oblasti organizace 
zahraničních misí vrcholných před-
stavitelů rezortů státní správy, kterou 
premiér ČR Sobotka ocenil a podpořil 
myšlenku intenzivní spolupráce vlády 
s HK ČR. Diskutovalo se i o aktiv-
ním zapojení HK ČR do podpory 
odborného školství, neboť právě 
HK ČR je klíčovým hráčem v oblasti 
podpory technického a učňovského 
školství, s využitím zkušeností našich 
německých i rakouských sousedů. 
Řeč byla i o podpoře vědy, výzkumu 
a inovací a samotných podnikatelů 
a podnikatelského prostředí, včetně 
témat souvisejících s administrativní 
zátěží anebo dostatečnou informova-
ností. (foto 3)

Jihočeské podniky 
poskytují stáže 
studentům 
Ekonomické fakulty JU 
Ekonomická fakulta Jihočeské 
univerzity (EF JU) spustila v říjnu 
tohoto roku ve spolupráci s Jihočes-
kou hospodářskou komorou nový 
projekt stáží, který nabízí aktivním 
studentům možnost zažít na vlastní 
kůži reálnou praxi v podnicích z Čes-
kobudějovicka. 
Jde především o to, aby si studenti 
v oblastech, jakými jsou například 
marketing a obchod, logistika, perso-

Zástupci HK ČR 30. října 2014 pokračovali v pracovních jednáních se 
současnou vládou, a to setkáním s premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou. 
Účastníci setkání s předsedou vlády ČR diskutovali o novelizaci občanského 
zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

PŘEDSEDA VLÁDY ČR BOHUSLAV SOBOTKA 
PODPOŘIL MYŠLENKU 

INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE VLÁDY S HOSPODÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY.
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kraje. Přivítání hostů a krátkého 
představení Krajské hospodářské 
komory se ujal místopředseda jejího 
představenstva Lubomír Motyčka. 
Náměstek hejtmana Roman Línek 
předeslal, že hlavním zájmem Par-
dubického kraje je, společně s Hos-
podářskou komorou, rozvoj celého 
regionu prostřednictvím investic, 
které dosáhly v letošním roce téměř 
jedné miliardy korun. Zároveň pou-
kázal na možnost využití potenciálu 
prestižního ocenění od Financial 
Times jako region, který je nejper-
spektivnější pro investice. Ředitel 
pardubické krajské hospodářské 
komory Roman Sodomka apeloval 
na přítomné představitele nových 
městských a obecních samospráv, 
aby nepodceňovali podporu tech-
nického vzdělávání na základních 
školách. Dále dodal, že na manuální 
dovednosti by se měl na základ-
ních školách klást velký důraz, aby 
studenti přicházeli lépe připraveni 
na střední školy a učiliště. Během 
celého setkání byly přítomné 
zástupkyně Nadace Terezy Maxové, 
které představily projekt „New Job 
New Life“ pomáhající mladým 
lidem z dětských domovů získat 
pracovní zkušenosti. (foto 5)  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR, 

JHK, Oblastní kancelář Orlicko

nalistika, cestovní ruch nebo fi nance 
a ekonomika, v průběhu stáže vyzkou-
šeli v daném podniku takové činnosti, 
na kterých si ověří své schopnosti. To 
jim zároveň pomůže ujasnit si, jakou 
práci by v budoucnu chtěli dělat. „Od-
borná stáž je koncipována na minimál-
ní rozsah 160 hodin, optimální časový 
harmonogram stáže je na domluvě 
studenta se zástupcem podniku, napří-
klad 1 až 2 dny v týdnu během jednoho 
semestru,“ informuje Radim Dušek 
z Kariérního centra EF JU. 
Jednotlivé podniky pak mají jedi-
nečnou možnost otestovat si své 
potenciální pracovníky a případně 
s nimi navázat po skončení stáže 
další spolupráci. To si pochvaluje 
například společnost Agentes IT, 
jejíž spolumajitel Vojtěch Kačírek 
dává po dobrých zkušenostech 
příležitost stážistům z řad studentů 
fakulty již od minulého roku: „Velice 
mě překvapilo jejich nadšení, pečli-
vost a zodpovědnost. Chtějí vědět, jak 
vše funguje v praxi, mají vždy radost, 
když se dozví informace ze zákulisí 
řízení podniku. Hlásí se opravdu 
ti nejšikovnější, kteří mají zájem 
o svoji budoucí kariéru. Proto jsem 
se rozhodl nabídnout jim do budouc-
na spolupráci formou zkrácených 
úvazků. V současné době tedy u nás 
ve fi rmě můžete potkat hned tři 
studenty Ekonomické fakulty.“ 

Nedostatek pracovních příležitostí 
pro mladé uchazeče o zaměstnání 
představuje problém nejen v jižních 
Čechách, ale v celé České republice. 
Většina fi rem nechce absolventy 
přijímat kvůli scházejícím prak-
tickým zkušenostem. Jihočeská 
hospodářská komora (JHK) tento 
neblahý trend vnímá a snaží se 
svými aktivitami napomáhat 
k jeho zmírnění. „Chceme mladým 
absolventům škol jejich první vstup 
na trh práce usnadnit a přispět tak 
k boji s rostoucí nezaměstnaností 
této skupiny, proto JHK vždy ráda 
podobné projekty podpoří,“ říká 
Dana Feferlová, zástupce ředitele 
úřadu JHK. 

Zástupci HK ČR jednali 
s ministrem fi nancí
Zástupci Hospodářské komory České 
republiky v čele s jejím prezidentem 
Vladimírem Dlouhým ocenili záměr 
ministra fi nancí ČR Andreje Babiše 
nezvyšovat daňové zatížení. Stalo se 
tak při příležitosti pracovního setká-
ní zástupců byznysu a Ministerstva 
fi nancí ČR, které bylo dalším ze série 
jednání HK ČR s představiteli sou-
časné vlády.
„Oceňujeme záměr ministra fi nancí 
daňové zatížení plošně nezvyšovat. 
Souhlasíme s tím, že celý proces, tak 

jak ostatně deklaruje i rezort fi nancí, 
bude doprovázen efektivním výběrem 
daní stávajících,“ sdělil prezident 
HK ČR Vladimír Dlouhý. Předmě-
tem jednání bylo i nastavení způsobu 
vzájemné informovanosti HK ČR 
a MF ČR při tvorbě legislativy, 
a to včetně procesu připomínko-
vání. Ministr fi nancí pak projevil 
zájem o konstruktivní spolupráci 
s HK ČR při zavádění elektronické 
evidence tržeb. Spolupráce by mohla 
zahrnovat nejen samotné nastavení 
legislativního rámce, ale i jeho tech-
nické řešení s využitím informací 
a zkušeností celoevropské sítě hospo-
dářských komor. (foto 4)

Setkání podnikatelů 
Pardubického kraje 
Krajská hospodářská komora 
Pardubického kraje, uspořádala 
3. listopadu 2014 tradiční Setkání 
podnikatelů Pardubického kraje. 
Setkání se tentokrát konalo v Par-
dubicích v prostorách Rytířských 
sálů pardubického zámku, za účasti 
představitelů Hospodářské komory 
ČR, krajských radních, senátorů, 
poslanců, ale také nově zvolených 
představitelů městských a obecních 
samospráv, zástupců významných 
institucí kraje a především pak 
podnikatelů z celého Pardubického 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje uspořádala 3. listopadu 2014 
tradiční Setkání podnikatelů Pardubického kraje. Během celého setkání byly 
přítomné zástupkyně Nadace Terezy Maxové, které představily projekt „New Job 
New Life“.

5

Hospodářská komora ČR s ministrem fi nancí ČR Andrejem Babišem jednala 
mimo jiné o nastavení způsobu vzájemné informovanosti HK ČR a MF ČR při tvorbě 
legislativy, a to včetně procesu připomínkování.
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nejistoty. Především v oblasti výrobních podniků 
došlo ke značnému přesunu respondentů z neut-
rálního hodnocení do negativního očekávání jejich 
celkové situace. Jde zřejmě především o exportní 
podniky, které zhoršily svá očekávání v souvislosti 
s hospodářskými sankcemi vůči Rusku. Nejisté 
vnější prostředí ovlivnilo očekávání podnikatelů 
i v otázce růstu cen jejich produkce. Podle výsledků 
Barometru se ve všech zkoumaných oblastech 
zvýšil podíl respondentů, kteří predikují neutrální 
vývoj svých prodejních cen. Celkově však výsledky 
průzkumu i přes určitá rizika signalizují optimistic-
ký výhled do dalšího období.  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR

Malé a střední podniky (MSP) z řad členů 
Komory v aktuálním průzkumu realizo-
vaném v září hodnotily 1. pololetí roku 

2014 a predikovaly výsledky svých aktivit pro 
aktuální období, tedy 2. pololetí roku 2014. Hlavní 
ukazatel hodnocení celkové ekonomické situace 
za minulé pololetí stoupl z 34,8 % na 38,6 %. Zlepšil 
se i výhled podnikatelů na budoucí období, podíl 
respondentů s pozitivním výhledem totiž vzrostl 
z 30,5 % na 37,0 %. Hlavní závěry průzkumu tak 
korespondují s faktem, že hrubý domácí produkt 
ČR ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostl meziročně o 2,5 %.

Z dílčích ukazatelů vyplývá, že pozitivní výsledky 
za předchozí období nevykazují již jen výrobní 
podniky, které jsou často zaměřené na export 
a byly dosavadními tahouny růstu, ale přichá-

zejí i od fi rem z oblastí stavebnictví a služeb pro 
domácnosti. V oblasti stavebnictví podniky hlásí 
především zvyšování počtu zakázek a přijímání 
nových zaměstnanců, což potvrzuje známé ekono-
mické pravidlo, podle kterého je růst stavebnictví 
potvrzením konjunktury a předzvěstí dalšího růstu 
ekonomiky. MSP potvrzují svoji fl exibilitu v rych-
lém nabírání zaměstnanců v době ekonomického 
růstu. V oblasti služeb pro domácnosti vykazuje 
Komorový barometr růst objednávek i cen vlast-
ních služeb, což potvrzuje stabilizaci a růst domácí 
poptávky, která byla dosud negativně ovlivňována 
odkládanou spotřebou.

Výrobní podniky připouštějí nejistotu
Výsledky průzkumu HK ČR především v části tý-
kající se predikcí pro další období naznačují i určité 

Průzkum Hospodářské komory 
signalizuje oživení ekonomiky

V RÁMCI PRŮZKUMU 
ODPOVĚDĚLO 254 

RESPONDENTŮ, KTEŘÍ SPADAJÍ 
DO KATEGORIE MALÝCH 
A STŘEDNÍCH PODNIKŮ.

Téměř o sedm procentních bodů se zlepšil výhled ekonomické situace malých a středních podniků podle Komorového 
barometru Hospodářské komory České republiky, tedy průzkumu, který HK ČR realizuje dvakrát ročně již od roku 
2008. Pozitivní výsledky hlásí nejen výrobní podniky, ale i fi rmy z oblasti stavebnictví a služeb pro domácnosti.
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Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a tajemník HK ČR 
Tomáš Vrbík na tiskové konferenci k výsledkům 
průzkumu dne 11. 11. 2014.
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Jedním z odvětví, které nejvíce ovlivňuje 
úspěšnost celé ekonomiky, je právě 
energetika. Kde jsou podle vás silná místa 

té české?
Silnými stránkami české energetiky jsou zejména 
vysoká kvalita a spolehlivost dodávek energie, 
v současné době robustní a diverzifi kovaná zdro-
jová základna i dobře dimenzovaná energetická 
infrastruktura s rozvinutými soustavami zásobová-
ní tepelnou energií. Stávající výhodou je i poměrně 
vysoký podíl využívání tuzemského uhlí, který 
přispívá k relativně příznivému ukazateli dovozní 
energetické závislosti. Naší velkou předností je 
dále know-how při budování složitých technolo-
gických celků, včetně jaderného inženýrství. Máme 
výhodu, že jsme včas zahájili přípravu na postup-
nou obnovu zdrojového parku s cílem postupného 
snižování emisí skleníkových plynů v souladu 
s našimi mezinárodními závazky. 

Co byste naopak označil za slabiny české 
energetiky?
U všech těchto silných stránek je vždy nějaké ale, 
které je zároveň potenciální hrozbou. Robustní 
a diverzifi kovaná základna zdrojů i sítí je zastaralá 
a vyžaduje značné investice a jasnou energetickou 
strategii. Vysoký podíl uhlí je tváří v tvář dekarboni-
zaci ekonomiky a dožívajícím zásobám uhlí výzvou 
k transformaci energetiky a vysoká znalostní úroveň 
je založena na technické inteligenci, ve které nám 
chybí téměř celá jedna generace.  Přitom vysoká 
míra tržních deformací a pokřivené investiční 
signály nemotivují soukromé investory k investicím 
do nových zdrojů, které potřebujeme pro transfor-
maci a udržení dlouhodobé výrobní přiměřenosti. 
Potenciál pro využívání obnovitelných zdrojů je v ČR 
přirozeně omezený, tudíž máme omezené možnosti 
pro zajištění dekarbonizace. Při scházejících tržních 
signálech musí úlohu iniciátora sehrát stát.

Energetika je také odvětvím, kde je poměrně 
obtížné reagovat na případné změny vnějších 
podmínek. Proto většina podnikatelů z tohoto 
sektoru netrpělivě vyhlíží konečnou podobu 
Státní energetické koncepce. Kdy se jí dočkají 
a jak moc budou moci věřit, že se za rok 
za dva opět nezmění?
Poslední platná Státní energetická koncepce 
ČR byla vládou schválena v roce 2004. Česká 
i světová energetika prošla za posledních deset 
let turbulentním vývojem a tehdejší koncepce 
nutně řadu změn nerefl ektuje (vývoj energe-
tických trhů a energetické strategie sousedů, 
environmentální a dekarbonizační závazky, 
změny energetických toků, tržní deformace, rizi-
ka plynové závislosti na Rusku atd.). Dokument 
ASEK je v současné době, společně s dopro-
vodným analytickým materiálem, dokončen 
a po jeho projednání na Radě hospodářské 
a sociální dohody bude připraven k předložení 
vládě ČR ke schválení. Energetika je dnes samo-
zřejmě mediálně atraktivní oblast. Vysoká míra 
nejistot a některé projevy střednědobých selhání 
trhu a energetických politik svádí k odlišným 
interpretacím. 
Kromě toho je, tak jako vždy v minulosti, kol-
bištěm řady vlivových skupin, protože k hor-
nické a jaderné lobby se přidala lobby byznysu 
obnovitelných zdrojů a energetických úspor, které 
jsou orientované na využívání státních peněz 
a k nim vede cesta mimo jiné i přes ovlivňování 
energetické strategie. Každá lobby má přitom svoji 
část pravdy a pomocí relevantních argumentů se 
snaží prosadit co nejvíce. Proto se situace zejména 
v médiích jeví jako naprosto nestabilní. Přesto 
jsem přesvědčen, že navrhovaný dokument je 
vyváženou strategií opřenou o dlouhodobé a kva-
litní analýzy energetické situace v ČR a že je tak 
i většinově akceptován.

Všechny dosavadní verze Státní energetické 
koncepce počítají v budoucnosti s rozhodující 
úlohou jádra. Je přitom málo reálné postavit další 
bloky jaderné elektrárny bez garance minimální 
ceny nebo jiné formy nepřímé podpory. Nehrozí, 
že na odběratele elektřiny kvůli tomu dopadnou 
nakonec ještě větší náklady, než které si vyžádal 
třeba solární boom?
Zásobování energií je v současné době založeno 
na tržních principech. Zásadním problémem jsou 
však nyní vysoká legislativně-regulatorní rizika 
spojená s rychlými změnami evropské legislativy 
a nestabilní tržní signály vyvolané řadou tržních 
deformací a prosazováním politických cílů. Dosa-
vadní vývoj nutně dospěl do situace, kdy investoři 
vyhledávají pouze výstavbu zdrojů s garantovaný-
mi (dotovanými) cenami. Investice do zdrojů i sítí 
tak de facto řídí státní pobídky, a nikoliv trh. Vývoj 
bez korekcí ze strany státu za těchto podmínek 
směřuje k nevyrovnanému zdrojovému mixu s řa-
dou strategických a systémových rizik pro budouc-
nost. Z tohoto důvodu řada států v EU nyní přistu-
puje k různým opatřením zaměřeným na zajištění 
dostatečných regulačních výkonů nebo zajištění 
výstavby nových zdrojů pro pokrytí spotřeby. 
Ochota investovat do energetiky je nyní obecně 
malá.  Dlouhodobé náklady na dodávku elektřiny 
včetně regulačních služeb a ocenění uhlíku se 
pohybují nad 80 eur/MWh , pokud tedy máme do-
sáhnout 40% poklesu CO2 k roku 2030, jak jsme se 
nedávno zavázali, a nejméně 85% poklesu k roku 
2050, jak jsme se zavázali již před čtyřmi lety, žád-
né jiné řešení není. Pokud se spolehneme na to, že 
to trh vyřeší za nás, budeme za 20 let v situaci, kdy 
v lepším případě bude v defi citní energetice cena 
špičkové energie dosahovat až deseti či stonásobku 
běžné ceny (se všemi dopady na odběratele), nebo 
v situaci občasného nedostatku dodávek elektřiny 
a cílené regulace dodávek.

Cestou ke konkurenceschopnosti Evropy 
je energetická účinnost
Letošní rok je v energetice ve znamení mnohých dlouho očekávaných i neočekávaných změn. Chystá se novela 
energetického zákona, znovu se diskutuje o Státní energetické koncepci. Do sektoru významně zasáhne i nové 
stanovení klimatických cílů na úrovni Evropské unie. Nejen o tom, jak se toto vše projeví v české ekonomice, 
jsme si povídali s náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Pavlem Šolcem.
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Ing. PAVEL ŠOLC 

Narodil se v roce 1962. Vysokoškolské 
vzdělání získal na Českém vysokém učení 
technickém, Fakultě elektrotechnické. 
Na University of Pennsylvania následně 
absolvoval postgraduální kurz se zaměřením 
na modelování energetických systémů. 
V současné době je náměstkem ministra 
průmyslu a obchodu pro energetiku 
a předsedou dozorčí rady společnosti 
ČEPS, a. s., kde zastupuje zájmy státu.
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Vysoké ceny energií, zejména elektřiny, snižují 
konkurenceschopnost průmyslu ve srovnání 
třeba s USA nebo Čínou. ČR je současně 
zavázána plnit klimatické cíle Evropské unie. 
Jak to lze vybalancovat?
Vysoké ceny elektřiny v Evropské unii skutečně 
představují problém pro konkurenceschopnost Ev-
ropy a do jisté míry jsou dány trendy v energetice, 
které EU nedokáže ovlivnit (např. nižší ceny energií 
v USA díky rozvoji těžby břidličného plynu). Třemi 
základními pilíři energetické politiky EU je konku-
renceschopnost, udržitelnost a bezpečnost. Důraz 
na vyváženost těchto pilířů je klíčem k vybalanco-
vání dnešní nepříznivé situace.  S ohledem na právě 
přijatý Klimaticko-energetický rámec 2030 je dobré 
zmínit vznik mechanismů a fi nančních nástrojů 
na podporu modernizace energetiky a průmyslu. 
Mimo Rámec 2030 navíc existují další fi nanční 
mechanismy na podporu výzkumu a inovací 
(strukturální fondy, Horizont 2020, prostředky EIB 
atd.). Je důležité, aby tyto nástroje byly přehledné 
a vytvářely vhodné podmínky pro investice.
Pro udržení konkurenceschopnosti EU je důležitá 
technologicky neutrální volba jednotlivých zdrojů 
energie postavená na podmínkách jednotlivých 
členských států. Je velkým úspěchem, že si v no-
vém klimaticko-energetickém rámci státy uchovaly 
svobodnou volbu nad národními energetickými 
mixy. Konkurenceschopnost by navíc pozitivně 
ovlivnilo dokončení vnitřního trhu s energiemi 

ně nový energetický zákon totálně měnící prostředí 
energetiky, tak jeho příprava až po schválení vládou 
probíhala zhruba 10 měsíců, tedy mnohem rychleji.  
Mimochodem k němu bylo tehdy okolo 1 300 připo-
mínek a nikdo se nedivil. 

Pokud bude Energetický zákon schválen 
v navrhované podobě, změní se například 
způsob účtování poplatků u elektřiny, například 
za distribuční služby. Místo ze spotřeby se 
bude počítat podle velikosti jističe. Co to bude 
konkrétně znamenat pro energeticky náročná 
průmyslová odvětví?
Změna způsobu zúčtování plateb za OZE byla 
vyvolána požadavkem Evropské komise, kterým 
podmínila svůj souhlas s již platným zákonem 
o podporovaných zdrojích. Bez tohoto souhlasu 
bychom nebyli oprávněni podporu pro OZE vyplá-
cet. Nově by mělo dojít ke snížení plateb u odběra-
telů s vyšším využitím připojovacích kapacit, což je 
jednak energeticky náročný průmysl a jednak jsou 
to malí a střední odběratelé, kteří mají vysokou 
a relativně rovnoměrnou spotřebu energie. Sou-
časně je ale zákonem garantováno, že u žádného 
spotřebitele nemůže dojít ke zvýšení plateb oproti 
současnému stavu.  Případné rozdíly budou hraze-
ny z dotace ze státního rozpočtu. O konkrétní výši 
tarifů a o tarifní struktuře rozhoduje Energetický 
regulační úřad, v jehož působnosti je regulace cen 
v energetických odvětvích.

Naopak novela Energetického zákona vznikla 
na české legislativní zvyklosti velice rychle. Proč 
bylo nutné postupovat tak rychle? Mnozí namítají, 
že potom nebyl čas na odbornou diskusi…
Je třeba podotknout, že předložená novela obsa-
huje úpravy jak energetického zákona, tak zákona 
o podporovaných zdrojích energie. Tyto zákony 
jsou spolu velmi úzce provázány, a proto je není 
možné projednávat separátně, tedy každý zvlášť, 
jelikož tvoří jeden věcný celek. Novela energetického 
zákona byla iniciována závazkem ČR transponovat 
směrnici Evropské unie, která se týká energetické 
efektivnosti, a adaptovat nařízení o transevropských 
energetických sítích a nařízení o transparentnosti 
na velkoobchodním trhu s energií. Lhůty pro úpravu 
zákona v souvislosti s uvedenými dokumenty EU 
jsou jasné. MPO v podstatě začalo nyní navrhova-
nou novelu připravovat a rozmýšlet ihned po nabytí 
účinnosti směrnice o energetické efektivnosti z roku 
2012 a uvedených nařízení. 
V druhé fázi přípravy novelizace mělo velký vliv 
na navrhovaný text zákona notifi kační rozhodnutí 
Evropské komise, které se týká slučitelnosti podpory 
obnovitelných zdrojů s pravidly EU o veřejné 
podpoře. ČR se zavázala, že naplní podmínky, které 
Evropská komise v tomto rozhodnutí stanovila. 
Příprava zákona tedy probíhala přes 2 roky, což nelze 
hodnotit jako příliš uspěchané. Nevím proto, z čeho 
vyplývá dojem, že novela byla připravena rychle. 
Když to srovnám s rokem 1999, kdy byl navržen úpl-

Foto: David Bruner
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také připravenost zajistit nezbytné dodávky energie 
v případech kumulací poruch, při útocích mířených 
proti kritické infrastruktuře nebo během déletrvají-
cích krizí v zásobování palivy. Jednou ze současných 
silných stránek české energetiky je relativně nízká 
míra dovozní závislosti, která dosahuje (při zahrnutí 
jaderného paliva) hodnoty kolem 50 % a patří tak 
k nejnižším v celé EU. 

Jak moc nás může případně zasáhnout 
eskalace konfl iktu na Ukrajině?
Česká republika má s přerušením dodávek zemní-
ho plynu přepravovaných z RF přes území Ukraji-
ny již zkušenost z ledna 2009. Přestože je tehdejší 
období nazýváno jako „plynárenská krize“, v České 
republice nebylo nutné u žádného ze zákazníků 
omezit požadavky na dodávku plynu. Bylo to 
díky efektivnímu využití diverzifi kovaných zdrojů 
plynu, diverzifi kovaných dopravních cest, pod-
zemních zásobníků plynu i reverzního toku plynu 
v přepravní soustavě. Zmíněné prvky zajišťující 
bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu byly 
od roku 2009 navíc ještě posíleny, a to zejména 
zprovozněním nové dopravní cesty NORD STRE-
AM – OPAL – GAZELA, navýšením uskladňova-
cích kapacit tuzemských zásobníků plynu i dalším 
posílením reverzních toků v přepravní soustavě. 
Toto všechno, společně s vědomím, že tuzemské 
podzemní zásobníky jsou prakticky téměř plné, 
nám umožňuje konstatovat, že na případné opa-
kování situace z ledna 2009 jsme připraveni dobře. 
Potvrdily to ostatně i výsledky stress testů, kterými 
Česká republika, stejně jako ostatní členské státy 
EU, prošla v letních měsících tohoto roku.
Zmíněné stress testy ukázaly riziko možné regulace 
odběru u zákazníků pouze pro případ přeruše-
ní dodávek plynu z Ruské federace do celé EU. 
V obdobné situaci by však v takovémto případě 
byla i řada dalších členských států EU. Situace pře-
rušení všech dodávek z RF do EU však není příliš 
pravděpodobná, neboť obě strany jsou na sobě 
v oblasti plynárenství závislé. Přesto se snažíme 
do budoucnosti i toto spíše teoretické riziko 
omezovat podporou regionální integrace trhu se 
zemním plynem a pokračujícího infrastrukturního 
propojování členských států EU. V brzké době by 
se mělo jednat především o propojení s Polskem, 
které by mělo v budoucnu zajistit možnost přístupu 
k dodávkám zemního plynu ze vzdálenějších 
zdrojů (Katar, Nigérie, perspektivně i USA) LNG 
terminálu Świnoujście a v případě rozvoje těžby 
břidlicového plynu v Polsku i k dodávkám tohoto 
plynu do České republiky. Za významný projekt 
lze považovat i projekt plynovodu BACI (propojení 
kompresní stanice Břeclav v ČR s plynárenským 
hubem v Baumgartenu v Rakousku) s možností 
budoucích dodávek plynu z tzv. jižního koridoru.  ■

MILOŠ CIHELKA

Při vyjednávání výsledné podoby jsme nebyli 
pro stanovení závazného cíle v oblasti OZE. 
Nyní máme cíl závazný, ale pouze na evropské 
úrovni. To je pro nás velmi důležité, jelikož je tím 
uchována suverénní volba národních států nad 
vlastními energetickými mixy. To se nám podařilo 
prosadit do výsledné podoby závěrů. Uměle 
stanovený závazný cíl pro jednotlivé státy, který by 
nerespektoval jejich specifi cké podmínky, by mohl 
dále přispět k snižující se konkurenceschopnosti 
a vyšším výdajům za energie. Unijní cíl v oblasti 
OZE přesto bude mít vliv na českou energetiku, 
primárně skrze významnou proměnu energetic-
kého mixu Německa. Stanovení cíle do roku 2030 
může být impulzem pro investory a společnosti 
v oblasti OZE a vývoje nových technologií. 
ČR byla pro stanovení závazného cíle v oblasti sni-
žování emisí a výsledná podoba rámce je pro ČR 
úspěchem, jelikož stanovuje řadu kompenzačních 
opatření pro státy s HDP pod průměrem EU, tedy 
i ČR. Náklady na modernizaci energetiky a prů-
myslu jsou v těchto zemích vyšší než u vyspělých 
členů EU. Je proto důležité, že dohodnutý Rámec 
představuje řadu kompenzačních opatření založe-
ných na principech solidarity. Tato opatření budou 
klíčová pro další rozvoj a modernizaci energetiky 
v méně rozvinutých částech EU v sektorech uvnitř 
i vně EU ETS. Česká energetika tak bude muset 
směřovat k postupnému snižování emisí CO2 
a k přechodu k čistějším zdrojům energie. Je důle-
žité, aby tato transpozice probíhala technologicky 
neutrálním způsobem.

Jednou z často probíraných otázek je problém 
energetické bezpečnosti. Jaké jsou hlavní 
předpoklady pro její zajištění?
Vize ASEK je shrnuta v trojici vrcholových 
strategických cílů energetiky ČR, kterými jsou 
bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. 
Odpověď na otázku zajištění bezpečnosti dodávek 
energie vyžaduje zejména nutnost komplexního 
pohledu na dodávky všech forem energie a celý 
řetězec od výroby až ke spotřebě. Je třeba dosáhnout 
efektivního využití domácích energetických zdrojů 
a surovin, při respektování všech závazků a ome-
zení, a zajistit dostatečnou diverzifi kaci v oblastech 
zdrojů, surovin i jejich přepravních tras. Předpokla-
dem zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti je 

bez umělé podpory nekonkurenceschopných 
technologií, které dnes jeho funkčnost narušují, 
bez netržních preferencí, regulovaných cen silové 
elektřiny a umělého omezování přeshraničních 
kapacit či přednostních přístupů. Možnost zlepšení 
konkurenceschopnosti představuje i energetická 
účinnost. Ta by z dlouhodobého hlediska měla 
přispět k snižování spotřeby energie, nižším účtům 
za energii a konkurenční výhodě proti těm akté-
rům, kteří podobná opatření nepodstoupili.

Co konkrétně může vaše ministerstvo udělat 
pro to, aby čeští podnikatelé za energie 
neplatili více než zahraniční konkurence, 
a co z toho chystá nebo dělá?
Rozhodnutí Evropské komise k notifi kaci podpory 
elektřiny z obnovitelných zdrojů ukládá ČR opustit 
systém platby na podporu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů založený na spotřebovaném množství elek-
třiny. Z toho vyplývá, že ČR musí zvolit takový způ-
sob stanovení plateb na podporu elektřiny z obnovi-
telných zdrojů, který není závislý na spotřebovaném 
množství elektřiny, ale bude odvozen od kapacity, 
která je k energetické síti připojena v každém od-
běrném místě. U odběrných míst připojených k síti 
nízkého napětí to bude proudová hodnota hlavního 
jističe před elektroměrem, u odběrných míst vyso-
kého a velmi vysokého napětí to bude rezervovaný 
příkon. Pokud bude nový způsob v legislativním 
procesu přijat, pak to bude znamenat úpravu tarifní 
struktury pro odběratele elektřiny. Jedním z ved-
lejších efektů bude i snížení plateb pro odběratele 
s vysokou spotřebou, ať už jde o malého odběratele 
na síti nízkého napětí, nebo velký průmyslový pod-
nik. Současně musí ERÚ velmi uvážlivě nastavovat 
síťové tarify tak, aby vícenáklady na posilování 
sítí a regulační služby platili ti, kdo je vyvolávají, 
a nepřenášely se na všechny odběratele. Další rozvoj 
spolupráce se sousedními soustavami a propojení 
trhů by mělo přinést další stabilizaci a konvergenci 
cen elektřiny a snížení nákladů na systémové služby 
a regulaci odchylek (ty již čtvrtým rokem klesají). 
To vše se již děje, a jestliže se koncové ceny elektřiny 
v ČR stále podle statistik Eurostatu drží pod prů-
měrem EU (u domácností je to výrazné, u průmyslu 
těsné), pak bychom se v dalších letech měli udržet 
na této hladině a pro průmysl dosáhnout i dalšího 
snížení (závisí to samozřejmě právě na vlastní akti-
vitě podniků a jejich schopnostech s využitím fondů 
snižovat svoji energetickou náročnost).

