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Milé kolegyně, vážení kolegové, 
 
první číslo letošního zpravodaje je věnováno především průběhu valné hromady 
Asociace a k ní příslušným materiálům. 
 
Nicméně mi dovolte, abych Vás seznámila s některými novými aktivitami AEM. 
Jak jste někteří z vás zaznamenali, na začátku roku 2010 se AEM zajímala o 
možnost získání dotací ze Sociálního fondu EU, speciálně z výzvy č. 52, která 
byla vypsána pro asociace a oborová sdružení. Oslovili jsme společnosti, které 
dle našeho názoru splňovali podmínky oprávněného příjemce dotace s nabídkou 
možnosti vzdělávání jejich zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že podmínky výzvy 
byly postaveny tak, že 60 % objemu financí by muselo být věnováno obecně 
manažerskému typu vzdělávání a pouze 40 % speciálním energetickým kurzům, 
nenašlo se mezi členy AEM dostatek zájemců o kurzy obecného charakteru. 
Proto jsme usoudili, že riziko toho, že žádost podáme, dotaci obdržíme, ale 
nebudeme schopni naplnit velmi přísná kriteria vnitřní struktury rozpočtu je 
příliš vysoká. Nejhorší varianta, která by mohla nastat – tj. vracení peněz by 
mohla být pro AEM likvidační. Proto jsme od záměru podat žádost o dotaci 
ustoupili.  
 
Jak jste možná zaznamenali, nastal problém s připojováním obnovitelných 
zdrojů do ES ČR. Tento problém je široce diskutován jak v odborných kruzích, 
tak zejména v různých médiích. AEM se stala diskusní platformou, na které se 
zástupci Asociací  FVE, VTE, biomasy, distributorů, provozovatele přenosové 
soustavy a zástupci státní správy, kterých se daná problematika přímo dotýká 
(MPO a ERÚ) pokouší tento problém prodiskutovat a vzájemně si vyjasnit svá 
stanoviska. První kulatý stůl proběhl dne 11. března 2010 a druhý chystáme na 
27. dubna 2010.  Doufáme, že naše aktivita pomůže sblížit vyhraněné názory 
všech zúčastněných. 
  
 

 

 

 
 
Bc. Zuzana Šolcová 
Výkonná ředitelka 
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Program 
 

20. řádné valné hromady AEM, 
 

konané dne 
 

3. března 2010, od 15.00 h 
v  Kongresovém centru Kolonáda 

v Lázních Poděbrady 
 
 

Program valné hromady: 

1) Zahájení valné hromady  
 Ing. Bohuslav Bernátek, Prezident AEM 
 

2) Volba řídícího Valné hromady - Navržen Ing. Karel Šimeček, MBA, 
Viceprezident AEM 
Ing. Bohuslav Bernátek 
 

3) Volba návrhové komise, skrutátorů a ověřovatelů zápisu 
Předsednictvo navrhuje následující složení: 
- návrhová komise:  Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc, MBA, Ing. Luděk 
Piskač   
- skrutátoři: Dana Hejnyšová, Marie Rejzková      
- ověřovatelé zápisu: Ing. Ludmila Vrbová, Ing. Zdeněk Fousek 
- zapisovatel: Marie Rejzková  
 

4) Zpráva o činnosti AEM v roce 2009, plán činnosti na rok 2010 
 Ing. Bohuslav Bernátek, Prezident AEM 
 

5) Zpráva o hospodaření AEM v roce 2009 a návrh rozpočtu na 2010 
   Ing. Marta Ptáčková, Hospodářka AEM 
 

6) Zpráva dozorčí rady AEM 
  Ing. František Plecháč, Předseda dozorčí rady AEM  
 
7) Různé 

 
8) Usnesení valné hromady 

 
9) Závěr valné hromady 

Ing. Bohuslav Bernátek, Prezident AEM 
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Přílohy: 
 

1. Zpráva o činnosti AEM za rok 2009 
 

2. Zpráva o hospodaření za rok 2009 

3. Výrok nezávislého auditora 

4. Účetní uzávěrka 

5. Zpráva Dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2009 

6. Plán činnosti na rok 2010 

7. Finanční plán na rok 2010 
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Zpráva o činnosti AEM za rok 2009 
 

  Činnost probíhá podle návrhu plánu činnosti na rok 2009 a usnesení valné hromady a odvíjí 

se podle aktuální situace v legislativě, na trhu s energií a dalších důležitých vlivů v energetice. 

