
 

 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

VLIV HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY 

NA SUROVINOVOU ZÁKLADNU V ENERGETICE 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor:       Lenka Povová 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Igor Černý, Ph.D. 

 

Ostrava 2013



 

 

 



 

Prohlášení 

1. Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

2. Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 

– školní dílo. 

3. Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ( dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci 

užít(§ 35 odst. 3). 

4. Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

5. Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Atribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

6. Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v přípdě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského 

zákona. 

7. Bylo sjednáno, že užít sé dílo – bakalářskou prácinebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

Anotace 

 Předkládaná bakalářská práce se zabývá zhodnocením vlivu Hospodářské komory 

České republiky na surovinovou základnu v energetice. První část seznamuje veřejnost se 

vznikem a současným stavem a činností HK ČR. Na závěr práce je vyhodnocen vliv této, 

ze zákona vzniklé, hospodářské komory nejen na surovinovou základnu. 

 

 

Klíčová slova:  podnikatelské prostředí, hospodářská komora, energetika, Mýty a 

fakta 

 

 

Summary 

The present thesis deals with the evaluation of the impact of the Chamber of 

Commerce of the Czech Republic on energy resource base. The first part introduces to the 

public the formation and current status and activities of Chamber of Commerce of the 

Czech Republic. Finally, is evaluates influence of this Chamber of Commerce, arisen by 

law, on the resource base, etc. 
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Seznam použitých zkratek 

 

apod.   A podobně 

č.    Číslo 

ČEZ   České energetické závody 

ČR   Česká republika 

DIHK   Deutsche Industrie-und Handelskammertag 

    Hospodářská komora Spolková republika Německo 

EU   Evropská unie 

HK ČR   Hospodářská komora České republiky 

HU   Hnědé uhlí 

Kč    Koruna česká 

KHK   Krajská hospodářská komora 

kWh   Kilowatt energie 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MWe   Megawatt energie 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

OHK   Okresní hospodářská komora 

Sb.   Sbírka 

SRN   Spolková republika Německo 

Tzv.   Tak zvané 

TWh   Terawatthodina 

USA   United States of America 

    Spojené státy americké 
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1 Úvod 

V této bakalářské práci je poukázáno na rozdílný vliv a působnost hospodářských 

komor v EU na podnikatelské prostředí. Pro názorný příklad jsem si vybrala porovnání HK 

ČR a Hospodářské komory v Německu, DIHK. Tímto srovnáním je zde prezentována 

existence naprosto jiného pohledu na komoru v Německu a v ČR a tím se také odvíjí její 

vliv nejen na podnikatelské prostředí, ale také na možnost ovlivnit některá politická 

rozhodnutí.  

Dále je zde popsáno, jaké reálné nástroje jsou hospodářskou komorou České republiky 

používány a čím se snaží upozornit na situaci v energetice a ovlivnit některá rozhodnutí ve 

prospěch ekonomiky i životního prostředí.  

Cílem této práce je zhodnocení vlivu hospodářské komory na podnikatelské prostředí a 

energetiku v České republice. 
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2 Charakteristika Hospodářské komory ČR 

Hospodářské komory byly zřízeny, aby prosazovaly a zajišťovaly zájmy svých členů. 

Byly zakládány již od 17. století v západní a střední Evropě. Tyto nové instituce se 

zaměřovaly na podporu průmyslu a obchodu. Dříve obchodní komory začaly plnit úlohu 

nových poradních orgánů pro zákonodárná a správní opatření státu v záležitostech obchodu 

a průmyslu. Zakládání obchodních komor bylo tehdy spojeno s  tzv. merkantilistickou 

politikou. V politice merkantilismu je hlavní zásadou převažující vývoz nad dovozem. 

V porovnání HK ČR a DIHK hraje důležitou roli rozdělení pravomocí a finančních 

zdrojů.  

2.1 Charakteristika HK ČR 

V roce 1993 byla zřízena ze zákona č. 301/ 1992 Sb. o Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská komora České republiky (HK 

ČR).  

Krátká citace části zákona zní: 

§ 1 

Účelem tohoto zákona je upravit vznik, postavení a působnost Hospodářské komory 

České republiky a Agrární komory České republiky (dále jen "komory"). 

§ 2 

(1) K podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k 

prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Hospodářská 

komora České republiky (dále jen "hospodářská komora"). 