Jak hodnotíte nedávné závěry Evropské 
rady ohledně podílu obnovitelných zdrojů 
a snižování emisí. Jak se konkrétně projeví 
v české energetice?
Závěry Evropské rady jsou ambiciózním, ale 
poměrně vyváženým kompromisem, kterého bylo 
možné za stávající situace značně antagonistických 
pozic členských zemí dosáhnout. 

DOSAVADNÍ VÝVOJ NUTNĚ 
DOSPĚL DO SITUACE, 

KDY INVESTOŘI VYHLEDÁVAJÍ 
POUZE VÝSTAVBU ZDROJŮ 

S GARANTOVANÝMI CENAMI. 
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Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý začátkem 
konference připomněl roli prvního českého 
prezidenta Václava Havla: „Byl to člověk, který 

pomohl otevřít cestu ke svobodnému podnikání.“ 
Následně vystoupil i bývalý prezident ČR Václav 
Klaus, který uvedl, že uplynulé čtvrtstoletí si zaslu-
huje nejen analýzu, ale i vážnou diskusi, a ocenil, 
že komora konferenci uspořádala. „Transformace 
byl úspěch – je to tvrzení výchozí, nesporné a mimo 
jakoukoliv pochybnost,“ řekl Václav Klaus. Následo-
val projev prezidenta ČR Miloše Zemana, který se 
s Václavem Klausem shodl, že ekonomická trans-
formace byla neskonale složitější než transformace 
politického systému. „I přes chyby to byl úspěch. 
Stojíme tu dnes jako svobodní lidé bez obavy, že nás 
někdo za naše názory nebo kritiku zavře, a to není 
malá hodnota,“ řekl prezident Miloš Zeman.

První panel konference, na kterém vystoupil na-
příklad guvernér ČNB Miroslav Singer nebo první 
ministr hospodářství ČR Karel Dyba, se věnoval 
makroekonomické stabilizaci a hospodářskému 
růstu po roce 1990. Další z panelů náležel priva-
tizaci a strukturálním změnám české ekonomiky, 
diskutovali Tomáš Ježek, Jiří Rusnok a Jan Vrba. 
Závěr konference nabídl kulatý stůl deseti úspěš-
ných podnikatelů, mj. i členů HK ČR.  ■
LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HKČR

Ekonomická konference Hospodářské komory ČR 

25 let svobodného podnikání 
Exkluzivní hosty nabídla ekonomická konference pořádaná Hospodářskou komorou České 
republiky a společností Prague Twenty, o.p.s., která se při příležitosti 25. výročí sametové 
revoluce uskutečnila 13. listopadu v pražském Obecním domě. Mezi hlavní řečníky se 
zařadili prezident Miloš Zeman a bývalý prezident Václav Klaus. 
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1 –  Konferenci 25 let svobodného 
podnikání zahájil prezident HK ČR 
Vladimír Dlouhý.

2 –  Ekonomické konference HK ČR 
se zúčastnil i prezident ČR Miloš 
Zeman.

3 –  Mezi hlavní řečníky se zařadil 
i bývalý prezident ČR Václav Klaus, 
kterého vítá prezident HK ČR 
Vladimír Dlouhý.

4 –  O svobodě podnikání na konferenci 
diskutovali i zástupci úspěšných 
byznysmenů. Zleva Jan Světlík, 
Jannis Samaras, Jiří Hlavatý, Tomáš 
Březina, Vlastislav Bříza a Eduard 
Kučera.

5 –  Dalšími řečníky k tématu česká 
ekonomika v roce 1990 byli mj. i Jiří 
Rusnok, Jan Vrba a Ivan Kočárník.

6 –  O makroekonomické stabilizaci 
a hospodářském růstu diskutovali 
Pavel Mertlík, Miroslav Singer 
a Karel Dyba.

7 –  „Je potřeba se co nejrychleji 
vypořádat s důsledky korupce 
z minulosti,“ řekl na ekonomické 
konferenci médiím Vladimír Dlouhý.

8 –  Druhý panel konference 
s prezidentem ČR Milošem 
Zemanem, který moderoval Vladimír 
Dlouhý, byl věnován politické 
ekonomice transformačního 
procesu.

9 –  Miloš Zeman se s Václavem 
Klausem shodl, že ekonomická 
transformace byla neskonale 
složitější než transformace 
politického systému.
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téma energetika

Po dvou dekádách zdražování energií se jejich 
ceny v posledních dvou letech překvapivě 
ustálily, či (u elektřiny) dokonce klesají a ten-

to trend má pokračovat i v roce 2015. Logicky se 
nabízí otázka, zda bylo umělé setrvalé navyšování, 
či zda je umělá stagnace. 

Probuzený český regulátor 
„Ani jedno, změnil se pohled nového vedení ERÚ 
na možnosti, jak v otázce regulací postupovat 
přísněji,“ namítá Jiří Chvojka z Energetického 
regulačního úřadu, který stanovuje 40 % ceny 
energií. Problém byl v tom, že ač cena silové elek-
třiny klesala, kvůli rostoucím poplatkům za přenos 
a distribuci to nebylo znát. K poklesu pomohl zmí-
něný úřad tím, že přísněji než dřív posuzuje vyka-
zované náklady výrobců energie a častěji odmítá 
uznat ty neoprávněné. Elektřinu ale hlavně pro-
dražovaly poplatky za obnovitelné zdroje. Zákon 
o jejich podpoře ve své původní podobě sliboval 
kompenzovat investice po dobu 20 let, což se ale 
mění například tím, že stát další podporu elektřiny 
z tohoto nestabilního zdroje zastavil. K této zprávě 
je nicméně třeba dodat jednu věc. To, že nebudou 
obnovitelné zdroje dotované státem, neznamená, 
že přestanou existovat, když do úvah investorů 
nevyhnutelně promlouvá i klesající pořizovací 
cena fotovoltaických panelů. Počet solárních parků 
i větrníků poroste, bude-li stát i nadále ze zákona 
povinen elektřinu z těchto zdrojů vykupovat. 

Měnit se každopádně bude způsob výpočtu výše 
příspěvku. Unií nařízená platba za jistič namísto 
dle spotřeby, jak tomu bylo doposud, ulehčí ze-
jména velkým fi rmám. Ač neexistuje jednotný trh, 
cena elektřiny jako komodity se tvoří mezinárodně 
a klesá v celé Evropě přičiněním dotovaných vý-
robců z obnovitelných zdrojů, kteří ji vzhledem 
k přebytkům dodávají v podstatě zadarmo. Tento 
trend je zvlášť patrný v Německu, které za znač-
ných dotací odstavuje běžné zdroje. 

Uspěchané jádro 
by se i dlouhodobě prodražilo 
Většina toho, co do elektrizační soustavy vejde, 
z ní musí i vyjít. Baterie jsou drahé a jiných pro-
středků na ukládání elektrické energie se také 
nedostává. Situace se zhorší, pokud vývoj tech-
nologií předběhnou klimatology předpovídané 
změny podnebí. Se stále nevyzpytatelnějším 
klimatem, jak je předpovídá klimatolog Václav 
Cílek, bude podíl energie nestabilních zdrojů čím 
dál větší. To v situaci, kdy problémům s výkyvy 
ve spotřebě resp. v jejím odběru z elektrorozvodné 
sítě pomáhají předcházet jen přečerpávací vodní 

elektrárny, představuje závažný problém. Jedi-
nou základnou stabilních zdrojů zůstává jaderná 
energetika. „Pokud se rozhodneme pro atomovou 
elektrárnu, tak ta nebude postavená dřív než za pat-
náct let. Pět let schvalování, deset výstavba a zpro-
voznění,“ popisuje anabázi František Petružalek 
z měsíčníku Energetika. Pravděpodobné řešení, 
jehož se zdlouhavý proces bude týkat, je výstavba 
po jednom bloku v Temelíně a Dukovanech. Bez 
ohledu na to, o jakou verzi nakonec půjde, bude 
důležité, aby se neopakoval zmatečný a v poslední 
chvíli odvolaný tendr na dostavbu Temelína. Jisté 
je, že okolnosti směrodatné pro výběr účastníků 
v případném dalším klání se již zásadně proměnily 
s děním na Ukrajině. Do hry opět vstupuje ja-
ponsko-americká společnost Westinghouse, která 
patrně povzbuzena klesajícími šancemi ruského 
Rosatomu nově nabízí české vládě fi nancování 
části výstavby jaderné elektrárny v ČR. Doposud 
tuto ochotu projevoval právě jen ruský konkurent. 
Vyhlídky na účast v realizaci takového projektu 
nemají po fatálním selhání při stavbě dálnice 
v Polsku ani Číňané. Navzdory rostoucím šancím 
konsorcia s dobrou reputací vyhlídky na úspěch 
celého projektu nejsou právě veliké. Varují zpož-
ďující se a výrazně prodražené realizace projektů 
na Slovensku (Mochovce), ve Finsku (Olkiluito) 
i ve Francii (Flamanville). Obavy vzbuzuje hlavně 
předpoklad, že jakkoli prodražená elektrárna se při 
nízkých a nadále padajících cenách elektřiny jen 
těžko zaplatí. Nebezpečí nezdaru v České repub-
lice zvyšuje aktuální úkol vlády, aby ministerstvo 
průmyslu a obchodu předložilo materiál o jaderné 
strategii Česka ještě do konce roku 2014. Význam-
ným podkladem pro jeho přípravu přitom jsou pro 
evropský energetický trh zásadní reformy „kli-
matické“ politiky, které ovšem Evropská komise 
nebude mít tou dobou ještě dořešeny.

Dohoda Evropské rady o energeticko-klimatickém 
balíčku z konce října nicméně předpokládá am-
biciózní snížení emisí skleníkových plynů o 40 % 
a k roku 2030 zvýšení podílu výroby energie z obno-
vitelných zdrojů na nejméně 27 %. O stejnou hod-
notu má do roku 2030 vzrůst energetická účinnost. 

Mix vzhůru nohama
Klesající cena silové elektřiny obecně poznamená-
vá volbu vstupních zdrojů. Výroba elektřiny z ply-
nu je nákladnější kvůli jeho vysoké ceně, nízkým 
cenám uhlí a přebytku emisních povolenek. Ná-
klady na výrobu převyšují cenu elektřiny. I vysoce 
účinné plynové elektrárny jsou v důsledku toho 
nerentabilní. Firmě ČEZ to zkomplikovalo spuš-
tění nového paroplynového zdroje v Počeradech 
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Energetika 
ve znamení poklesu cen 
Máloco zamává s děním v energetice tak jako dotace, byrokracie či válečný konfl ikt. 
Když všechny vlivy zapůsobí společně, přichází ke slovu i alternativně těžená surovina. 
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Je to taková česká specialita,“ usuzuje na další vývoj 
František Petružalek.

Celý trh se výrazně mění. Rostoucí počet dodava-
telů jak elektřiny, tak i plynu zvyšuje konkurenci 
a producenti energie na to reagují i širším portfo-
liem činností. ČEZ nově obchoduje s plynem 
a působí i na poli telekomunikačních služeb. 

S energetikou mohou zahýbat 
i technologie a úspory 
Na poklesu ceny elektřiny se už nyní podílí nižší 
spotřeba energií daná mimo jiné i podporou za-
teplování budov. Potenciál úspor je obrovský, ale 
stejně tak i náklady potřebné k jejich dosažení. 
Podle analýzy aliance Šance pro budovy by si kom-
pletní renovace všech budov v České republice pro 
doporučený střední energetický standard vyžádala 
investice 1,5 bilionu korun. Suma vyjadřuje tech-
nický potenciál, nikoliv tržní. Při středním scénáři 
by se podle aliance ušetřilo 92 PJ (petajoulů) 
energie ročně, což představuje 45 procent z celkové 
roční spotřeby energií domácností. V roce 2011 

Jak dostat za dodané 
energie také 
zaplaceno
Digitální technologie a změny regulace 
umožnily vstup fi rem z nejrůznějších odvětví 
do sektoru energetiky. Zní to celkem lákavě: 
máme širokou základnu maloobchodních 
zákazníků, tak jim vedle našeho produktu 
můžu nabízet i elektřinu či plyn. Ale pozor, 
tento byznys není jen o marketingu a prodeji. 
Nezapomínejme na právní rizika. A do své-
ho slovníku si přidejte pojem kvitance 
neboli potvrzení o splnění dluhu. Víte, jak je 
ošetřit? Nový občanský zákoník vám ukládá 
povinnost vydat kvitance zákazníkům, kteří 
si o ně požádají. V opačném případě by vám 
totiž zákazník, v pozici dlužníka, nemusel 
za energie, které jste mu dodali, zaplatit. 
Pokud kvitanci vydáte na jistinu, má se za to, 
že byly vyrovnány rovněž jakékoliv úroky 
z prodlení a jakékoliv další příslušenství 
pohledávky. Vydáte-li při opakovaných 
plněních kvitanci na později splatné plnění, 
má se za to, že jakékoliv dřívější plnění je již 
považováno za splněné. V praxi to pro vás 
znamená, že pokud například vydáte kvitanci 
za zářijové plnění zákazníka a srpnové plnění 
ještě nebylo uhrazeno, už nemáte nárok 
takovou částku vymáhat. Jak se tedy bránit? 
V případě sporu se zákazníkem musíte pro-
kázat, že dlužník příslušenství jistiny či dříve 
splatné plnění nesplnil. To může být v mnoha 
případech poměrně komplikované prokázat. 
Doporučujeme proto takovým sporům spíše 
předcházet, což lze zejména dvěma způsoby. 
Tím prvním je při vydávání kvitance dbát 
na to, aby obsahovala veškeré informace 
k danému dluhu, a to nejenom ke splněnému 
dluhu, ke kterému se vztahuje, ale rovněž 
k nesplněnému dluhu, který má být považo-
ván stále za neuhrazený. Z kvitance musí být 
zřejmé, že se nevztahuje ani na příslušenství 
jistiny ani na dříve splatné plnění. Druhým 
způsobem je v podmínkách výslovně uvádět, 
že kvitance nepředstavuje důkaz toho, že zá-
kazník splnil to, co bylo splatné, či že kvitance 
se nevztahuje na příslušenství jistiny.  ■
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na severu Čech. Sotva dokončená elektrárna o vý-
konu 880 megawattů, kterou ČEZ budoval od roku 
2011, stála 17 miliard korun. Aby ji vůbec mohl 
spustit, vymínila si uvedená energetická skupina 
u RWE plyn za výhodnější cenu. Plány na stavbu 
další paroplynové elektrárny v Mělníku nicméně 
ČEZ pro jistotu rovnou zastavil. 

Toto rozhodnutí se jeví jako smysluplné i ve vzta-
hu k roku 2015. Regulovaná složka ceny elektřiny 
i v příštím roce zřejmě o další dvě procenta klesne 
a pokračovat má i pokles neregulované části ceny. 
Na rozdíl od plynu, který bude v lepším případě 
stagnovat. Jeho předem stanovovaná regulovaná 
část ceny rozhodně neporoste a vývoj té neregulo-
vané bude záviset na nevyzpytatelném východním 
dodavateli. „Pokud by Rusové utáhli kohouty, 
obchodníci by vzniklé situace využili ke zdražení,“ 
upozorňuje Chvojka. Na český energetický mix má 
vliv i břidlicový plyn, který snižuje cenu uhlí a dal-
ších surovin. Cena zmíněného fosilního paliva 
klesla skoro o polovinu a Německo stejně jako Pol-
sko už je dováží z USA, neboť jeho těžba v Evropě 
se přestává vyplácet, jak ukazují i potíže OKD. 
Přitom je zjevné, že uhlí se bude nadále využívat 
pro kombinovanou výrobu elektřiny i tepla, a jeho 
zásoby se tudíž budou dál tenčit. 

Otázka, z čeho elektřinu vyrábět, bude tedy stále 
neodbytnější. Odpověď závisí i na tom, nakolik se 
ve státní energetické koncepci odrazí již zmíněný 
balíček energeticko-klimatických cílů do roku 2030. 
„S prolomením limitů těžby uhlí vláda bude čekat, 
až se situace vyhrotí – až někomu bude chybět uhlí. 

27 % 
TOLIK BY MĚL V RÁMCI EU V ROCE 

2030 ČINIT PODÍL OBNOVITELNÝCH 

ZDROJŮ NA VÝROBĚ ENERGIE

Klesající cena elektřiny nutí k obezřetnosti při výstavbě dalších elektráren.
Oproti plánu prodražený jaderný blok by si na sebe za celou svou životnost už nevydělal.
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wagenu v zásadě nic nemění, neboť jen málokdo 
jezdí nakupovat dál než 40 km, jenže ani větší 
modely zatím o mnoho dál nedojedou. Prob-
lematicky se jeví i stanice na výměnu baterií. 
„U jedné čerpací stanice denně zastaví mnoho set 
automobilů. Pokud by stanice pro elektromobily 
měla mít k dispozici tisíc nabitých baterií, zkuste 
si představit, jak obrovský příkon elektřiny by 
tam musel být,“ poukazuje František Petružalek 
na neméně závažný logistický problém. Rozma-
chu elektromobilů tak podle něj budou předchá-
zet auta na plyn. 

Toto směřování potvrzuje i Národní akční plán čisté 
mobility (NAP), který v návaznosti na Aktualizaci 
státní energetické koncepce předloží Ministerstvo 
průmyslu a obchodu spolu s dalšími rezorty vládě 
ke schválení. To koneckonců požaduje i Evropská 
komise, která ve Směrnici o zavedení infrastruktury 
pro alternativní paliva stanovila maximální vzdále-
nost mezi plnicími stanicemi CNG (150 km) a LNG 
(400 km) a také povinnost členských států předložit 
do dvou let od jejího schválení svůj vlastní plán 
na podporu rozvoje vozidel na alternativní paliva.  ■
DAVID HORÁK

všechny domácnosti v Česku spotřebovaly celkem 
252 PJ energie, z toho přes 172 PJ bylo na vytápění.

Naopak výrazně navýšit spotřebu elektřiny a tím 
i její cenu může případný rozmach elektromo-
bility. Ta se ovšem potýká s malým dojezdem 
v lepším případě kolem 150–200 km. Například 
Volkswagen e-Up podle výrobce ujede na jedno 
nabití mezi 80 a 160 km. Problém nastává při 
nízkých teplotách, které snižují kapacitu baterie, 
z níž si energii navíc vezme topení a další funkce 
auta. To sice na využitelnosti nejmenšího volks-

Nejpravděpodobnější jaderný projekt v Česku? Výstavba po jednom bloku v Temelíně a Dukovanech. 
Největším rizikem je uspěchaný tendr.

Elektřinu zdraží nejpozději rozvoj elektromobility. 
I nejlepší auto sice v mrazu ujede jen 100 km, rychlé 
dobíjení (na 80 % za 15 minut) je ale za dveřmi.

Více se dozvíte na 

Nejlepší nástroje pro Vaši práci najdete 

Foto: Creative Commons, Mariordo
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Na trhu se Česká energie profi luje jako 
dodavatel kombinovaných energií – 
elektřiny i zemního plynu. Jaké z toho 

plynou pro odběratele výhody?
Společnost CE Group, jíž je Česká energie součástí, 
dodává už sedm let jak elektrickou energii, tak plyn. 
Výhodou je, že se tak vytváří jeden komunikační 
kanál směrem k odběrateli a my můžeme v případě 
obou těchto forem energie zajistit komplexní pora-
denství. Důležité také je, že jsme po konzultacích 
schopni klientům velmi dobře nastavit optimální 
skladbu energií. Paradoxně totiž může být pro ně-
které klienty výhodné, aby třeba vytápěli elektrickou 
energií. U jednoho klienta jsme tak dosáhli úspory 
kolem 200 000 korun ročně. Pokud prodáváte jen 
jeden druh energie, pak tato možnost odpadá. 

Co dnes odběratelé kromě přijatelné ceny 
požadují?
Nebudeme si nic zastírat – cena je rozhodující. 
Na druhé straně můžeme kromě ceny nabídnout 
optimalizaci nákladů a nastavení parametrů odběru 
na odběrním místě podle potřeb klienta. Naše služby 
jsou – jak se dnes s oblibou říká – customizované, 
takže jsme schopni přihlédnout k potřebám klienta, 
být s ním v kontaktu a vést dialog. Dokážeme pružně 
reagovat na změnu jeho potřeb, tedy na to, jakou 
má spotřebu, jaké má ekonomické starosti, co pro 
něj znamená elektřina v nákladech a podle toho mu 
nabízet řešení. Vždy jsme také schopni vystavovat 
velmi srozumitelné podklady, které klienta vedou 
k rozhodování o racionalizaci nákladů. Není žádným 
tajemstvím, že náklady na energii u některých zejmé-
na malých a středních podniků nejsou nijak zane-
dbatelné. Důležitým požadavkem ze strany klientů je 
pak spolehlivost dodávek, což jsme prokázali za celou 
dobu působení České energie na trhu garantovat.

Mezi vaše zákazníky patří především malé 
a střední podniky (SME). Co je pro tento 
segment z hlediska dodávek energií typické?
Jsem osobně moc rád, že pracuji ve fi rmě, která má 
právě tuto cílovou skupinu. Jako makroekonom 

jsem hluboce přesvědčen, že malé a střední podniky 
mají v ekonomice velký význam – možná větší, než 
jsme schopni a ochotni si připustit nebo docenit. 
To neznamená, že se mají vést za ruku a že se o ně 
má nějak paternalisticky starat stát, ale péče o vy-
tváření podnikatelského prostředí spočívá právě 
v těchto malých a středních, nikoliv v těch největších 
fi rmách. Ale abych byl konkrétní. Malé a střední 
podniky často nemají obsazenou funkci specialisty 
energetika. Vždy tam někdo takový je, ale často je 
to kumulovaná funkce kombinovaná třeba s bez-
pečností práce. Byť není profesí energetik, přesto 
má tento člověk ve fi rmě zodpovědnost za náklady 
na energie. Právě těmto lidem nabízíme poradenství 
a snažíme se o vybudování partnerského vztahu. 
Všeobecně totiž platí, že klienta nevidíme jen jako 
ryzího odběratele, ale jako partnera. 

Patříte k příznivcům elektronických aukcí?
Nejsme přímo členy „fanklubu“. Bereme je na vě-
domí, je to způsob formování trhu v energetice. 

Rezervace nabízené v aukcích vyplývají z toho, že 
trh je anonymní. Často vítězí méně známé společ-
nosti a pak je na tom, kdo nabídku vysoutěží, aby 
si odpověděl na otázky, zda je dodavatel spolehlivý, 
zda dodrží vysoutěžené parametry a jestli u něho 
jako klient vydržíme. Projevuje se to zejména 
v aukcích regionálního typu, kdy se soutěží pro 
menší či větší obce. Takto soutěžit s sebou pro 
volené zástupce obcí nese určité riziko. Nestačí jen 
korektně vysoutěžit, důležité je, co se děje potom. 
Je také důležité si uvědomit, že u aukcí je domi-
nantním faktorem nejlepší, tedy nejnižší cena, což 
ovšem ne vždy znamená i nejlepší služby. Realizač-
ní vystřízlivění pak může být dost náročné. 

V Evropě ceny elektřiny dlouhodobě klesají. 
Jakou nákupní politiku svým zákazníkům 
doporučujete a máte nějaký „věrnostní 
program“?
Náš věrnostní program spočívá v tom, jak s klienty 
zacházíme, abychom si je získali a udrželi. 

Energetika je turbulentní 
a bezkonkurenčně dynamické odvětví
Je důležité si uvědomit, že u aukcí je dominantním faktorem nejlepší, tedy nejnižší cena, což ovšem ne vždy také 
znamená nejlepší služby. Realizační vystřízlivění pak může být dost náročné, říká o situaci na trhu dodávek energií 
Jan Fischer, ředitel strategických projektů CE Group.

„Zásobník je umístěn v geologicky neobyčejně 
příznivém prostoru,“ říká Jan Fischer, 
ředitel strategických projektů CE Group. Jde 
o seizmicky mimořádně klidné magmatity 
s vysokou pevností. Proto je zde možné 
skladovat plyn pod obrovským tlakem. A právě 
v tom podle Fischera spočívá půvab tohoto díla. 
„Nejde tolik o objem, ale o to, jak rychle jsme 
schopni vtláčet a vytláčet plyn. Oba tyto cykly 
budeme schopni zvládnout za dvacet dnů, což 
je neobyčejně rychlé. Je to dokonce nejvyšší 
rychlost v celém regionu, například ve srovnání 
s Rakouskem,“ říká Jan Fischer. Zásobník bude 
situován přibližně 1 000 metrů pod zemí a jeho 
ražba probíhá v souladu s důlní legislativou. 
Česká energie předpokládá jeho dokončení 
v roce 2018.

Chystaný zásobník by měl pojmout až 
180 milionů m3, což se na první pohled 
vzhledem k celkové kapacitě zásobníků v ČR, 
která je 3,3 mld. m3, nezdá mnoho. „Otázkou 
ale je, čí je ten plyn a jak rychle jsme schopni 
se za stávajících technických, meteorologických 
či politických okolností schopni v případě 
potíží k tomuto plynu dostat,“ říká Jan Fischer. 
Právě rychlost čerpání je pro chystaný 
zásobník klíčová. „Denní fl exibilita v celé ČR 
je 50 milionů m3, přičemž denní fl exibilita 
chystaného zásobníku je 20 milionů m3, tedy 
40 procent celku. Z technologického hlediska 
je důležité vědět, že čím prázdnější zásobníky 
jsou, tím více klesá jejich reakční schopnost. 
To jsou základy fyziky,“ dodává obchodní ředitel 
České energie Eduard Pálka.

SUPERRYCHLÝ ZÁSOBNÍK
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A co poradit klientům? V energetice se těžko někomu 
radí, což platí i na makroekonomické úrovni. Energeti-
ka je turbulentní a bezkonkurenčně dynamické odvětví. 
Trh je zvláštní v tom, že se velmi špatně predikuje, není 
odolný vůči politickým rozhodnutím a geopolitickým 
okolnostem. Například rozhodnutí Německa o po-
stupném zrušení jaderných elektráren má krátkodobě 
i dlouhodobě silný vliv na další země. Abyste odhadl 
ceny, musel byste mít křišťálovou kouli a ještě se do ní 
umět dobře dívat. Proto je tak obtížné na politicko-eko-
nomické úrovni dobře nastavit energetickou koncepci – 
a není to jen o mixu, zda budeme mít jadernou energii, 
či nikoliv. Navíc v energetice jde o procesy, o kterých 
musíte rozhodovat na mnoho let dopředu. A to jde 
opravdu špatně. Když se vrátíme od globálního pohledu 
ke klientům, určitě je nutné se vždy dobře zorientovat 
v nabídkách jednotlivých společností. Konkurence je 
široká a probíhá tu často až brutální boj nejen o podni-
ky, ale i o domácnosti. Klient by neměl podléhat krátko-
dechým nabídkám a chovat se uvážlivě.

Elektřina z obnovitelných zdrojů v Česku získala 
jistou pachuť kvůli štědré státní podpoře solárního 
byznysu. Nicméně vývoj jde dál a v budoucnu 
lze předpokládat další rozšiřování podílu těchto 
zdrojů. Jste na tyto trendy připraveni?
Obchodně určitě ano – jsme připraveni adaptovat se 
na to, že budeme prodávat energii vyrobenou různými 
zdroji, ale nemáme ambici podílet se na tvorbě ob-
novitelných zdrojů. Jak bude nakonec konkrétní mix 
nastaven, je i součástí diskutované energetické politiky 
státu. Jisté je, že podíl obnovitelných zdrojů bude růst, 
jde o celosvětový trend. Výsledný mix pak bude záviset 
na úrovni výzkumu a i na porovnání ceny a nákladů. 
Pak se musí provádět nějaká substituce, musíte umět 
reagovat na výkyvy. Podle mne mají velkou budouc-
nost zásobníky elektrické energie, kdy stlačíte vzduch 
do zásobníku pod zemí, a když je to třeba, jste schopni 

velmi rychle tímto vzduchem roztočit turbínu a ales-
poň na nějakou dobu doplnit, co v síti chybí. Taková 
zařízení už v omezeném množství existují například 
v Německu, jejich účinnost je ale zatím poměrně malá, 
pohybuje se kolem 50 procent. I když i zde probíhá 
intenzivní vývoj, takže se mluví o účinnosti až 75 pro-
cent, což už je hodně zajímavé.

Jednou z vašich aktivit je skladování plynu – 
chystáte se vybudovat vlastní velkokapacitní 
zásobník. Jaké jsou vaše plány v této oblasti? 
V případě zmiňovaného zásobníku jsme v pozici inves-
tora. Zásobník je v plánu územního rozvoje v prostoru 
Dolních Rožínek, kde je dnes uranový důl, který tlumí 
těžbu. Průzkumné práce provádíme v útrobách dolu 
a tyto práce plynule přecházejí do ražby chodeb, kde by 
měl být zásobník umístěn. Jeho kapacitu budeme ještě 
upřesňovat, ale maximum je kolem 180 milionů me-
trů krychlových plynu. (Více o chystaném zásobníku 
v boxu Superrychlý zásobník)

Dalším z projektů vaší skupiny je Mozart, který 
spočívá v propojení české a rakouské plynárenské 
soustavy severojižním směrem. Jak se tento 
projekt vyvíjí?
Jedná se o sto kilometrů plynovodu, který by propojo-
val českou a rakouskou plynárenskou soustavu, tedy to, 
co má v Čechách Net4Gas a WAG v Rakousku. Pova-
žujeme to za projekt klasické příhraniční spolupráce, 
ovšem zároveň evropského významu. Víte, že se v Ev-
ropě vede debata o propojení energetické infrastruktu-
ry, čímž lze získat větší odolnost a větší fl exibilitu. Když 
se podíváte na mapu, zjistíte, že plánovaný plynovod 
South Stream bude ústit v Baumgartenu. A ze severu 
je pak napojení na Gazelu a North Stream. Mozart by 
tedy byl součástí konektorů propojujících South Stre-
am a North Stream. Jde o jeden z chybějících článků.  ■
MIROSLAV HONSŮ 

JAN FISCHER

Statistik a politik, od května 2009 
do července 2010 předseda tzv. 
úřednické vlády a nestranický 
kandidát na prezidenta České 
republiky v přímé volbě 
v lednu 2013. V červenci 
2013 se stal ministrem fi nancí 
a místopředsedou vlády Jiřího 
Rusnoka, ve funkci působil 
do ledna 2014. V 90. letech byl 
místopředsedou a od dubna 
2003 předsedou Českého 
statistického úřadu. Od září 
2010 do léta 2012 působil jako 
viceprezident Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj v Londýně.