 

 Spolupráce se státními orgány, energetickými organizacemi ČR a mezinárodní 

spolupráce  

 Nadále probíhala dobrá spolupráce se státními orgány. AEM zůstala připomínkovým 

místem k energetickým zákonným a podzákonným normám pro MPO s rozšířením na ERÚ, 

ČEPS, MŽP a MF. Připomínkování je věnována velká pozornost. Pokračujeme v další 

spolupráci se zájmovými energetickými organizacemi ČR a mezinárodní spolupráce AEM s 

VIK, ASENEM SR, IFIEC Europe.  

 

Hlavní oblasti činnosti 

Legislativa: AEM se zúčastnila připomínkování Pravidel Trhu s elektřinou a dalších  

Pokračovala spolupráce se společností ENA o poradenství v oblasti plynu.  SVSE je 

účastníkem v pracovní skupině cenotvorby při EGÚ Brno. 
AEM se zúčastnila pokračování projednávání možnosti tzv. Dobrovolných dohod v oblasti snižování emisí za 

účasti HK, MPO, MŽP a MF.   

 
Hospodářská komora. Spolupráce s HK běží po neformální stránce několik let – dostáváme k dispozici návrhy 

legislativy k připomínkám, stanoviska HK. Energetická sekce HK zve AEM na jednání s orgány státní správy. 

 

Spolupráce se školami: Volitelný předmět Obchodník s elektřinou probíhá již II. rokem na TÚ 

Ostrava, AEM se podílí na přednáškách.  V jednání je spolupráce s FEL ČVUT o Generální 

dohodě o spolupráci. Dle posledních informací je Dohoda podepsána děkanem FEL. 
 

Členská základna:  

AEM měla ke dni  31.12.2009 113 kolektivních, 140 individuálních členů a 10 čestných členů.  

Bohužel, smutnou zprávou je, že jeden z čestných členů a první ředitel AEM Ing. Václav 

Šimůnek v lednu 2010 zemřel. Členství zrušilo v průběhu roku 2009 18 kolektivních a 6 

individuálních členů, nicméně tato zrušení byla částečně vykompenzována vstupem 5 nových 

kolektivních a 6  individuálních členů.  

Předsednictvo 10 členů, Ing. Hájková a Vala rezignovali 

 

Akce AEM a SVSE.   

V 1. čtvrtletí byl uspořádán 1 seminář a jedna výroční konference: 

Seminář k výroční schůzi SVSE a XIII. Jarní konference v Poděbradech. Semináře byly 

úspěšné, byť na konferenci se projevily dopady ekonomické krize v podobě menší účasti 

posluchačů. 
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Ve 2. čtvrtletí bylo uspořádáno 6 seminářů – Novela Energetického zákona, Problematika 
integrace obnovitelných zdrojů energie do energetických sítí ve spolupráci s Enviros, s.r.o.,  
Projekt zelená úsporám, Plyn pro oprávněné zákazníky, Pohled na současné problémy 
energetiky z pohledu PPS -  ve spolupráci s ČEPS, a.s. a Vyhláška o stavech nouze 
v elektroenergetice. 
 

Ve 3. čtvrtletí proběhly 4 semináře: Implementace 3. energetického balíčku, uzavřené 
setkání zákazníků se společností ATEL, Obchodovanie s elektrinou a podpornými službami 
cestou bilančních skupin - skúsenosti zo Slovenska a  Plyn - setkání skupiny "35". 
 
Ve 4. Čtvrtletí proběhlo 11 seminářů a výroční Podzimní konference. 7 seminářů, které byly 

na téma Úspory energie v bydlení a konaly se v Karlových Varech, Plzni, Ústí nad Labem, 

Brně, Zlíně, Ostravě a v Českých Budějovicích, dále XII. Podzimní konference na téma Návrh 

aktualizace SEK, která měla velmi kladné ohlasy. Navštívilo ji cca 30 novinářů včetně České 

televize a v jejím průběhu se konala i tisková konference ministra průmyslu a obchodu. SVSE 

uspořádalo 3 semináře: Další setkání skupiny "plynařská 35", seminář k průběžným 

výsledkům pracovní skupiny při EGÚ Brno a seminář k cenám elektřiny. Posledním 

seminářem roku 2009 byl – jako každý rok  - tradiční seminář ve spolupráci s ERÚ – 

Komentáře k cenovým rozhodnutím. 

