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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, dovolte mi, abych se ve svém úvodním slovu věnovala jednak chodu 
sekretariátu AEM a také trochu tomu, co všechno lze nalézt na webových stránkách 
AEM. 
 
Ke dni 31.3.2009 odešla na vlastní žádost ze sekretariátu AEM slečna Alice Rottová, 
se kterou jste měli příležitost se setkávat na našich seminářích a konferencích po 
dlouhou dobu. Proto mi dovolte, abych jí touto cestou poděkovala za dlouholetou 
práci. Na její místo nastoupila od 1.4.2009 slečna Dana Hejnyšová.  Zároveň také 
slečna Jana Viktorová odešla do dlouhodobé pracovní neschopnosti, proto Vás chci 
poprosit o dočasnou shovívavost, při vyřizování vašich žádostí na sekretariát AEM.  
 
Nyní mi dovolte krátkou informaci o webových stránkách AEM a o informacích, které  
na našem webu již najdete a také o službách, které našim členům nabízíme. 
Již od podzimu loňského roku zveřejňujeme pravidelně jednou měsíčně zprávy o tom, 
co se za uplynulý měsíc událo v Evropě v oblasti energetiky. Najdete je vždy v Sekci 
Aktuality. V sekci Legislativa je v podsekci Česká energetická legislativa přehled 
všech platných zákonných a podzákonných norem, které se týkají české energetiky  a 
v podsekci Evropská energetická legislativa najdete přehled Evropské energetické 
legislativy. 
V dalším kroku bychom rádi zveřejňovali podobný přehled událostí i v české 
energetice. 
Dále nabízíme naším kolektivním i individuálním členům možnost bezplatné inzerce 
jak v oblasti obchodních vztahů, tak i v oblasti trhu práce. Takže, pokud budete mít 
zájem o umístění bezplatného inzerátu na našich webových stránkách, stačí zaslat 
tento inzerát do sekretariátu AEM na mailové adresy aem@aem.cz, nebo 
solcova@aem.cz a váš inzerát bude umístěn v sekci Aktuality.  
 
Přeji vám všem, aby vás současná ekonomická krize postihla co nejméně a doufám, že 
se spolu budeme i nadále setkávat na seminářích a konferencích AEM 
 

 
 
Bc. Zuzana Šolcová 
Výkonná ředitelka 
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Program 
 

řádné valné hromady AEM, 
 

konané dne 
 

25. února  2009, od 14.00 h 
v  Kongresovém centru Kolonáda 

v Lázních Poděbrady 
 

1) Zahájení valné hromady 

Ing.. Bohuslav Bernátek, prezident AEM 

2) Volba předsedy valné hromady (navržen Ing. František Plecháč, předseda DR 

AEM) 

 Ing. Bohuslav Bernátek, prezident AEM 

3) Volba dalších orgánů valné hromady 

Předsednictvo navrhuje následující složení: 

- návrhová komise – Ing. Piskač, Ing. Michalík 

-  skrutátoři -  pí. Rejzková, sl.Rottová 

- zapisovatel  -  pí. Rejzková 

-  ověřovatelé zápisu -   Ing. Hájková, Ing. Strnad 

Předseda valné hromady 

4) Zpráva o činnosti AEM v roce 2008 a plán činnosti na rok 2009 

  Ing. Bohuslav Bernátek, prezident AEM 

5) Zpráva o hospodaření AEM v roce 2008, vyhodnocení rozpočtu 2008 a návrh 

rozpočtu na 2009 

Ing. Ivana Hájková, hospodář AEM 

6) Zpráva dozorčí rady AEM 

Ing. František Plecháč, předseda valné hromady 

7) Různé 

8) Diskuse 

9) Usnesení valné hromady 

10) Závěr valné hromady 

Ing. Bohuslav Bernátek, prezident AEM 
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Přílohy: 
 

1. Zpráva o činnosti AEM za rok 2008 
 

2. Zpráva o hospodaření za rok 2008 

3. Výrok nezávislého auditora 

4. Účetní uzávěrka 

5. Zpráva Dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2008 

6. Plán činnosti na rok 2009 

7. Finanční plán na rok 2009 
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Zpráva o činnosti AEM a SVSE za rok 2008  
 

 

  Činnost probíhá podle návrhu plánu činnosti na rok 2008 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 značná část činnosti. Pokračujeme v další spolupráci 

se zájmovými energetickými organizacemi ČR a mezinárodní spolupráce AEM s VIK, ASENEM 

SR, IFIEC Europe.  

OTE oznámilo ukončení činnosti Výboru účastníků trhu a zřízení poradní skupiny generálního 

ředitele. Na dopis, ve kterém AEM projevila zájem o účast v této poradní skupině nám bylo 

sděleno, že OTE se spolupráci s AEM v této skupině nepočítá. 