O SKUPINĚ CE GROUP

Dnešní podoba uskupení CE 
GROUP se začala formovat 
v roce 2002 založením 
společnosti Česká energie, a. s. 
S postupující liberalizací trhu 
se záběr skupiny začal výrazně 
rozšiřovat. Do společnosti 
Česká plynárenská, a. s., 
se soustředily velkoobchodní 
aktivity se zemním plynem. 
Úkolem společnosti České 
plynovody, a. s., je příprava 
a realizace projektu MOZART – 
propojení české a rakouské 
plynárenské soustavy 
severojižním směrem. V roce 
2009 vznikla společnost 
GSCeP, a. s., (Gas Storage 
Česká plynárenská) s cílem 
rozvinout a dokončit projekt 
vlastního podzemního zásobníku 
zemního plynu. V roce 2009 
skupina CE GROUP překročila 
se svými aktivitami hranice 
evropského kontinentu a založila 
v USA – stát Florida – účelovou 
organizační složku CZECH 
ENERGY USA, LLC. Jejím cílem 
je zmapovat nové technologie 
v oblasti alternativních zdrojů 
elektrické energie a vytvořit 
podmínky pro rozvinutí 
obchodních aktivit České 
energie, a. s., v USA.
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Jaké jsou podle vás největší problémy 
české energetiky?
Pokusím se alespoň některé vyjmenovat 

podle posloupnosti. Jeden z těch prvních je ab-
sence aktualizované Státní energetické koncepce. 
V roce 2004 byla přijata SEK a od této doby se 
odehrálo příliš velké množství změn, a to jak na 
trhu s energiemi, legislativních změn či změn 
v oblasti mezinárodních vztahů. Na to vše musí 
naše energetika reagovat i z dlouhodobého 
hlediska. Absence koncepce s sebou přináší ne-
koncepčnost. Důsledkem je následné přijímání 
zákonů, které jsou již nyní v rozporu s návrhem 
aktualizované SEK. Koneckonců i neslavně pro-
slulá – principiálně nespravedlivě – fotovoltaika 
je toho důkazem. Dalším problémem je situace 
v teplárenství. Na systém teplárenství je napojena 
přibližně polovina našich obyvatel. V teplárnách 
se vyrábí mimo jiné i elektřina, drží se pohotový 
výkon a je spalováno nízkovýhřevné palivo. Jako 
další problém mohu jmenovat stav v přenosové 
energetické soustavě, kde bude potřeba investovat 
nemalé fi nanční prostředky. Problémem je i sou-
časný stav v obnovitelných zdrojích energie a jeho 
další rozvoj, včetně jeho podpory, která se v sou-
časné době nepříznivě promítá do ceny elektřiny. 

Připravuje se novelizace Energetického záko-
na. Jaký je současný stav v jeho projednávání 
a jak ovlivní odběratele energie?
Nejdříve bych chtěl zdůraznit, že se nejedná pouze 
o energetický zákon, ale i o zákon o podporo-
vaných zdrojích energie, který na energetický 
zákon navazuje a je pro nás také velmi významný. 
V současné době jsou oba zákony po odsouhlasení 
vládou ČR v Poslanecké sněmovně PČR k projed-
návání a můžeme očekávat, že jejich projednávání 
bude pokračovat v průběhu prosince 2014. Pro nás 
je však tento časový posun neuspokojivý, neboť 
bychom potřebovali, aby zákon byl projednáván 
a schválen co nejdříve a to tak, aby jeho účinnost 
nabyla dnem 1. 7. 2015. Pokud se týká dopadů 
do podnikatelské sféry, nemyslím si, že by měly 
záporně ovlivnit konkurenceschopnost našich 
podnikatelů. My jsme v připomínkovém řízení 
uplatnili značné množství připomínek, které byly 
z velké části akceptovány a negovaly tak možné 
negativní dopady do podnikatelského prostředí. 

Jak si stojíme v cenách za elektřinu pro 
podnikatele a můžeme očekávat, že se situace 
zlepší?
Na tuto otázku není možné odpověď zcela jedno-
značně, protože je důležité, o jakého odběratele 
z pohledu velikosti odběru elektřiny se jedná. 
Například u maloodběru jsme z 36 sledovaných 
států EU v přepočtu na kupní sílu kolem 14. místa. 
Je pravda, že právě u maloodběru se cena od roku 
1990 zvýšila asi osmkrát. Skutečností tedy je, že 

náš stát jako jeden z mála členů EU vyváží asi 
10 % vyrobené elektřiny do zahraničí a přitom 
cena elektřiny v ČR nepatří mezi ty nejlevnější. 
Rozhodně není možné v nejbližším období oče-
kávat nějaké zásadní zlevnění. Situace v ceně tzv. 
silové elektřiny se vyvíjí velmi negativně směrem 
dolů v důsledku narušení tržních vztahů v elekt-
roenergetice v rámci EU s následky pro výrobce 
elektřiny, který investoval nebo bude muset inves-
tovat značné fi nanční prostředky do modernizace 
výrobního zařízení. Z pohledu budoucnosti je to 
stav velice nebezpečný.

Může HK ČR nějak ovlivnit návrhy zákonů 
v energetice a regulační nařízení?
Já jsem přesvědčen, že ano. Konečně naše dlouho-
dobá činnost, spolu s našimi partnery z ostatních 
podnikatelských organizací, s sebou přináší proka-
zatelné výsledky. Samozřejmě, ne vše se nám po-
dařilo zajistit, ale jasné pozitivní výsledky tu jsou. 
V Energetické sekci máme zástupce MPO, ERÚ, 
SEI, ale také další podnikatelské subjekty, včetně 
zástupců politických parlamentních stran. To je již 
značný potenciál fundovaných osob. Značný vliv 
na výsledky našich jednání a připomínek má také 
význam a autorita HK ČR.

Čím se nyní zabývá Energetická sekce HK ČR?
Především musíme dokončit naši rozpracovanou 
činnost v připomínkovém řízení a ohlídat průběh 
projednávání energetického zákona a zákona 
o podporovaných zdrojích energie a také aktua-
lizované SEK a zákona o hospodaření s energií. 
Další současnou činností je naše aktivní účast 
v pracovním týmu MPO zaměřeném na proble-
matiku teplárenství a také naše účast v pracovní 
skupině ustavené ERÚ, jejíž činnost je zaměřena 
na tvorbu koncepce cenové regulace v teplá-
renství. Energetická sekce připravuje i návrh 
na možnost nákupu elektřiny a zemního plynu 
pro členy Hospodářské komory přes komoditní 
burzu. Jsme také před uzavřením dohody s Čes-
kým plynárenským svazem na propagaci ply-
nárenských norem, což by našim podnikatelům 
mohlo velice ulehčit jejich práci.  ■

MILOŠ CIHELKA

Energetiku trápí nekoncepčnost
Podnikatelé potřebují, aby energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích energie byly schváleny 
co nejdříve. V současné době jsou oba zákony po odsouhlasení vládou ČR v Poslanecké sněmovně PČR 
a můžeme očekávat, že jejich projednávání bude pokračovat v průběhu prosince 2014, říká předseda energetické 
sekce HK ČR Václav Hrabák.

VÁCLAV HRABÁK

Předseda energetické sekce HK ČR

SKUTEČNOSTÍ JE, 
ŽE NÁŠ STÁT JAKO JEDEN 

Z MÁLA ČLENŮ EU VYVÁŽÍ ASI 
10 % VYROBENÉ ELEKTŘINY 

DO ZAHRANIČÍ 
A PŘITOM CENA ELEKTŘINY 

V ČR NEPATŘÍ MEZI TY 
NEJNIŽŠÍ.

Foto: HK ČR
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DO JAKÉ MÍRY SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝROKY?

Celkem 69 % dotázaných se v průzkumu 
vyslovilo pro využívání hnědého uhlí 
i v budoucnu. Průzkum současně upozornil 

na fakt, že až 63 % respondentů si není ochotno 
připlatit za elektřinu, pokud by byla vyráběná 
z jiného zdroje než z hnědého uhlí.

„Lidé si zřejmě i v kontextu událostí na Ukrajině 
uvědomují výhodu soběstačnosti, kterou skýtají do-
mácí zásoby hnědého uhlí,“ uvedl Tomáš Horejsek 
z IBRS. Téměř polovina respondentů přitom podle 
jeho slov souhlasí s tím, že bychom měli využít 
současné zdroje, a čtvrtina oslovených dokonce 
uvádí, že bychom měli hledat i nové zdroje hně-
dého uhlí.

Průzkum přinesl také další zajímavé výsledky. Pro 
rychlý útlum těžby je pouze 22 % populace, ale 
i u nich je postoj k útlumu pragmatický. Pokud by 
totiž kvůli útlumu těžby hnědého uhlí hrozilo zvýše-
ní cen energie, nárůst nezaměstnanosti či ohrožení 
soběstačnosti naší země ve výrobě elektřiny, jsou 
i tito odpůrci ochotni pokračovat v další těžbě.
Hlavní výhodou hnědého uhlí je podle 89 % 
populace fakt, že přispívá k soběstačnosti České 
republiky v dodávkách elektřiny. Další uváděnou 
výhodou je podle 86 % respondentů pozitivní vliv 
na zaměstnanost v regionech těžby.

Mezi obyvateli České republiky také přetrvává 
neochota připlatit si za ekologický zdroj energie. 

Pouze 23 % respondentů by bylo ochotno si při-
platit za cenu elektřiny, pokud by byla vyráběná 
z jiného zdroje než z hnědého uhlí. 

Dalším zajímavým závěrem výzkumu je to, že oby-
vatelé jiných regionů České republiky mají tenden-
ci přeceňovat negativní vliv těžby na život obyvatel 
v regionu Mostecka. Z výzkumu vyplývá, že 59 % 
obyvatel se domnívá, že těžba uhlí znepříjemňuje 
život lidem na Mostecku. V rámci výzkumu ta-
zatelé IBRS položili stejnou otázku i přímo lidem 
na Mostecku a jen 12 % z nich uvedlo, že jim těžba 
hnědého uhlí znepříjemňuje život.  ■

Češi s hnědým uhlím počítají i do budoucna, 
za ekologické zdroje odmítají připlácet
Hnědé uhlí má mezi Čechy více příznivců, než by se na první pohled mohlo zdát. Vyplynulo to z aktuálního 
průzkum IBRS, kterého se zúčastnilo 1 200 respondentů z celé České republiky.

JAKÁ JE PODLE VÁS VÝHODA NEBO NEVÝHODA HNĚDÉHO UHLÍ?

BYL BYSTE OCHOTEN SI PŘIPLATIT ZA CENU 
ELEKTŘINY, POKUD BY BYLA VYRÁBĚNA 
Z JINÉHO ZDROJE NEŽ Z HNĚDÉHO UHLÍ, 

ALE BYLA BY EKOLOGIČTĚJŠÍ?

KAM BY SE MĚLO UBÍRAT DALŠÍ VYUŽÍVÁNÍ 
HNĚDÉHO UHLÍ?

Nesouhlasím

Nevýhoda

Souhlasím

Výhoda

Hnědé uhlí je významným zdrojem při výrobě tepla pro dálkové vytápění domácností 
a průmyslových podniků

6 %

6 %

76 %

Hnědé uhlí je významným zdrojem při výrobě elektřiny

Hnědé uhlí je důležitou surovinou pro průmyslovou výrobu

Hnědé uhlí je strategická surovina 

Hnědé uhlí je významným zdrojem pro individuální vytápění domácností 
prostřednictvím kotlů na pevná paliva

74 %

73 %

70 %

68 %

6 %

7 %

11 %

Dopočet do 100 % tvoří respondenti, kteří jako odpověď uvedli „nevím“.

Soběstačnost v dodávkách elektřiny

Podíl na zaměstnanosti v regionech těžby hnědého uhlí

Zkušenosti s provozem elektráren na hnědé uhlí v ČR

Výše nákladů na výrobu energie z hnědého uhlí

Zásoby hnědého uhlí v ČR

Ekologické hledisko výroby energie z hnědého uhlí

Vliv použití hnědého uhlí na klima

Zásah do krajiny při těžbě hnědého uhlí

89 %

86 %

82%

81 %

80 %

89 %

19 %

15 %

11 %

14 %

18 %

19 %

20 %

75%

81 %

85 %

14 %
Nevím 

9 %
Nevím 

23 %
Ano, jsem ochoten 

si připlatit 

24 %
Měli bychom hledat 

další zdroje této 
suroviny

22 %
Těžba hnědého uhlí by 
měla být co nejdříve 

utlumena 

45 %
Měli bychom využít pouze aktuálně dostupné zdroje 

63 %
Ne, nejsem ochoten 

si připlatit 
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Otázka předmětných certifi kací je o to naléhavější, 
že v dohledné době bude Poslanecká sněmovna 
schvalovat novelu zákona, která vnese do procesu 

posuzování budov mnoho změn, a získat certifi kát 
bude mnohem sofi stikovanější a technicky náročnější, 
než tomu bylo dodnes. Volba seriózního a kompetent-
ního zpracovatele z 1 424 energetických specialistů, 
kteří působí na našem trhu, vyžaduje obezřetnost. 
Problém je, a ministerstvo si to uvědomuje, že kulaté 
razítko zdaleka nezaručuje kvalifi kovaný postup 
daného zpracovatele, k čemuž se vztahují i zpřísněné 
kontroly ze strany Státní energetické inspekce. 

Musí majitele vůbec trápit, zda zhotovitel vystaví 
průkaz k budově se správnými údaji? 
Průkaz není nějaký samoúčelný doplněk dokumentace. 
Význam tohoto úředního dokumentu uvádí i fakt, že 
jde o hodnocení budovy, které se stává součástí kup-
ních smluv nemovitostí. Uvedením chybných údajů 
může posuzovatel zákazníka vážně poškodit. Ten, 
kdo předmětnou nemovitost později případně koupí, 
může na průkaz zpětně částečně odkazovat, zjistí-li 
například, že při rekonstrukci skutečný stav nemovi-
tosti neodpovídá deklarovanému. Jestliže je povinností 
přikládat energetický průkaz ke kupní smlouvě, pře-
dáváte tím technické vyjádření o konstrukci budovy. 
A kupující je podle nového občanského zákoníku při 
transakcích s nemovitostmi chráněn až pětiletou lhů-
tou, kdy může napadnout kupní smlouvu v rozměru 
úmyslně skrytých vad nebo vad zjevných.
 
Má vůbec majitel staré nemovitosti ve špatném 
stavu zájem získat jakési fi ktivní lepší hodnocení, 
které by budovu alespoň na papíře o něco 
vylepšilo? 
Pokud uváží rizika, rozhodně nikoli. Navíc nová vy-
hláška ani neumožňuje s údaji manipulovat. Předpo-
kládá totiž porovnání skutečné hodnoty s referenční. 
Tato metodika vychází z jakési referenční budovy 
shodných rozměrů konstrukce a velikosti, která 
pro daný případ představuje referenční vyhláškové 
parametry. Po zadání objemu, čtverečních metrů, 
počtu otvorů a dalších údajů o konstrukcích obálky 

budovy pak vychází potřeba energií nutných k provozu 
a také rozdíl od referenčních hodnot směrodatný pro 
klasifi kaci budovy. Jde o nanejvýš objektivní a také 
obtížně manipulovatelnou metodologii. Na certifi kaci 
lze vydělat jinak. Z pořizování průkazu vyplývá i pří-
ležitost získat další technické informace o domě, které 
lze využít k jeho úspornějšímu provozu či rekonstrukci 
do optimální míry provozu. Je věcí majitele, zda o ně 
má zájem a chce s nimi dál pracovat.
 
Cožpak ale majitel budovy není při odhalení 
chybně vystaveného průkazu vůči státu z obliga? 
V první fázi snad ano. Tento přístup je ale krátkozraký. 
Majitel by si měl uvědomit, že po dobu 10 let platnosti 
průkazu bude přikládat ke smlouvám dokumentaci, 
která by nebyla založená na pravdě. Navíc v případě 
dotací na zateplení bude tento průkaz i nadále sloužit 
jako podklad současného stavu nemovitosti a zde 
také není možné připustit zavádějící informace. Sice 
jde o zodpovědnost zpracovatele, ten však už nebude 
muset být dohledatelný, pokud nebude zpracování 
energetického průkazu řešit podle zákonem dané 
vyhlášky. Pravděpodobně už nebude mít licenci ani pe-
níze a škodu uhradí jen těžko. Další na řadě by byl tedy 
ten, kdo měl zajištění řádného průkazu na starosti.

Nakolik by majitele například rodinného domu 
nuceného obstarat si průkaz měla zajímat míra 
zkušenosti inspektora? 
Při hodnocení jsou zkušenosti potřeba nejen pro 
efektivní průběh celého procesu. Kolikrát se nedostanete 
k údajům o použitých materiálech. V takovém případě 
uvítáte, že před vámi stojí inspektor znalý různých sou-
vislostí, který ví, z čeho se v jakých letech domy stavěly. 
Zkrátka musíte mít zkušenosti a praxi na stavbách. 
Nestačí jen přijít s kalkulačním nástrojem. Vždyť i těch 
je více druhů a například jeden z nich, od fakulty známý 
coby NKN, nebyl do nedávné doby aktualizován dle 
stávající vyhlášky, což ovšem některé „inspektory“ neod-
radilo od vydávání aktuálně neplatných průkazů. Stejně 
tak chybějící praxe v terénu vede k chybám v zadávání 
parametrů. Těch je z různých úrovní konstrukcí mnoho 
druhů, ať už se týkají objemu větrání, průběhu výměny 

COMFORT SPACE, a. s.

Zajišťuje komplexní servis v oblasti 
stavebních, energetických 
a projekčních prací včetně 
poradenství a auditů. Technici, 
projektanti, auditoři a architekti 
s oprávněním ČKAIT se zabývají 
problematikou novostaveb, 
komerčních objektů, tepelných 
zařízení, ale i rekonstrukcí 
a revitalizací objektů. Comfort 
Space optimalizuje náklady 
na energie, revitalizaci objektů 
a na jejich správu. Kromě toho 
poskytuje stavební a realizační 
služby investorům prostřednictvím 
vlastních i subdodavatelských 
zdrojů.

LUDĚK LOŠŤÁK

Předseda představenstva

Certifi kát energetické náročnosti budov

Kulaté razítko nestačí
Na vlastníky či provozovatele administrativních budov, hotelů, kancelářských a dalších provozů připadá ze zákona 
povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti. Pokud jí nedostojí, hrozí od úřadů vysoké sankce. Posuzovat 
parametry budov však bezchybně dokáže jen fi rma s odpovídajícím zázemím. Jak ji vybrat, vysvětluje Luděk 
Lošťák ze společnosti Comfort Space, a. s.
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BLIŽŠÍ INFORMACE NA 

WWW.ENERGETICKY-PRUKAZ.COM
WWW.SPRAVA-DOTACI.EU 

WWW.AUDIT-NEMOVITOSTI.CZ 
WWW.PROJECT-ATELIER.CZ

vzduchu v různých zónách, tepelných mostů a dal-
ších faktorů, které se ovlivňují i hodnotami v řádu 
desetin či setin. Bez potřebných znalostí snadno 
vyjde chybné hodnocení „G“ či naopak „A“, z nichž 
obojí může klienta v důsledku poškodit.
 
Jak se k certifi kacím dostala vaše fi rma?
Inspekcemi nemovitostí a vystavováním posud-
ků na ně jsme se začali zabývat už v době, kdy 
Evropská rada vydala směrnici o energetické 

náročnosti budov a kdy se také spouštěl program 
Zelená úsporám. Tenkrát jsme během tři čtvrtě 
roku zpracovali přibližně 400 posudků a projektů 
na snížení energetické náročnosti a za klienty jsme 
podávali žádost o tyto dotace. Všichni naši klienti 
pak během dvou let dostali dotace vyplacené. 
Od té doby máme vyhrazenu jednu divizi společ-
nosti zabývající se především posudky a audity 
na snižování energetických nákladů, projekty pro 
regenerace bytových domů a přípravu projektů pro 

NOVÁ VYHLÁŠKA ANI NEUMOŽŇUJE S ÚDAJI MANIPULOVAT, 
PŘEDPOKLÁDÁ TOTIŽ POROVNÁNÍ SKUTEČNÉ HODNOTY S REFERENČNÍ.

obce a města k celkovému získání dotací z OPŽP. 
Souběžně s tím provozujeme projekční práce 
a zajišťujeme kompletní podklady pro regenerace 
bytových a městských nemovitostí. V celé škále 
nabízených služeb tak zajišťujeme pro majitele 
nemovitostí či investory a developery komplexní 
servis, jak pracovat s energetickou náročností bu-
dov a tyto aktivity učinit i posléze udržitelnými.  ■

KAREL HOSTKA

Dobře vybraný inspektor
Vybrat z 1 424 energetických 
specialistů někoho kompetentního 
vyžaduje obezřetnost. Zpracovatel, 
u něhož je reálný předpoklad, že 
průkaz vystaví správně a se všemi 
náležitostmi, by měl být především 
zkušený jak ve stavebnictví, tak 
i v související administrativě. 

referencí od subjektů státní správy, pakliže jí 
v minulosti již služby poskytovaly. 
Výše zmíněné pojištění by pro činnosti zpraco-
vání energetických průkazů mělo být na částku 
do tří milionů korun. S tím byly i v případě spo-
lečnosti Comfort Space spokojeny obce a města 
a ani účast na státních zakázkách nevyžadovala 
nutnost vyšších garancí.  ■ 

Stejně jako při zadávání jakékoli jiné zakáz-
ky, tak i v případě inspekce budov je dobré 
vyjít z toho, že nejlevnější zpracovatel není 

automaticky ten správný, ba naopak. Nejčastěj-
ším případem zpracování energetického průkazu 
je posouzení rodinného domu. Tam stačí, když 
se majitel zajímá o to, zda se jedná o zpraco-
vatele – fyzickou či právnickou osobu, kde je 
služba z podstaty lépe garantovatelná u fi rmy než 
u jednotlivce. 

Mnohé o fi rmě napoví i způsob, jakým zpracovatel 
postupuje. Je dobré nechat si předem popsat, zda 
hodlá přijet na místo a nemovitost osobně zaměřit 
či posoudit, což je i jeho zákonnou povinnos-
tí. Také by měl předložit smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu, kterou svou činností může 
způsobit. Důležité je vyloučit fi rmy vzbuzující 
podezření, že vznikly jen kvůli zpracování energe-
tických průkazů. Řádný, bezchybný průkaz daleko 
spíš vystaví fi rma, která existovala i před zavede-
ním této povinnosti certifi kace nemovitostí.

 
Pocho-

pitelně záleží 
na její činnosti. Pokud se 

zabývala energetikou, prováděla 
audity, posuzovala stavby, zajišťova-

la podklady pro uplatnění nároku na dotace 
z programu Zelená úsporám, případně zajišťovala 
stavební dozor investorům na stavbách, pak velmi 
pravděpodobně má i zázemí lidí s potřebnými 
zkušenostmi ke kvalitnímu zpracování energetic-
kého průkazu. 

Přísnějšímu posuzování podléhají fi rmy u výbě-
rových řízení na státní zakázku, kde předkládají 
i seznam zaměstnanců s informacemi o jejich pro-
fesní praxi, o počtu vyhotovených posudků, včetně 
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Česko musí obejít Ukrajinu
Česká republika v zajišťování dodávek plynu činí 
tři opatření. Firma Net4Gas by měla do roku 2022 
postavit plynovod Stork II a Moravia s účastí Polska, 
Česka, Slovenska a Rakouska. Zásadní bude najít 
způsob, jak obejít Ukrajinu. Oproti Slovensku má 
ČR výhodu v podobě rezervních toků ve všech 
plynovodech. Ty lze provozovat i obráceně tak, aby 
plyn proudil ze Západu. Tyto možnosti Česko dále 
rozšiřuje stavbou nových cest. ERÚ kromě toho 
zvyšuje bezpečnostní standard dodávek požadav-
kem na obchodníky, aby už v létě vytvářeli dostateč-
né zásoby na zimu. „Pro nás nejsou znakem připra-
venosti na zimu zásobníky zcela naplněné plynem 
neznámých obchodníků, nýbrž jistota, že obsahují 
plyn, který bude prokazatelně k dispozici českým 

zákazníkům,“ vysvětluje Jiří Chvojka z ERÚ.  Mírně 
zvýšené jsou strategické zásoby ropy ČR. Podle 
Českého statistického úřadu ke konci letošního 
srpna činily 1,4 milionu tun, což spolu se zásobami 
ostatních ropných produktů vystačuje na 104 dnů. 
Ve srovnání s koncem srpna 2013 byly vyšší o 5 %. 
Celkové zásoby automobilového benzinu se dlou-
hodobě pohybují v rozmezí 300–400 tisíc tun 
a motorové naft y mezi 700–800 tisíci tun. Zásoby 
plynu ke konci srpna činily 2 842 miliony m3, což 
s ohledem na průměrnou měsíční spotřebu plynu 
představuje zásobu na 100 dnů.

Ukrajina spojuje budoucnost s břidlicí
Velmi citlivá je otázka energetické soběstačnosti 
pro Ukrajinu. Ta podepsala s americkým energe-

tickým kolosem Chevron smlouvu týkající se spo-
lečných výnosů z těžby břidlicového plynu. Těžba 
plynu má probíhat na západě Ukrajiny a hodnota 
kontraktu činí deset miliard dolarů (zhruba 
200 mi liard korun). Podle ofi ciálních vyjádření by 
měla dohoda a další kroky umožnit Ukrajině získat 
do roku 2020 energetickou nezávislost. Už v lednu 
podepsala Ukrajina smlouvu s anglo-nizozemskou 
společností Shell, taktéž v objemu deseti miliard, 
ohledně těžby plynu z břidlice v lokalitě Juzivska 
na východě země. Loni zvítězilo konsorcium ve-
dené společnostmi Shell a ExxonMobil v zakázce 
na těžbu plynu a ropy při pobřeží Černého moře. 
Podle velmi předběžného odhadu amerického 
Úřadu pro energetické informace (EIA) má Ukra-
jina třetí největší zásoby břidlicového plynu v Ev-

Terminály na zkapalněný plyn u evropských břehů, lepší propojení cest a v případě nouze zpětné dodávky. 
Evropským státům se ve snaze o vyšší energetickou bezpečnost vyplácí jak vzájemná spolupráce, tak i jednání 
s co největším počtem dodavatelů. 

Plyn:
Náhradní varianty 
a méně strachu

téma energetika
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ropě, a to v objemu asi 1,2 bilionu metrů krych-
lových. S těžbou z břidlic v oblasti nejsou žádné 
zkušenosti a odhady zásob se začnou zpřesňovat 
až po zahájení zkušebních vrtů.

Pobaltské státy zachrání Nezávislost
U litevského přístavu Klaipėda v říjnu zakotvila 
loď Independence (tedy Nezávislost), plovoucí 
terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). První 
plyn by měl do sítě přes Nezávislost plynout ještě 
letos. Terminál může kromě celé Litvy zásobovat 
i další dva pobaltské státy Lotyšsko a Estonsko 
a dokáže pokrýt tři čtvrtiny spotřeby všech tří 
států dohromady. Estonci navíc hodlají postavit 
vlastní terminál. Litevci se po odstavení jaderné 
elektrárny Ignalina po vstupu do EU stali ener-
geticky závislými na Rusku, takže vzápětí platili 
Gazpromu nejvíc z celé osmadvacítky. 

Vilnius, jehož dlouhodobý kontrakt s Gazpro-
mem vyprší na konci roku 2015, bude nakupovat 
plyn od norské fi rmy Statoil. Další předjednané 
dodávky z volného trhu nejsou nutně levnější 
než od Gazpromu, nicméně zlepšují pozici při 
jednání s Rusy. Podle litevské prezidentky Dalii 
Grybauskaitéové budou Litevci nakupovat příště 

od Gazpromu pouze za tržní ceny, a nikoli v ne-
výhodných dlouhodobých kontraktech. Už letos 
v květnu pouhá hrozba přítomnosti terminálu 
umožnila Litevcům domluvit s Gazpromem o pěti-
nu levnější dodávky.

Polsko upouští od břidlice, 
naději má v LNG
Také Polsko končí stavbu terminálu na zkapalně-
ný plyn LNG ve Svinoústí a český ministr zahra-

ničí Lubomír Zaorálek v této souvislosti v říjnu 
jednal se svým novým polským protějškem 
Grzegorzem Schetynou o interkonektorech mezi 
Polskem a Českem.
 
Polské snahy o snížení závislosti na zahraničním 
plynu těžbou břidlicového plynu však zatím 
úspěšné nejsou. Firma 3Legs Resources, zřízená 
k těžbě v Polsku, končí. Její vrt u vesnice Luble-
wo označený jako LEP-1ST1H měl být dosud 
největším úspěchem těžařů v zemi. Firma zde 
provedla i takzvané horizontální rozštěpení 
břidlic. Vrt sice produkoval více ropy, než se 
čekalo, ale také mnohem méně plynu. „Koncese 
v Pomoří, kde působila i 3Legs, se považují za nej-
perspektivnější pro komerční těžbu plynu z břidlic. 
Slabé výsledky mohou uspíšit odchod zahraničních 
fi rem,“ uvedl Robert Tomaszewski, analytik 
z Polityka Insight. Z velkých hráčů tak zůstává 
v Polsku jen americký Chevron. Polský plyn 
z břidlic nyní budou hledat především ustrnulé 
domácí státní koncerny PGNiG, PKN Orlen 
a Lotos, což vzhledem k jejich nezkušenosti 
na tomto poli nevěstí žádný velký pokrok.  ■

DAVID HORÁK

KERBEROS
powered by GNOSUS

www.bisnode.cz

DŮVĚŘUJTE, ALE PROVĚŘUJTE 
Antiviry hlídají váš počítač. Kdo ohlídá vaše podnikání?

SNADNO, RYCHLE, POHODLNĚ – ONLINE 
KERBEROS denně monitoruje insolvence, likvidace, dluhy 
i platební chování všech vašich klientů a partnerů.

Stav konečných zásob (k 31. srpnu 2014):

Ropa 1 383 tis. t (1 380 tis. t k 31. 12. 2013)

Motorová nafta   751 tis. t (766 tis. t)

Automobilový benzin   345 tis. t (401 tis. t)

Zemní plyn 2 842 mil. m3 (1 922 mil. m3)

ZÁSOBY ROPY A ZEMNÍHO PLYNU V ČR

Zásoby všech druhů kapalných paliv dohromady 
včetně ropy vystačí zhruba na 100 dní stejně jako 
zásoba zemního plynu.

Zdroj: ČSÚ
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Evropská unie si čerstvě stanovila nové 
cíle pro podíl obnovitelných zdrojů, 
snižování emisí a zvyšování energetické 

účinnosti, dotkne se to nějak podnikání vaší 
společnosti?
Rozhodně vítáme jakékoliv kroky, které mohou vést 
ke zlepšení situace v energetice. Ta potřebuje ze 
všeho nejvíce stabilitu a jasnou předvídatelnost, takže 
je dobře, že Evropská rada konečně defi novala směr, 
kam by se měla klimaticko-energetická politika EU 
do roku 2030 ubírat. Bude sice záležet na tom, jak se 
vytyčené cíle promítnou do konkrétní legislativy, je 
však patrné, že evropská energetika bude v budoucnu 
více zelená a méně emisní a ČEZ se musí tomuto 
trendu přizpůsobit.

Takže souhlasíte s aktuálním nastavením tří, 
respektive čtyř cílů?
Podle mě by bylo dostatečné mít pouze jeden cíl, 
a sice v oblasti snižování emisí CO2. Při zavádění 
cílů do praxe do roku 2020 se ukázalo, že si tři cíle 
leckdy navzájem protiřečí. A byla to právě neúměrná 
podpora obnovitelných zdrojů, která vnesla 
do energetického sektoru nestabilitu a narušila tržní 
mechanismy. Za pozitivní považuji stanovení cíle 
v oblasti propojení trhů – na příkladu sousedního 
Německa je vidět, že chybějící energetická 
infrastruktura má zásadní význam z pohledu 
energetické bezpečnosti. Kromě nastavení cílů pro 
rok 2030 považuji za klíčovou reformu systému 
obchodování s emisními povolenkami. K té by mělo 
dojít co nejdříve, ideálně již od roku 2017. Současně 
by měly být dříve stažené povolenky odstraněny 
z trhu natrvalo.