Celkem tedy AEM zrealizovala v roce 2009 22 seminářů a 2 výroční konference.. 

  

 Chod sekretariátu.  Všechny akce jsou zajištěny standardně, právě tak, jako plnění 

dalších úkolů vyplývajících z usnesení valné hromady i úkolů předsednictva AEM.  V průběhu 

roku došlo ke změnám v personálním obsazení sekretariátu AEM. Hlavní změnou bylo snížení 

počtu zaměstnanců sekretariátu ze 4,5 na 3,5 pracovníka. 

 

Financování AEM.  

Ve II. Q. přišel na účet AEM příspěvek z programu EFEKT. Příspěvek byl přiznán na Podzimní 

konferenci ve výši 150.000 Kč a po 60.000 Kč na 7 seminářů Úspory energie v bydlení; celkem 

tedy činil příspěvek z programu EFEKT 570.000,- Kč. Bez tohoto příspěvku by nebylo možné 

zrealizovat semináře na téma Úspory energie v bydlení v 7 krajských městech. 

V prosinci 2009 jsme začali prozkoumávat možnost získání dotace ze SF EÚ, proběhla první 

jednání. Nicméně zájem o školení zaměstnanců kolektivních členů AEM není tak velký a 

proto bude muset AEM od záměru pokusit se tuto dotaci získat upustit. Hrozí riziko, že 

nenaplníme počet účastníků a AEM bude muset vracet část dotace a případně platit pokutu. 

 

V Praze, dne 24.2.2010 

 

    

Zpracovala:   Bc. Zuzana Šolcová 

           Výkonná ředitelka  
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Výtah ze zprávy o činnosti SVSE v roce 2009 

 

Činnost Sdružení je trvale soustředěna na plnění základního poslání: Prezentace, 
zastupování a obhajoba zájmů průmyslových spotřebitelů energií na všech úrovních 
ekonomického, politického i společenského života. 

Forma: Organizace připomínkových řízení k legislativním normám; díky úzké spolupráci s HK 
ČR máme možnost účasti i v MPŘ. K tomu je průběžně veden a aktualizován dokument 
Přehled energetické legislativy. Za velice důležitou považujeme účast v pracovní skupině 
cenotvorby (regulované ceny služeb v elektroenergetice) při EGÚ Brno. 

K informování členské základny slouží webové stránky a vlastní semináře. 

Postoje SVSE jsou prezentovány jeho představiteli na konferencích a seminářích jiných 
organizátorů. 

Kompletní informace o činnosti je patrna z webové stránky http://www.aem.cz/svse 

Konkrétní specifika roku 2009: 

• Spolupráce při přípravě Státní energetické koncepce ČR 

• Uplatnění názoru průmyslových spotřebitelů při formování české energetické 
legislativy; aktuálně Stavy nouze v elektroenergetice a plynárenství 

• Spolupráce při formulaci zásad Energetického regulačního úřadu pro 3. regulační 
období 

• Spolupráce při tvorbě cenových rozhodnutí 

• Reakce na aktuální problémy v energetice 

• Ovlivňování rozhodování nejvyšších orgánů EU prostřednictvím IFIEC EUROPE 

• Tvorba přehledu cen elektřiny pro velkoodběratele 

• Trvalé poskytování aktuálních informací členské základně 

• Individuální pomoc členům při jednání s orgány státní správy, zejména v případech, 
kdy si odběratel přeje zůstat v anonymitě 

 

Potěšitelné je, že se nenaplnila obava z masivního úbytku členské základny. Některé firmy 
sice členství ukončily, ale naopak vstoupili dva noví členové.  

Z ekonomického posouzení vyplývá, že průměrné zhodnocení prostředků vynaložených na 
členství v SVSE představuje řádově tisíce až statisíce procent. 
 

V Praze dne 12.1.2010 

Zpracoval: Ing. Luděk Piskač 

Tajemník Sdružení velkých spotřebitelů energie 
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Zpráva o hospodaření AEM v roce 2009 
 
Hospodaření AEM vykázalo v  roce 2009 kladný hospodářský výsledek výši 669 226,- Kč. 
 