 

 

Hlavní oblasti činnosti 

 

Legislativa: Připomínkování 2. etapy Ekologické daňové reformy. Na výzvu MF k zaslání 

připomínek ke 2. etapě Ekologické daňové reformy vyzvala AEM a SVSE své členy o zaslání 

připomínek, zpracovala je a odeslala na MF 

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

účastníkem v pracovní skupině cenotvorby při EGÚ Brno. 

AEM se zúčastnila projednávání možnosti tzv. Dobrovolných dohod v oblasti snižování emisí 

na MPO.   

Asociace byla vyzvána, aby prezentovala své připomínky na semináři pořádaném 

Hospodářským výborem PSP ČR, MPO a ERÚ k novele EZ. AEM této možnosti využila – 

prezentace z tohoto semináře jsou zveřejněny na www.aem.cz v sekci Akce 2008 
  

 

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: Od září 2009 se na VŠB realizuje volitelný předmět v bakalářském 

studiu Obchodník s elektřinou, na jehož vytvoření se AEM podílela ve spolupráci s Ing. 

Kuželou.  Na přednáškách se zatím podíleli přednášející Ing. Kužela, Ing. Šolc a Bc. Šolcová.  
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Členská základna:  

 

AEM měla ke dni  31.12.2008 124 kolektivních, 139 individuálních členů a 10 čestných členů.  

Kolektivní členství zrušilo v průběhu roku 2008 13 kolektivních a 9 individuálních členů, 

nicméně tato zrušení – v převážné většině způsobená slučováním společností, bylo 

vykompenzováno vstupem nových kolektivních i individuálních členů. Sekretariát vyhledal 

podle seznamu RÚT na webové stránce OTE ty společnosti, které nejsou členem AEM, a 

oslovil je s nabídkou členství. 

 

Akce AEM a SVSE.   

 

V 1. čtvrtletí byly uspořádány 3 semináře a jedna výroční konference: 

Zúčtování odchylek, Seminář k výroční schůzi SVSE a uzavřený seminář SVSE k problematice 

plynu a XII. Jarní konference v Poděbradech. Všechny semináře byly ziskové, největším 

finančním i propagačním úspěchem byla Jarní konference. 

Ve 2. čtvrtletí bylo  uspořádán 5 seminářů – Komentáře k novele Energetického zákona, 

Předpokládaný vývoj české energetiky a Kontrolní činnosti SEI, – ve spolupráci s Done, s.r.o. 

seminář Řízení spotřeby u konečného zákazníka a ve spolupráci s ČEPS, a.s. - Pohled na 

současné problémy energetiky z pohledu PPS. 
Ve 3. čtvrtletí proběhly 2 semináře a jedna výroční konference: 

Proběhla tradiční Podzimní konference na téma Energetika udržitelná a bezpečná – Priority 

českého předsednictví EU, za účasti místopředsedy vlády ČR pana Alexandra Vondry, 

předsedy HV PSP ČR pana Oldřicha Vojíře a mnoha zahraničních hostů.  AEM také 

zrealizovala tradiční stánek na Strojírenském veletrhu v Brně. Sekretariát AEM upozorňoval 

na možnost umístění materiálů na stánku AEM pro členy AEM zdarma, (jak na VH v březnu 

2008, tak bylo toto upozornění rozesíláno e-mailem a znovu připomenuto na mimořádné 

VH.) Nicméně přes všechny výzvy tuto možnost využil pouze jeden kolektivní člen.  (ETT). 

Proto výkonná ředitelka navrhuje příští rok již tento stánek na Brněnském veletrhu 

nepořádat. Získání nových členů AEM na této akci je vysoce nepravděpodobné a výdaje činily 

v tomto roce cca 79 tis. Kč. Na tomto veletrhu AEM pořádala jako doprovodný program 

seminář Ceny a cenové trendy ve vývoji cen energií. Malý výnos z této akce cca 35 tis. Kč 

částečně pokryl ztrátu z akce Stánek na SV. 

Ve 4. Čtvrtletí proběhly 3 semináře na téma Pracovní skupina cenotvorby, Velcí spotřebitelé 

energie a Komentáře ERÚ k cenovým rozhodnutím. 

Celkem tedy AEM uspořádala 18 akcí. Pořádat více akcí nebylo smysluplné, neboť jsme cítili 

pokles zájmu o účast na seminářích, způsobený dle našeho názoru jednak nedostatkem 

nových atraktivních témat (zpoždění legislativy ČR i EU, stabilizace tržních mechanismů), 

jednak počínající finanční krizí, jednak velkým nárůstem konkurence v oblasti seminářů a 

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

dalších úkolů vyplývajících z usnesení valné hromady i úkolů předsednictva AEM. Na 

webových stránkách AEM byl zveřejněn Zpravodaj č.1/2008.ve kterém byly uvedeny 

materiály z VH konané dne 27. 3. 2008. AEM upustila od rozesílání tištěného zpravodaje, 

vzhledem k nárůstu cen poštovného.  