Co tolik diskutovaný cíl v oblasti energetické 
účinnosti? 
V tuto chvíli není jasné, zda se má cíl v oblasti úspor 
týkat primární, či koncové spotřeby. Pokud by se jed-
nalo o druhý případ, bylo by to v rozporu s ambicemi 
Evropské unie zvyšovat energetickou bezpečnost. Zvý-
hodňovalo by to totiž plynové zdroje oproti jaderným, 
což by nás zavazovalo k vyšším dodávkám plynu.

Jste ve svém oboru největším hráčem na českém trhu, 
jaké výhody nebo naopak závazky z toho plynou?
Musíme se chovat odpovědně, chránit hodnotu pro 
naše akcionáře a bedlivě sledovat veškeré trendy, aby-
chom nejen nezůstali pozadu, ale byli i nadále lídry 
na trhu. Jak jsem již zmiňoval, v Evropě je například 
zřejmá silná podpora nízkoemisní energetiky. Projevu-
je se to v tlaku na snižování emisí, na který reagujeme 
modernizací a ekologizací zdrojů, ale také v podpoře 
obnovitelných zdrojů. A spolu se zlevňováním těchto 
technologií se tento trend posouvá stále více od těch 
velkých větrných nebo solárních parků směrem k ma-
lým instalacím u spotřebitelů. A my tomu přizpůsobu-
jeme naši strategii – chceme být schopni našim zá-
kazníkům nabídnout širokou škálu produktů a služeb 
šitých na míru přesně jejich energetickým potřebám.

Jaká tedy bude energetika v roce 2030? 
Bude i nadále založena na velkých, stabilních nízko-
emisních zdrojích, které však budou stále více doplňovat 
drobné instalace, umístěné v českých domácnostech. 
ČEZ bude nabízet fotovoltaické články na střeše, mikro-
kogenerační jednotky či tepelná čerpadla – splní tím tak 
individuální přání zákazníka i cíle Evropské unie.  ■
MILOŠ CIHELKA

IVO HLAVÁČ

Ředitel divize vnější vztahy 
a regulace společnosti ČEZ

NA PŘÍKLADU SOUSEDNÍHO NĚMECKA JE VIDĚT, 
ŽE CHYBĚJÍCÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA MÁ ZÁSADNÍ VÝZNAM 

Z POHLEDU ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI.

ČEZ: Budoucnost je v nízkoemisních 
zdrojích a v drobných instalacích
Hlavním tématem tohoto vydání časopisu Komora.cz je energetika. O odpovědi na několik aktuálních otázek 
jsme proto požádali Iva Hlaváče, ředitele divize vnější vztahy a regulace společnosti ČEZ, která je největším 
hráčem v tomto sektoru.
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„K úpravě poplatků nedošlo od roku 1992. 
Určité navýšení si dokážu představit. Sou-
časně si ale uvědomuji, že razantní sko-

kové zvýšení poplatků může mít negativní dopady 
na těžební fi rmy i na region, kde působí,“ konstato-
val Jan Mládek. Problém už projednal s ministrem 
fi nancí Babišem, který se vzápětí sešel se zástupci 
těžebních společností. Po jednání připustil pouze 
dvojnásobné zvýšení a řekl, že problém vidí v za-
staralé energetické koncepci Česka. 

Miliardové škody
„Pokud dojde ke skokovému a neodůvodněnému 
zvýšení poplatků, přesáhnou negativní dopady 
několik miliard korun ročně. Dojde nejen ke ztrátě 
pracovních míst, ale i ke ztrátě zakázek pro doda-
vatele, k propadu investic a omezení sponzorských 
darů,“ upozornil Ivan Lapin, předseda předsta-
venstva společnosti Severočeské doly. Podle údajů 
hnědouhelných těžebních společností by v hori-

zontu let 2015 až 2019 ztratily práci tisíce horníků, 
pokud by novela Horního zákona zvýšila současný 
poplatek z těžby na desetinásobek. Zhruba stejný 
počet pracovníků by ztratilo zaměstnání u doda-
vatelských fi rem. „Kromě ztráty zdroje obživy pro 
tisíce lidí by dopady pocítil i státní rozpočet. Na da-
ních a odvodech se jedná o více než 1 miliardu ročně 
a dalších 400 až 500 milionů ročně by stát vyplatil 
na podpoře a dávkách,“ doplnil Jiří Pöpperl, před-
seda představenstva Sokolovské uhelné. 

Omezený sponzoring
Na propad v objemu zakázek pro externí dodavatele 
upozornil předseda představenstva Severní energe-
tické Tomáš Fohler. „Těžební společnosti patří v regi-
onu k významným odběratelům, ale také sponzorům 
a donátorům. Skokové navýšení poplatků by reálně 
znamenalo snížení objemu zakázek pro externí doda-
vatele o zhruba 700 milionů ročně a ztrátu sponzor-
ských příspěvků ve výši 250 milionů za rok.“ 

Uhelné společnosti přitom v regionu patří mezi 
klíčové sponzory a donátory v celé řadě oblastí, 
od rozvoje zdravotnictví po podporu sportu a ak-
tivit mládeže. „Hrozí omezení sponzorských darů 
ve výši 250 milionů korun ročně,“ shrnul další 
negativní dopad za všechny čtyři společnosti Petr 
Antoš, předseda představenstva Vršanské uhelné. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje 
novelu Horního zákona na základě úkolu daného 
usnesením vlády č. 385 z května letošního roku. 
To reaguje na záměr Ministerstva fi nancí zvýšit 
celkový výnos z úhrad z vydobytých nerostů 
na dvojnásobek, s výjimkou hnědého uhlí, kde 
mělo být zvýšení desetinásobné. Nyní to alespoň 
podle vyjádření Andreje Babiše vypadá na dvoj-
násobek, ale novela Horního zákona ještě není 
v platnosti, a budoucnost severních Čech je proto 
stále nejistá.  ■

Zvyšování úhrad z vytěženého hnědého uhlí na desetinásobek je zřejmě pro tuto chvíli zažehnáno. Ministr fi nancí 
Andrej Babiš, alespoň podle svého vyjádření pro Českou televizi, přistoupil na návrh ministra průmyslu a obchodu 
Jana Mládka, aby se úhrady z vydobytého nerostu zvedly pouze na dvojnásobek. Mládek chce ale v budoucnu 
o zvyšování poplatků s těžebními společnostmi dále jednat. Takové kroky mohou mít zásadní negativní dopady 
na budoucnost severních Čech. 

Zvyšování poplatků z hnědého uhlí 
ohrožuje budoucnost severních Čech

CO ČEKÁ SEVERNÍ ČECHY V LETECH 2015 – 2019
3000 NEZAMĚSTNANÝCH HORNÍKŮ

STÁT TRATÍ MILIARDU NA ODVODECH

SNÍŽENÍ ZAKÁZEK O 2 MILIARDY 

O MILIARDU MÉNĚ NA SPONZORING

O MILIARDY NIŽŠÍ FIREMNÍ INVESTICE 
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Česká elektroenergetická přenosová sousta-
va je poměrně kvalitní a patří k nejlepším 
v Evropě. Kvůli změnám v energetice je však 

potřeba ji dále rozvíjet.V posledních desetiletích 
výrazně vzrostlo množství přenášené elektřiny, jak 
vlivem růstu spotřeby, tak i vlivem narůstajícího 
mezinárodního obchodu s elektrickou energií. 
Nástupem obnovitelných zdrojů energie došlo 
ke změně energetického mixu. Mění se celková 
konfi gurace elektrizační soustavy. Aby byla síť pořád 
stabilní a elektřina byla do domácností i fi rem stále 
spolehlivě dodávána, realizuje společnost ČEPS 
rozsáhlý investiční plán. Ten počítá s investicemi 
přesahujícími 60 miliard korun do roku 2025. Jejich 
součástí je modernizace rozvoden, dispečerských 
pracovišť i ochranného systému fyzického zabezpe-
čení objektů. 

ČEPS jako provozovatel soustavy, který ručí 
za spolehlivé dodávky, musí reagovat na stále 
obtížnější předvídatelnost chování sítě, což zvy-
šuje nároky na dispečerské řízení. Aktuální plány 
předpokládají zapojení nových 158 GWe v OZE 
do roku 2020, 275 GWe do roku 2030, resp. 445 
GWe do roku 2050 ve střední a východní Evropě. 
„To s sebou přinese masivní investice do přenosové 
soustavy a distribuční sítě celé Evropy,“ uvedl 
 Andrew  Kasembe, vedoucí odboru Rozvoj 
v ČEPS, a. s.

Stavba spolehlivých sítí trvá 12 let
K největším probíhajícím investičním akcím patří 
výstavba transformátorů s řízeným posuvem fáze. 
Pomohou řídit nárazové neplánované toky elek-
třiny, které protékají Evropou ze severu Německa. 
Dalšími rozvojovými akcemi jsou zdvojení vedení 
V410/419 Výškov – Čechy střed a výstavba nového 
vedení V458 Krasíkov – Horní Životice. Tyto akce 
tvoří v příštích letech polovinu uvedených ročních 
investic společnosti ČEPS. „Posilování vedení nebo 
výstavba nového trvá průměrně 12 let. Například 
na úseku 100 kilometrů, což je délka zdvojení linky 
Výškov – Čechy střed a nová linka Krasíkov – Horní 

Životice řešíme téměř 2 000 smluv s vlastníky po-
zemků. Některé jsme museli tvořit znova, protože 
v platnost vstoupil nový občanský zákoník. Aby-
chom splnili termín zahájení realizace, rozfázovali 
jsme trasy na kratší úseky,“ uvedl Miroslav Prokeš 
z dceřiné společnosti ČEPS Invest.

Zdlouhavý proces
Každý projekt po pečlivém zvážení proveditelnosti 
a efektivity podléhá mnohaletému schvalovacímu 
řízení na lokálních i celostátních úřadech. Zatímco 
samotná výstavba vedení trvá zhruba jeden rok, pří-
prava vyžaduje až desetiletí. Celý proces zpomaluje 
skutečnost, že elektrická vedení přenosové soustavy 
mnohdy křižují území více krajů. Jednání o novém 
vedení proto často zahrnuje desítky obcí a stovky 
až tisíce vlastníků pozemků. 

Než se začne s výstavbou, musejí být připravované 
projekty zaneseny v již schválených územně pláno-
vacích dokumentech, v Politice územního rozvoje 
ČR, v Zásadách územního rozvoje dotčených krajů 
a Územních plánech obcí. Liniové stavby přenoso-
vé soustavy dále podléhají kompletnímu procesu 
posuzování vlivu na životní prostředí EIA a dalším 
řízením. Investiční záměry ČEPS se nutně dotýkají 
práv vlastníků cizích nemovitostí dotčených pláno-
vanou stavbou. Dle energetického zákona je spo-
lečnost ČEPS při výstavbě nového vedení povinna 
zřídit pro vlastníky pozemků věcné břemeno. 
Výpočet náhrady za zřízení věcného břemene 
vychází z ceny pozemku. ČEPS s vlastníky dotče-
ných pozemků jedná s dostatečným předstihem. 
Přesto se setkává s problémy například při projed-
návání vstupů na pozemky za účelem geologického 
průzkumu stožárových míst nebo při zmíněném 
sjednávání věcných břemen nezbytných pro umís-
tění vedení.  ■

-ČEPS-

PŘENOSOVÁ SOUSTAVA

V řetězci energetických fi rem leží jeden 
důležitý mezičlánek. Dal by se nazvat 
páteří celého systému. Elektřinu sice ani 
nevyrábí ani ji nedistribuuje ke konečným 
spotřebitelům, na jeho bezchybném 
fungování přesto závisí dostupnost 
elektřiny pro fi rmy i domácnosti. Jedná se 
o českou elektroenergetickou přenosovou 
soustavu. Tvoří ji více než pět tisíc kilometrů 
elektrického vedení a desítky transformátorů 
a rozvoden, na jejichž bezchybný provoz 
dohlíží dispečink. Provozuje ji akciová 
společnost ČEPS, která zajišťuje přenos 
elektřiny a potřebnou rovnováhu mezi 
výrobou a spotřebou elektrické energie 
24 hodin denně po celý rok. 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA 

WWW.CEPS.CZ

Se změnami v energetice musí držet krok i česká elektroenergetická přenosová soustava. Do jejího rozvoje, údržby 
a modernizace hodlá ČEPS, která je garantem spolehlivých dodávek elektřiny, investovat průměrně 5 miliard korun 
ročně. Postavit elektrické vedení ale pro ČEPS znamená 12 let intenzivní práce.

Bez spolehlivých elektrických sítí 
se neobejdeme

Foto: ČEPS
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Dárkové balí ky 2014 On-line nákup
makro.cz/sortiment

Enjoy

Obsah balíčku: 

• Dekorační papírová krabice 1 ks 

•  Krémový sýr „Brie“ s černým pepřem, 

53 % t. v s., 125 g 

• Mini Toast 90 g 

• Bramborové lupínky s příchutí chilli 75 g 

•  Červené víno „Finca Lomilla Cabernet 

Sauvignon“ 750 ml 

• Černé olivy bez pecek 140 g 

• Talíř na sýr „Brie“ (24 × 16,5 × 2 cm) 1 ks 

• Miska na dip (7 × 7 × 3 cm) 1 ks 

• Česnekový dip 90 g 

Obsah balíčku: 

• Dekorační papírová krabice 1 ks 

• Krémový sýr s bylinkami 150 g 

• Sušenky s jablkovou náplní 200 g 

• Pražené solené arašídy 150 g 

• Toast „Pane Rustico“ 100 g 

• Bramborové lupínky solené mořskou solí 125 g 

•  Směs pro přípravu palačinek „Kaiserschmarrn“ 

200 g 

•  Jablečno-třešňový džus s přidaným cukrem a 

sladidly 750 ml 

•  Snídaňový jemně kořeněný koláček „Thanks“ 

140 g 

• Lékořicovo-anýzové bonbony 150 g 

• Pěnové bonbony „Marshmallows“ 175 g 

•  Suché červené víno „Vincent Bouquet Merlot 

IGP“ 750 ml 

• Luxusní pléd 1 ks 

Winter

Letošní nabídka exkluzivních dárkových balíčků vás jistě příjemně překvapí. Kromě osvědčené a stále populární 

italské řady pro vás máme nově balíčky složené z výrobků z různých zemí.

Kdo z vás by se nechtěl vydat na cestu kolem světa? Naše modrá planeta je i na poli kulinářském natolik pestrá a zajímavá, 

že taková expedice rozhodně stojí za to! Nové balíčky obsahují nejen úžasné chutě,  ale i stylové a praktické drobné předměty. 

Potěšte svou rodinu a přátele dárkem, který je doslova světový!

Kompletní přehled všech 15 balíčků naleznete na www.makro.cz/balicky.

459,00
555,39*

939,00
1 136,19*

* cena s DPH

www.makro.cz
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podnikání veřejné zakázky

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: PORAĎTE SE S NÁMI

Jak a čemu se z pozice dodavatele můžu 
bránit? Můžu rozporovat i smlouvu 
a podmínky, které zadavatel stanovil? 

Jaké mám šance na úspěch?
PETR K., KROMĚŘÍŽ

Dodavatel má právo se bránit proti jakékoliv 
podmínce, se kterou nesouhlasí nebo která jej 
znevýhodňuje oproti konkurenci. A bránit by se 
podle mého názoru určitě měl. Firmy se často 
mylně domnívají, že jediná možná obrana je 
pouze proti zadávací dokumentaci. Přitom mají 
možnost rozporovat jakékoliv zadávací podmín-
ky – od příloh zadávací dokumentace přes infor-
mace uvedené ve Věstníku veřejných zakázek či 
na profi lu zadavatele až po dodatečné informace 
či odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 
Bránit se určitě můžeme i proti smlouvě. Doda-
vatelé často nevědí, že mají právo vytýkat i jed-
notlivá smluvní ustanovení a obchodní i platební 

tek proti zadávacím podmínkám. Na vyjádření 
k námitkám má zadavatel lhůtu 10 kalendářních 
dnů, takže se uchazeč jeho reakci dozví až v oka-
mžiku, kdy už proběhlo otevírání obálek, případ-
ně až po rozhodnutí o vítězi soutěže. 
Uchazeči mají šance na úspěch, pokud alespoň 
rámcově znají zákon o veřejných zakázkách 
a umí využívat jeho možnosti. Jedině tak jsou to-
tiž schopni rozpoznat, jestli zadavatel postupuje 
podle zákona, nebo už se dopouští nezákonného 
jednání, které je poškozuje.  ■ 

podmínky. Častým problémem je i položkový 
rozpočet. Zadavatelé často chtějí rozpoložkovat to, 
co vůbec rozdělit nejde, nebo se standardně dodá-
vá v kompletu a rozdělení na položky je nesmysl-
né. Dodavatel je v této situaci ten odborník, který 
by se měl ozvat a říci, že to takto nejde.

Zásadní je ale vždy postupovat rychle a začít se 
bránit včas. To znamená prostudovat zadávací 
podmínky co nejdříve a sporná místa začít řešit 
nejlépe ihned. Což je samozřejmě v praxi ten 
největší problém, protože fi rmy se k prostudování 
podmínek často dostávají až při přípravě nabídky. 
A to je již většinou pozdě. Dodavatel může k za-
dávacím podmínkám vznášet dotazy, ale musí je 
doručit nejpozději šest, respektive pět pracovních 
dnů před koncem lhůty pro podání nabídek (lhůta 
se liší dle druhu zadávacího řízení).  Když tuto lhů-
tu promešká, zadavatel už se jeho dotazem nemusí 
zabývat. Jedinou možností je pak jen podání námi-

LUCIE ŽILKOVÁ 

Právnička společnosti 
OTIDEA

Foto: archiv OTIDEA

Nevíte čím obdarovat své blízké a zaujala Vás nabídka
exkluzivních dárkových balíčků?
 Využijte naší jednodenní karty a stavte se pro ně v MAKRO.

Podmínky použití jednodenní nákupní karty:
• Tato karta opravňuje jejího držitele k jednorázovému vstupu a nákupu v kterémkoliv velkoobchodním středisku 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

• Na tuto kartu lze provést nákup zboží do maximální hodnoty 10 000 Kč (včetně DPH). 

Zboží podléhající spotřební dani (tabákové výrobky) je pouze za cenu pro konečného spotřebitele.

• Pro případnou reklamaci vad zboží je třeba zachovat originál faktury.

• Kartu si vystřihněte a čárový kód naskenujte při vstupu do MAKRO. Kartou se zároveň prokažte při placení na pokladně.

Platnost do 31. 1. 2015

Jednodenní 
nákupní karta

Jméno a příjmení:

E-mail:

Datum a podpis:

Držitel této karty stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s obchodními 
podmínkami MAKRO Cash & Carry ČR a že s nimi souhlasí. www.makro.cz 2 006777 805518
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Seriál: Nový občanský zákoník – 11. část

První rok od nové úpravy 

soukromého práva

Nová úprava soukromého práva je účinná již téměř rok a bez nadsázky 
vstoupila do života nás všech. O některých nových institutech či změnách 
dosavadních pravidel jsme průběžně informovali v předchozích dílech 
našeho seriálu k novému občanskému zákoníku. Nyní přišel čas na určité 
zhodnocení rekodifi kace soukromého práva a možná i postesknutí nad 
některými problémy, které trápí podnikatelskou sféru.

34-37k_pravo2.indd   34 24.11.14   11:05



podnikání právo

www.komora.cz  35

doznívající hospodářské krize tak byla na podnika-
tele uvalena další fi nanční a administrativní zátěž, 
se kterou se museli vypořádat. Ve stejné lhůtě bylo 
třeba ošetřit odměňování statutárních orgánů 
za výkon jejich funkce, tedy uzavřít a valnou hro-
madou nechat schválit smlouvy o výkonu funkce 
statutárního orgánů.

Příklady sporných ustanovení 
NOZ a ZOK
Příklad problematického ustanovení ZOK: Absen-
ce přechodného ustanovení, které by upravovalo 
status akciových společností založených podle 
starého obchodního zákoníku, který umožňoval, 
aby základní kapitál akciové společnosti byl jeden 
milion korun. ZOK vyžaduje minimální základní 
kapitál akciové společnosti ve výši alespoň dva mi-
liony korun (§ 246/2). Jak mají postupovat akciové 
společnosti se základním kapitálem nižším, pokud 
chtějí podřídit svou úpravu pravidlům ZOK? 
Striktním výkladem zákona lze dojít k tomu, že 
takové akciové společnosti by měly navýšit svůj 
základní kapitál do zákonem požadované výše 
dvou milionů korun. Tento výklad ovšem nelze 
přijmout. Nicméně ani odborná praxe tuto otázku 
nemá jednoznačně vyřešenou, což výrazně osla-
buje právní jistotu podnikatelů (i jejich právních 
poradců). 

Plné moci u notářů
Příklad problematického ustanovení NOZ: § 441, 
odst. 2, poslední věta: „Vyžaduje-li se pro právní 
jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná 
moc.“ V praxi dochází k problémům v případě za-
stupování při právních jednáních, která vyžadují 
formu notářského zápisu. U takových jednání by 
při doslovném výkladu zákona měla být formou 
notářského zápisu udělena rovněž plná moc. To 
pak způsobuje logistické problémy v případech, 
kdy se zmocnitel (ten, kdo plnou moc udělu-
je) nemůže z určitých důvodů dostavit osobně 
k notáři. Toto pravidlo rovněž zvyšuje náklady, 
které s notářskými zápisy souvisejí. I v této otázce 

Přechod na nová pravidla 
Nový občanský zákoník
Mnoho nejasností, ale také nevole, přinesla úprava 
přechodných a závěrečných ustanovení. Jedním 
z problémů je přechodné ustanovení § 3028, 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále „NOZ“), ve spojení s odst. 3 téhož ustano-
vení. (Odstavec 1 stanoví: „Tímto zákonem se řídí 
práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho 
účinnosti.“ Odstavec 3 zní: „Není-li dále stanove-
no jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva 
a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností 
z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními 
předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich 
práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode 
dne nabytí jeho účinnosti.“).  

Tato ustanovení jdou v určitém smyslu proti 
sobě a není tak úplně jasné, které vztahy se mají 
posuzovat podle staré úpravy a které již podle 
úpravy nové. Výhodou však je, že strany jednot-
livých závazků si mohou ujednat, že vzájemné 
vztahy podřídí úpravě nové. První závěry praxe se 
přiklánějí k závěru, že je vhodné stávající smluvní 
vztahy podřídit nové právní úpravě. Připomeňme, 
že nájemní vztahy a smlouvy o účtu se automatic-
ky řídí NOZ od 1. 1. 2014.

Zákon o obchodních korporacích
Velkou nevoli mezi podnikateli vyvolalo ustanove-
ní § 777, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o ob-
chodních korporacích (dále „ZOK“), které všem 
obchodním korporacím ukládá uvést své vnitřní 
dokumenty do souladu s pravidly ZOK, a to 
do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona 
(tj. do 30. 6. 2014). Byť byl záměr zákonodárce po-
chopitelný, tedy za účelem právní jistoty podřídit 
stávající obchodní korporace nové úpravě, v praxi 
dané opatření přivodilo zvýšené náklady na právní 
služby a na soudní poplatky. V době stále ještě 

MNOHO LIDÍ, JAK ODBORNÍKŮ V OBLASTI PRÁVA, TAK LAIKŮ, 
BYLO VELMI ZASKOČENO JAZYKEM, 

KTERÝ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK POUŽÍVÁ, 
A ZEJMÉNA POJMY, KTERÉ UŽÍVÁ.
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Monistický systém
Velkou a vítanou novinkou bylo zavedení moni-
stického systému, který je vhodný především pro 
malé akciové společnosti, typicky s jedním akcio-
nářem. Akciovou společnost může řídit statutární 
ředitel spolu se správní radou a není třeba zřizovat 
dozorčí radu. Její funkci částečně vykonává právě 
správní rada, která jmenuje a odvolává statu-
tárního ředitele. Tím je tudíž k vedení akciové 
společnosti třeba méně lidí, což šetří čas a peníze 
především malým akciovým společnostem. 

Pacht
NOZ znovu oživuje tradiční institut pachtu, který 
oproti nájmu umožňuje využití přenechané věci. 
Zatímco hlavním účelem nájmu je prosté užívání 
věci, typicky bytu, nebytového prostoru, hlavním 
účelem pachtu je takzvané požívání věci spočí-
vající v působení na věc vlastní pílí a přičiněním 
za účelem získání ekonomické výhody ve formě 
plodů či užitků. Pachtýř tedy oproti nájemci 
s přenechanou věcí aktivně pracuje tak, aby mu 
přinášela výnos (typicky úroda), který je jeho 
majetkem.

V podnikání se bude využívat především pacht 
závodu, který z povahy věci již nemůže být pouze 
v nájmu. Podnikatel, který si pachtuje závod, tak 
činí právě proto, aby závod používal ke své podni-
katelské činnosti, tedy ke generování zisku.

kolektivizace nahrazena koncepcí opačnou, a to 
oddělením stavby jako samostatné nemovitosti 
od pozemku. Je nesporné, že návrat k dané zásadě 
více refl ektuje reálný stav, a rovněž vzhledem 
k tomu, že daný koncept je běžný v zahraničí, tím 
usnadní vstup investorů. 

Bohužel i zde však přechodná ustanovení neřeší 
všechny případy. Dle ustanovení § 3054 NOZ 
a následujících stavba, která podle dosavadních 
předpisů není součástí pozemku, náleží vlastní-
ku pozemku, na kterém stojí, pokud ten vlastní 
zároveň i danou stavbu. To samé platí o spoluvlast-
nících, ovšem zde nastává právě jeden z problémů. 
NOZ neřeší případ, kdy například stavbu i poze-
mek budou vlastnit dva spoluvlastníci s rozdílnými 
podíly, kdy jeden z nich bude mít majoritní podíl 
na pozemku, ovšem minoritní na stavbě. 

Pokud je vlastník pozemku odlišný od vlastníka 
stavby, pak jak vlastníku stavby, tak vlastníku 
pozemku vzniká ze zákona vzájemné předkup-
ní právo. Pokud tedy například bude chtít vlast-
ník pozemku, na kterém stavba stojí, pozemek 
prodat, musí jej nejdříve nabídnout ke koupi 
vlastníku stavby. Až pokud ten nabídku odmítne, 
smí jej prodat třetí osobě. Vzhledem k tomu, že 
předkupní právo je koncipováno jako věcné a za-
pisuje se do katastru nemovitostí, bude váznout 
na daném pozemku, i když se změní majitel.

neexistuje jednoznačný výklad, což jde na úkor 
právní jistoty a zhoršuje podmínky pro podni-
kání. 

Přímý zápis společnosti do OR notáři
Slibovaným zlepšením a zrychlením založení 
obchodní společnosti má být možnost notářů 
založit i zapsat obchodní společnost do přísluš-
ného obchodního rejstříku. Tato změna výrazně 
zvýší atraktivitu České republiky pro zahraniční 
investory. Je pravdou, že například k britskému 
konceptu, kdy je společnost možné založit on-line 
přes webovou aplikaci (a to pouze za poplatek 
ve výši 15 GBP), máme ještě daleko, nicméně dané 
opatření zajisté zjednoduší zakládání společností. 
Bohužel po téměř roční účinnosti nových právních 
norem je výše zmíněná novinka stále pouze na pa-
píře. Důvody jsou technického (napojení notářů 
na systém soudů) i praktického (jak má být placen 
soudní poplatek?) charakteru. V současné době 
není znám konkrétní termín, kdy by mělo vše začít 
fungovat, jak má… 

Pozitivní změny
Stavba jako součást pozemku
Znovuzavedení zásady „superfi cies solo cedit“, 
tedy zásady, že povrch ustupuje půdě, je všeobecně 
vítaným krokem. Zásada, že stavba je součástí 
pozemku, je ve světových právních systémech 
běžná. U nás byla v poválečném období pro účely 

DOSUD VYŠLY TYTO DÍLY SERIÁLU 
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

1. část   Nejpodstatnější změny v oblasti 
kupních smluv

2. část   Nájemní smlouvy a smlouvy o dílo

3. část   Právo stavby jako věc nemovitá 
a další instituty

4. část   Změny v ochraně spotřebitele

5. část   Změny v úpravě obchodních 
podmínek

6. část   Úprava obchodních korporací – 
základní informace

7. část   Společnost s ručením omezeným dle 
nové úpravy

8. část   Akciové společnosti dle nové úpravy

9. část   Právnické osoby podle nové úpravy

10. část   Zákonná pravidla pro zasílatelství 
a přepravu

11. část   První rok od nové úpravy 
soukromého práva

Nová úprava soukromého práva přinesla rovněž větší pravomoci soudům, které mohou pouze na základě 
zákonného ustanovení vstupovat (vždy samozřejmě na žádost jedné ze stran) do práv a povinností jednotlivých 
subjektů a rozhodovat v rozličných věcech
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vy. Typicky jde o zapůjčení peněž nebo jiných 
obecně určených věcí, u kterých je rozhodující 
počet, míra či váha (například suroviny nebo plo-
diny). Zápůjčka může být úplatná (tedy úročená), 
nebo bezplatná a nevyžaduje písemnou formu. 
Výpůjčka se naopak použije v situacích, kdy jde 
o individuálně určenou věc (například sekačka 
na trávu), kterou může druhá strana po smluve-
nou dobu bezplatně užívat ke sjednanému účelu 
(v našem příkladu k posekání zahrady). Náklady 
obvyklého užívání (typicky náklady na elektřinu, 
která pohání motor sekačky) nese ten, kdo si věc 
vypůjčil.

Souběh funkcí
Dalším praktickým problémem je tzv. souběh 
funkcí, čímž se myslí stav, kdy jedna osoba 
vykonává funkci statutárního orgánu a zároveň 
pracuje jako zaměstnanec vykonávající určitou 
část obchodního vedení obchodní korporace. 
Dle stanoviska Ministerstva spravedlnosti ze dne 
11. 7. 2014 je tento popsaný souběh v rozporu 
se současnou právní úpravou, a tudíž již není 
možný (odborníci v této oblasti však nejsou 
zajedno a vedou na dané téma početné diskuse). 
Předchozí úprava jej také neumožňovala, a to až 
do roku 2012, kdy byl novelou obchodního záko-
níku umožněn. Tato novela navazovala na časté 
stížnosti podnikatelské veřejnosti, ale i osob, 
které danou funkci vykonávají, protože neměli 
status zaměstnance, a tudíž na ně nebylo možné 
užít úpravu zákoníku práce, včetně například 
výpovědních dob. Společnosti, které možnosti 
souběhu mezitím využily, musí tedy uzavřít 
nové smlouvy se svými statutárními orgány, a to 
smlouvy o výkonu funkce, což opět způsobuje 
další náklady. Smlouvou o výkonu funkce však 
lze upravit vzájemné vztahy statutární orgán – 
společnost obdobně, jako u pracovních smluv. 