Rozpočet pro rok 2009 byl odsouhlasen valnou hromadou AEM jako vyrovnaný ve výši 4 568 
tis. Kč. Vyrovnanosti rozpočtu bylo dosaženo zvýšením plánu výnosů z akcí o 250 tis. Kč nad 
výši kalkulovanou na základě konkrétních plánovaných akcí. 
 
V hospodaření AEM došlo oproti plánovanému rozpočtu na rok 2009 k překročení jak na 
straně výnosů, tak nákladů. 
 
V části výnosů došlo k překročení plánovaného rozpočtu o 1 076 065 Kč (23,6 %).Velmi 
dobře se vyvíjel výběr členských příspěvků - byl překročen o 398 300 Kč. Výnosy za služby 
členům SVSE byly vyšší o 219 tis. Kč, tržby z prodeje služeb a reklamy byly dosaženy vyšší 
o 61 822 Kč, mimo plán byla získána podpora z programu EFEKT (vzdělávací akce) ve výši 
570 tis. Kč. 
 
Na straně nákladů došlo celkově k mírnému překročení plánu o 406 839 Kč (8,9%). Nejvyšší 
překročení vykázala položka ostatní služby, a to o 572 343 Kč. Toto zvýšení zahrnuje služby 
spolupracujících společností při pořádání vzdělávacích akcí v krajských městech, na které 
byla získána dotace z Programu EFEKT 2009 a smlouvami na konzultační služby potřebné 
pro jednání o legislativních změnách se státními institucemi. Toto překročení bylo částečně 
kompenzováno zvýšením příjmů v oblasti služeb a reklamy a příjmů za služby členům SVSE. 
Odměny přednášejícím byly překročeny o 444 351 Kč, což také souvisí se vzdělávacími 
akcemi, na které byla získána podpora z programu EFEKT 2009.   
Další významnější překročení nákladů zaznamenala položka kancelářské potřeby a reklamní 
materiál o 51 934 Kč z důvodu potřeby dokoupení nutného kancelářského vybavení a položka 
odpisy o 10 868 Kč, a to z důvodu změny účetní metodiky. V ostatních položkách byly 
dosaženy úspory, zejména v nákladech na občerstvení na akcích (úspora 271 618 Kč), 
nájemné při akcích (úspora 141 017 Kč), poštovné 49 710. Nebyly čerpány náklady na 
tlumočení. 
 
K 31.12.2009  činil stav bankovních účtů  2 316 601,55 Kč, hotovost v pokladně činila 2 292 
Kč, ceniny (stravenky a poštovní známky)  19.600, Kč. 
 
Hospodaření AEM bylo průběžně v roce 2009 kontrolováno ve spolupráci s auditorkou Ing. 
Belejovou.  
Uzávěrka byla auditována Ing. Zdeňkou Belejovou, akreditovanou auditorkou. Závěrem je 
výrok, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
Asociace Energetických Manažerů k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění 
přijatém EU. 
  
S ohledem na to, že jak výsledek hospodaření, tak stavy prostředků na účtech vykazují velmi 
dobré výsledky, doporučuji vyplatit odměny v plné výši podle smlouvy. 
 
 
Zpracovala: Ing. Marta Ptáčková 
V Praze dne 5. 3. 2010 
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Zpráva dozorčí rady AEM za rok 2009 
 

 

Tato zpráva dozorčí rady navazuje na Zprávu o činnosti AEM za rok 2009 (dále jen Zpráva o 
činnosti) a na Zprávu o hospodaření AEM v roce 2009 (dále jen Zpráva o hospodaření). 

 

Činnost AEM 

Dozorčí rada prověřila činnost AEM za rok 2009 (viz Zpráva o činnosti) s těmito výsledky: 

 

1.   AEM v roce 2009 rozvíjela svou činnost podle Programu schváleného Valnou 
hromadou. 

2.   Program AEM byl v roce 2009 splněn. 

3.   Usnesení Valné hromady bylo splněno. 

 

Hospodaření AEM  

Dozorčí rada prověřila hospodaření AEM za rok 2009 (viz Zpráva o hospodaření) s těmito 
výsledky: 

 

Hospodaření AEM v roce 2009 dosáhlo kladného hospodářského výsledku ve výši 
669.226,- Kč. 