(2) K podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, k 

prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Agrární komora 

České republiky (dále jen "agrární komora"). 

(3) Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob) přijatých za 

jejich členy. 

(4) Komory jsou právnickými osobami a zapisují se do obchodního rejstříku.[6] 
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 HK ČR se snaží navázat na činnost předválečných obchodních, průmyslových a 

živnostenských komor. Hospodářská komora České republiky ze zákona prosazuje a 

ochraňuje zájmy podnikatelské veřejnosti, zajišťuje její potřeby a podporuje její rozvoj. Je 

tvořena regionální sítí komor, společenstev, profesních a živnostenských svazů v 

celorepublikovém rozsahu.  

Ačkoliv byla HK ČR zřízena státem, není tato organizace typicky státní a nemá žádné 

státní zaměstnance. Každá regionální komora si zajišťuje kladný hospodářský výsledek 

samostatně. Zisk regionálních komor spočívá ve spolupráci na projektech, placených 

službách a na publicitě. Členství v HK ČR je dobrovolné a má téměř 14 000 členských 

firem.  Členy Hospodářské komory České republiky tvoří velké a střední firmy a stejně 

podstatnou část tvoří malé společnosti a drobní živnostníci. Každý člen komory má jeden 

hlas a stejná práva bez ohledu na velikost jejich podniku. V grafu, který je uveden níže, je 

vidět, že nejvíce podnikatelských subjektů sdružuje Krajská hospodářská komora jižní 

Moravy, která sdružuje 1 regionální a 6 okresních komor a nejmenší počet 

zaregistrovaných subjektů je v Krajské komoře Pardubického kraje. 

 

 

Obrázek 1: Počet členů HK ČR v jednotlivých krajích ke dni 31. 12. 2012, zdroj[4] 
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HK ČR tvoří dvě části – regionální a oborovou. Regionální část HK ČR tvoří 14 

krajských hospodářských komor (KHK), 2 regionální hospodářské komory (RHK) a 49 

okresních hospodářských komor (OHK). Oborová část nebo také profesní unie 

Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 83 živnostenskými 

společenstvy. Živnostenská společenstva jsou rozdělena do čtyř profesních unií: Obchod a 

cestovní ruch, Průmysl a doprava, Služby pro podnikání a ostatní a stavebnictví, Technická 

řemesla a technická zařízení. Na níže uvedeném obrázku je graficky znázorněno rozdělení 

HK ČR. 
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Obrázek 2: Struktura HK ČR ke dni 31. 12. 2012, zdroj[4] 

V čele HK ČR stojí prezident, který je volen sněmem na 3 roky, který je nejvyšším 

orgánem hospodářské komory.  

Strategie HK ČR je postavena na čtyřech základních pilířích: 

1. Spoluvytváření kvalitního podnikatelského prostředí v ČR, v EU a ve světě;  

2. Výhody pro členy a služby pro všechny;  

3. Spolupodílení se na rozvoji lidských zdrojů;  
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4. Podporování postavení hospodářské komory jako nejsilnější podnikatelské 

samosprávy.[4]  

2.2 Charakteristika DIHK 

 

V roce 1924 byla založena první Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK). 

Nyní je státní centrální organizací pro 80 komor průmyslu a obchodu v Německu. Pro 

všechny firmy registrované v Německu je členství ze zákona povinné, s výjimkou 

řemeslných podniků, svobodných povolání a farem. DIHK eviduje tedy více než 3,6 

milionů podnikatelů. Patří k nim nejen velké firmy, ale také menší prodejci. To dává 

sdružení značný politický vliv. Německý systém je velice výkonný. Je to proto, že DIHK 

na rozdíl od státu může čerpat nejen z rozsáhlých obchodních znalostí svých členů. Je 

organizací zřízenou zákonem a zaměstnanci nejsou placeni státem. DIHK disponuje částí 

státních prostředků. Také spolupracuje na mezinárodních i místních projektech, ale 

zaměstnance si na tyto úkoly najímá externě. V čele společnosti stojí prezident, který je 

volen Valnou hromadou na 3 roky jako v ČR.  