Vyšel Zpravodaj č.2, kde byl zveřejněn Zápis z mimořádné VH a splněno usnesení VH z 11. 

září 2008 „zjistit počet členů v jednotlivých kategoriích“  - tabulka je zveřejněna ve 

Zpravodaji č.2/2008. 

Všem kolektivním členům AEM byly zaslány nové dodatky ke smlouvám, dle rozhodnutí VH 

z 11. září 2008.  

 

Financování AEM.  

 

Byl zřízen další bankovní účet AEM – termínovaný s výpovědní lhůtou 1 týden. Na BÚ AEM je 

řízený zůstatek v maximální výši 400.000 Kč.  

Ve III.  Q. přišel na účet AEM příspěvek z programu EFEKT. Příspěvek byl přiznán pouze na 

Jarní konferenci ve výši 200.000 Kč, Na Podzimní konferenci tento příspěvek přiznán nebyl, 

což negativně ovlivnilo rozpočet AEM na straně plánovaných příjmů. 

Na závěr Podzimní konference proběhla mimořádná Valná hromada AEM, která odsouhlasila 

navýšení a novou strukturu členských příspěvků od r. 2009, tak jak navrhlo předsednictvo 

AEM. 

Toto rozhodnutí by mohlo navýšit příjmy AEM z členských příspěvků cca o 200.000 Kč. 

Nicméně ke dni  12.2.2009 stále ještě nemáme podepsaný dodatek ke smlouvě od významné 

části kolektivních členů, což značně ztěžuje situaci sekretariátu při stanovení 

předpokládaných příjmů z příspěvků kolektivních členů AEM a při vytváření návrhu rozpočtu 

AEM pro rok 2009. 

 

 

 

V Praze, dne 12.2.2009 

 

 
 

 

Zpracovala: Bc. Zuzana Šolcová 

         Výkonná ředitelka  
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Výtah ze zprávy o činnosti SVSE v roce 2008 

 
 

 
Webová stránky http://www.aem.cz/svse 

Dokument Přehled energetické legislativy; veden do současnosti a průběžně aktualizován; 

uvedeny všechny vyhlášky včetně zrušených 

 

 

2008 

Prezentace názorů SVSE v Evropském parlamentu (Štrasburk) 

Účast v pracovní skupině cenotvorby (regulované ceny služeb v elektroenergetice) při EGÚ 

Brno 

 

Evropské schéma obchodování s emisemi skleníkových plynů 

 

 

Počátkem roku byl zveřejněn klimatickoenergetický balíček - záměry EU v oblasti podpory 

OZE a schématu EU ETS po roce 2012, kdy by měl být zaveden plně aukční princip.  

Na tyto záměry reagoval SP ČR, který je iniciátorem vypracování Studie předpokládaných 

dopadů systému obchodování s povolenkami na emise CO2 po roce 2012 na ekonomiku ČR. 

Úkolem studie bylo posoudit základní makroekonomické a vybrané odvětvové efekty a 

dopady revidovaného systému ETS na hospodářství ČR. Podobnou studii nechal zpracovat 

Svaz Chemického průmyslu. Podle výsledku obou studií je návrh EU likvidační. Aukční princip 

přinese průmyslu obrovskou zátěž, podle předběžných výsledků zvýší cenu elektřinu o cca 30 

Euro/MWh. 

 

Sdružení zpracovalo výzvu vládě ČR, ve které ji požádalo, aby se vláda zasadila o odmítnutí 

návrhu. Výzva byla rovněž zaslána všem českým europoslancům a předsedům obou 

sněmoven a kanceláři presidenta republiky. Pod výzvou byly podepsány téměř všechny 

rozhodující organizace, které zastupují průmysl - SP ČR, HK ČR, SCHP, Svaz hutnictví železa, 

Asociace sklářského a keramického průmyslu. 

 

Součástí výzvy byla žádost o podporu konkurenčního návrhu IFIEC EUROPE: 

Povolenky by měly být přidělovány zdarma na základě sektorového technologického 

benchmarkingu, nikoli podle historických dat. Po uplynutí roku se upraví množství 

přidělených povolenek podle skutečné výroby. Kdo nevyrobí, povolenky nedostane a 

nemůže je tudíž prodat. Bude dosaženo jistého stupně spravedlnosti a vznikne tak skutečná 

motivace k využívání šetrnějších technologií. A hlavně budou odstraněny podmínky pro vznik 

„windfall profits“. Jen v sektoru energetiky toto řešení může ušetřit pro odběratele 55 (!) 

mld. € ročně.  
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Výsledek je znám: Aukční princip byl přijat, podařilo se však dosáhnout mírných ústupků, 

bohužel ne však dostatečných. Potěšitelnou byla podpora od pana prezidenta Klause od a 

předsedy Hospodářského výboru sněmovny pana poslance Vojíře. 