Nová úprava soukromého práva je poměrně 
mladá a všechny její neduhy se zajisté ještě nepro-
jevily. V současné době je v legislativním procesu 
novela NOZ z dílny Ministerstva spravedlnosti, 
která má odstranit zásadní problémy. Technické 
a dílčí změny, které mají napravit nejpalčivější 
problémy, lze kvitovat. Větší a koncepční změny 
soukromého práva by měly nastat až v horizontu 
několika let, kdy se usadí výklad doktríny a bu-
dou k dispozici první judikáty. Ostatně v tomto 
duchu hovoří i podněty, s nimiž se na Hospo-
dářskou komoru České republiky obrací její čle-
nové. Ti zdůrazňují především potřebu jasného 
výkladu. Není nutné pravidla neustále měnit. 
Každá změna opět zatíží podnikatelské prostředí 
a vyvolá další náklady spojené s nutností aplikace 
nových pravidel.  ■
MARKÉTA SCHORMOVÁ, HK ČR
SAMUEL KRÁL, HK ČR

dat přísnou terminologii všude, což z praktického 
hlediska může do budoucna způsobovat problémy. 
Mnoho lidí, jak odborníků v oblasti práva, tak 
laiků, bylo velmi zaskočeno jazykem, který NOZ 
používá, a zejména pojmy, které užívá. Jedním 
z argumentů, proč byla daná úprava přijímána, 
byly stížnosti na fakt, že text našeho původního 
občanského zákoníku není psán „normální“ češ-
tinou, ale určitým způsobem „zkomolenou právní 
češtinou“. Tím dochází k tomu, že běžní občané 
zákonu nerozumí a výklad zákona se tedy stává 
určitou „alchymií“ v rukou právníků. Ať už s tímto 
argumentem souhlasíte, či nikoliv, NOZ si kladl 
za cíl přiblížit právo běžnému uživateli. Je však vel-
mi rozporuplné, jestli daného účelu bylo dosaženo. 
(Typickým příkladem je zákonná záruka za spo-
třební zboží. Ta je řešena v ustanovení § 2165 
NOZ, který zní: „Kupující je oprávněn uplatnit 
právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“ Jazykově 
nejasné vyjádření už řadu měsíců vede k polemice, 
zda tímto ustanovením je či není zakotvena zá-
konná záruka za spotřební zboží tak, jak ji známe 
z předchozí právní úpravy).

NOZ je často, a lze říci, že oprávněně, kritizován 
pro užívání archaismů (typicky pacht, výprosa, 

výpůjčka), které z běžné češtiny dávno vymizely 
a běžný občan jim vůbec nerozumí. Zároveň je 
kritizován proto, že větná skladba je jak z před-
minulého století a nerefl ektuje aktuální stav české 
gramatiky. (Výprosa vzniká zcela neformálně 
a spočívá v bezplatném půjčení věci k užívání. 
Typicky jde o situace sousedské výpomoci, kdy 
sousedovi půjčíte například pilu. Vlastník může 
kdykoli požádat o okamžité vrácení a ten, kdo má 
věc u sebe, ji musí vrátit. V tom je rozdíl od vý-
půjčky, kde se sjednává doba výpůjčky.)

Problematické je zrušení některých zavedených 
institutů, například úplné vymizení pojmu 
půjčka. Nyní si tedy nesjednáte půjčku, ale zá-
půjčku či výpůjčku. Byť se to z hlediska právního 
a z hlediska jazykového významu může zdát jako 
odůvodněný krok, v praxi to způsobuje nemalé 
problémy právě běžným občanům, kteří jsou tou-
to změnou zmatení. Zápůjčka je svou podstatou 
půjčka tak, jak ji známe z předchozí právní úpra-

Účast soudů
Nová úprava soukromého práva přinesla rovněž 
větší pravomoci soudům, které mohou pouze 
na základě zákonného ustanovení vstupovat (vždy 
samozřejmě na žádost jedné ze stran) do práv 
a povinností jednotlivých subjektů a rozhodo-
vat v rozličných věcech. V určitých případech je 
možnost soudů rozhodnout o určité věci vysloveně 
vítána, například v oblasti podnikání nezletilých. 
Nezletilý se souhlasem rodičů, a pokud prokáže, 
že je schopen se sám živit, může požádat soud 
o vydání rozhodnutí, v němž mu soud přizná 
plnou svéprávnost. Bude tedy moci jednat, jako by 
byl již plnoletý. 

V jiných oblastech však účast soudů tak vítána 
není. Například podle původní úpravy bylo možné 
zbavit osobu svéprávnosti, kdy tedy nadále nemoh-
la samostatně vstupovat do právních vztahů. Nový 
zákoník umožňuje pouze omezení svéprávnosti, 
a to pouze do té míry, do které není daná osoba 
schopna sama jednat, a zároveň vždy nejdéle na tři 
roky. Tudíž každé tři roky musí soud rozhodnout 
o tom, jestli nadále trvají důvody, pro které byla 
určitá osoba omezena na svéprávnosti, a musí 
znovu rozhodnout, jestli daná omezení trvají. 
Podobných ustanovení lze najít více a bezesporu 

pouze navyšují agendu, se kterou se musí tuzemské 
soudy vypořádat. To do budoucna může prodlou-
žit už i tak dlouhý proces rozhodování soudů. 

Novinky, které vyvolávají 
rozporuplné reakce
Terminologie
Jako velký přínos lze, z hlediska právní teorie, ale 
i z hlediska běžného uživatele, vnímat sjednocení 
terminologie v rámci soukromého práva. NOZ 
i ZOK se snaží striktně pracovat s jednotlivými 
právními termíny tak, aby bylo zřejmé, o jaký 
právní institut se jedná. Například dodržuje 
terminologii doba versus lhůta. Rozdíl mezi nimi 
je takový, že dobou se rozumí časový úsek, v němž 
určité právo nebo povinnost trvá a uplynutím 
doby zanikne (například výpovědní doba). Kdežto 
lhůta je časový úsek, v němž je třeba určité právo 
uplatnit, jinak zanikne nebo změní svou povahu 
(například lhůta pro podání žaloby). Vzhledem 
k rozsahu nového kodexu však nebylo možné uhlí-

PROBLEMATICKÉ JE ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH ZAVEDENÝCH INSTITUTŮ, 
NAPŘÍKLAD ÚPLNÉ VYMIZENÍ POJMU PŮJČKA.
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advertorial

Získávání nových zákazníků 
jako ideální základ růstu společnosti
Zajišťování nových klientů je často realizováno 
prostřednictvím obchodních partnerů nebo 
v případě velkoodběratelů přímo samotnou spo-
lečností. Tento stěžejní proces má svá úskalí, která 
spočívají v přesné analýze kvalitativních parametrů 
každého zákazníka. Je nezbytné vyhodnotit pro-
středky vynaložené pro jeho získání i další přímé 
náklady nutné na udržení klienta, ale i odhad 
spolehlivosti a obratu u objednaných služeb. 

„Pracovník akvizičního oddělení utilitní společnosti 
musí mít přehled o dostupné historii zákazníka. 
Soft warové řešení napomáhá optimalizovat poměr 
mezi vynaloženými prostředky na získaného odběra-
tele a jeho příspěvkem k celkové marži společnosti,“ 
zasvěcuje nás do problematiky Martin Dlabač, 
specialista fi rmy WEBCOM. Takové prostředí 
mu musí poskytnout nástroje, které ošetří fl uktu-
aci vracejících se problematických zákazníků či 
nových klientů, kteří přinášejí rizikové chování. 
Řešení musí být připraveno i na využití externích 
informací z dostupných registrů tak, aby tyto 
potenciální hrozby bylo schopno eliminovat.

„Dalším kanálem pro zajišťování nových zákazníků 
je spolupráce s partnery,“ pokračuje Dlabač. „Plno-
hodnotné řešení podporuje kompletní správu a řízení 
vztahů s těmito partnery. Kromě základních informací 
se zaměřuje na hodnocení partnerů z pohledu jejich 
výsledné přidané hodnoty, která je defi nována výší 
celkových nákladů na partnera, a výnosu z jím získa-
ných klientů. Partneři mohou toto řešení využít přímo 
pro vkládání získaných zákazníků a sledování návaz-
ného procesu až po vyplacení provize.“ 

Komplexní náhled na zákazníka
Klient je logickým středobodem zájmu každého 
dodavatele. K bezchybnému saturování jeho potřeb 
patří dokonalá znalost všech parametrů jeho zákaz-
nické historie. Ať už jde o problematického zákaz-
níka, kterému je vhodné nenabízet slevy ani nové 
produkty, nebo se naopak jedná o perspektivního 
klienta, který zaslouží maximální péči. „Vždy je třeba 
pracovat s řešením, které poskytuje okamžitý přehled 
o smlouvách, produktech, fakturách, zálohách, plat-

bách, stížnostech i dalších aktivitách daného zákaz-
níka,“ vypočítává Dlabač nároky na systém, u něhož 
mluvíme o 360° pohledu na klienta.

Racionalizace plánování 
v oblasti rozvodných sítí
Preventivní a havarijní údržba sítě i její výstavba 
jsou zásadním faktorem pro úspěšnost distribuč-
ních společností. Přesné a fl exibilní řízení terén-
ních pracovníků je klíčové pro zajištění provozu-
schopnosti rozvodné sítě. Jde o další významnou 
oblast, kde lze nacházet rezervy pro nákladové 
úspory. Začíná to u plánování prací, zohledňují-
cího požadavky na kvalifi kaci, místní příslušnost 
i dostupnost pracovníků v daný čas. Je potřeba mít 
kontrolu nad tím, kde se aktuálně zaměstnanci 
nacházejí. Díky této kontrole je možné maximálně 
využívat lidských i technických zdrojů. S využitím 
nástrojů pro efektivní plánování je pak možné 
okamžitě reagovat na případné havarijní situace 
a rychle řešit vzniklé události.

„Microsoft  Dynamics CRM Servis nabízí terénním 
pracovníkům on-line aktuální informace. Ať už 
jde o požadavek na speciální náhradní díl, výměnu 
měřiče nebo odečet. Výsledek servisního zásahu je 
okamžitě přenášen k dalšímu zpracování do cent-
rály a čas strávený jednotlivými servisními zásahy 

se automaticky vykazuje do příslušných systémů. 
Samozřejmostí je i podpora off -line činnosti,“ suma-
rizuje zkušenosti Dlabač z WEBCOMu. „Microsoft  
Dynamics CRM je plně otevřená platforma, která 
pokrývá vybrané procesy kontaktních klientských 
center, akvizic a partnerských prodejů, samoobsluž-
ných zákaznických portálů, řízení mobilních zdrojů, 
plánování údržby a mnohých dalších oblastí doda-
vatelů i distributorů energií, vždy dle specifi ckých 
potřeb zákazníka. Pro komplexní pokrytí procesu 
„meter-to-cash“ je optimální řešení UMAX, které se 
osvědčilo u řady předních evropských společností. 
Vždy doporučujeme to řešení, které je nejvhodnější 
pro konkrétního zákazníka. Optimálně nastavený 
systém zefektivňuje využití lidských i technologic-
kých zdrojů a objektivně tak přináší tolik žádané 
konkurenční výhody.“  ■

JARMILA JELÍNKOVÁ

Aktuální výzvy pro utilitní společnosti
Intenzita nasazení obchodních i marketingových nástrojů, s jakou v poslední době operují utilitní společnosti, je 
mimořádná. Klíčové sdělení pro potenciální klienty se soustředí zejména na cenu, která je často rozhodující. Stále 
více společností se však snaží nabídnout i nejrůznější přidané služby, kterými by nové zákazníky nejen získaly, ale 
také následně udržely. Pro dosažení těchto cílů vyžadují společnosti maximálně efektivní podporu všech procesů 
pomocí nejmodernějších IT nástrojů.

WWW.WEBCOM.CZ
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podnikání poradna

 ■ kopie registrace fi rmy (výpis z obchodního 
rejstříku)

 ■ kopie auditovaných účetních záznamů za minu-
lý fi nanční rok

 ■ výrobní katalog
 ■ plán výroby – montovacích operací

Po obdržení žádosti obsahující všechny požadova-
né informace následně rozhodne Evropská komise 
o pozastavení vybírání antidumpingových cel 
od žadatele.
Firmy, které dovážejí součástky pro jízdní kola 
z ČLR nebo tyto součástky používají ve výrobě, 
mohou požádat o další informace Ministerstvo 
průmyslu a obchodu.  ■

FRANTIŠEK MOLÍK, REGIONÁLNÍ MÍSTO NÁCHOD

Od 1. 1. 2015 má pro vlastníky budov platit 
nová povinnost instalace poměrových měřidel 
registrujících dodávku tepelné energie 
konečným spotřebitelům. Můžete mi k tomu, 
prosím, poskytnout nějaké podrobnosti?
Dle aktuálního znění zákona č. 406/2000 Sb., 
§ 7, odst. 4, jsou stavebníci, vlastníci budovy 
nebo společenství vlastníků jednotek povinni jed-
nak vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji 
regulujícími (termostatické hlavice na otopných 
tělesech) a jednak přístroji registrujícími (indi-

kátory topných nákladů, měřiče tepla) dodávku 
tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem 
(dle vyhlášky č. 194/2007 Sb.). Konečný uživatel 
je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu 
těchto přístrojů.
Termín, do kterého musí stavebníci, vlastníci bu-
dovy nebo společenství vlastníků jednotek vybavit 
těmito zařízeními daná vnitřní tepelná zařízení 
budov, je stanoven na 1. 1. 2015.
Dle prováděcí vyhlášky č. 194/2007 Sb. je zaříze-
ním pro rozdělování nákladů na vytápění indiká-
tor pro rozdělování nákladů na vytápění místností 
otopnými tělesy instalovaný na každém otopném 
tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce 
z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem tep-
loty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru 
a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění 
v otopném období s trvalým průběhovým zá-
znamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový 
interval, kterým je počet dnů v otopném období. 
V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů 
nebo přístrojů se snímačem teplot.
Dle § 12a zákona č. 406/2000 Sb. se vlastník budo-
vy nebo společenství vlastníků jednotek dopustí 
přestupku, pokud nesplní některou z povinností 
podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1.
Sankce za nedodržení vybavovací povinnosti 
u právnických osob je stanovena až do 200 000 Kč. 
Dohled nad dodržováním provádí a projednává 
Státní energetická inspekce.  ■

TOMÁŠ MACNAR, REGIONÁLNÍ MÍSTO PRAHA 9

Na dovoz některých komponent na výrobu 
jízdních kol do EU z Číny je uvaleno 
antidumpingové clo. Pokud však fi rma 

získá status montážní fi rmy, může dovážet 
součástky bez tohoto cla?
Antidumpingová cla na dovozy jízdních kol 
z Číny byla zavedena dne 9. 9. 1993 nařízením 
Rady č. 2474/93 a dne 14. 7. 2005 nařízením Rady 
č. 1095/2005 zvýšena z 30,6 % na současných 
48,5 %. Vzhledem k tomu, že toto antidumpingové 
opatření bylo obcházeno (do EU se dovážela kola 
rozložená na součástky, které byly v EU smontová-
ny), bylo antidumpingové opatření dále rozšířeno 
i na dovozy jednotlivých součástek. Dané nařízení 
však umožňuje uplatnit výjimku z uvalených cel. 
Kritéria a postup pro uplatnění výjimky jsou upra-
veny v nařízení Komise č. 88/97 ze dne 21. 1. 1997, 
kde jsou také podrobně specifi kovány výrobky dle 
kódů v seznamu TARIC (podle 10místné nomen-
klatury pro jednotlivé součástky).

Mechanismus pro získání výjimky:
1. Při dovozech nižších než 300 ks měsíčně od typu 
součástky podléhající antidumpingovému clu se 
uplatňuje systém kontroly konečného užití, který 
je zabezpečován celními orgány. Cla nejsou při 
splnění podmínek vybírána.
2. Při dovozech vyšších než 299 ks měsíčně mohou 
podniky provádějící montovací operace předložit 
žádost o výjimku Evropské komisi.
Podmínky pro předložení žádosti o výjimku jsou:

 ■ používání více než 299 ks měsíčně od alespoň 
jednoho typu součástky podléhající antidum-
pingovému clu;

 ■ skutečnost, že tyto součástky tvoří méně než 
60 % celkové hodnoty součástek smontovaného 
výrobku nebo přidaná hodnota k těmto dove-
zeným součástkám je vyšší než 25 % výrobních 
nákladů.

K žádosti o výjimku musí být kromě výše uvede-
ných informací ještě doloženy následující doku-
menty:

Komora radí PODNIKATELŮM

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA 

WWW.KOMORA.CZ 
PO KLIKNUTÍ NA LIŠTU 

„POMÁHÁME VAŠEMU PODNIKÁNÍ“.

OBRAŤTE SE S DOTAZY 
NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK ČR

Téměř 100 kontaktních míst Hospodářské 
komory rozmístěných po celé republice 
zodpovědělo od roku 2004 do současnosti 
více než 65 tisíc podnikatelských dotazů. 
Rychle a bezplatně. Zeptejte se i vy.
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Podnikáte v cestovním ruchu? Zaregistrujte se 
zdarma do Národního informačního portálu. 
Kromě umístění Vaší nabídky na jediný oficiální 
web určený pro zahraniční turisty získáte navíc 
i bezplatnou propagaci Vašeho podnikání 
v cizině. Buďte vidět.

nip.czechtourism.com

Oslovte turisty 
z celého světa. 
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podnikání vzdělávání

Osvědčení HK ČR dokládá požadovanou 
kvalitu mladých pracovníků podle kritérií 
zaměstnavatelů. Na prvním slavnostním dni 

29. října za účasti viceprezidenta HK ČR Zdeňka 
Somra a náměstka ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy Jaroslava Fidrmuce byli oceněni žáci 
řemeslných a technických oborů. Součástí předá-
vání bylo i vyhlášení nejlepších odborných prací, 
kterých bylo letos do soutěže přihlášeno více než 
padesát. Národní ústav pro vzdělávání na začátku 
školního roku vybírá obory, ve kterých soutěž 
vyhlásí. Kritériem hodnocení prací je odborný 
přínos, inovativní přístup a zajímavě pojaté vlastní 
zpracování tématu. 

Hodnoticí komise byla složena ze zástupců Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospo-
dářské komory a řešitelského týmu projektu Nová 
závěrečná zkouška 2, která má za cíl sjednotit 

zadání u závěrečných zkoušek na středních ško-
lách. Komise vybrala 15 nejlepších prací a právě 
jejich autoři si převzali diplomy v nádherných 
prostorách Ballingova sálu knihovny. Žáci měli 
možnost z rukou náměstkyně Národního ústavu 
pro vzdělávání Heleny Úlovcové převzít i doku-
menty Europass, které jim pomohou v uplatnění 
při hledání zaměstnání za hranicemi. 

Ocenění odborného vzdělávání
Druhý slavnostní den byl ve znamení gastrono-
mických oborů a oborů služeb. Absolventi přebí-
rali ocenění z rukou ministra průmyslu a obchodu 
Jana Mládka a prezidenta HK ČR Vladimíra 
Dlouhého. Spolu s absolventy byly oceněny „Čest-
ným uznáním HK ČR“ i jednotlivé školy. V návaz-
nosti na slavnostní předávání prezident HK ČR 
řekl: „Gratuluji všem oceněným absolventům 
i školám, děkuji rodičům a rodinným příslušníkům, 

že vedou své potomky k odbornému vzdělávání 
a řemeslu. Nedostatek kvalifi kovaných zaměstnan-
ců v odborné praxi vnímáme jako otázku, které je 
za potřebí se věnovat. Proto pověřujeme a zajišťu-
jeme odborníky z praxe jako další členy hodnoticí 
komise u závěrečných a maturitních zkoušek střed-
ních škol a snažíme se ve všech regionech a oborech 
propagovat důležitost řemesel, učňovských oborů 
a středního odborného vzdělání.“

Spolu s ministrem průmyslu a obchodu Janem 
Mládkem, prezidentem HK ČR Vladimírem Dlou-
hým a viceprezidentem HK ČR Zdeňkem Somrem 
předávala ocenění manažerka Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR Martina Vondrová a vedoucí Národ-
ního centra Europass Irena Palánová. Generálním 
partnerem akce byla společnost ArcelorMittal 
Ostrava, a. s., a partnerem ept connector, s. r. o.  ■
LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR

HK ČR již podevatenácté 
ocenila nejlepší absolventy středních škol
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ocenila na dvou slavnostních dnech nejlepší absolventy středních škol. Letošní vyhlašování se 
uskutečnilo v Národní technické knihovně v Praze, ocenění získalo 267 nejlepších absolventů ze 44 škol. 

1 –  Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předává 
Čestné uznání HK ČR zástupci SŠ Lomnice nad 
Popelkou.

2 –  Úvodní projev prezidenta HK ČR Vladimíra 
Dlouhého. Pozvání přijali zleva manažerka 
AKC ČR Martina Vondrová, vedoucí Národního 
centra Europass Irena Palánová a ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek.

3 –  Ocenění absolventi gastronomických oborů 
a oborů služeb

4 –  Ocenění absolventi technických a řemeslných 
oborů

1

3 4

2

Foto: HK ČR Foto: HK ČR

Foto: HK ČRFoto: HK ČR
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Náš výzkum nám pomáhá držet krok se sv tem. Do modernizace výroby
a vývoje nových produkt  investujeme miliardy korun. Naše ocel, která vás 
provází v každodenním život , je díky tomu vysoce kvalitní a ekologická. 
Investujeme do naší spole né budoucnosti v regionu.

http://ostrava.arcelormittal.com

BUDOUCNOST
JE PLNÁ VÝZEV A NAD JÍ

pro budoucnost 
regionu
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podnikání informace z komorové sítě

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ

TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

rodním orgánům je v posledních letech kladen rostou-
cí důraz na mezinárodní spolupráci a zaměření aktivit 
směrem k Evropské komisi, Evropskému parlamentu 
a dalším centrálním orgánům Evropské unie. Účinné-
ho prosazování zájmů českého teplárenství v Evropě 
je dosahováno v rámci spolupráce s partnerskými 
sdruženími v ostatních členských zemích a s evrop-
ským teplárenským sdružením Euroheat&Power, jehož 
je Teplárenské sdružení ČR členem od roku 1993.

JAKÉ VÝHODY VYPLÝVAJÍ ZE ČLENSTVÍ 
VE VAŠEM SDRUŽENÍ?
Sdružení zprostředkovává svým členům informace 
z legislativy na evropské i národní úrovni a zastupuje 
jejich zájmy při jednáních s orgány státní správy a při 
připomínkování legislativy. Pro členy jsou pořádány spo-
lečenské i vzdělávací akce. Členové mají rovněž přístup 
k databázi informací o teplárenském sektoru a k elek-
tronicky vydávanému Zpravodaji, který informuje 
o legislativních i jiných novinkách. Sdružení také vydává 
elektronický časopis 3T (6x ročně) a administruje vlastní 
internetové stránky (www.tscr.cz) a stránky o dálkovém 
teple (www.naseteplo.cz) a kombinované výrobě elektři-
ny a tepla (www.kombinovana-vyroba.cz).  ■

CO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VE VAŠEM OBORU 
V POSLEDNÍ  DOBĚ NEJVÍCE OHROŽUJE?
Teplárenství přináší nesporné energetické, národohos-
podářské i environmentální přínosy, přesto se může 
vzhledem ke specifi ckému postavení na pomezí tak-
zvané malé a velké energetiky velmi snadno stát obětí 
nedomyšlených regulatorních zásahů, krátkozrakých 
politik a mechanicky prosazovaných dogmat, jejichž 
skutečné důsledky jsou mnohdy v přímém rozporu 
s původně deklarovaným záměrem. To platí jak pro ná-
rodní legislativu, tak bohužel i pro legislativu tvořenou 
na úrovni Evropské unie. Vzhledem k tomu, že velká 
část evropských zemí rozvinutým teplárenstvím nedis-
ponuje, nenachází jeho argumenty vždy odpovídající 
odezvu u příslušných institucí.

V ČEM VIDÍTE PRIORITY ČINNOSTI VAŠEHO SDRUŽENÍ?
Velké úsilí věnuje Teplárenské sdružení ČR stále tomu, 
aby bylo v České republice vytvořeno takové podnika-
telské prostředí a bylo dosaženo takové celospolečen-
ské podpory a uznání, které by odpovídalo významu 
a přínosům teplárenství založeného na kombinované 
výrobě elektřiny a tepla. Činnost kromě samozřejmého 
prosazování oprávněných zájmů členů ve vztahu k ná-

ké profese, vytrácející se řemesla, podporovat učňovské 
školství. Jednou z možných cest je intenzivní propagace 
mezi žáky ZŠ a jejich rodiči v době rozhodování o vol-
bě budoucího povolání. Naše OHK se touto cestou 
již vydala – ve spolupráci se SOŠ průmyslovou a SOU 
strojírenským Prostějov, Úřadem práce v Prostějově 
a s místními fi rmami již třetím rokem realizuje akci 
zaměřenou především pro žáky 9. tříd ZŠ, jejich rodiče, 
výchovné poradce a veřejnost – „Strojaři jsou stále 
v kurzu“. Zaměřili jsme se na propagaci technických 
profesí a učňovské stipendijní programy.

CO SE VAŠÍ KOMOŘE V POSLEDNÍ DOBĚ JEŠTĚ PODAŘILO?
Další úspěšnou aktivitou je projekt podporující 
řemesla „Hanácky glétováni“. Účelem je vyhledávat 
šikovné řemeslníky z oblasti Hané a ty ocenit za jejich 
činnost tzv. Hanáckym stavovskym glétem. Oceněný 
má pak právo užívat logo Hanácké vérobek. Projekt je 
dílem občanského sdružení Šikulky u Sýkorek z Lou-
čan. Partnery jsou OHK v Prostějově, Institut svazu 
průmyslu ČR, Letokruhy – řemeslníci a umělci Hané 
a Platforma spolupráce praxe se školami. K dnešnímu 
dni získalo ocenění již 21 řemeslníků z oblasti Hané.  ■

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ PODNIKATELÉ 
VE VAŠEM REGIONU?
Podnikatelé v našem regionu nejsou nijak výrazně 
specifi čtí a trápí je většinou stejné problémy jako 
podnikatele jinde. Je to zejména často se měnící legis-
lativa a její nepřehlednost, značná byrokracie spojená 
s administrativní zátěží, komplikovaná vymahatelnost 
práva, nedůvěra v instituce a samosprávu, pochybnosti 
o smyslu a efektivnosti vynakládání veřejných zdrojů 
a také nedostatek kvalifi kované pracovní síly, zejména 
v technických profesích.

JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ? 
Zjednodušení předpisů a legislativy, snížení administ-
rativní zátěže pro podnikatele, transparentní veřejnou 
správu apod. Co se týká nedostatku kvalifi kované 
pracovní síly, zejména v technických profesích, zde 
je řešení složitější. Především je třeba zavést zásadní 
systémová opatření ve školství. Jedním z nich by mohla 
být regulace počtu středních i vysokých škol, jejichž 
absolventi po ukončení studia jsou téměř neuplatni-
telní z důvodu zcela odlišných požadavků současného 
trhu práce. Společnost musí začít zviditelňovat technic-

Vizitky komor a společenstev

Ing. MIREK TOPOLÁNEK

PARTYZÁNSKÁ 7/1
170 00 PRAHA 7
TEL.: +420 725 470 724
E-MAIL: TSCR@TSCR.CZ
WWW.TSCR.CZ
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Foto: archiv

Foto: archiv

Ing. MARTIN PLACHÝ

LIDICKÁ 6
796 01 PROSTĚJOV
TEL.: +420 582 332 489
E-MAIL: OHKPV@OHKPV.CZ
WWW.OHKPV.CZ PŘ
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podnikání pojištění

Jak má postupovat klient, který bude chtít 
ze své smlouvy i v budoucnu vybírat prostředky, 
ale zároveň bude chtít i daňové úlevy?
Zde platí, že nemůže mít pouze jednu smlouvu na život-
ní pojištění. Bude potřebovat dvě smlouvy. U stávající 
smlouvy musí včas odmítnout přechod na nové podmín-
ky (prostřednictvím speciálního formuláře pojišťovny). 
Dále musí uzavřít smlouvu novou a zařadit ji do režimu 
daňově uznatelné (opět na předepsaném formuláři).

Už nyní je to poměrně hodně informací, ve kterých 
se laik nemusí tak rychle orientovat. Kde je může 
obdržet?
Nabízí se logická odpověď, že v pojišťovně, kde smlou-
vu sjednal. Ale naše zkušenosti jsou zpravidla takové, 
že klient, který přijde do pojišťovny a na sklo přepážky 
vychrlí své otázky, nemá opět jasno ani poté, co na něj 
z druhé strany přepážky vychrlí své odpovědi během 
pár minut referent. Myslím si, že toto je přesně chvíle, 
kdy má nastoupit zprostředkovatel pojištění a důklad-
ně tyto aktuální změny klientovi vysvětlí. 
Při přechodu na režim dvou smluv je nutné zvážit 
mnoho aspektů, aby pojistné smlouvy správně fungo-
valy a byly ku prospěchu klienta. Týká se to například 
právě výše pojistného a nastavení optimální pojistné 
ochrany apod. Informace pro naše spolupracovníky, 
kteří jsou držiteli celoživotní licence ZFP, máme při-
praveny na našich vzdělávacích seminářích. Aktuální 
informace k životnímu pojištění poskytujeme ale také 
našim smluvním korporátním partnerům. Vzhledem 
k tomu, že právě Hospodářská komora ČR je jedním 
z našich významných partnerů, jsme jejím členům 
zcela k dispozici.  ■

Zdá se, že rok 2015 pro vás bude náročný…
Rád bych na úvod vaše čtenáře uklidnil, že 
situace není tak složitá, jak se na první po-

hled z médií zdá. Důležité je, že v takových situacích 
potřebujeme přesné informace k tomu, abychom se 
správně rozhodli. Správně v tomto případě znamená 
ve svůj prospěch. A tím se dostáváme k podstatě naší 
činnosti a vlastně i k podstatě naší spolupráce a part-
nerství v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Naším 
společným cílem je vzdělávat kolegy – spolupracovníky 
ve fi nanční oblasti. A k tomu musejí mít aktuální in-
formace.

Jaké konkrétní změny čekají na ty klienty, kteří 
mají uzavřenou pojistnou smlouvu na životní 
pojištění?
Zásadní změnou, která je potká od 1. ledna 2015, je, že 
v rámci jedné pojistné smlouvy nebude možné realizo-
vat daňové úlevy a současně průběžně vybírat fi nanční 
prostředky. Výběry budou u těchto smluv možné nej-
dříve po dosažení věku pojištěného 60 let. 

Co tedy má klient učinit?
Především se musí rozhodnout, zda bude chtít v prů-
běhu pojištění vybírat ze smlouvy o životním pojištění 
nějaké prostředky (ať už z účtu běžného, nebo z účtu 
mimořádného pojistného). Pokud ne, pak se pro něj 
nic nemění. Jeho pojistná smlouva přejde od 1. 1. 2015 
automaticky na nové podmínky. Od pojišťovny ob-
drží oznámení o přechodu jeho pojistné smlouvy 
na nové podmínky a toto potvrzení musí odevzdat 
do 31. 3. 2015 svému zaměstnavateli, pokud pobírá 
příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění.
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Ing. VLADIMÍR KOS

ZFP AKADEMIE, a. s.

patří k největším vzdělávacím 
a zprostředkovatelským 
společnostem v oblasti fi nancí 
na našem trhu. Byla založena 
v roce 1995. Za dobu své 
existence proškolila v síti 
vlastních školících zařízení více 
než 230 tisíc občanů z České 
i Slovenské republiky.