 

Byla zkontrolována fyzická inventura hmotného majetku AEM dne 7.1.2010 se závěrem bez 
rozporu. 

 

Dozorčí rada konstatuje, že profesionální auditorka provedla audit účetnictví AEM za 
rok 2009  a vydala výrok  že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a 
finanční situace Asociace Energetických Manažerů k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví ve znění přijatém EU. (viz Zpráva auditora ze dne 23. února 2010). 
 

S odvoláním na uvedený výrok auditora, Dozorčí rada doporučuje schválení účetní uzávěrky 
(Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2009) Valnou hromadou.  

 

 

Za Dozorčí radu AEM         V Praze dne 
24.2.2010 

Ing. František Plecháč v.r. 

předseda Dozorčí rady AEM 
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Návrh plánu činnosti AEM na rok 2010  
 
 

1) Pokračování aktivní činnosti AEM v získávání nových členů  

Vzhledem k tomu, že velké energetické společnosti jsou již našimi členy, není zde prostor 
k získávání nových členů. Je potřeba se zaměřit zejména na poradenské společnosti, které 
pracují v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a tepla. 
 
2) Pokračování v aktivní činnosti AEM v legislativní oblasti – spolupráce v pracovních 
skupinách pro aktualizace a novelizace zákonů a vyhlášek, vyhodnocování funkčnosti a 
inicializace novelizací . 
 
3) Další rozvíjení spolupráce s  MPO, MŽP, ERÚ, ČEPS  a dalších státních orgánů a velkých 
hráčů na trhu s elektřinou, plynem a teplem. Podání přihlášky na podporu akcí ze 
státního programu Efekt.  
 

4) Pokračování aktivní činnosti AEM ve vzdělávacím, informačním, kooperačním programu 
a programu působení na řídící orgány a energetickou veřejnost 

 
a) návrh vzdělávacího programu zajišťovaný/organizovaný sekretariátem AEM 

 
Ve spolupráci s VŠB rozvíjet spolupráci na dvousemestrálním volitelném předmětu 
bakalářského studia „Obchodník s elektřinou“.  
V roce 2010 proběhl úspěšně 2 rok volitelného předmětu. 
O tento předmět projevila zájem i VŠE, která ho zařadila do akreditačního procesu. 
Členové AEM se aktivně podíleli na vzniku tohoto předmětu a podílí se i na jeho úspěšném 
pokračování jako přednášející.  
Ve spolupráci s ČVUT se programově věnovat rozvíjení profesního vzdělávání, zvyšování a 
prohlubování kvalifikace energetické veřejnost v rámci CŽU. 
 

b) Příprava seminářů - připravené semináře a konference 

Návrh na rok vychází z předběžné analýzy pořádaných akcí v roce 2009, která se týkala počtu 
účastníků a termínů akcí v průběhu roku. Z analýzy je zřejmé, že rozhodující je vždy téma 
dané akce a to v návaznosti na průběhu a vývoji legislativy. Počet účastníků je vždy přímo 
úměrný aktuálnosti témat a jejich načasování. Respektování vlivu překrytí se s dalšími 
akcemi, které jsou pořádány jinými subjekty je neposlední z  podmínek úspěšné organizace 
práce v této oblasti. Předběžný návrh plánu akcí AEM pro rok se zpracovává mimo jiné také 
pro podání žádosti o jejich podporu z programu EFEKT. V letošním roce bylo možno přihlásit 
 návrhy k podpoře do konce února 2010 . AEM požádala o dotace ze státního programu 
EFEKT 2010  na 2 své akce. Nicméně vzhledem k probíhající celosvětové hospodářské recesi 
AEM plánuje menší počet seminářů než jiné roky s ohledem na předpokládanou nižší účast.  
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Zatím (to znamená k 23.2.2010) byl vytvořen následující plán akcí AEM. (Viz tabulka) 

 

Plán seminářů a konferencí AEM v roce 2010 konání 

XIV. Jarní  konference energetických manažerů  - OZE a úspory – úloha státu 
2.-3.3.2010 
Poděbrady 

 
Předběžně  je připraveno 
 

Kulatý stůl- Integrace FVE a dalších obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy ČR 
 