Poslanecká sněmovna parlamentu - prezentace názorů spotřebitelské strany před poslanci a 

vládními činiteli, únor a prosinec 2008 

 

 

NOEL - účast v připomínkových řízeních při tvorbě Nové energetické legislativy. Díky 

spolupráci s HK ČR se podařilo do vládního návrhu prosadit právo na náhradu škody při 

nedodání energie vinou provozovatelů sítí. Díky této spolupráci máme rovněž možnost se 

zúčastnit se meziresortních připomínkových řízení. 

 

 

Navázání spolupráce s kanceláří prezidenta ČR - shodný pohled na problematiku klimatických 

změn 

 

 

V Praze dne 12.2.2009 

 

Zpracoval: Ing. Luděk Piskač 

Tajemník Sdružení velkých spotřebitelů energie 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



          Zpravodaj AEM č. 1/09 
   

 14 

 
 



          Zpravodaj AEM č. 1/09 
   

 15 

 
 
 
 
 
 
 



          Zpravodaj AEM č. 1/09 
   

 16 



          Zpravodaj AEM č. 1/09 
   

 17 

 
 
 

Účetní uzávěrka k 31.1.2.2007 
 
 
 
 

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 72 46
I. (012) 2 0 0

(013) 3 64 64

(014) 4 0 0

(018) 5 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0

Součet ř. 2 až 8 9 64 64

II. Pozemky (031) 10 0 0

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 0 0

Stavby (021) 12 0 0

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 297 150

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0

Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 496 505

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0

20 793 655
III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 0 0

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22 0 0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 0 0

Půjčky organizačním složkám (066) 24 0 0

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 0 0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26 0 0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0
28 0 0

Odesláno dne:                       Razítko:                          Podpis Odpovídá
vedoucího za údaje :

účetní
jednotky :

Telefon:

Název účetní jednotky
Asociace energetických

manažerů

(v celých tis. Kč)

IČO
48548774

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2008

Partyzánská 7

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

Součet ř. 21 až 27

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

170 00  Praha 7

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

1

A K T I V A

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

a

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Součet ř. 10 až 19
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0

Oprávky k softwaru (073) 30 0 0

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 64 64

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0

Oprávky k stavbám (081) 34 0 0

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí (082) 35 225 104

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 496 505

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0

40 785 673

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 2 358 1 844

I. Materiál na skladě (112) 42 , 0

Materiál na cestě (119) 43 0 0

Nedokončená výroba (121) 44 0 0

Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

Výrobky (123) 46 0 0

Zvířata (124) 47 0 0

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0

Zboží na cestě (139) 49 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

51 0 0

II. Odběratelé (311) 52 73 31

Směnky k inkasu (312) 53 0 0

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 66 47

Ostatní pohledávky (315) 56 0 0

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0

Daň z příjmů (341) 59 0 0

Ostatní přímé daně (342) 60 0 0

Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0

Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

2

Součet ř. 42 až 50

Zásoby

Pohledávky

a

Součet ř. 29 až 39
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 0 0

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

Jiné pohledávky (378) 68 0 0

Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0

Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

71 139 78

III. Pokladna (211) 72 19 4

Ceniny (213) 73 28 28

Bankovní účty (221) 74 2 172 1 734

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0

Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0

Peníze na cestě (+/-261) 79 0 0

Součet ř. 72 až 79 80 2 219 1 766

IV. Náklady příštích období (381) 81 0 0

Příjmy příštích období (385) 82 0 0

Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 0

Součet ř. 81 až 83 84 0 0

ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 2 430 1 890
Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 12 860 10 252

a

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Součet ř. 52 až 69 minus 70

Pohledávky

3

Jiná aktiva 
celkem
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

d 3 4
A. Vlastní zdroje   č.87 + 91 84 1 890 1 509
1. Vlastní jmění (901) 85 0 0

Jmění Fondy (911) 86 0 0
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a 
závazků (921) 87 0 0
Součet ř. 85 až 87 88 0 0

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 89 X -381
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 90 127 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 91 1 763 1 890
Součet ř. 89 až 91 92 1 890 1 509

B. Cizí zdroje    ř.94 + 102 + 126 + 130 93 540 381
1. Rezervy (941) 94 0 0
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 95 0 0

Vydané dluhopisy (953) 96 0 0
Závazky z pronájmu (954) 97 0 0
Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 98 0 0
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 99 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 100 0 0
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 101 0 0
Součet ř. 94 až 101 102 0 0

3. Dodavatelé (321) 103 55 71
Směnky k úhradě (322) 104 0 0
Přijaté zálohy (324) 105 1 0
Ostatní závazky (325) 106 0 0
Zaměstnanci (331) 107 128 116
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 108 0 0
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 109 130 73
Daň z příjmů (341) 110 0 0
Ostatní přímé daně (342) 111 31 21
Daň z přidané hodnoty (343) 112 82 25
Ostatní daně a poplatky (345) 113 0 0
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 114 0 0
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 115 0 0
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 116 0 0
Závazky k účastníkům sdružení (368) 117 0 0
Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 118 0 0
Jiné závazky (379) 119 0 0
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 120 0 0
Eskontní úvěry (232) 121 0 0
Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 122 0 0
Vlastní dluhopisy (255) 123 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 124 0 0
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 125 0 0
Součet ř.103 až 125 126 427 306