Na vaše dotazy rádi odpovíme 
prostřednictvím e-mailu 

marketing@zfpakademie.cz

Velmi frekventovaným tématem ve světě fi nancí se v těchto dnech stalo životní 
pojištění. Děje se tak v souvislosti s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmu, která přináší změny do pojistných podmínek smluv. S účinností 
od 1. ledna 2015 se mění podmínky u smluv, na které je čerpána daňová 
úleva v podobě příspěvku zaměstnavatele nebo v podobě odpočtu z daní. 
Zeptali jsme se proto Ing. Vladimíra Kose, předsedy představenstva společnosti 
ZFP akademie, a. s., která je partnerem Hospodářské komory České republiky, 
jaké konkrétní změny majitele pojistných smluv na životní pojištění čekají.

Bez informací 
se těžko rozhoduje

WWW.ZFPA.CZ

https://facebook.com/zfpakademie
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Národní soustavy kvalifi kací, je dle mého názoru vhod-
nou cestou, jak v této situaci pomoci. Relativně účinně, 
rychle, levně a fundovaně umožňuje potřebný stav ově-
řit. Kompetence profesních kvalifi kací jsou sestavovány 
‚fachmany‘ v daném oboru a kontrolovány mnoha auto-
ritami, než dojde k jejich schválení,“ popisuje Hájek.

První profesní soutěž
Pro autorizované osoby, které mají oprávnění k pře-
zkoušení, není vůbec jednoduché tuto autorizaci získat 
a jsou pod neustálým drobnohledem kontrolních 
orgánů. Nicméně uchazeč o profesní kvalifi kaci má 
možnost si osvojit požadované vlastnosti samostudiem, 
e-learningem, kurzem u autorizované osoby atd. Rychle, 
dostupně a efektivně získat přesně to požadované a cíle-
né vzdělání, které je pro výkon určitého povolání třeba.

Akce, která se konala jako vůbec první svého druhu, 
jednoznačně splnila svůj cíl. I přes nepříznivé meteo-
rologické podmínky, které trápily organizační tým, 
dopadlo vše podle plánu a počasí nakonec přálo. Dle 
ohlasů v den konání akce i následných reakcí lze kon-
statovat, že tato první profesní soutěž splnila beze zbyt-
ku očekávání a výrazným způsobem přispěla ke zcela 
novému pohledu na profesní kynologii v prostředí 
bezpečnostního průmyslu.  ■

PETRA SOUKUPOVÁ

Komisař, který hodnotil ústní zkoušku psovoda, 
musel posuzovat téhož psovoda v průběhu všech 
kompetencí dle hodnotícího standardu PK PBS. 

Takže pokud byl účastník zkoušky zároveň přihlášen 
do účasti na mistrovství, byl výkon dvojice posuzován 
rozhodčím a zároveň byl zkušebním komisařem hod-
nocen psovod po stránce metodického vedení psa. Pso-
vod musel splnit kompetence vyžadované standardem 
PBS. Tedy výkon, který byl velmi náročný pro komisa-
ře, psovoda, psa i časovou souslednost, v kynologickém 
světě zaznamenal svou premiéru. 

„Psovodi se svými psy musejí v dnešní době neustále zvy-
šovat svou úroveň, znalosti, schopnosti. Právě toto bylo 
nosnou myšlenkou celé iniciativy – vytvořit podmínky 
a platformu umožňující kvalitu psovoda posoudit objek-
tivně, kvalifi kovaně, a umožnit tak fi rmám tuto kvalitu 
náležitě ocenit. Je jednoznačně prokázáno, že kvalitní 
dvojice psovod – pes je schopna nahradit při ostraze ob-
jektu či nutném zásahu dva, dle statistik USA dokonce až 
čtyři pracovníky ostrahy. To již v dnešní ekonomické situ-
aci může ovlivnit prosperitu fi rmy a tento fakt stojí jistě 
za zamyšlení,“ říká zakladatel této akce Pavel Hájek.

Soutěž nabídla možnost splnit kritéria profesní kvalifi -
kace a zároveň se zúčastnit mistrovství jako soutěží-
cí.  „Profesní kvalifi kace psovoda bezpečnostní služby 
(PK PBS), kterou lze dnes získat na základě existence 

Nový pohled na profesní kynologii 
v bezpečnostním průmyslu
První kynologické 
mistrovství bezpečnostních 
složek se konalo 
13. září v Dolanech 
u Prahy. Závodníci obou 
kategorií – A (Standard 
Security) i B (Master 
of Security) – soutěžili 
v disciplínách poslušnost 
a obrana psovoda. 
Kategorie A (Standard 
Security) přesně odpovídá 
požadavkům PK PBS, 
která je součástí Národní 
soustavy kvalifi kací (NSK). Foto: HK ČR
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znalostmi a dovednostmi. Druhou skupinu tvoří 
středoškoláci, kteří mají znalosti na počítačích 
a tím se rychleji adaptují na pokladnách a brzy 
také ve zbožíznalectví. Nejslabší skupinou jsou 
ti, kteří nejsou vyučeni v příbuzném oboru, nebo 
dokonce nejsou ničím vyučeni, bohužel těchto 
je většina. Pak záleží na zaměstnavateli, zda je 
ochoten tohoto nového zaměstnance nechat 
průběžně zaškolovat přímo na pracovišti, které 
může trvat i několik měsíců. 

Jak může pomoci vašemu oboru uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání, tedy především 
zkoušky profesních kvalifi kací dle zákona 
179/2006 Sb.?
Hlavním cílem široké veřejnosti je jít za lepší prací, 
získat nové pracovní příležitosti, nové dovedno-
sti či se profesionálně zdokonalit. Zaměstnanci 
si pomalu začínají uvědomovat, že v oboru, kde 
získali prvotní vzdělání, nemusí najít vždy us-
pokojivé zaměstnání. Upozorňujeme zaměstnance 
i zaměstnavatele, že  osvědčení získané v rámci výše 
citovaného zákona je veřejnou listinou, s celostátní 
platností. V občanskoprávním i pracovně právním 
vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifi kace 
zaměstnavateli, je získané osvědčení „Obsluha 
čerpací stanice s PHL“ platné, podobně jako jsou 
např. vysvědčení, výuční list, ale také občanský či 
řidičský průkaz. Díky projektu NSK mají zaměst-
nanci možnost si vybrat a změnit své povolání dle 
vlastních schopností a možností. Podobně jsou 
na tom i zaměstnavatelé, kteří získají zaměstnance 
s osvědčením „Obsluha čerpací stanice s PHL“. 
Dnes již mnozí zaměstnavatelé začínají s revizí 
fi remních katalogů prací a k novému zařazení 
využívají právě příslušné kvalifi kace projektu 
NSK. Jsem přesvědčen, že v našem oboru bude 
hlavním přínosem rozšíření počtu kvalifi kovaných 
pracovníků působících na veřejnosti a tím i větší 
konkurenceschopnost. Všichni očekáváme, že 
v budoucnu systém umožní rekvalifi kaci pomocí 
Úřadu práce, čímž se zkrátí potřebná doba 
zaučování pracovníků.  ■

KLÁRA ŠIMOTOVÁ, odbor projektů a vzdělávání HK ČR

HK ČR má schválenou autorizaci pro profesní 
kvalifi kaci Obsluha čerpací stanice s PHL 
již od července 2013. Nyní proběhnou první 

zkoušky této profesní kvalifi kace. Jak náročná 
byla příprava celého zkušebního procesu pro vás, 
autorizovaného zástupce?
V prvé řadě bych chtěl vyzvednout HK ČR, že 
v minulých letech dala podnět k zamyšlení nad 
profesí, která nikdy neměla žádnou odbornou 
způsobilost. Většina zákazníků přicházejících 
na čerpací stanici ani nevěděla, že jsou její zaměst-
nanci či majitelé pouze zaškoleni.

Proběhlo mnoho jednání mezi majiteli, zaměst-
navateli, společenstvími, vzdělávacími institucemi 
a následně HK ČR. Podařilo se najít společný 
požadavek na vytvoření rodného listu, který napo-
mohl dát pravidla všem podnikajícím s pohonnými 
látkami, samotným zaměstnavatelům, zaměst-
nancům. V neposlední řadě je nutno podotknout, 
že kvalifi kovaní zaměstnanci zkvalitní služby 
na veřej nosti, tedy pro naše zákazníky. Nechci ale 
mluvit jenom sám za sebe, ale za celý tým, který 
pracoval na přípravě celého procesu, tedy ověřování 
znalostí a dovedností profesní kvalifi kace „Obsluha 
čerpací stanice PHL“ vytvořenou v rámci Národní 
soustavy kvalifi kací (NSK). Jak jsem již uvedl, byla 
na samotném počátku těsná spolupráce zaměst-
navatelů, členů Sektorové rady pro ostatní služby 
a uchazečů, kteří měli zájem stát se autorizovanou 
osobou. Vzhledem k vážnosti této zkoušky vznikla 
spolupráce s HK ČR, která se stala autorizova-
nou osobou. Vytvořily se týmy, které pracovaly 
na zkušebních otázkách, testech a praktické 
zkoušce. Cílem bylo, aby nově vzniklé dokumenty 
mohly sloužit i pro vzdělávání a rekvalifi kační 
programy v rámci schváleného kvalifi kačního stan-
dardu, který je platný od 15. 8. 2012.

Pro tuto profesní kvalifi kaci neexistuje 
počáteční vzdělávání. Z jakých oborů tedy 
nejčastěji přicházejí uchazeči o zaměstnání 
v této oblasti?
Je pravda, že žádné počáteční školní vzdělání v této 
oblasti neexistuje. Zaměstnanci jsou mnohokrát 

pouze přijati do pracovního poměru a až praxí 
získávají znalosti a dovednosti. To ovšem není 
naším cílem a zákazníci na tuto skutečnost často 
poukazují. Vždyť když si půjdete koupit nějaký 
spotřebič a prodavač nebude umět popsat výrobek 
a funkčnost, tak si jej zřejmě nekoupíte. A to je 
také v našem oboru. Na čerpacích stanicích nejsou 
jenom pohonné látky, ale také spousta chemických 
látek, autokosmetiky, drogerie, hraček, potravin, 
služeb, jako jsou loterie, prodej přes terminály, 
myčky atd. Vidíte, zde můžeme mluvit o průřezu 
několika na sobě nezávislých učebních oborů.
Pokud si zaměstnavatel může vybrat, tak 
upřednostňuje uchazeče o zaměstnání z obo-
ru tomu podobnému, a to jsou prodavačky ze 
všech profesí. U této skupiny je určitá záruka, že 
získané vzdělání je vybavilo alespoň nějakými 

První zkoušky profesní kvalifi kace
Obsluha čerpací stanice s PHL
HK ČR je jedinou autorizovanou osobou pro profesní kvalifi kaci Obsluha čerpací stanice s PHL. Již tento měsíc 
budou prozkoušeni první zájemci. Jak je zkouška náročná a jaký význam má pro obor, jsme se zeptali Martina 
Mikla, místopředsedy představenstva Společenství čerpacích stanic ČR.

MARTIN MIKL 

Foto: HK ČR

Foto: HK ČR
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podnikání mobilní marketing

Konferenci organizovala společnost Blue 
Events ve spolupráci se slovenskými Th eMar-
keters.biz. Jejich zástupce Peter Šebo hned 

v úvodu představil 10 klíčových trendů mobilního 
marketingu. Podle něj jsou smartphony a tablety 
všude, více než 74 % majitelů je používá k naku-
pování. Na otázku, zda není mobilní svět obdobou 
investiční bubliny „dot com“ z 90. let, má Šebo 
optimistickou odpověď: „Mobilní marketing jde jen 
jedním směrem: nahoru“.

Lukáš Stibor, Cleevio, se strhující energií vysvětlo-
val, proč věří mobilnímu marketingu. Popsal úspěch 
aplikace Spendee umožňující ve smartphonu sle-
dovat příjmy a výdaje. Za dva roky se Spendee stala 
nejznámější stáhnutou placenou aplikací v USA 
a Kanadě (2 miliony stáhnutí po 2 USD). Inovace 
podle něj probíhají rychle a chytrý telefon má dnes 
více výpočetní kapacity než celá NASA v roce 1969.
 
Rakušané Wolfgang Stockner z Bluesource a An-
dreas Korger, Excceet Card, pak představili mobilní 
aplikaci Mobile Pocket v příspěvku „Získejte díky 
mobilu spokojené a věrné zákazníky“. Aplikace 
umožňuje stáhnout si do smartphonu digitalizované 
věrnostní karty a kupony od maloobchodníků. 

Co čeští zákazníci skutečně chtějí?
Dopolední blok B „Porozumět českému mobil-
nímu publiku aneb Mission M-possible“ zahájil 

Michal Novák z Accenture představením výsledků 
globálního průzkumu, který mapoval zákaznické 
trendy v digitálním světě. Digitální svět je všudy-
přítomný, každý zákazník má svou digitální stopu, 
nehledě na věk. 97 % českých zákazníků používá 
pro zjištění informací o službách a produktech 
alespoň jeden online kanál. 77 % zákazníků změ-
nilo dodavatele z důvodu negativní zkušenosti 
s cenou. Český zákazník se, navzdory mýtům, sice 
rozhoduje ze 77 % na základě ceny, ale v ničem 
se neliší od podobného klienta v Belgii, Dánsku 
nebo Irsku. Nemění se to, že zákazníci očekávají 
rychlost a pohodlný a poučený servis, nejúčinnější 
podporou prodeje je stále word of mouth.
 
Marcel Vašš, ETarget, představil to, co čeští zá-
kazníci skutečně chtějí. „V mobilní reklamě je bu-
doucnost. Firmy si zatím neuvědomují její možnosti 
a používají ji jen jako přídavek do internetové kam-
paně. Marketéři zatím nepracují s geo cílením, day 
partingem nebo konkrétními cílovými skupinami. 
Mobilní reklama v RTB sítích je užitečná a efektivní, 
pokud je řízena odděleně od reklamy internetové 
a spravována s adekvátní péčí. Je třeba s ní počítat 
a začít sbírat zkušenosti už nyní.“ 

Buďte kreativní a více prodávejte
Odpolední panelová diskuse probíhala hlavně 
v režii samotných účastníků, kteří přes aplikaci 
Sli.do poslali panelistům více než 100 otázek. 

Panel C „Od mobilního marketingu k mobilnímu 
byznysu“ uvedli Martin Dolejš a Jakub Mašek 
z O2. Představili možnosti big dat získaných 
od více než 5 milionů zákazníků (mobily, pevné 
linky, webové připojení a TV), které jsou pro O2 
bránou k novému byznysu. 

S nebývalou otevřeností na otázky účastníků, 
jak mohou mobilní zařízení přispět ke spokoje-
nosti zákazníků, jaké mají zkušenosti s analýzou 
a ochranou dat či možnosti platby mobilem, odpo-
vídali Tomáš Jeřábek, Mall.cz, Richard Walitza, 
MasterCard Europe, Stanislav Kůra, O2, a Tomáš 
Dufek, Smart Marketing Solutions.

Část D „Buďte kreativní a více prodávejte“ přinesla 
inspirativní přehlídku toho nejlepšího z Česka i za-
hraničí. Aktivně se účastnili Bob Tetiva z Brainz 
Mobile, Michal Tomčík z BonBon apps, Ondřej 
Herink z GfK a Jaro Zacko z TRIAD Advertising. 
Panelisté prezentovali možnosti gamifi kace jako 
nástroje pro 21. století, novou možnost geolokali-
zace zákazníků díky iBeacons a nové cesty kvalita-
tivního výzkumu s použitím měřitelné psychofy-
ziologické a neuronové aktivity. O nejnovější pří-
klady úspěšného mobilního marketingu a využití 
iBeacons se podělil i Jaro Zacko, který výhledem 
do příštího roku konferenci uzavřel.  ■

KAREL HOSTKA
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Mobilní marketing jde nahoru
Druhý ročník celodenní konference Mobile Marketing 2014, který se odehrával v moderních prostorách Národní 
technické knihovny, zaujal více než 200 aktivních účastníků. Všech 15 řečníků a účastníků panelové diskuse se 
zaměřilo na představení světových trendů a novinek, tipy a triky pro mobilní strategii, způsoby, jak se posunout 
od mobilního marketingu k mobilnímu byznysu, a kreativní case studies toho nejlepšího v ČR i v zahraničí. 

Tomáš Dufek, Smart Marketing Solutions: Hromady plastikových karet, které 
mají čárový nebo QR kód, už nemusí nafukovat naše peněženky. Digitalizovat si 
kartičku je otázkou vteřin.

Odpolední panelová diskuse probíhala hlavně v režii samotných účastníků, kteří 
přes aplikaci Sli.do poslali více než 100 otázek. Panelisté se jich ujali s otevřeností 
a zaujetím.
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SIMPLY CLEVER

Den co den míjíme tisíce v cí bez povšimnutí. A pak sta í jen jedna a musíme se zastavit. Nová Fabia je totiž nep ehlédnutelná. 
Víte, že si sv j v z nyní m žete barevn  vyladit? ColourConcept nabízí bílé, erné, st íbrné a ervené provedení st echy, 
kol a vn jších zrcátek. Spolu s barvami karoserie a interiér  tak máte na výb r až ze 125 barevných kombinací! Nová Fabia 
s možností po ízení jedine né Záruky Mobility Plus s prodlouženou zárukou na 5 let. Již od 239 900 K  s klimatizací, 6 airbagy 
a ESC s multikolizní brzdou. Navíc s  nancováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu povinné ru ení za 1 K  ro n . Zeptejte se nás 
na on-line chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000 nebo navštivte svého prodejce voz  ŠKODA.

NEP EHLÉDNUTE
LNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia ve 125 barevných kombinacích

Kombinovaná spot eba a emise C02 voz  Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Stáhn te si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního za ízení. 
Dostupný od 12/2014.

mojeskodafabia.czmojeskodafabia.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacz
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podnikání školství

Pilotní akci podpořili zaměstnavatelé ze tří růz-
ných regionů ČR, kteří s sebou přivezli také své 
soutěžní týmy, sestávající ze spolupracující střed-

ní odborné školy, případně i místní základní školy.

Jihočeský kraj reprezentovaly Motor Jikov Group, SPŠ 
automobilní a technická České Budějovice a ZŠ Nové 
Hrady. Karlovarský kraj zastupovaly WITTE Automo-
tive, spol. s r. o., Střední průmyslová škola Ostrov, ZŠ 
a mateřská škola Karlovarský venkov, Pardubický kraj 
potom CZ Loko, a. s., a mezi účastníky nechyběly ani 
spolupracující SŠ průmyslová, technická a automobil-
ní Jihlava a ZŠ Korunovační, Praha. Metodicky bylo 
možné celou akci zrealizovat především díky podpoře 
Miroslava Hradeckého, ředitele ZŠ Rádlo, jejíž žáci 
vytvořili společně se zástupci zúčastněných krajských 
hospodářských komor další tým.

Vzhůru do muzea
Smíšené soutěžní týmy, které tvořili žáci 5. tříd ZŠ, 
2. ročníků SŠ a zástupci fi rem, se poprvé setkaly až 
na akci. Nikdo ze soutěžících neznal předem zadání 

úkolů. Při jejich plnění museli soutěžící uplatnit nejen 
praktické dovednosti, ale také své odborné znalosti. 
Roli vedoucího týmu převzal za pedagoga zástupce fi r-
my. Splnit úspěšně zadání bylo výzvou nejen pro žáky, 
ale i pro dospělé. Výsledky všech týmů byly rozhodně 
potěšující. Generačně i regionálně smíšené týmy spo-
lečné zadání splnily. Zařízení postavily a zprovoznily 
v časovém limitu a v doprovodných znalostních testech 
obstály také z teoretických znalostí. Co však bylo mno-
hem podstatnější, všichni si společně užili skvělý den, 
umocněný nádhernou atmosférou a možností prohlíd-
ky Národního technického muzea.

Hospodářská komora a Národní technické muzeum 
v rámci akce uzavřely Rámcovou smlouvu o spo-
lupráci s cílem společně iniciovat a realizovat další 
společné aktivity zaměřené na posilování odborného 
vzdělávání v technické oblasti, zvyšování prestiže 
technických profesí a odbornou spolupráci na společ-
ných projektech.  ■

ROMANA NOVÁČKOVÁ, HK ČR

SPLNIT ÚSPĚŠNĚ 
ZADÁNÍ BYLO VÝZVOU 

NEJEN PRO ŽÁKY, 
ALE I PRO DOSPĚLÉ.

Talenty pro fi rmy
nápad, zručnost, zábava
Netradiční a v mnoha ohledech unikátní akce Talenty pro fi rmy „T–PROFI 2014“ 
se uskutečnila 21. října v Národním technickém muzeu v Praze. Hlavní mottem akce byly 
nápad – zručnost – zábava. Akci svou účastí zaštítili viceprezident HK ČR Zdeněk Somr 
a generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Foto: HK ČR

Foto: HK ČRFoto: HK ČR
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Online rezervační systémy  
jako pomocník pro podnikání
Online prodej nemusí být jen doménou eshopů. Prodávat přes internet mohou  
i poskytovatelé služeb. Lidé jsou stále pohodlnější a čím dál více využívají výhod 
internetu. Kromě toho, že na webu vyhledávají informace o službách a firmách, běžně 
nakupují, tak chtějí na internetu objednávat i běžné služby, které teď vyřizují osobně 
nebo přes telefon. Toto právě umožňují online rezervační systémy.

Jak to funguje?
Provozujete kadeřnictví, kosmetický salón, autoservis nebo 
jinou službu, kde si zákazník musí u vás nejprve návštěvu 
dopředu domluvit? Pak právě vám rezervační systém výrazně 
zjednoduší práci. Stačí pro to jediný krok – přejít z papírového 
plánovacího diáře na elektronický.
V rezervačním systému si nastavíte jaké služby poskytujete, 
jak dlouho daná služba trvá a můžete přidat i ceny. Po vyplnění 
potřebných údajů zbývá už jen rezervační systém propojit  
s vaším webem. Stačí si jen ve vybraném rezervačním systému 
vygenerovat rezervační tlačítko ve formě HTML kódu, který 
vložíte na vaše webové stránky. Od té doby mohou zákazníci 
objednávat služby přímo z webu.

Proč rezervační systém využít?
Hlavní výhodou je úspora času. Jednoduše převeďte svůj 
kalendář do online prostředí a zákazník rovnou uvidí, jaké 
termíny máte volné a vybere si právě ten termín, který mu 
nejvíce vyhovuje. Vám tak odpadá rutinní zvedání telefonů  
a zapisování nových objednávek do papírového diáře.
Rezervace máte navíc přehledně na jednom místě a vždy  
po ruce, ať  už jste v práci u PC nebo na cestě přes mobilní 
telefon či tablet.

Věděli jste, že až 35 % hledání na internetu je ve večerních 
hodinách? Tedy mimo standardní pracovní dobu většinu firem, 
kdy se vám zákazník už běžně nedovolá. A představte si, že 
třeba v 9 hodin večer se chce zákazník objednat na zítra k vám 
do pneuservisu na výměnu pneumatik. Díky rezervačnímu 
systému jsou vaše služby dostupné 24 hodin denně, aniž by 
to vyžadovalo vaší přítomnost nebo aktivitu.

Tím, že při online rezervaci služby zákazník vyplňuje svůj email 
nebo telefonní číslo, tak si jednoduše budujete databázi 
kontaktů, kterou byste běžně nezískali. Tuto databázi pak 
můžete využít pro vaše marketingové aktivity, například pro 
zasílání newsletterů.
A pokud už máte na zákazníka telefon nebo email, pomůže 
vám to eliminovat i tzv. nedošlé rezervace. Často se totiž 
stane, že když se člověk objedná k zubaři na příští týden, tak na 
termín pak zapomene a pro podnikatele se tak jedná o ztracený 
čas, který už jim pacientem nevykryje. Díky upomínkám ve 
zvolenou dobu se zákazníkovi můžete 1 den před plánovanou 
návštěvou připomenout přes textovou zprávu nebo email.

Jaká úskalí rezervační systém přináší
Pro mnoho lidí bude největším úskalím změnit zajetý zvyk  
a přenést svůj papírový diář do internetového prostředí. Jde  
o jakýsi mentální blok a ne nadarmo se říká, že zvyk je železná 
košile. Ale jakmile jednou na online rezervační systém přejdete 
a zvyknete si ho používat, nebudete se už nikdy chtít vrátit 
zpátky k papíru.
Možná vás napadne, zda jsou vaše data kdesi v internetu  
v bezpečí a spolehlivě dostupná. To samozřejmě vždy záleží na 
konkrétním poskytovateli systému, kterého si vyberete. Pokud 
si ale vyberete specializovanou a ověřenou firmu, tak je v jejím 
zájmu, aby vše fungovalo a zákazníci byli spokojeni. Když to 
zjednodušíme, tak vaše data v online kalendáři nejsou v o moc 
menším nebezpečí, než v papírovém diáři, který můžete ztratit 
nebo ho polít kávou.

Jaké systémy existují?
Rezervačních systémů je na trhu několik. Z těch českých lze 
určitě doporučit Reservanto.cz nebo Reservio.cz. V zahraničí 
je zase velmi oblíbený systém Bookfresh.com. Všechny tyto 
nástroje mají své bezplatné i placené verze. Bezplatná je 
samozřejmě částečně omezena z pohledu funkcí nebo je 
zdarma jen po určité období, abyste si službu mohli vyzkoušet.
Existují i specializované systémy pro konkrétní obory, kde je 
rezervační princip a logika trochu odlišná jako jsou například 
ubytovací služby. Zde můžete vyzkoušet třeba Mevris.cz, 
Hoteltime.cz, Freetobook.com nebo i my v Agentuře Najisto 
poskytujeme malým penzionům jednoduchý rezervační 
systém.
Internet nabízí spoustu nástrojů pro usnadnění podnikání. 
Vaše online aktivity nemusí končit tím, že máte zřízené webové 
stránky. Nabídněte zákazníkům jednodušší cestu, jak se k vám 
dostat a odlište se od konkurence.

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám. 
Agentura Najisto - specialista na internetovou reklamu pro malé  
a střední podnikatele
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v kategorii ICT a strategické služby společnost 
dataPartner, s. r. o. V kategorii Obnovitelné 
zdroje energie uspěla fi rma Mexim Consul-
ting, spol. s r. o.; na řece Moravě uvedla do pro-
vozu malou vodní elektrárnu. Za nejlepší projekt 
v kategorii Úspory energie pak získala ocenění 
společnost DEZA, a. s. Nejlepší Školicí středisko 
vybudoval výrobce výživových doplňků pro spor-
tovce NUTREND D.S., a. s. V kategorii Nemovi-
tost uspěla Strojírna Oslavany, spol. s r. o., která 
zrekonstruovala svůj výrobní areál, původní důl 
Kukla. A v nejmladší kategorii CzechAccelerator 
zvítězila start-upová fi rma Ki-Wi Digital, s. r. o., 
která vyvinula aplikaci pro tablety a smartphony 
určenou seniorům.

Vyhlášení výsledků Podnikatelského projektu 
roku 2013 se uskutečnilo za účasti zástupců státní 
správy a samosprávy a významných osobnos-
tí českého byznysu v úterý 18. listopadu 2014 
v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí. 
Slavnostním večerem provázela Monika Valen-
tová. Partnery soutěže jsou Asociace malých 
a středních podniků ČR a agentura CzechTrade. 
Mediálními partnery jsou měsíčník Komora.cz, 
magazín Trade News, portál EurActiv.cz a Regio-
nální televize.  ■

KAREL HOSTKA

„Oceněné projekty jsou ukázkovým příkla-
dem fungujícího spojení efektivní podpory 
státu a podnikatelské chuti inovovat 

a rozvíjet se,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek, který nad akcí převzal osobní záštitu. 
„Zastupují mnohem početnější skupinu úspěšných 
žadatelů o dotace. V roce 2013 bylo v Operačním 
programu Podnikání a inovace úspěšně dokončeno 
1 377 projektů v celkové hodnotě bezmála 7 miliard 
korun,“ dodal.

O podporu z Operačního programu Podnikání 
a inovace (OPPI) 2007–2013 mohli podnikatelé 
ze všech krajů České republiky s výjimkou hlav-
ního města Prahy žádat od roku 2007. Od té doby 
do konce roku 2013 agentura CzechInvest, která 
program spravuje, obdržela přes 16 tisíc žádostí. 
Z nich byly dotace schváleny 9 855 projektům 
v celkové výši 84,4 miliardy korun.

Ceny v osmi kategoriích

Titul Podnikatelský projekt roku 2013 byl udělen 
v osmi kategoriích, které odpovídají podprogramům 
OPPI, které byly v roce 2013 pro čerpání prostředků 
otevřeny. „Každý z oceněných projektů je přínosem 
jak pro fi rmu a její zaměstnance, tak pro region,“ zdů-
raznil generální ředitel agentury  CzechInvest Karel 
Kučera. „Jedná se o rozvoj v oblastech modernizace 
výroby, inovace produktů a služeb, nových pracovních 
míst, oživení zchátralých areálů či ochrany životního 
prostředí,“ doplnil Kučera.

V kategorii Inovace uspěla díky projektu inovace 
technologie kontroly ropných potrubí společnost 
CEPS, a. s. První místo v kategorii Potenciál zís-
kala za modernizaci svých výzkumně-vývojových 
kapacit fi rma MAGNETON, a. s. Za soft warovou 
aplikaci pro úspornější svařování získala cenu 

CEPS, a. s., MAGNETON, a. s., dataPartner, s. r. o., Mexim Consulting, spol. s r. o., DEZA, a. s., 
NUTREND D.S., a. s., Strojírna Oslavany, spol. s r. o., a Ki-Wi Digital, s. r. o. To je osm vítězů letošního ročníku 
soutěže Podnikatelský projekt roku pravidelně vyhlašované agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR. Ocenění za své úspěšné projekty podpořené ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu 
si převzali při slavnostním vyhlášení v úterý 18. listopadu v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí.

Úspěšné cesty 
evropských dotací v roce 2013

Foto: CzechInvest

ZDE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT VIDEOPORTRÉTY 

VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ 
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podnikání poradentství

Už víc než 15 let se zabýváte fi nančním 
poradenstvím. Co vás k tomuto povolání 
přivedlo?

Čekáte nějakou ohromující odpověď? Bohužel, anebo 
možná bohudík nic takového. Potřebovala jsem peníze 
na bydlení, jídlo a oblečení. Bydleli jsme s manželem 
a ročním synem u mých rodičů v jedné místnosti a já 
měla pocit, že veškeré mé sny a ideály o životě jsou pryč. 
Věděla jsem, že takhle nechci žít. V té době jsem se se-
tkala s dámou a ta mi řekla: „Pojďte se věnovat podnikání 
ve fi nančnictví a budete mít vše, co si budete přát.“ Myslíte, 
že jsem jí věřila? No, ani náhodou. Lidé kolem mne říkali: 
„Prosím tě, všechno už je rozkradený, to jsi měla začít při 
kuponové privatizaci!“ Ale já jsem do toho šla. Zpočátku 
mi připadalo, že mi vyprávějí na školeních pohádky, že 
budu moci lidem dobře poradit, hodně jim pomoci a 
budu moci i něco ovlivnit a ještě si u toho vydělám pení-
ze. Pohádky ale mají vždy dobrý konec, já tedy věřím, že 
ještě nejsem na konci, ale dobré to opravdu je. 