Na níže uvedeném schématu je vidět, že všechny zřízené pobočky IHK jsou si rovny a 

sdružuje je pouze jedna a hlavní instituce DIHK. 
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Obrázek 3: Počet poboček v jednotlivých regionech SRN, zdroj[3] 

 

Práce komory se zaměřuje na tři pilíře: 

1. Hospodářská politika a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů; 

2. Vnímání veřejnosti a řešení státních úkolů; 

- například odpovědnost za audity, certifikace dokumentů v oblasti zahraničního 

obchodu, apod.; 
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3. Servisní služby pro podniky. 

- směnárenské služby, právní informace, zprostředkování kontaktů, ekonomické 

informace, apod.[3]  
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3 Reálné nástroje a vliv HK ČR na energetický sektor 

Energetika je v popředí zájmu zejména podnikatelů. Ceny energií a energetických 

surovin významným způsobem ovlivňují podnikatelské prostředí. Provokující jsou také 

nepřiměřené zisky energetických společností, což svědčí o tom, že v oblasti energetiky 

nefunguje konkurenční trh tak, jak by měl. 

Hospodářská komora nemá ambici vyřešit složité globální problémy, ale má povinnost 

poukazovat na současné problémy a budoucí hrozby, které významným způsobem mohou 

podnikatelské prostředí ovlivnit. Bohužel veřejnost a ani podnikatelé nemají velké 

povědomí o existenci hospodářské komory. Některé podniky vůbec nemají představu, proč 

byla tato instituce zřízena, jak funguje a jaké služby nabízí veřejnosti. 

K problematice povědomí o hospodářské komoře jsem zpracovala dotazníkové šetření, 

které jsem uvedla v přehledné tabulce. 

 

Otázky, na které byli občané dotazováni ano ne nevím 

Podnikáte? 35 15  

Víte, že existuje Hospodářská komora ČR? 23 27   

Víte, jaké nabízí služby? 9 29 12 

Využil/a jste někdy služeb HK ČR? 5 44 1 

Tabulka 1: Přehled otázek a odpovědí, zdroj[14][5] 

 

Bylo dotazováno 50 náhodných občanů z podnikatelského i nepodnikatelského 

prostředí a je zde jasně vidět, že asi polovina dotazovaných neví, že komora existuje a 

drtivá většina neví nic o nabízených službách. Pokud by bylo členství v komoře povinné, 

všichni podnikatelé by o existenci věděli a tím by veřejnost měla i větší povědomí o 

službách a cílech komory.  
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3.1 HK ČR jako povinné připomínkové místo 

Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Na 

připomínkování návrhů zákona předkládaných vládě ČR se hospodářská komora podílí již 

řadu let. Zejména se jedná o připomínkování návrhů zákonů a jiných právních předpisů, 

které jsou jí zasílány ústředními orgány státní správy na základě předchozích dohod o 

spolupráci s HK ČR nebo na základě vyžádání jednotlivých institucí. HK ČR zde uplatňuje  

stanoviska svých členů z pohledu praxe a snaží se tak přispívat ke zkvalitnění navrhované 

právní úpravy.  

 HK ČR tak sice získala významný nástroj, kterým by mohla zásadním způsobem 

ovlivňovat schvalování zákonů, vyhlášek a nařízení, a tím ještě účinněji hájit zájmy 

podnikatelů. Závaznost účasti HK ČR v připomínkovém řízení však nebyla zakotvena v 

žádném materiálu vlády ani v právním předpise. V praxi toto znamená, že jednotlivé 

návrhy HK ČR sice zpracovává a předkládá příslušnému ministerstvu, kterého se 

problematika zrovna týká. Ministerstvo však samo rozhodne, zda návrh dále předloží vládě 

ČR. Pokud je vydané stanovisko HK ČR přijato příslušným ministerstvem a dále 

předloženo a doporučeno vládě k zapracování do zákonů nebo do právních předpisů, ani 

potom vláda ČR nemusí návrh akceptovat. 

Z tohoto důvodu se HK ČR nepodařilo prosadit z podnikatelského pohledu důležitá 

stanoviska, jako je například sjednocení DPH, prolomení tzv. limitů týkajících se těžby 

uhlí, které má teď neblahý dopad na ceny v energetice a tím vliv na podnikání v regionu.   

Na proti tomu i DIHK hájí celkové zájmy průmyslu a obchodu a nehájí zájmy pouze 

jednotlivců. Je také jako HK ČR poradenským místem politiky a správy, které slouží 

k hájení zájmů a cílů hospodářské politiky. Jde hlavně o zlepšení a ovlivnění „umístění“ 

politiky v regionálních podmínkách pro aktivní hospodářský rozvoj. 