5. Výdaje příštích období (383) 127 113 66
Výnosy příštích období (384) 128 0 9
Kursové rozdíly pasivní (387) 129 0 0
Součet ř. 127 až 129 130 113 75
ÚHRN PASIV ř.84 + 93 131 2 430 1 890
Kontrolní číslo (ř.84 až 129) 998 9 720 7 560

c

Krátkodobé 
závazky 

Jiná pasiva

4

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

Dlouhodobé 
závazky 

P A S I V A 

Výsledek 
hospodaření
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hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

411 0 0 411

501 1 411 0 0 411

502 2 0 0 0 0

503 3 0 0 0 0

504 4 0 0 0 0

2 590 0 0 2 590

511 5 7 0 0 7

512 6 191 0 0 191

513 7 718 0 0 718

518 8 1 674 0 0 1 674

2 984 0 0 2 984

521 9 2 267 0 0 2 267

524 10 679 0 0 679

525 11 0 0 0 0

527 12 38 0 0 38

528 13 0 0 0 0

0 0 0 0

531 14 0 0 0 0

532 15 0 0 0 0

538 16 0 0 0 0

105 0 0 105

541 17 0 0 0 0

542 18 1 0 0 1

543 19 7 0 0 7

544 20 0 0 0 0

545 21 1 0 0 1

546 22 68 0 0 68

548 23 0 0 0 0

549 24 28 0 0 28

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Asociace energetických
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

k 31.12.2008

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
1

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Opravy a udržování

II. Služby celkem

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Úroky 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Dary

Ostatní sociální náklady

I. Spot řebované nákupy celkem

A. NÁKLADY

Prodané zboží

170 00  Praha 7
Partyzánská 7

manažerů

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

Daň silniční

Daň z nemovitostí

Ostatní daně a poplatky

IV. Daně a poplatky celkem

48548774

0

Činnosti

Kursové ztráty

IČO

Cestovné

Náklady na reprezentaci

V. Ostatní náklady celkem

Ostatní pokuty a penále

Odpis nedobytné pohledávky

III. Osobní náklady celkem

Zákonné sociální náklady
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hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

26 0 0 26

551 25 26 0 0 26

552 26 0 0 0 0

553 27 0 0 0 0

554 28 0 0 0 0

556 29 0 0 0 0

559 30 0 0 0 0

0 0 0 0

581 31 0 0 0 0

582 32 0 0 0 0

0 0 0 0

595 33 0 0 0 0

6 116 0 0 6 116

4 028 0 0 4 028

601 1 0 0 0 0

602 2 4 027 0 0 4 027

604 3 1 0 0 1

0 0 0 0

611 4 0 0 0 0

612 5 0 0 0 0

613 6 0 0 0 0

614 7 0 0 0 0

0 0 0 0

621 8 0 0 0 0

622 9 0 0 0 0

623 10 0 0 0 0

624 11 0 0 0 0

30 0 0 30

641 12 0 0 0 0

642 13 0 0 0 0

643 14 0 0 0 0

644 15 30 0 0 30

645 16 0 0 0 0

648 Zúčtování fondů 17 0 0 0 0

649 18 0 0 0 0

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

B. VÝNOSY

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti

III. Aktivace celkem

Aktivace materiálu a zboží

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravn ých položek 
celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

Změna stavu zásob polotovarů

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba rezerv

Tvorba opravných položek

Změna stavu zvířat

VII. Poskytnuté p říspěvky celkem

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

Poskytnuté členské příspěvky      

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Změna stavu zásob nedokončené výroby

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová t řída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

2

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

II. Změna stavu vnitroorganiza čních zásob celkem

Změna stavu zásob výrobků

Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursovné zisky

Jiné ostatní výnosy

IV. Ostatní výnosy celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále
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hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

1 0 0 1

652 19 1 0 0 1

653 20 0 0 0 0

654 21 0 0 0 0

655 22 0 0 0 0

656 23 0 0 0 0

657 24 0 0 0 0

659 25 0 0 0 0

1 476 0 0 1 476

681 26 0 0 0 0

684 27 1 476 0 0 1 476

684 28 0 0 0 0

200 0 0 200

691 29 200 0 0 200

5 735 0 0 5 735

-381 0 0 -381

591 Daň z příjmů 65 0 0 0 0

-381 0 0 -381

999 20 096 0 0 20 096

Odesláno den:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

                                                                                          Odpovídá za údaje:

                                                                                           Telefon:

Činnosti
Číslo 
řádku

Účtová t řída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

V. Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv a opravných položek 
celkem

VI. Přijaté p říspěvky celkem

VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování rezerv

Zúčtování opravných položek

Číslo 
účtu

Název ukazatele

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Přijaté členské příspěvky

3

Kontrolní číslo

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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Zpráva dozorčí rady AEM za rok 2008 
 

 

Tato zpráva dozorčí rady navazuje na Zprávu o činnosti AEM za rok 2008 (dále jen Zpráva o 
činnosti) a na Zprávu o hospodaření AEM v roce 2008 (dále jen Zpráva o hospodaření). 
 