S jakými problémy v oblasti fi nančního poradenství 
se na vás podnikatelé obracejí?
Problémy se těžko řeší, zato situace vždy nějaké řešení 
má. Nejčastěji řešíme neznalost skutečného cash fl ow 
(CF). Klienti svou situaci popisují například: potřebuji 
peníze, nebo lepší úrok u fi nančního domu, potřebuji 
více vydělávat, nestačím pokrývat své dluhy, chci in-
vestovat peníze, nebo dobře pojistit všechno, na čem 
závisí mé výdělky. Ale nakonec se vrátíme k určení 

vlastního CF. Začít se musí u CF občana a rodiny (to je 
jako základní škola), abychom se posunuli k CF fi rmy 
(střední škola). A nemíchat osobní a fi remní peníze. 
Lidé jsou dnes opatrnější. Proto se kromě poradenství 
pro fi rmy a občany věnuji i osvětě. Vím, že i člověk, 
který má příjem jen 10 000 korun měsíčně, může přes-
to vydělat ročně s pomocí dobrého fi nančního poradce 
až 10 000 korun. Neváhejte se přesvědčit na mých 
osobních stránkách.

Pořádáte také vzdělávací kurzy pro podnikatele. 
O které je největší zájem? 
Ano, bez vzdělání není růst. Někteří fi nanční poradci 
zneužívají důvěřivosti lidí. Je to tak pět let zpět, jsem 
bojovala s tím, zda mám v této profesi pokračovat. 
Proto jsem se rozhodla věnovat osvětě a vznikla fi rma 
Poradkyně, s. r. o. Začala se vzděláváním fi nanční gra-
motnosti od základních škol po dospělé. Naši lektoři 
včetně mě učí jen to, co sami umí a dělají. 

Kde vaše kurzy pořádáte?
A to je má třetí podnikatelská aktivita, kde na to 
nejsem sama, ale mám podnikatelského zkušeného 
partnera CVD, s. r. o. – Centrum vzdělávání Dvorana, 
jehož součástí je náš hotel snů – hotel Dvorana. Ale 
umíme za klientem přijet kamkoliv. Nejraději ovšem 
v poslední době přednáším v našem luxusním kinosále 
ve Dvoraně.  ■
MARTINA VAMPULOVÁ

HEDVIKA GABRIELOVÁ, CFC

Narozena 1972 v Ostrově nad 
Ohří. V letech 1990 až 1997 
pracovala mimo jiné v oblasti 
cestovního ruchu. Od listopadu 
1997 působí jako ekonomický, 
podnikový a fi nanční poradce 
u společnosti OVB Allfi nanz, 
a. s., a v té době vystudovala 
Švýcarský bankovní a fi nanční 
institut Univerzity Saint Gallen. 
O sedm let později začala pořádat 
odborné kurzy, školení a jiné 
vzdělávací akce včetně lektorské 
činnosti. Následně založila 
společnost Poradkyně, s. r. o., 
a v prosinci roku 2011 
i společnost CVD, s. r. o., která 
provozuje hotelový komplex 
v Karlových Varech. 

Klíčem k účinnému fi nančnímu poradenství 
je fi nanční gramotnost
Hedvika Gabrielová je – dalo by se říci – žena mnoha profesí. Začínala fi nančním poradenstvím, k němu přidala 
pořádání kurzů a řídí i Centrum vzdělávání Dvorana v Karlových Varech. Se svými zkušenostmi z podnikání se 
svěřila časopisu Komora.cz.

WWW.HEDVIKAGABRIELOVA.CZ

WWW.PORADKYNEKV.CZ

WWW.HOTELDVORANA.CZ

WWW.CVDKARLOVYVARY.CZ
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Luxusní kinosál hotelu Dvorana

Foto: hotel Dvorana
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svět evropská unie a podnikání

je však především zapotřebí dalších 
investic do infrastruktury, a to 
včetně inteligentních sítí, a stanovení 
harmonizovaných pravidel na EU 
úrovni. Hospodářský přínos vnitřní-
ho trhu s energiemi se dle nezávislé 
studie zadané Komisí odhaduje 
na 16 až 40 mld. eur ročně. 

Financování dopravy
Evropská komise vydala na podzim 
studii, která obsahuje doporučení, jak 
zajistit trvalé a efektivní fi nancování 
v sektoru dopravy. Mezi tyto návrhy 
patří například prohloubení rozsahu 
a mechanismu stávajících fi nančních 
nástrojů s cílem zajistit jejich plnou 
využitelnost pro projekty s vyso-
kou evropskou přidanou hodnotou 
(zjednodušení a harmonizace pravidel 
při čerpání prostředků z TEN-T), 
slučování fi nančních prostředků 
EU a jejich prolínání se soukromým 
fi nancováním (PPP projekty), upřed-
nostňování projektů s nejvyšší přida-
nou hodnotou či koncentrace zdrojů 
a maximalizace jejich dopadu napříč 
dopravní sítí. Komise také doporučuje 
zakomponovat externality do ceny 
za používání infrastruktury či zvážit, 
zda nezařadit některé infrastrukturní 
projekty do nařízení o blokových 
výjimkách.  ■

ALENA MASTANTUONO, 

ředitelka CEBRE – České podnikatelské 

reprezentace při EU

Zdraví italských 
a řeckých bank je 
křehké 
Ze 123 největších evropských bank 
jich 22 neuspělo v tzv. stres testu 
Evropského orgánu pro bankovnictví 
(EBA), který měří odolnost bank 
proti nepříznivému ekonomickému 
vývoji. Špatný stav bank by mohl dle 
EBA znamenat případný výpadek 
ve výši 24,2 mld. eur. Nejhůře 
v testu zveřejněném na konci října 
dopadly italské a řecké banky. Špatné 
výsledky měly ale i dvě velké belgické 
banky Dexia a Axa Bank Europe. 
Neúspěch v testu nepřináší sankce, 
nicméně zástupci bank musejí 
do dvou týdnů představit své plány 
na zlepšení situace. 

Snížení emisí 
skleníkových plynů 
minimálně o 40 %
Čelní představitelé EU se v říjnu 
dohodli na nových cílech v oblas-
ti energetiky a klimatu do roku 
2030. Konkrétně se jedná o snížení 
emisí skleníkových plynů minimál-
ně o 40 %, zvýšení podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na 27 % 
a zvýšení energetické účinnosti 
o 27 %. První dva cíle by měly být 
závazné na úrovni EU, cíl v oblasti 
energetické účinnosti je pouze indi-
kativní. Čtvrtým cílem je elektrická 

propojenost v minimální míře 15 % 
instalované kapacity. ČR uvítala, že 
úsilí pro dosažení těchto cílů bude 
plně respektovat svobodu členských 
států zvolit si svůj energetický mix 
a vyžaduje, aby v žádné fázi nebyly 
navrhovány nebo stanovovány ná-
rodní cíle. ČR také získá významný 
objem prostředků pro modernizaci 
české energetiky a průmyslu. Jedná 
se o 10% zvýšení množství povole-
nek, které ČR spolu s dalšími státy 
s nižším HDP na obyvatele obdrží, 
a o nové fondy na podporu inovací 
a modernizaci ekonomiky.

Snížení emisí u paliv pro 
silniční vozidla o 6 %
Do roku 2020 by měli dodavatelé sní-
žit emise skleníkových plynů z paliv 
a dalších zdrojů energie pro silniční 
vozidla o 6 %. Vyplývá to z říjnového 
návrhu Komise ohledně provádě-
ní stávajících závazků uvedených 
ve směrnici o kvalitě pohonných 
hmot z roku 2009. Směrnice rovněž 
zavazuje dodavatele k nové metodice 
výpočtu uhlíkové náročnosti pro 
odlišné typy paliv a povinnost pro 
dodavatele informovat příslušné or-
gány o intenzitě skleníkových plynů 
produkovaných z paliv, jež dodávají. 
Nová metoda výpočtu uhlíkové 
náročnosti se týká zejména benzinu, 
naft y, zkapalněného ropného plynu 
(LPG) a stlačeného zemního plynu 
(CNG). Každému z těchto paliv bude 

přiřazena výchozí hodnota na zá-
kladě produkovaných emisí během 
jejich celého životního cyklu. Návrh 
bude nyní předložen Radě k rozhod-
nutí do dvou měsíců a Evropskému 
parlamentu ke kontrole.

Evropská komise 
uvolňuje regulace 
v sektoru 
telekomunikací
Evropská komise oznámila v říjnu 
rozhodnutí o zrušení regulace dvou 
telekomunikačních trhů, konkrétně 
trhu maloobchodního přístupu 
k pevné síti a velkoobchodního trhu 
pro vznik pevného volání. Stalo se 
tak po dohodě s členskými státy. 
Komise také oznámila nové vyme-
zení dvou širokopásmových trhů, 
čímž chce snížit regulaci a podpořit 
tak investice. Platnost rozhodnutí je 
v tomto případě okamžitá.

Vnitřní trh s energií
Evropská komise vydala v říjnu 
sdělení o výzvách pro dokončení 
vnitřního trhu s energiemi, v němž je 
zdůrazněno, že integrovaný evropský 
energetický trh je z hlediska nákladů 
nejefektivnějším řešením, jak zajistit 
dostatečné a bezpečné zásobování 
EU energiemi a zároveň jak snižovat 
dopady na životní prostředí. Pro vy-
tvoření jednotného trhu s energiemi 

EU
NOVINKY

Do roku 2020 by měli dodavatelé snížit emise skleníkových plynů z paliv a dalších zdrojů energie pro silniční vozidla o 6 %. 
Vyplývá to z říjnového návrhu Komise ohledně provádění stávajících závazků uvedených ve směrnici o kvalitě pohonných 
hmot z roku 2009.
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VŠE, CO PRO VÁŠ BYZNYS POTŘEBUJETE

Václavské náměstí 45, Praha 1, Česká republika
+420 222 822 111, booking@hoteljalta.com, facebook.com/hoteljalta

www.hoteljalta.com

• V centru Prahy přímo na Václavském náměstí

•  Národní kulturní památka patřící do Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO

•  Snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou

• Fenomenální COMO Restaurant & Café

•  94 designových pokojů kombinujících luxus 
a komfort

•  Nejvyšší kvalita 100% egyptského bavlněného 
ložního prádla

• Francouzská kosmetika L´OCCITANE

• Parkování v garáži

• Bezplatné wi-fi 

• Konferenční prostory až pro 330 osob

• Moderní technické vybavení

• Denní světlo

•  Originální sítotisk Franze Kafky od Andyho Warhola 

v hotelové lobby

•  Atrakce – podzemní protiatomový bunkr z 50. let 

20. století vybudován pro krizový štáb zemí Varšavské 

smlouvy

• Foyer a terasa s výhledem na Národní muzeum
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Osami Takeyamou. Cesta podnikatelské mise ná-
sledně pokračovala do města Nagoya, největšího 
města prefektury Aichi. Účastníci si zde prohlédli 
továrnu automobilky Toyota a navštívili také cent-
rum fi rmy Toray. Tato fi rma vyrábí specializované 
materiály pro automobilový, chemický a stavební 
průmysl a má továrnu také v Česku.
Posledním cílem podnikatelské delegace bylo 
hlavní město Tokio. Misi v čele s vicepreziden-
tem HK ČR Minářem přijal generální ředitel 
partnerské organizace HK ČR Japonské obchodní 
a průmyslové komory Nabuyoshi Aoyama.  ■

v oblasti výzkumu a vývoje. „Aktuální příliv nových 
a rozšíření stávajících investic ze strany japon-
ských fi rem jsou důkazem toho, že naši zahraniční 
partneři vnímají investiční prostředí České republiky 
za stále atraktivní a konkurenceschopné,“ sdělil 
náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír 
Bärtl.

V České republice nyní působí 252 japonských 
fi rem, které vytvářejí více než 45 tisíc pracovních 
míst. V Japonsku se doposud registrovalo šest 
českých fi rem, které zde úspěšně podnikají a které 
založily i Českou obchodní komoru v Japonsku. 
Dne Japonska se zúčastnilo téměř 70 zástupců 
českých fi rem a přítomni byli i zástupci význam-
ných japonských fi rem působících v Česku.  ■

ciích své pobočky a s jehož zástupci hodlám v Číně 
diskutovat o další vzájemné spolupráci,“ řekl před 
odletem prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. 
První zastávkou bylo hlavní město provincie 
Sečuán Chengdu, kde se české fi rmy zastupující 
letectví či sklářský průmysl prezentovaly na 8. Zá-
padočínském mezinárodním veletrhu. Prezident 
HK ČR Dlouhý využil návštěvy Chengdu k setká- 
ní se svým čínským protějškem – prezidentem 
sečuánské pobočky CCPIT panem Li Gangem. 
Podnikatelská mise se poté přesunula do hlavního 
města Pekingu, kde prezident HK ČR Dlouhý 
za přítomnosti prezidenta ČR Miloše Zemana 
vystoupil na podnikatelském semináři organizova-
ném Bank of China, třetí největší bankou v Číně.  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR

Podnikatelská delegace vedená 
viceprezidentem HK ČR Bořivojem 

Minářem doprovázela ministra průmyslu a ob-
chodu ČR Jana Mládka na jeho pracovní návště-
vě Japonska. Cílem mise bylo kromě přilákání 
dalších japonských investorů do ČR především 
propojení vědy a výzkumu s byznysem. 
První zastávkou byla Ósaka, největší město prefek-
tury Kansai. Podnikatelé měli v rámci Investičního 
fóra organizovaného Ósackou obchodní a průmys-
lovou komoru a agenturou CzechInvest možnost se-
tkat se se svými partnery i potenciálními investory. 

Hospodářská komora ČR ve spolupráci 
s agenturou JETRO – Japan External 

Trade Organisation organizovala 31. října 2014 
další ze série teritoriálních dnů na podporu expor-
tu – Den Japonska. „Japonská ekonomika se nyní 
nachází v období oživení a jejím cílem je do roku 
2020 podíl investic zdvojnásobit. Jedná se o třetí nej-
větší ekonomiku světa, se kterou je Česká republika 
vázána nejen byznysově, a to s ohledem na sku-
tečnost, že Japonsko je druhým nejaktivnějším 
investorem v ČR, ale i kulturně. Naše vztahy jsou 
na velmi dobré úrovni a nejsou zatíženy minulostí,“ 
uvedl viceprezident HK ČR Bořivoj Minář, který 
deklaroval zájem na dalším rozvoji vzájemných 
investic včetně spolupráce s japonskými partnery 
na odstraňování obchodních překážek. Vzájemné 

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý 
se ve dnech 24. až 27. října zúčastnil 

podnikatelské mise, která doprovázela prezidenta 
České republiky Miloše Zemana při jeho státní 
návštěvě Čínské lidové republiky. 
Prezident HK ČR Dlouhý se kromě účasti v pro-
gramu podnikatelské delegace a prezidenta ČR Ze-
mana pracovně setkal i se statutárním partnerem 
HK ČR, kterým je CCPIT – China Council for the 
Promotion of International Trade, čínská obdoba 
hospodářské komory. Pracovní jednání proběhla 
nejen se zástupci CCPIT Sečuán v Chengdu, ale 
i s centrálou CCPIT v Pekingu.
„HK ČR aktivně podporuje rozvoj vztahů s čínskými 
partnery nejen na národní úrovni, ale i na úrovni 
regionální. Existuje řada příkladů, kdy kraje a také 
krajské hospodářské komory spolupracují s pro-

„Japonsko je velmi náročný a saturovaný trh, na který 
není jednoduché vstoupit. Přesto mají české fi rmy 
šanci najít zajímavý byznys pro své výrobky a služby. 
Podmínkou je trpělivost a vytrvalost, odměnou je dlou-
hodobý partnerský vztah,“ říká viceprezident  Bořivoj 
Minář. Řada členů podnikatelské delegace tato 
tvrzení potvrzuje. „Setkali jsme se s partnerem, který 
má zájem o využití naší laserové technologie pro přesné 
vrtání v leteckém průmyslu,“ řekl například Roman 
Hvězda z Fyzikálního ústavu SV ČR.
Podnikatelé dále navštívili město Sakai, kde byli 
spolu s ministrem Mládkem přijati primátorem 

hospodářské vztahy se v průběhu let rozšířily z ob-
chodu se zbožím také do sféry investic a do oblasti 
služeb. Významnou roli nyní získává i spolupráce 

vinciemi a municipalitami v Číně. V případě sítě 
HK ČR se jedná především o spolupráci s naším 
partnerem CCPIT, který má v jednotlivých provin-

Podnikatelé v čele s HK ČR jednali v Japonsku 

HK ČR na Dni Japonska: 
Máme zájem na dalším rozvoji vzájemných investic 

HK ČR se účastnila prezidentské podnikatelské mise do Číny 

Dne Japonska se zúčastnilo téměř 70 zástupců 
českých fi rem a přítomni byli i zástupci významných 
japonských fi rem působících v Česku.

Prezident HK ČR Dlouhý využil návštěvy Chengdu 
k setkání se svým čínským protějškem – prezidentem 
sečuánské pobočky Čínské rady na podporu 
mezinárodního obchodu a investic (CCPIT) panem 
Li Gangem.

Foto: HK ČR

Foto: HK ČR
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

O Rozhodčím soudu
  byl založen roku 1949
  řídí se zákonem, Statutem, Řádem 
  vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení 
 probíhajícího před Rozhodčím soudem
  na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí

Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje
  konzultace před uzavřením smlouvy či podáním žaloby u Rozhodčího soudu
  odborné znalce   
  tlumočníky 
  veškerou administrativu spojenou s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory řeší?
  obchodní vztahy (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy …)
  občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost, smlouvy o půjčce …)
  pracovně právní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení
   řízení je jednoinstanční, neveřejné, rychlé, méně formální 
  rozhodčí nálezy jsou v tuzemsku i v zahraničí dobře vykonatelné 
  Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa 
  strany si mohou určit místo i jazyk rozhodčího řízení 

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR 
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na adrese: www.soud.cz

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském. 
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním 
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
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Jsme Galicijci, 
nejsme Španělé

Jednou ze 17 autonomních oblastí Španělska je Galície. Na rozdíl od jiných Španělů vystupují 
Galicijci velmi klidně, nezvyšují hlas, nechovají se tak arogantně, nejsou tak mazaní, tolik nekouří 
a ani nevystupují tak švihácky a sebevědomě, při jednáních méně mluví a nejsou tak optimističtí. 
Obchodovat s nimi je prostě radost.

Hlavním městem Galície je známé poutní 
místo Santiago de Compostela (93 tisíc oby-
vatel), největším městem je Vigo (300 tisíc 

obyvatel). Galície se rozkládá na severozápadním 
cípu Pyrenejského poloostrova, sever i západ 
země ohraničuje Atlantský oceán, na jihu Galície 
sousedí s Portugalskem a je rozdělena do čtyř pro-
vincií. Galície má svá specifi ka a v mnohém se liší 
od jiných částí Španělska. I podnebí je zde trochu 
jiné: velmi často prší, proto patří k nejzelenějším 
oblastem Španělska. Galície je přezdívaná „zemí 
tisíce řek“ a charakterizuje ji i značné množství 
ostrovů lemujících celé nádherné galicijské pobřeží 
(asi 1 500 km). Nejvyšším reprezentantem Galície 
majícím zákonodárnou moc je galicijský parla-

ment. Výkonnou moc má galicijská vláda v čele 
s předsedou vlády, kterého jmenuje španělský král.

Země otevřená službám a průmyslu
Galície se zaměřuje na průmysl automobilový, 
dřevozpracující, letecký, textilní, výrobu plavidel 
a zpracování kamene. Galície se tradičně také živí 
rybolovem a zemědělstvím. Na západním, prospe-
rujícím pobřeží (provincie A Coruña, Pontevedra) 
dnes však najdeme významná rostoucí hospodářská 
centra země – rybářský, zpracovatelský průmysl, 
loděnice. Zemědělské, chudé vnitrozemí se spíše 
vylidňuje. A Coruña na západě je centrem automo-
bilového a textilního průmyslu. Sídlí zde od roku 
1958 PSA Peugeot Citroën (např. v roce 2007 zde 

bylo vyrobeno 9 milionů automobilů typu Citroën 
C4 Picasso). V galicijském městě Arteixo sídlí spo-
lečnost Inditex, která je jedním z předních módních 
prodejců na světě a vlastní osm známých zna-
ček – Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
 Stradivarius, Oysho, Zara Home a Uterque, jež mají 
více než 4 500 obchodů v 73 různých zemích a za-
městnávají přes 90 tisíc lidí (čistý zisk fi rmy Inditex 
činil v roce 2008 1,3 milionů eur). 

Na tvorbě HDP se podílí z 56 % služby, 18 % prů-
mysl, 14 % stavebnictví, 12 % zemědělství. Hlavními 
exportními partnery Galície jsou Francie, Portugal-
sko, Velká Británie, Belgie, Polsko. Galície exportuje 
hlavně dopravní zařízení a komponenty, výrobky ze 

svět jiný kraj, jiný mrav
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svět jiný kraj, jiný mrav

tím obrovskou radost. Galicijci jsou velmi hrdí na svoji 
zemi, kulturu, gastronomii.

Schůzky dle možnosti nenavrhujeme v období od květ-
na do září (sezona dovolených, prázdniny, řada míst-
ních svátků). Vzhledem k tomu, že Galicijci dodržují 
odpolední siestu, nejvhodnější doba pro obchodní 
schůzky je kolem 10.–11. hodiny nebo pak kolem 
17.–18. hodiny.

 Samotné obchodní jednání probíhá korektně, při jedná-
ních vystupují velmi vážně, důstojně. Galicijci většinou 
nepoužívají žádné nekalé taktiky. Jejich cílem není dru-
hou stranu podvést či převést. Usilují o dlouhodobou 
spolupráci. Galicijci sami o sobě tvrdí, že jsou velmi 
upřímní, skromní, pokorní a dobrotiví lidé, kteří v ničem 
příliš nevynikají, ale v porovnání s jinými Španěly jsou 
asi pracovitější. Nejsou však tak otevření a veselí. Na jed-
náních se vyjadřují přesně, konkrétně, méně mluví. 
Na rozdíl od Španělů z jiných částí Španělska jsou intro-
verti a v jednání s novými partnery velmi nedůvěřiví, 
vážní až odtažití. Tyto rozdíly jsou způsobeny zejména 
klimatem, geografi ckými podmínkami a také historií 
země. Lidé na vesnici jsou jiní než lidé ve městech a tyto 
rozdíly se ještě dnes stále více prohlubují. V mnohém se 
samozřejmě Španělům z jiných částí Španělska podobají. 
Jsou ale větší nacionalisté, jejich národní hrdost je velmi 
veliká. Jsou hrdí na svůj národ, kulturu, jazyk a v žád-
ném případě nesnesou srovnávání s ostatními Španěly. 
Sami často říkají: jsme Galicijci, nejsme Španělé. Rádi se 
pochlubí, ze kterého regionu, kraje či vesnice v Galícii 
pocházejí. Od Španělů z jiných částí Španělska se liší 
i tím, že mnozí z nich jsou světlé typy, blonďáci a mají 
modré oči. Mají také odlišný smysl pro humor. 

Klidná síla
Galicijci nejsou oproti jiným Španělům v obchodování 
individualisté. Z jejich povahy, výchovy a historického 
vývoje vyplývá snaha zdržovat se ve skupině, vzájemně 
si pomáhat. Jednají vždy v týmu, na počátku jednání je 
však nutno vyjasnit kompetence obou stran. Jednání je 
náročné na čas, nikam nepospíchají, chodí pozdě a ani 
dodržování dohodnutých termínů a závazků nevěnují 
patřičnou pozornost. I zde platí známé španělské „ma-
ňana“. Nesnažte se je nutit k rychlému uzavření obcho-
du a už vůbec nesnesou povyšování či kritiku.
 
Galicijci jsou zvyklí na smlouvání. Smlouvat se naučili 
již v minulosti, hlavně při prodeji zemědělských ko-
modit. Na smlouvání mají velkou trpělivost, jsou dob-
rými, zkušenými a tvrdými obchodníky. Při jednáních 
jsou velmi tvrdohlaví. Zásadně však nezvyšují hlas, 
nedočkáte se od nich ani různých emotivních či silně 
nátlakových projevů jako teatrální odchod z jednání, 
bouchání do stolu apod. Vystupují vždy velmi klidně, 
rozhodně nikdy nikam nespěchají, jednání spíše prota-
hují, zejména při rozhodování jakoby váhají a jsou až 
velmi nerozhodní. Jednají stylem „vítězství – vítězství“, 
obvykle však přesně znají svůj cíl a mají snahu se do-

dřeva, ryby a textil. Importují zboží především z Francie, 
Portugalska, Itálie, Velké Británie a Německa. K největ-
ším zahraničním investorům v Galícii patří: Francie, 
Německo, USA, Velká Británie a Itálie. Galície má své 
zahraniční investice v Portugalsku, Francii, Nizozemí, 
Brazílii – investuje především do zpracovatelského 
průmyslu, potravinářství, zemědělské produkce.

Bilance zahraničního obchodu Galície a České repub-
liky je silně záporná. Import je skoro dvojnásobný 
oproti exportu. Galície exportuje do ČR hlavně oděvy, 
oděvní doplňky, dopravní prostředky a zařízení, elek-
trické stroje, hliník a výrobky z hliníku. Importuje 
hlavně stroje a dopravní zařízení, elektrické přístroje, 
sklo a výrobky ze skla, nábytek, papír apod.

Hrdost nade vše
V obchodním jednání preferují Galicijci vždy osobní 
kontakt. Telefonická či e-mailová korespondence není 
tak účinná. V porovnání s ostatními Španěly, kteří ob-
vykle vystupují již na počátku jednání velmi otevřeně, 
temperamentně, přátelsky až familiárně a snaží se již 
v úvodu navodit sympatickou atmosféru, jsou Galicijci 
úplně jiní. Liší se jazykem, formou přístupu k ostatním 
lidem, stylem života, vyznávají jiné hodnoty. 

Podmínkou úspěchu v Galícii ještě více než v jiných 
částech Španělska je vytvořit velmi dobré osobní vzta-
hy, získat důvěru partnera a zdůrazňovat budování 
dlouhodobých obchodních vztahů. Na rozdíl od Špa-
nělů z jiných částí Španělska Galicijci zpočátku působí 
odměřeně, chladně, pokorně, skromně, povrchně, for-
málně, nedůvěřivě a možná až nepřátelsky. Přátelství 
navazují velmi pomalu. Po vytvoření bližšího vztahu se 
ale stávají opravdovými přáteli na celý život, na něž se 
vždy můžete spolehnout. Jestliže vás přijmou do „ro-
diny svých příbuzných a přátel“, neotočí se k vám 
nikdy zády. Pokud chcete být úspěšní v obchodování 
s Galicijci, musíte tedy věnovat více času vzájemnému 
poznávání a absolvovat více schůzek než s partnery 
z jiných částí Španělska.

Nezapomínejte na první dojem, který je pro Galicijce 
důležitější než pro nás. Určitě si dobře prohlédnou vaše 
oblečení, boty, všimnou si chování, vystupování, gesti-
kulace. Osobnímu jednání obvykle předchází písemná 
komunikace e-mailem. I této korespondenci je nutno 
věnovat pozornost, zachovávat formálnost a používat 
správné zdvořilostní i odborné fráze apod. V obchod-
ním styku se podávají ruce, není vhodné partnera 
líbat na tvář (to je zvykem pouze v osobních kruzích 
a v rodině). V obchodních kruzích se očekává velmi 
seriózní vystupování a ne až tak intimní vztahy, proto 
není vhodný ani příliš rozjařený, spontánní pozdrav.  
V obchodním styku se zahraničními partnery si delší 
dobu vykají, na tykání přechází až po bližším poznání. 
V soukromém životě se s vykáním prakticky nesetkáte. 
Tykají si i cizí lidé. Je vhodné něco nastudovat o re-
gionu či městu, odkud partner pochází – uděláte mu 

NA JEDNÁNÍCH 
SE GALICIJCI 

VYJADŘUJÍ PŘESNĚ, 
KONKRÉTNĚ, 
MÉNĚ MLUVÍ.

GALICIJŠTINA NENÍ 
ŠPANĚLŠTINA

V roce 1981, kdy Galície 
ofi ciálně získala autonomní 
statut, galicijština společně 
se španělštinou získala status 
úředního jazyka. Okamžitě 
se začala používat ve všech 
oblastech veřejného života. 
Podle přijatého zákona o tzv. 
jazykové normalizaci se ve styku 
se státními úředníky musela 
používat pouze galicijština, 
současně se začala vyučovat 
povinně ve školách, používat 
v soudnictví i v armádě. 
Obchodní jednání se 
zahraničním partnerem probíhá 
vždy ve španělštině, která 
dnes začíná převažovat nejen 
v obchodě, ale i např. v rodině 
či v běžném styku, především 
v hlavním městě u mladších 
lidí. Pokud španělský jazyk 
sami neovládáte, zajistěte 
si překladatele. Španělé 
všeobecně cizí jazyky příliš 
neovládají, a nelze proto 
očekávat, že budou hovořit třeba 
anglicky. Pokud však zahraniční 
partner ovládá španělštinu 
a alespoň několik galicijských 
slov, frází či obratů, udělá to 
na Galicijce velmi dobrý dojem, 
partner s vámi bude raději 
komunikovat i obchodovat.
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svět jiný kraj, jiný mrav

svátků jsou spojeny s místní gastronomií. V galicijské 
kuchyni však najdeme hlavně ryby a mořské plody, 
neboť Galicijci patří mezi národy, které konzumují 
nejvíce ryb na hlavu na světě. V minulosti byly mořské 
plody jídlem chudých. Staří obyvatelé a námořníci ještě 
pamatují přísloví „Fijate si será pobre quo sólo come 
marisco“, což lze přeložit jako: Lituji tě, pokud budeš 
tak chudý, že budeš jíst pouze dary moře. Galície byla 
vždy spíše chudší oblastí, což se projevilo i v jednodu-
chosti jejich kuchyně. Veškeré typické galicijské pokr-
my jsou velmi jednoduché a skládají se obvykle pouze 
z několika surovin. Součástí většiny jídel jsou brambo-
ry, které se připravují na mnoho způsobů i jako hlavní 
jídlo s jednoduchou omáčkou z pepře a česneku.
 