11.3.2010 
Praha 

Seminář ve spolupráci –s IPESOFT  
23.3. 2010 

Praha 

SVSE v roce 2009, výhled na rok 2010 
24.3.2010 

Praha 

Společný seminář SVSE a SEI 
21.4.2010 

Praha 

Pohled na současnou problematiku energetiky očima PPS 
05/2010 
Praha 

XIII. Podzimní konference AEM 
21.– 22.9.10 

Praha 

Uzavřený seminář SVSE - pracovní skupina při EGÚ Brno 
říjen 2010 

Brno 
 

Tradiční seminář SVSE k cenám elektřiny: "Velcí spotřebitelé v roce 2010, výsledky dotazníku k 
cenám elektřiny, ...." 

listopad 2010 
Praha 

Komentář Energetického regulačního úřadu k cenovým rozhodnutím, kterými se   stanovují ceny 
plynu, tepla, elektřiny a souvisejících služeb na rok 2011 

12/2010   Praha 

 

Celkem 10 seminářů 

 

c) Návrh Programu působení na řídící orgány a energetickou veřejnost 

 představitelé AEM budou nadále aktivně působit v komisích a pracovních skupinách MPO, 
ERÚ a nadále bude probíhat těsná spolupráce s Energetickou sekcí Hospodářské komory ČR. 

 

d) Návrh Programu kooperačního 

 pokračovat ve spolupráci s VIK SRN, IFIEC Europe, ASENEM SR, AEA, Hospodářskou 
komorou ČR  a dále prohlubovat spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a dalšími 
zájmovými energetickými organizacemi ČR, Teplárenským sdružením, s Plynárenskou unií, 
Plynárenským svazem, COGEN, CTI atd. a se státními orgány a nadále udržovat kontakt s 
odbornou veřejností, odborným tiskem a sdělovacími prostředky. 
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Hlavní cíle SVSE pro rok  

1. Trvalé působení na tvůrce legislativy ve prospěch spotřebitelů 

2. Prosazovat uplatňování nediskriminačních podmínek trhu pro všechny účastníky 

3. Spolupráce při stanovování regulovaných cen  

4. Rozšíření nabídek od potenciálních dodavatelů 

5. Snažit se ochránit energeticky náročný průmysl před dopady ekologických opatření: 

a. Uplatnit požadavky na změnu legislativy v oblasti spotřebních daní na 
energetické produkty z hlediska osvobození od daně tak, aby se toto 
osvobození vztahovalo na energeticky náročné výroby 

b. Uplatnit požadavek na alokaci nákladů na OZE tak, aby tyto náklady 
nezatěžovaly energeticky náročný průmysl 

 

   

 

  Zpracovali:  

 

  Bc. Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka AEM 

  Ing. Luděk Piskač, tajemník SVSE 

 

  V Praze dne 23.2.2010 
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Vzhledem k tomu, že předsednictvo AEM rozhodlo o nové struktuře finančního plánu pro rok 
2010, uvádíme pro porovnání i skutečnost roku 2009. 
 

Finanční plán na rok 2010 Návrh Skutečnost  

  rok 2010 rok 2009 

Finanční plán   

  Kč Kč 

Výnosy:   
 individuální členské příspěvky 59 000 58 800 

kolektivní členské příspěvky 1 700 000 1 898 300 

služby členům SVSE 600 000 819 000 

výnosy akcí 1 950 000 2 016 372 

Dotace 0 570 000 

tržby z prodeje služeb a reklamy 160 000 201 822 

jiné příjmy 30 000 79 770 

Celkem výnosy 4 499 000 5 644 065 

Náklady:   
 kancelářské potřeby a reklamní materiál 80 000 125 934 

cestovné  75 000 76 457 

Náklady na pořádání seminářů 737 000 446 465 

Náklady nájmu kanceláří sekretariátu 386 000 384 434 

Telefony a internet 65 000 62 696 

Ostatní služby  242 000 820 633 

účetnictví 111 000 111 000 

účetní audit 15 000 15 000 

Osobní náklady 2 465 000 2 258 169 

Smlouvy o činnosti 150 000 566 351 

drobný dlouhodobý majetek, software 13 000 0 

odpisy 20 000 22 868 

ostatní výdaje  40 000 37 367 

Členství v IFIEC EUROPE 100 000 47 466 

Celkem náklady 4 499 000 4 974 839 

HV 0 669 226 
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Závěry XIV. Jarní konference AEMZávěry XIV. Jarní konference AEMZávěry XIV. Jarní konference AEMZávěry XIV. Jarní konference AEM    
 

Konference upozorňuje: 

 
• Problematika připojování obnovitelných zdrojů do sítě, zejména 

fotovoltaických                 elektráren, je na hranici udržitelnosti a bezpečnosti 
provozu sítě, a proto je třeba provést novelizaci zákona o podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů tak, aby mohla být nastavena reálná výkupní 
cena. V roce 2010 dosáhne podpora výkupní ceny elektřiny z OZE 8 mld. Kč. 