Činnost AEM 

Dozorčí rada prověřila činnost AEM za rok 2008 (viz Zpráva o činnosti) s těmito výsledky: 
 
1.   AEM v roce 2008 rozvíjela svou činnost podle Programu schváleného Valnou 

hromadou. 

2.   Program AEM byl v roce 2008 splněn. 

3.   Usnesení Valné hromady bylo splněno. 

 

Hospodaření AEM  

Dozorčí rada prověřila hospodaření AEM za rok 2008 (viz Zpráva o hospodaření) s těmito 
výsledky: 
 

Hospodaření AEM v roce 2008 dosáhlo ztráty ve výši 381,5 tis. Kč způsobené zejména 
propadem na straně příjmů a snížením příspěvku ze státních dotací. 

Byla zkontrolována fyzická inventura hmotného majetku AEM dne 7.1.2009 se závěrem bez 
rozporu. 
 
Dozorčí rada konstatuje, že profesionální auditorka provedla  audit účetnictví AEM za rok 
2008  a  vydala výrok  bez výhrad (viz Zpráva auditora ze dne 18. února 2009). 
 
S odvoláním na uvedený výrok auditora, Dozorčí rada doporučuje schválení účetní uzávěrky 
(Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2008) Valnou hromadou.  
 

 

Za Dozorčí radu AEM       V Praze dne 23.2.2009 

 

 

Ing. František Plecháč 

předseda Dozorčí rady AEM 
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Plán činnosti AEM na rok 2009  
 
 
 

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 IT společnosti, pracující v oblasti 

energetiky a 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 2008 proběhl úspěšně zimní semestr volitelného předmětu, na který se na vysloveně 

technické fakultě přihlásilo 7 studentů. Šest z nich pokračuje i v letním semestru v roce 2009 

a zájem o pokračování tohoto předmětu je ze strany VŠB i pro školní rok 2009/2010. 

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. 

 

Příprava seminářů - připravené semináře a konference 

Návrh na rok 2009 vychází z předběžné analýzy pořádaných akcí v roce 2008, 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 2009 se zpracovává mimo jiné 

také pro podání žádosti o jejich podporu z programu EFEKT. V letošním roce bylo možno 
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přihlásit  návrhy k podpoře do konce ledna 2009 a druhá etapa přihlášek je do konce května 

2009. AEM požádala o dotace ze státního programu EFEKT na 10 svých akcí. Nicméně 

vzhledem k probíhající celosvětové hospodářské recesi AEM plánuje menší počet seminářů 

než jiné roky s ohledem na předpokládanou nižší účast.  

Zatím (to znamená k 15.2.2009) byl vytvořen následující plán akcí AEM. (Viz tabulka) 
 

Plán seminářů a konferencí AEM v roce 2009 konání 

XIII. Jarní  konference energetických manažerů  - Investice v energetice ČR do  roku 2020 (přihl. 
Program Efekt ) 

24.-25.2.09 
Poděbrady 

 
Předběžně  je připraveno 
 

SVSE v roce 2008, výhled na rok 2009 11.3.09   Praha 

Připojování OZE do infrastruktury ve spolupráci s Enviros,s.r.o 
16.4.09 
  Praha 

Seminář ve spolupráci s ČEZ 
04/2009 
Praha 

Úspory energie v bydlení pro kraj Praha a Středočeský ve spolupráci s EKIS 
(přihl. Program Efekt) 

05/2009 
Praha 

Úspory energie v bydlení pro kraj Plzeňský a Karlovarský ve spolupráci s EKIS 
(přihl. Program Efekt ) 

05/2009 
Plzeň 

Pohled na současné problémy energetiky z pohledu Provozovatele přenosové soustavy 
06/2009 
 Praha 

Úspory energie v bydlení pro kraj Vysočina a Jihočeský ve spolupráci s EKIS 
(přihl. Program Efekt ) 

06/2009 
Jihlava 

Úspory energie v bydlení pro kraj Brno a Olomoucký ve spolupráci s EKIS 
(přihl. Program Efekt ) 
 

06/2009      
Brno 

XII. Podzimní mezinárodní konference AEM: Aktualizace Státní energetické koncepce 
10/2009 
 Praha 

Úspory energie v bydlení pro kraj Ústecký a Liberecký ve spolupráci s EKIS 
(přihl. Program Efekt ) 
 

10/2009 
Liberec 

Úspory energie v bydlení pro kraj Karlovarský a Ústecký ve spolupráci s EKIS 
(přihl. Program Efekt ) 
 

10/2009    Brno 

Úspory energie v bydlení pro kraj Ostravský a Olomoucký ve spolupráci s EKIS 
(přihl. Program Efekt ) 
 

11/2009    
Ostrava 

Úspory energie v bydlení pro kraj Hradecký a Pardubický ve spolupráci s EKIS 
(přihl. Program Efekt ) 
 

11/2009  
Hradec Králové 

Komentář Energetického regulačního úřadu k cenovým rozhodnutím, kterými se   stanovují ceny 
plynu, tepla, elektřiny a souvisejících služeb na rok 2010 

12/2009   Praha 

Celkem 15 akcí 
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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. 