Nejznámějším galicijským jídlem je určitě světoznámá 
tortilla de patatas, tj. tortila z brambor. Pochází z ga-
licijské oblasti Betazos a pouze zde ji umějí podle slov 
Galicijců správně připravit. Velmi oblíbeným jídlem 
je v současnosti i „galicijská chobotnice“, kterou každý 
kuchař upravuje po svém, tradičně se vaří v měděném 
hrnci a servíruje na dřevěné míse nakrájená na malé 
kousky. K oblíbeným pokrmům patří i krabi. Z masa 
v Galícii preferují vepřové, dle kulturní tradice se 
z prasete spotřebovává úplně vše – od ocasu až po hla-
vu včetně všech vnitřností a krve. Z vepřového masa 
se připravuje i sváteční karnevalový pokrm, a dokonce 
zde mají „slavnost soleného vepřového“ (La fi esta de 
cerdo salado). K typickým jídlům patří galicijská em-
panada, tedy slaný štrúdl, který se nejčastěji plní zelím, 
rybami, vepřovým masem nebo jenom bramborami. 
Klasickým dezertem jsou slané palačinky, které pokud 
jsou připravovány u příležitosti porážky prasete, mo-
hou obsahovat prasečí krev. V hlavním městě se peče 
slavný mandlový koláč ozdobený typickým křížem. 
K jídlu se nejčastěji nabízí místní víno, které je vynika-
jící kvality. Oblíbené jsou i likéry. Likéry „aguardiente“ 
a „orujo“ se podávají hořící s citronem a s cukrem.  ■   

SOŇA GULLOVÁ, autorka působí na VŠE Praha

hodnout na kompromisu. Probírané otázky vždy posu-
zují ze dvou stran – z té špatné i z té dobré. V průběhu 
jednání se často dopodrobna vyptávají, snaží se získat 
co nejvíce informací, na položené otázky odpovídají 
protiotázkami. Galicijci v porovnání s obyvateli jiných 
částí Španělska neradi cestují, dávají vždy přednost 
jednání doma a umí toho správně využít.

V Galícii přetrvává zejména v odvětví mezinárodního 
obchodu mužská přesila. Ženy obchodují (prodávají 
a nakupují) maximálně na místních tržištích, v klasickém 
business světě (fi nanční služby, ekonomie, mezinárodní 
obchod atd.) se nevyskytují. V minulosti ženy nepraco-
valy většinou vůbec, pokud dnes náhodou žena pracuje 
na významnější pozici např. ve fi rmě, očekává se, že svůj 
podnik bude adekvátně reprezentovat. Pokud přijede 
na jednání do Galície ze zahraničí žena, pak pouze jako 
člen týmu, rozhodně není vhodné, aby tým vedla.
 
Na závěr jednání se vyměňují dárky. Dárky vysoké 
hodnoty však vhodné nejsou. Stačí Becherovka, suve-
nýr zobrazující Prahu (nebo jiné místo v ČR), sklářský 
či jiný řemeslnický výrobek. Galicijci často darují ně-
který z oblíbených sýrů, nějaký druh kávového likéru, 
konzervovaný tuňák Bonito či turrón nebo porcelán. 

Galicijská kuchyně a zvyky při stolování
Galicijci jsou velmi pohostinní. Zaslouženě se tra-
duje, že v Galícii se vždy dobře najíte a ceny nejsou 
tak vysoké jako v jiných částech Španělska. Součástí 
obchodního jednání je vždy i pozvání do restaurace 
na oběd či večeři, které bychom však měly hned oplatit. 
Při dobrém osobním kontaktu můžete být pozváni 
do rodiny partnera, zpravidla na dobré jídlo a následné 
„la sobremesa“, což je často chápáno jako období pro 
pracovní komunikaci po stolování.

Galície je odpradávna zemí zemědělců, kteří díky 
příznivému klimatu a úrodné půdě pěstují a chovají 
kvalitní plodiny a hospodářská zvířata. Mnohé ze 

VŠUDYPŘÍTOMNÁ VÍRA

Téměř 70 % obyvatel Galície 
se hlásí k římsko-katolickému 
náboženství a jejich život je 
spojený se spoustou tradičních 
náboženských obřadů a svátků. 
Silně věřící jsou zejména ženy 
a starší lidé. Celá země je hustě 
poseta katolickými chrámy, 
kláštery, různými typy svatyní 
a vysokými kamennými kříži. 
Značný počet lokalit v Galícii má 
náboženský charakter a hraje 
tím velkou roli v cestovním 
ruchu. Jako příklad lze uvést 
Santiago de Compostela, které 
nejen Španělé, ale i většina 
Evropanů či Američanů považují 
za jedno z největších duchovních 
náboženských center světa spolu 
s Vatikánem a s Jeruzalémem. 
Na počátku křesťanské 
reconquisty (což je označení pro 
období, kdy se katolíci snažili 
o vytlačení Maurů z Pyrenejského 
poloostrova), která probíhala 
přibližně v letech 711–1492, 
byly v Santiago de Compostela 
nalezeny kosti svatého Jakuba. 
Svatý Jakub (Santiago) byl 
za války proti Maurům léčitelem. 
Dodnes je svatý Jakub uctíván 
a jeho symboly (kamenná mušle 
a charakteristický kříž sv. Jakuba) 
jsou v Galícii všudypřítomné. 

Galicijci jsou velmi hrdí na svoji zemi, 
kulturu, gastronomii.
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styl fi remní akce

mimo jiné vyplývá, že velikost a počet eventů ještě 
nemusí odrážet skutečný stav ekonomiky. 
Eventy se navíc dlouhodobě potýkají s tím, že na rozdíl 
od klasických reklamních kampaní, které se dají 
různými způsoby měřit, se špatně odhaduje jejich 
návratnost. O to pečlivěji fi rmy zvažují, jestli do eventů 
investovat. „Pokud máte v rozpočtu zdůvodnit výdaje 
na akci v řádu statisíců korun, chce to přesvědčivou 
argumentaci. Žádná ověřená data o návratnosti akcí ale 
neexistují,“ popisuje Tomáš Brázda jeden z problémů, 
se kterými se eventové agentury setkávají.
Potenciální výzvou pro české eventové fi rmy je pak také 
rostoucí zájem zejména slovenských agentur o český 
trh. Na druhou stranu je pravda, že i místní agentury 
pronikají do zahraničí, například do Německa. 

Máte nápad? Tak si pospěšte!
Náplň eventů zůstává v posledních letech podřízena 
ceně. Firmy buď požadují stejný objem služeb z hle-
diska počtu účastníků, nebo vystupujících umělců, ale 
za méně peněz, anebo eventy zmenšují a snaží se jejich 
kvalitu udržet. Stále platí, že všichni požadují, aby 
eventy byly nové z hlediska nápadu nebo provedení. 
„Obvykle se snažíme sahat do zahraničí a přivážet 
vystoupení nebo umělce, kteří tady ještě nebyli. Musíme 
být rychlí, protože v době internetu se doba, za kterou se 
jakákoliv novinka mezi lidmi rozšíří, neustále zkracuje,“ 
říká Tomáš Brázda. 

Nové možnosti nabízí moderní technologie, kdy se 
běžně jak na indoorových, tak na venkovních akcích 
uplatňují takzvané virtuální kulisy. Jestliže dříve platilo, 
že pódium bylo provedeno z klasických materiálů a de-
korací, dnes stage tvoří různě velké projekční plochy. 
Ty umožňují produkci nasimulovat jakýkoliv prostor, 
hrát si s barvami a se zvukem a vytvořit tak pro každou 
akci variabilní prostředí. Mimo jiné díky tomu odpada-
jí nálady na výrobu a skladování kulis a dekorací.  ■

MIROSLAV HONSŮ

Stejně jako v jiných položkách své marketingové 
komunikace se i v oblasti eventů fi rmy naučily žít 
s tím, že musí šetřit, vědí, co chtějí a co potřebují, 

a pochopitelně za to chtějí platit co nejméně peněz. 
Zadání jsou jasnější a například u akcí pro zaměstnance 
se snaží fi rmy alespoň část produkce pokrýt z vlastních 
zdrojů. Eventové agentury tak stále častěji na interní 
akce dodávají jen část služeb, většinou program. Pozi-
tivní zprávou pro tuto část marketingové komunikace 
ovšem je, že fi rmy akce pro své zaměstnance neruší, 
i když se je snaží maximálně zefektivnit nebo prolevnit.
I u eventů platí, že ten, kdo o sobě v době krize 
dává vědět, může získat v pozdějších letech značnou 
výhodu. Zřejmě i proto přibývá akcí, které lze označit 
za výroční. Dokonce i fi rmy, které běžně žádné eventy 
nepořádají, se k deseti nebo dvaceti letům působení 
na trhu hlásí právě touto formou.

Nicméně eventy přestávají být jen imageovou záleži-
tostí a místo velkých akcí pro několik set nebo tisíc 
lidí se fi rmy stále častěji snaží komunikovat s menšími 
skupinami a jít blíže k zákazníkovi, často přímo v místě 
prodeje. Typickým rysem poslední doby je zájem 
o organizování cílených eventů zaměřených na menší 
skupiny pro fi rmu klíčových zákazníků. Jde typicky 
o zahraniční cesty, kterých se účastní 20 nebo 30 osob. 

Opatrnost nadevše
Obor eventů je velmi citlivý na celkovou náladu 
ve společnosti, kterou významně ovlivňují zprávy 
v médiích. „Až na některé obory se firmám obec-
ně v Česku daří vcelku dobře, ale negativní zprávy 
o vývoji ekonomiky a v případě některých místních 
poboček velkých západních firem i zprávy z jejich 
mateřských centrál pochopitelně ochotu eventy pláno-
vat a financovat spíše podlamují,“ komentuje situaci 
v oboru Tomáš Brázda, majitel agentury Event 
Factory. Podle něj je to vidět například v bankov-
ním sektoru, kde se banky před svými klienty snaží 
chovat umírněně a zbytečně neprovokovat. Z toho 

Konference, fi remní 
večírky, prodejní akce 
nebo roadshow. Pesimisté 
předpokládali s příchodem 
krize jejich rychlý konec 
nebo aspoň radikální 
omezení. Nicméně trh se 
vzpamatovává a zakázek je 
poměrně dost – eventy se 
neruší, spíše se omezuje 
jejich rozsah. A klade se 
důraz na akce, které jejich 
organizátorům mohou 
potenciálně přinést peníze.

Večírek jen pro zvané

FIRMY PEČLIVĚ 
ZVAŽUJÍ, 

JESTLI DO EVENTŮ 
INVESTOVAT.
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styl golfové resorty

Vsadili jste na klubové členství. Jaký je vývoj 
vaší členské základny?
Vzhledem k tomu, na jakou cílovou skupinu se 

orientujeme, tak jsme velmi spokojení. Počet našich 
členů roste každoročně a na tomto pozitivním vývoji 
se podílí rezidenční výstavba v našem areálu i důvě-
ra, kterou naši členové mají v to, že jsou dodržovány 
podmínky, které jsme stanovili, tj. zejména opravdu 
velkorysé množství hracích časů, jež zde členové mají 
k dispozici, minimální omezení pro jejich hru a kvalit-
ní zázemí vyhrazené pouze jim.

Co všechno mohou hráči golfu členstvím ve vašem 
klubu získat?
Při zaplacení ročního hracího poplatku (platí se až 
od druhého roku členství) má člen samozřejmě bez-
platnou hru, ale také bezplatné využití golfového vozíku 
nebo troleje, míče na driving range (200 ks) a bezplatný 
vstup do wellness, tj. sauny, whirlpoolu, fi tness a venkov-
ního bazénu. Určitě zajímavá je i 40% sleva v restauraci 
a na ubytování v našem hotelu. Další výhody získávají 
také hosté člena, kterým je poskytována 50% sleva na fee. 
Stále častěji využívají naši členové i bezplatného proná-
jmu konferenčních prostor a také možnost prezentovat 
mezi ostatními členy své projekty, výrobky a služby. 

Jak funguje soužití klubu s městem Beroun 
a s dalšími partnery?
Profi lujeme se jako areál určený především pro členy, 
a proto jsme nenalezli vždy pochopení mezi místními. 
U nás si stále ještě mnoho lidí myslí, že všichni mají 
na všechno jakýsi automatický nárok. Což v našem 
případě opravdu neplatí. Na druhou stranu jsou zejmé-

na ve vedení města lidé, kteří si uvědomují, jak vý-
znamnou roli pro město takový výlučný golfový areál 
může hrát. Naše hřiště navštěvuje mnoho významných 
osobností a v prostorách klubového domu pořádáme 
i veřejnosti přístupné společenské akce, zejména vý-
stavy obrazů a fotografi í významných umělců. V rámci 
golfového incomingu spolupracujeme s golfovými hřiš-
ti Albatross a Dýšina, se kterými jsme vytvořili projekt 
Via Carolina, a věříme, že bude úspěšný a přiláká 
na Berounsko další golfové turisty ze zahraničí.

Jaké akce pro své členy chystáte v nejbližším 
období?
Jsme poměrně konzervativní, a tak je v našem klubu 
za těch pět let již poměrně ustálený kalendář společen-
ských a sportovních akcí, kterých pořádáme poměrně 
hodně. Z rozvojových projektů bych zmínil dva – ve spo-
lupráci se skupinou našich členů chystáme tenisové kurty, 
které bychom v příštím roce již chtěli konečně postavit. 
A v okolních lesích projektujeme areál single trails, který 
by měl uspokojit velkou poptávku, která se zde v souvis-
losti s tímto novým cyklistickým odvětvím objevila.

Jaká je vaše dlouhodobá vize, kam byste chtěli 
klub vést?
Naším cílem bylo, je a vždy bude vytvořit klub, kde se 
ve fi nále 400–500 našich členů bude skutečně cítit jako 
doma, kde budou mít pocit, že jsou oni těmi, pro které 
je zde personál areálu a kterým se snažíme vybudovat 
co nejlepší podmínky pro jejich hru, negolfové spor-
tovní aktivity a vzájemná setkávání.  ■

KAREL HOSTKA

Golfový areál v Berouně láká na výlučnost
V rámci golfového incomingu spolupracujeme s golfovými hřišti Albatross a Dýšina, se kterými jsme vytvořili projekt 
Via Carolina. Věříme, že bude úspěšný a přiláká na Berounsko další golfové turisty ze zahraničí, říká v rozhovoru 
pro časopis Komora.cz prezident Beroun Golf Clubu Vojtěch Matějček.

VOJTĚCH MATĚJČEK

Prezident Beroun Golf Clubu

BEROUN GOLF RESORT

Neveřejný resort s 18jamkovým 
mistrovským hřištěm nedaleko 
Prahy zasazený do nedotčené 
přírody s výhledem na hřebeny 
Brd, křivoklátské lesy a do údolí 
Berounky. Kromě svých členů 
a jejich hostů je otevřen již jen 
pro zahraniční návštěvníky, 
ubytované hosty a účastníky 
sportovních a společenských 
akcí, pořádaných klubem. 
Orientace na individuální hráče 
a minimum golfových turnajů 
zajišťuje dostatek hracích 
časů prakticky v kterýkoli den 
v týdnu.

Foto: Aleš Funke

Foto: archiv
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tor Jikov a Kalma zůstával v jeho čele i v době transfor-
mace na akciovou společnost. Bylo to velmi kompliko-
vané období – fi rma se kvůli snížené poptávce odběratelů 
ocitla v jedné z nejsložitějších situací od založení v roce 
1899. Kalma tehdy správně vsadil na nasazení nových 
technologií a získání silného investora.

Když se o Ludvíka Kalmu začala počátkem 90. let 
zajímat mladoboleslavská škodovka, byl jedním z nej-
zkušenějších odborníků a manažerů v zemi. Samotná 
automobilka právě přecházela pod křídla silného 
německého koncernu Volkswagen Group, což je dodnes 
hodnoceno jako jeden z nejúspěšnějších počinů první 
fáze privatizace tehdejších státních podniků a ukázkový 
příklad ekonomické transformace po listopadu 1989. 
Ludvík Kalma přišel do funkce předsedy představenstva 
nově transformovaného podniku v dubnu 1991 a stal se 
tak jedním z vrcholových manažerů, kteří od počátku 
určovali další strategii fi rmy.

Je to dějinný paradox – Ludvík Kalma byl du-
chovním otcem Octavie, od níž si sliboval návrat 
mladoboleslavské automobilky mezi silné světové 

značky automobilového průmyslu. Octavia se mu 
tak stala doslova osudnou. Do Mladé Boleslavi přišel 
Jihočech, rodák z Hluboké nad Vltavou, v roce 1991. 
Tehdejší automobilový koncern Škoda Mladá Boleslav 
přecházel pod německý Volkswagen Group a čerstvý 
padesátník Kalma se se vší vervou pustil do slučování 
české a německé fi remní kultury a systému řízení.

Odborník a manažer
Zkušenosti měl značné. Jako vystudovaný technik – 
v 60. letech absolvoval Strojní fakultu Vysoké školy 
strojní a elektrotechnické v Plzni – znal strojařinu 
od základů. Jeho srdeční záležitostí byl českobudějovický 
Motor, kam nastoupil hned po střední škole. Prošel 
v něm hned několika profesemi, nakonec se v roce 1986 
stal jeho ředitelem. V roce 1989 se Motor změnil na Mo-

Podzim roku 1996 byl pro mladoboleslavskou Škodovku mimořádně významný. Hned 3. září se začala vyrábět 
Škoda Octavia, díky které se česká automobilka přinejmenším v evropském měřítku posunula mezi výrobce, 
s nimiž je nutné počítat. O necelé tři měsíce později však klíčový český podnik zasáhla zdrcující zpráva: v jedné 
z prvních Octavií při autonehodě zemřel předseda představenstva Škody Auto Ludvík Kalma. 
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KALMOVA OCTAVIA SE 
VYRÁBĚLA DALŠÍCH 

TÉMĚŘ 14 LET 
A POSLEDNÍ 

VYROBENÝ KUS 
NESL NEUVĚŘITELNÉ 

VÝROBNÍ ČÍSLO 
1 442 126.

Ludvík Kalma
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Cesta k Octavii
Největší česká automobilka v době Kalmova nástupu 
do funkce spoléhala na Škodu Favorit a její kombi verzi 
Forman, tedy auta vyvinutá ještě v podmínkách „reál-
ného socialismu“. Existovaly i plány na modernější Ško-
du Felicia (začala se vyrábět v roce 1994), která ovšem 
svou koncepcí stále zčásti z favorita vycházela. Přelom 
nastal v roce 1996, kdy Kalmou vedená automobilka 
po pečlivých přípravách představila Škodu Octavia. 

Šlo o průlomový krok, kterým se značka Škoda po desít-
kách let vrátila do povědomí veřejnosti na západ 
od našich hranic a všimli si jí i motorističtí novináři. 
Reálným výsledkem jejich zájmu bylo čtvrté místo 
v prestižní anketě Car of the Year 1997. Před Octavií se 
tehdy umístily Volkswagen Passat, Ford Ka a vítězný 
Renault Mégané Scénic. Novou Octavii podpořil 
i tehdejší prezident Václav Havel, když se v ní projel při 
slavnostním otevření nové výrobní haly M13 v Mladé 
Boleslavi. Je pravda, že Kalma byl z pozice průmys-
lového odborníka jedním z Havlových konzultantů.
Pro Ludvíka Kalmu byl zájem o Octavii potvrzením 
jeho manažerských schopností. V automobilce měl 
na starosti strategický rozvoj značky a byl i její tváří 
při jednáních na nejvyšší úrovni i směrem k veřej-
nosti. Zároveň musel čelit počáteční nedůvěře 
části vedení mateřského německého koncernu, který 
v autech z Mladé Boleslavi zpočátku viděl potenciální 
konkurenci svým vlastním modelům.

Kamion přes cestu
Kalma byl z Octavie nadšený a pochopitelně hned, jak to 
bylo možné, začal v novém modelu sám jezdit. Octavie 
se začaly vyrábět 3. září 1996 a jeho vůz patřil k prvním 
vyrobeným kusům. Šlo o model v luxusním provedení 
SLX a státní poznávací značkou s písmenem F, pro niž 
neplatil rychlostní limit na silnici ani na dálnici. Kalma 

toho často využíval při cestách do práce – nadále bydlel 
v Hluboké nad Vltavou a do Mladé Boleslavi dojížděl.
Stejně tomu bylo i osudného večera 24. listopadu 1996. 
Kalmova Octavia se řítila rychlostí kolem 160 km/hod. 
po silnici první třídy číslo 3 směrem na Soběslav 
a Tábor. Ve 20.10 se před Kalmou poblíž Horusic 
zničehonic v křižovatce objevil stojící tahač s nákladem 
dřeva. Kamion měl nefunkční brzdy a Kalma již 
nestačil zareagovat. I přes vylepšené bezpečnostní 
prvky se přední část Kalmova vozu po nárazu do kami-
onu zdemolovala až po sedadlo řidiče. Do nehybného 
auta vzápětí zezadu narazil Peugeot 405. Ludvík Kalma 
utrpěl vážné zranění hlavy a na místě zemřel.

Vyšetřování nehody od počátku provázely nejasnosti 
a objevily se i spekulace o úmyslném nastražení kami-
onu přes cestu. Kalma byl v té době mimo jiné předse-
dou Sdružení automobilového průmyslu a viceprezi-
dentem Svazu průmyslu a dopravy a vystupoval proti 
praktikám některých dovozců ojetých automobilů. 
Ministrem vnitra nařízené opakované prověřování 
příčin nehody ale tyto domněnky nepotvrdilo. Jisté je, 
že Kalma nebyl v době nehody pod vlivem alkoholu. 
Paradoxně šlo zřejmě o vůbec první smrtelnou nehodu 
nové Octavie, která se teprve nedávno začala prodávat.
Mladoboleslavská automobilka tak přišla o vyni-
kajícího odborníka, vyjednavače a vizionáře. Jeho 
kolegové a přátelé na něj vzpomínali jako na přímého, 
kamarádského člověka, zapáleného šachistu a nad-
průměrného hráče hokeje a tenisu. Jeho nástupcem se 
stal Vratislav Kulhánek, který mladoboleslavskou ško-
dovku řídil do roku 2004. Jím také skončila éra českých 
top manažerů ve vedení fi rmy. Kalmova Octavia se 
vyráběla dalších téměř 14 let a poslední vyrobený kus 
nesl neuvěřitelné výrobní číslo 1 442 126.  ■

JAKUB PERGNER

OTEC OCTAVIE

Ludvík Kalma se narodil 9. října 
1941 v Českých Budějovicích, 
celý život ale bydlel v Hluboké 
nad Vltavou. Po střední 
škole nastoupil v roce 1960 
do národního podniku Motor 
České Budějovice. V letech 
1961 až 1966 studoval Strojní 
fakultu Vysoké školy strojní 
a elektrotechnické v Plzni, ale 
svému prvnímu zaměstnavateli 
zůstal věrný – v podniku pracoval 
jako vývojový pracovník a vedoucí 
metalurg. Nakonec se v roce 
1986 stal ředitelem. O tři roky 
později byl zvolen ředitelem 
nového státního podniku Motor 
Jikov. V prosinci roku 1990 se stal 
prvním předsedou představenstva 
Motor Jikov, a. s. Následující rok 
odešel do Škody Mladá Boleslav. 
Zahynul 24. listopadu 1996 při 
autonehodě poblíž jihočeských 
Horusic. Prezident Miloš Zeman 
letos 28. října ocenil Ludvíka 
Kalmu Medailí Za zásluhy 
1. stupně, konkrétně za zásluhy 
o stát v oblasti hospodářské. 
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224 stran, vázaná 339 Kč

PRIORITY ŘEDITELE (3922)
– Ovládněte umění, jak přežít na vrcholu

Neil Giarratana

Kniha poskytuje odborné, cen-
né a praktické rady a postřehy 
pro začínající vedoucí, výkonné 
úředníky a generální ředitele 
nebo manažery, které jsou pod-
pořeny skutečnými příběhy. Neil 
Giarratana vás vezme do úřadu 
výkonného ředitele a ukáže vám 
jeho nejvyšší priority – dostat to 
pravé jednoduše a účinně! Ma-
puje klíčové oblasti, které musejí 
být zpracovány dobře a s inte-
ligencí, a podrobně vysvětluje, 
jak na to. 

216 stran, brožovaná 349 Kč

Ann Handley, C. C. Chapman

Kniha vás naučí, jak  probudit 
zájem o vaše produkty či služ-
by a propagovat vaši fi rmu 
pomocí nových médií na inter-
netu a pomůže vám s rozvo-
jem marketingového obsahu, 
na kterém lidem záleží. Vychází 
z případových studií společnos-
tí, jež úspěšně šíří své myšlenky 
on-line, a využívá je k posílení 
důvěryhodnosti a k vybudování 
loajální zákaznické základny.

368 stran, brožovaná 419 Kč

SPOLEČNOST S RUČENÍM (2376) 
OMEZENÝM 

JAK VYTVOŘIT (3971)
blogy, podcasty, videa, e-knihy, webináře,
kterým vaši zákazníci podlehnou 

Ing. Pavel Běhounek

Publikace obsahuje praktické 
řešení situací běžně se vyskytu-
jících v s. r. o., např. rozdělování 
zisku, odměňování společníků 
a jednatelů, povinnosti jed-
natele ve vztahu k účetnictví, 
poskytování zápůjček společní-
ky. Řeší však i situace vyskytu-
jící se ve společnostech pouze 
sporadicky, např. majetkové 
vypořádání společníků, převod 
či dědění podílu. Situace jsou 
řešeny včetně daňových a účet-
ních souvislostí.
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Každý den mi do fi remního e-mailu přijde mini-
málně jedna nabídka na zázračné zhodnocení 
prostředků. Škála nápadů je bezbřehá, od podílu 

na fi lipínských větrných elektrárnách přes nájem z rezi-
denčních projektů v centru Prahy až po sázku na začí-
nající perspektivní fi rmy, tedy start-upy. Každá z nich se 
předhání v očekávaných nebo ještě hůře garantovaných 
výnosech na úrovni dvanácti, patnácti, ale i dvaceti pro-
cent. Jak se má člověk v tak široké nabídce vyznat?

Nutno podotknout, že doba se změnila alespoň v tom, 
že již není většina nabídek spojena s investičním zlatem 
či diamanty, což dává potenciálním investorům možnost 
volby. A myslím, že je rozumné, zvlášť dnes v době téměř 
nulových úrokových sazeb, nenechat peníze pouze ne-
činně ležet na bankovních účtech a zkombinovat spořicí 
produkty s investičními. Češi jsou obecně velmi spořivý 
národ, bohužel značné procento lidí nechává prostředky 
na běžném účtu za tzv. kladnou nulu, případně kdysi 
dávno převedli své peníze na spořicí účet s relativně vy-
sokým úrokem a dnes možná ani netuší, kam až spadla 
jejich úroková sazba. Část rizikověji laděných klientů 
spoří v kampeličkách. Začali v jedné, a když zkrachovala, 
šli do druhé a tak pořád dokola. Upřímně řečeno, proč 
by to nedělali, když jim stát (zatím) dává stejné garance 
jako v případě bankovních depozit? Co ale dělat, pokud 
vám nestačí aktuální sazby? Není investice zbytečné 
riziko a má vůbec smysl přemýšlet o investování, pokud 
nemám k dispozici statisíce?

Rozhodně to smysl má a vůbec není pravda, že in-
vestovat mohou pouze lidé s velkými přebytky. Nelze 
popřít, že čím více volných prostředků máte, tím širší 
je výběr produktů. Pokud nemáte volné jednotky 
milionů, těžko dosáhnete na korporátní směnečné 
programy nebo fondy kvalifi kovaných investorů, které 
je ze zákona možné nabízet pouze velkým investorům. 
Na druhou stranu i s menším objemem prostředků 
můžete investovat do akcií, dluhopisů či komodit, a to 
např. prostřednictvím podílových fondů, které za vás 
řeší nejen minimální vstupní objemy, ale i diverzifi kaci 
rizika. Právě pro menší investory dává smysl investo-
vat pravidelně, každý měsíc si část prostředků odložit 
a zainvestovat. Dejte si však velký pozor na poplatky, 
zejména pak na tzv. předplacené poplatky. 

Setkal jsem se s lidmi, kteří v dobré víře uzavřeli 
smlouvu na pravidelnou investici a teprve po dvou 
letech pravidelného odesílání prostředků zjistili, že 
doposud nezainvestovali ani korunu, neboť veškeré 
prostředky se strhly na poplatky budoucích nákupů.

Do čeho investovat?
V prvé řadě využijte selský rozum. Pokud vám nějaká 
společnost (a je vlastně jedno, jakou činností se zabý-
vá) nabízí garantované zhodnocení 20 % ročně, ptejte 
se sami sebe, proč to dělá. Proč vám někdo dobrovolně 
garantuje dvacetiprocentní výnos v době, kdy mezi-
bankovní úrokové sazby jsou téměř nulové? Je to proto, 
že je schopný vydělat dvojnásobek a rád se s vámi 
rozdělí? Nebo je to proto, že mu nikdo jiný levněji ne-
půjčí? Půjčil byste vy sousedovi rodinné úspory za slib, 
že vám za rok vrátí o dvacet procent více, a pokud ano, 
nechtěl byste nějaké záruky?  

Snažte se zjistit, kdo stojí za vlastní investiční myšlen-
kou. Je rozdíl, jestli člověk, kterému důvěřujete, který 
by vás nikdy vědomě neoklamal, je „pouhým“ prodej-
cem investičního instrumentu nebo i jeho tvůrcem, 
a pokud „A“ je správně, pak nespoléhejte pouze na jeho 
kredibilitu, ale chtějte vědět více.

Snažte se pochopit mechanismus každého produktu, 
za jakých okolností dosáhne očekávaného výnosu a co 
tomu může naopak zabránit. Pokud vám toto bankéř 
nebo investiční poradce není schopen vysvětlit, jděte 
od nabízeného produktu dál. 

A nikdy nesázejte na jednu kartu. Pokud se rozhodnete 
investovat například do korporátního dluhopisu, nedá-
vejte všechny prostředky jednomu emitentovi. Diverzifi -
kujte, rozložte riziko. 

Přestože investiční poradenství je v Čechách téměř 
sprosté slovo a fi nanční gramotnost některých poradců 
je velmi diskutabilní, neházejte všechny do jednoho 
pytle a nechte si poradit. Jsem přesvědčen, že lze na-
lézt člověka, který vám dokáže navrhnout investiční 
portfolio tak, aby vyhovovalo nejen vašim představám 
a požadavkům, ale i typu vaší osobnosti a vašemu 
rizikovému profi lu.  ■ 

KAREL JANEČEK » MARTA SLÁNSKÁ » OLEG SPRUŽINA » ALEŠ DUDÁK » TOMÁŠ HOLOMOUCKÝ » FILIP HUMPLÍK » DUŠAN DUDA

O investiční odvaze
Nesmiřte se s kladnou nulou na bankovních účtech a nestyďte se zeptat, 
jaké jsou jiné možnosti. Investovat dává smysl, je ale nutné jednat s rozmyslem, 
rozumět rizikům a nesázet vše na jednu kartu.

Ing. DUŠAN DUDA

Je jednatelem a spolumajitelem 
společnosti DB fi nance. V roce 
1995 získal makléřskou licenci 
na obchodování s cennými 
papíry a stal se jedním z prvních 
českých licencovaných makléřů. 
Cenným papírům se věnoval 
i při svém ročním zastavení 
v korporátní sféře, kdy měl 
v tehdejším Českém Telecomu 
na starosti emisi akcií/GDR 
na londýnské burze. V roce 1999 
nastoupil do ING Private Bank, 
kde se věnoval obchodování 
a správě investičních portfolií pro 
klienty privátního bankovnictví. 
O čtyři roky později vyměnil 
privátní klientelu za korporátní 
a přešel do ING Bank 
na oddělení Finančních trhů 
(Treasury), kde se zabýval 
obchodováním s cizími měnami, 
komoditami a fi nančními 
deriváty, jakož i tvorbou 
zajišťovacích a investičních 
strategií pro největší lokální 
a nadnárodní společnosti.
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