• ČR skládkuje v energeticky využitelném odpadu ekvivalent cca 3 mil. t. 
hnědého uhlí ročně, i když naše legislativa umožňuje jeho využití. 

• Zákon o hospodaření energií v oblasti energetické náročnosti budov obsahuje 
určité rozpory s odpovídající Směrnicí EU, které bude nutno odstranit v rámci 
připravované novelizace tohoto zákona. 

• Certifikace budov a vystavení energetického průkazu budov dle ČSN je 
rizikové z důvodu možné nesprávnosti certifikovaných parametrů budov ve 
srovnání s EU normami. 

 

Konference bere na vědomí: 

 
• Připravuje se novelizace všech základních energetických zákonů v souvislosti 

s 3. energeticko- klimatizačním balíčkem, v jejímž rámci bude stanovena 
prioritizace obnovitelných zdrojů energie – teplo z OZE, malé vodní 
elektrárny, biomasa a bioplyn, druhotné zdroje energie a spalování TKO, vítr 
a fotovoltaika naposled. 

• Koncem února 2010 již byla alokována 1 mld. Kč v programu Zelená 
úsporám, program se úspěšně rozběhl a nepočítá se s jeho dalšími úpravami. 

• Programy MPO na podporu úspor energie probíhají úspěšně a postupně 
přecházejí na jiné rezorty. 

• Efektivní realizace nízkoenergetických budov vyžaduje splnění řady 
podmínek (řízené větrání s využitím odpadního tepla, využití solárních 
soustav atd.), kterým je třeba věnovat patřičnou pozornost. 
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Konference konstatuje: 

 
• Na konferenci byli přítomni vysoce erudovaní odborníci, čímž velmi zvýšili 

její význam a kvalitu příspěvků a závěrů (jmenujme p. ministra Tošovského 
jako jeden příklad za všechny). 

• Na konferenci byl přítomen i zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
p. poslanec Jeník. 

• Struktura a kvalita referátů nejen přispěla ke zvýšení odborné informovanosti 
účastníků, ale hlavně uvedla na pravou míru některá novinářská zkreslení. 

• Zvláště podnětný byl příspěvek člena bankovní rady ČNB prof. Tomšíka, 
který se na problematiku OZE a úspor energií podíval z netradičního úhlu. 
Zejména uvedl, že energetická náročnost české ekonomiky je při přepočtu na 
paritu kupní síly jen o několik procent vyšší, než je průměr EU a nikoli 
násobná, jak je často uváděno. Dále upozornil, že je třeba počítat s tím, že 
každá úspora vyvolá další dodatečnou spotřebu tím, že uspořené náklady 
budou opět investovány či spotřebovány jinde. 

• Přesto, že hlavním cílem konference byly otázky obnovitelných zdrojů 
energie, zejména fotovoltaiky, nebyl přítomen žádný zástupce těchto 
sdružení, aby využil možnosti vlastní reakce na přednesené referáty. 

Ing. František Plecháč, Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc. 
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Informace o nové webové aplikaci v oblasti české a evropské 
energetické legislativy 

 
www.mojeenergie.cz 
 
Energetická legislativa i energetika obecně procházejí v posledních letech velmi 
rychlým vývojem. Vývoj je dán jednak nutností implementovat nově vydávané 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, jednak potřebou stávající legislativu, 
tj. zákony a prováděcí vyhlášky k nim upřesňovat podle vývoje ve společnosti i 
na trhu s energií. 
 
Protože stav již začíná být obtížně přehledný i pro specialisty v oboru a potřebné 
informace je nutno shánět z několika nepropojených pramenů, rozhodli se ve 
spolupráci partneři z veřejné správy i komerčních subjektů vytvořit internetové 
řešení mojeEnergie.cz. Hlavními partnery jsou Energetický regulační úřad, 
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Státní energetická inspekce, OTE, RWE, ČEPS, ČEZ, 
E.ON a Český svaz zaměstnavatelů v energetice. 
 