 

 

 

 

Hlavní cíle SVSE pro rok 2009 

 

Trvalé působení na tvůrce legislativy ve prospěch spotřebitelů 

Prosazovat uplatňování nediskriminačních podmínek trhu pro všechny účastníky 

Spolupráce při stanovování regulovaných cen  

Rozšíření nabídek od potenciálních dodavatelů 

Snažit se ochránit energeticky náročný průmysl před dopady ekologických opatření: 

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 

Uplatnit požadavek na alokaci nákladů na OZ tak, aby tyto náklady nezatěžovaly energeticky 

náročný průmysl 

 

   

 

  Zpracovali:  

 

   
 

  Bc. Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka AEM 

 

  Ing. Luděk Piskač, tajemník SVSE 

 

  V Praze dne 16.2.2009 
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Finanční plán na rok 2009 

 

Rozpočet AEM na rok 2009 Plán
rozp. AEM

Finanční plán rok 2009

Kč

Výnosy:

individuální členské příspěvky 63 000

kolektivní členské příspěvky 1 500 000

služby členům SVSE 600 000

výnosy akcí 2 250 000

podpora EFEKT (vzdělávací akce) 0

tržby z prodeje služeb a reklamy 140 000

jiné příjmy 15 000

Celkem výnosy 4 568 000

Náklady:

kancelářské potřeby a reklamní materiál 74 000

cestovné (bez IFIEC) 94 000

cestovné IFIEC

Náklady na občerstvení při akcích 582 100

pronájem kanceláří Pražské teplárénské 340 000

služby Pražské teplárénské 45 000

Nájemné na akce 277 000

Telefony a internet 30 000

Telefony mobilní 50 000

Ostatní služby 228 000

Poštovné 70 000

Tisky materiálů 0

účetnictví 108 000

účetní audit 15 000

platy a mzdy - hrubé 1 693 900

odměny přednášejícím a smlouvy 122 000

odvody  sociálního pojištění 461 000

odvody  zdravotního pojištění 159 000

Zákonné a ostatní sociální náklady 49 000

tlumočení, poradenství 50 000

drobný dlouhodobý majetek, software 3 000

odpisy 12 000

ostatní výdaje 50 000

Členství v IFIEC EUROPE 55 000

Celkem Náklady za rok 2008 4 568 000

Hopodářský výsledek 0     
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Závěry XIII.Závěry XIII.Závěry XIII.Závěry XIII.    Jarní konference AEMJarní konference AEMJarní konference AEMJarní konference AEM    

 
Pravidelná jarní konference AEM – letos již třináctá – se uskutečnila ve dnech 

24. a 25. února 2009, 

tradičně v Poděbradech, ale v netradičním termínu  

(prakticky o měsíc dříve, ve snaze předejít kolisi s akcemi v rámci českého předsednictví EU).  

Téma této konference: 

 

Investice v energetice ČR do roku 2020 
Z řady známých důvodů je v poslední době trvale na pořadu dne otázka energetické 

bezpečnosti. Intensivně se jí věnuje i program českého předsednictví EU. Asociace 

energetických manažerů se energetickou bezpečností zabývá dlouhodobě (byla předmětem 

již dvou předcházejících konferencí), tato konference zkoumala náročnost podpory 

energetické bezpečnosti v materiální sféře, v potřebě investic. Podle odhadů EK bude do r. 

2020 třeba zajistit 300 GW výrobního výkonu a do výstavby sítí pro přenos a distribuci 

investovat téměř 500 mld. €,  (z toho přes 100 mld. € do přenosových sítí). 

 

Energetickou bezpečnost v oblasti elektroenergetiky v užším smyslu vytvářejí dostatečný 

výkon zdrojů elektřiny k pokrytí spotřeby, vhodná struktura zdrojů (posilující i nezávislost na 

dovozu primárních zdrojů), přiměřená dostupnost a struktura rezerv a regulačních výkonů a 

dostupnost a kapacita zásobníků; na to navazuje infrastruktura, vyznačující se dostatečnou 

kapacitou  přenosových/přepravních sítí, jejich dostatečném propojení se sousedními 

soustavami, odolností proti šíření poruch v přenosové soustavě a podmínkami pro 

dostatečnou spolupráci s okolními sítěmi při havarijních situacích. 