DIHK se zapojuje se do stávajících a připravovaných právních předpisů, řízení a 

politických prohlášení na regionální, národní i evropské úrovni. Také si zpracovává 

důkladnou analýzu, zda a v jaké oblasti má největší vliv na své členské firmy.  Politici zde 

s komorou diskutují jako s rovnocenným partnerem a využívají ji i jako poradní orgán.  
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DIHK vypracovává stanoviska v písemné formě a předkládá argumenty, hájící zájmy 

svých členů. Vláda je povinna tato stanoviska zapracovat do znění zákona. Tímto jednáním 

je zajištěna potřebná rovnováha mezi zákony a praxí v hospodářském prostředí. 

3.2 Vytváření odborných týmů 

Protože zástupci HK ČR vědí, že mezi nejdůležitější odvětví, které ovlivňuje 

podnikatelskou sféru, patří energetika, byla založena energetická sekce.  

Byla zřízena podle ustanovení §11 odst. 3 Jednacího řádu HK ČR představenstvem 

HK ČR dne 20. 6.2001. Sekce se při výkonu své činnosti, mimo jiných aktivit, nejvíce 

soustředí na záležitosti, které vyplývají ze zájmů a potřeb členů HK ČR v oblasti své 

působnosti, především na: 

a) spolupráci s regionálními hospodářskými komorami na záměrech regionálních 

energetických koncepcí; 

b) na rozvoj poradenství a osvěty vedoucí k efektivnímu využívání energií. V této 

činnosti též využívá stávající poradenský systém a to jak regionální, tak i celostátní; 

c) aktivní spolupráci s ministerstvy odpovědnými za programy související s 

energetikou;  

d) Informaci představenstva HK ČR a členské základny komory o vývoji legislativy a 

relevantních předpisů a předkládá návrhy na opatření; 

e) Přípravu připomínek a doporučení ke Státní energetické koncepci ČR, souvisejícím 

strategickým materiálům a legislativním návrhům a upozorňuje na problémy, které by 

mohly negativně působit na podnikatelské prostředí; 

f) Spolupráci s obdobnými organizacemi v zahraničí, zejména však členských států 

EU. 

Smyslem činnosti energetické sekce je především poukazovat na nebezpečí a hrozby 

vyplývající ze současného stavu, případně se i aktivně podílet na řešení a jeho prosazování. 

K této problematice se zajišťují akce, jako jsou energetické konference, které se konají ve 

spolupráci s německou komorou. Vydávají se různá stanoviska a materiály, která s danou 

problematikou souvisí.[8]  
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3.3 Energetické konference 

K energetickému tématu se konala česko-německá konference „Surovinová 

bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení“, která měla za úkol upoutat 

pozornost a poukázat na tuto problematiku.  

Byl zde uveřejněn zajímavý graf, který  ukazuje, jakou částí se suroviny podílejí na 

výrobě elektrické energie.  

 

Obrázek 4: Podíl výroby elektrické energie v ČR, zdroj[7] 

 

Je zde vidět, že největší zastoupení zde má hnědé uhlí a na druhém místě jsou jaderné 

elektrárny. Domácí produkce hnědého uhlí zde plně pokrývá domácí spotřebu a dosud je to  

zásadní vstup při výrobě elektřiny i tepla. 
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Ale na dalším obrázku je patrný pokles těžby naší nejdůležitější suroviny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokles není způsoben nedostatkem suroviny, ale legislativními kroky, které 

hospodářská komora nemohla ovlivnit, i když zde byl vyvíjen velký nátlak. HK ČR také 

poukazuje na to, že se začíná dovážet méně kvalitní uhlí. Tímto se vyváží finanční 

prostředky z regionu. Klesá zaměstnanost, klesají mzdy a tím je kupní síla regionu menší.  
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 Obrázek 5: Těžba uhlí v ČR v letech 1987 až 2011, zdroj[2][16] 
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4 Vydávání odborných stanovisek 

HK ČR vydává k energetice jak oborná stanoviska, tak informační dokumenty pro 

veřejnost.  Na pořádané Česko-německé konferenci „Surovinová bezpečnost a její 

technické a legislativní zabezpečení“, bylo prezentováno mnoho zajímavých myšlenek a   

stanovisek. Účastníci konference v duchu jednání a diskuse veřejně prezentují následující 

závěry: 

- Považují ekonomické využití domácích surovinových zdrojů za nezbytnou podmínku 

úspěšného rozvoje českého hospodářství a jeho konkurenceschopnosti. 