Řešení mojeEnergie.cz přináší celkový pohled na energetické trhy, jejich 
strukturu a fungování, předpokládaný vývoj i informace o aktuálním dění. Na 
webu tedy nalézt kompletní evropskou energetickou legislativu, kompletní 
českou energetickou legislativu v platném znění a s komentáři, vytvořenými 
autory návrhů zákonů a vyhlášek, judikáty, diskuse k jednotlivým problémům, 
stanoviska orgánů státní správy k případům, kdy se objevují i jiné než platné 
výklady zákonů, státní energetickou koncepci a regionální či územní energetické 
koncepce, informace o dění v energetice, zejména aktuality a pořádané akce, 
energetiku od A do Z pro získání základních informací o energetice pro ty, kteří 
nejsou profesními odborníky, statistiky a prognózy. 
 
Výhodou tohoto řešení je, že lze na jednom místě získat kompletní a aktuální 
informace o energetické legislativě v platném stavu s komentáři, které jsou u 
zákonů energetického, o hospodaření energií a o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů členěny po paragrafech a u vyhlášek k celému textu 
předpisu. Další výhodou je, že v textu jsou založeny odkazy na legislativu mezi 
sebou navzájem, a to i na legislativu neenergetickou. Např. je-li v zákoně 
uvedeno, že platí zvláštní právní předpis, lze se zde přímo propojit na předpis, o 
který se jedná, třeba stavební zákon, správní řád apod. Totéž platí o propojení na 
prováděcí právní předpisy, kterými jsou vyhlášky. Propojení je provedeno i na 
technické normy, které jsou vzhledem k nutnosti jejich zakoupení k dispozici 
pouze pod číslem, názvem a s anotací obsahu. 
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Řešení obsahuje i informace o změnách v legislativě a je tak možné získat 
informace o stavu legislativního procesu a v některých případech i o znění 
legislativní normy v průběhu jejího vytváření  nebo novelizace. 
 
V řešení jsou obsaženy i provázanosti mezi evropskou a českou energetickou 
legislativou, a lze se tak udělat přehled o tom, jak, kam a s jakým výsledkem 
byly požadované změny implementovány. 
 
Z řešení Energie od A do Z si lze snadno a rychle vytvořit představu o 
fungování energetického trhu, jeho subjektech, používané terminologii a dalších 
aspektech energetických trhů, získají se zde informace o změnách podmínek na 
trhu, týkající se jednotlivých skupin uživatelů. Strukturování je provedeno pro 
odběratele, státní správu, dodavatele a asociace, svazy a sdružení. 
Zajímavé jsou části Aktuality, kde lze nalézt „žhavé“ novinky a Akce, kde je 
uveden přehled akcí, jako jsou výstavy, konference semináře apod., týkající se 
energetiky. Systém obsahuje i tzv. včasnou výstrahu, která upozorňuje na 
chystané změny v energetické legislativě. Velmi důležitou částí je možnost 
pokládat prostřednictvím systému dotazy, které budou vždy přesměrovány na 
odborníky na problematiku, aby odpovědi byly co nejdokonalejší. 
 
Přirozeně jako každý systém i tento potřebuje udržovat v aktuální podobě. Za 
tím účelem je v činnosti pracovní skupina řešitelů, kteří se starají o aktualizaci a 
dodávání informací. Administrátorem je DONE, s.r.o. Ševce Matouše 2018/9, 
14000 Praha 4. Do určité úrovně je řešení k dispozici bezplatně. Uživatelé 
dalších úrovní řešení se musejí zaregistrovat a platit určitý poplatek v rámci 
licenčního ujednání s administrátorem. 
 
Mezi administrátorem a Asociací energetických manažerů je uzavřena dohoda, 
v jejímž rámci budou moci členové využívat toto řešení za zvýhodněných 
podmínek. 
 
Ing. František Plecháč 
předseda dozorčí rady AEM 
 
Březen 2010 
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A na závěr 
 

si vás dovolujeme pozvat na 
 

XIII. Podzimní konferenci AEM, 
 

která se bude konat v Praze ve dnech 21. a 22. září 2010. 
 