 

Shrnutím dosavadních poznatků lze konstatovat, že umíme popsat (snad) všechny nejasnosti, 

úskalí a nejistoty kolem energetické bezpečnosti, co však chybí, jsou ucelený a vzájemně 

provázaný návrh na její posílení. A aby toho nebylo málo, k pochybnostem a nejistotám 

kolem řádné funkce jednotného trhu s elektřinou, vnitřního trhu, odůvodněné ceny 

elektřiny, finančního zajištění investic, bezpečnosti dodávek plynu a uhlí, apod. v mezičase 

ještě přibyl vliv „novinek“, v tomto smyslu tzv. klimaticko-energetický  balíček. 

 

Ve všech příspěvcích, které se zabývaly realizací investic, zaznívaly stížnosti na složitost a 

nadbytečnou komplikovanost povolovacího řízení, především na neodhadnutelnou dobu 

trvání jeho vyřízení. Jak za těchto okolností odpovědně plánovat investiční výstavbu? 

 

Se vzpomínkou na nedávnou „plynovou krizi“ byl velký zájem o informace o bezpečnosti 

dodávek zemního plynu. Z předneseného referátu se zdá, že často vyslovované obavy o 

budoucí dostupnost zemního plynu nejsou z technického hlediska (dopravitelnosti plynu) tak 
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vážné, jak by se mohlo z jiných prohlášení zdát. Jinou záležitostí jsou nejistoty v trvalosti 

přísunu plynu. Tu má mj. podpořit právo přístupu každého státu, včetně vnitrozemských, ke 

zkapalněnému plynu, posilování propojení sever – jih napříč střední a jihovýchodní Evropou 

a rozšíření kapacity zásobníků pro krytí 90 dnů spotřeby (závěry EP z února 2009). 

 

Hlavním rizikem se zdá být hospodářský kolaps Ukrajiny: výroba klesla o cca 40% a pokles má 

dále pokračovat, nízké ceny energií ohrožují energetické společnosti a přesto obyvatelstvo 

neplatí za energie. Na druhé straně: ukrajinský tranzitní systém je v lepším stavu než se 

předpokládalo; přesto si rekonstrukce systému vyžádá 2,5 mld. €. 

Velmi instruktivním byl referát, zabývající se potenciálem výstavby velkých větrných parků a 

odhadovaným rozvojem do roku 2020. Poskytl tak realistické informace, že vzniká otázka, 

proč jsme masírováni – i z oficiálních míst – jinými představami. Jen jedno překvapivé číslo: z 

celkové plochy ČR 78 864 km2 činí plocha, podmíněně vhodná pro výstavbu větrných 

elektráren (rychlost větru ≥ 6 m/s) 6 364 km2. Od ní se potom odečítají plochy, omezované 

CHKO, národními a přírodními parky, Naturou 2000, koridory velkých tažných ptáků, letišti a 

jejich ochrannými pásmy a koridory, atd. 

 

Z informace o návrhu Státní energetické koncepce vyplynuly především dva poznatky: je 

nejvyšší čas a je třeba se rozhodnout o podobě SEK a začít skutečně pracovat na její realizaci 

ve prospěch energetické bezpečnosti a poznatek, že na kritické cestě realizace leží složitost a 

nadbytečná komplikovanost povolovacího řízení, nerespektující již tak dlouhé lhůty přípravy 

a výstavby investic. 

 

V průběhu konference vystoupila společnost Pravda Capital s doprovodným seminářem  

„Obchod s emisními povolenkami – jak úspěšně žít s EU ETS“, povzbuzujícím k obchodování 

povolenkami emisí skleníkových plynů. 

 

A poslání (Envoi)? 

 

V posledních letech byl nashromážděn dostatek poznatků a informací o tom co, jak a proč by 

k posílení energetické bezpečnosti mohlo být použito. Vyhledávat další již netřeba. Nastal čas 

se rozhodnout a začít konat. Nebezpečí a důsledky z přijetí třeba ne ideálně nejlepšího 

rozhodnutí jsou podstatně a podstatně menší, než důsledky odkládání rozhodnutí 

v představě, že se objeví „zázračné“ řešení. 

 

 

Ing. Bohuslav Brix 

 Zpravodaj XIII. Jarní konference AEM 

 čestný člen AEM 
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A na závěr 

 
Semináře, které AEM plánuje uspořádat do 30.6.2009 

 

Květen 2009  - Novela Energetického zákona 

 

Květen / Červen 2009 –  Pohled na současné dění v elektroenergetice očima 

     provozovatele přenosové soustavy 

 

Červen 2009 – Připravovaná vyhláška o stavech nouze v elektroenergetice 

 

 

 

 

Tradiční XII. Podzimní konference AEM je plánována na dny 

 

13. a 14. října 2009 

 

v kongresovém sále Masarykovi koleje 

v Praze 6 - Dejvicích 