Za zvláště závažné považují zajištění dlouhodobé bezpečnosti, spolehlivosti, 

dostupnosti a ekonomičnosti energetických zdrojů. Naplnění těchto cílů je podmíněno 

optimálním využitím domácích zdrojů, především jediného významného zdroje ČR, a to 

hnědého a černého uhlí. 

- Požadují reálnou a realizovatelnou koncepci energetické politiky, která bude 

stanovením optimálního energetického mixu pokrývat dlouhodobé potřeby. 

Všechna odvětví energetiky jsou důležitou častí a podmiňujícím faktorem 

konkurenceschopnosti českého průmyslu a jedním z klíčových ekonomických odvětví. 

- Považují jakékoliv neopodstatněné netechnické omezení využívání nerostného 

bohatství ČR za nepřijatelné, a proto považují i uměle stanovené uzemní ekologické limity 

za neopodstatněné a i z hlediska důvodů jejich stanovení za překonané. 

- Zásadně nesouhlasí s jakoukoliv změnou Horního zákona dříve, než budou schváleny 

aktualizace dlouhodobých strategických materiálů, především Statni energetické koncepce 

ČR, Surovinové politiky ČR a Koncepce energetické a surovinové bezpečnosti ČR. 

- Majitelem nerostného bohatství je ČR, a ta musí prostřednictvím orgánů správy ČR 

rozhodovat s konečnou platností o využití svého nerostného bohatství. 

Vyzýváme proto poslance PSP ČR, aby při hlasování o vetu prezidenta k „malé“ 

novele Horního zákona, která odstraňuje možnost vyvlastnění, tuto novelu nepodpořili. 

Stát by tak ztratil zákonný prostředek pro umožnění hospodárného využití strategických 
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zásob surovin, které jsou jeho vlastnictvím, zejména v případě ohroženi jeho surovinové a 

energetické bezpečnosti.[2]  

4.1 vydávání podkladů pro veřejnost - Mýty a fakta 

Hospodářská komora si je vědoma, že veřejnost má špatný nebo zkreslený názor na 

určité otázky týkající se těžby uhlí nebo jaderné energetiky. Pro zboření těchto mýtů a 

správnou informovanost veřejnosti se hospodářská komora spojila s odborníky z daného 

odvětví a společně se vypracovala dokumentace pod názvem Mýty a fakta. Ty se dále 

rozdělují přibližně na sedm okruhů, které se týkají jaderné energetiky, energetického 

využití odpadů, biopaliv, teplárenství, zemního plynu, ropných produktů a těžby hnědého 

uhlí. Není vyloučeno, že se v případě potřeby bubou vydávat další Mýty a fakta. 

V rámci tohoto tématu jsem provedla průzkum ve veřejnosti pomocí dotazníkového 

šetření. Bylo dotázáno 50 občanů z různých pracovních odvětví a různého věku, žen i 

mužů. Byli dotazováni na sedm základních otázek, vybraných z výše uvedených 

dokumentů o jaderné energetice, o těžbě uhlí a o zemním plynu. Veškeré odpovědi jsem 

zpracovala do přehledné tabulky. 

 

Otázky, na které byli občané dotazováni 

souhlasím nesouhlasím 

mám jiný 

názor 

1. Využívání hnědého uhlí je v budoucnu ve světě a 

tím i ČR ekologicky nepřijatelné 28 22   

2. Těžba hnědého uhlí za limity vyžaduje 

přemístění bytové a jiné zástavby, a proto je 

nepřijatelná 30 19 1 

3. Těžba hnědého uhlí za limity nevratně poškozuje 

krajinu a životní prostředí 35 15   

4. Nikdo v ČR se nezabývá dlouhodobou podobou 

energetického mixu, vč. budoucí role zemního 

plynu 36 13   

5. Zemní plyn by neměl být drahý, když ho 

převážnou část spotřebovávají domácnosti 42 8   

6. Přeprava jaderných a radioaktivních materiálů je 

riskantní 45 5   

7. Jaderné elektrárny jsou drahé, ekonomicky 

nevýhodné a u nás je platí daňoví poplatníci, 

protože ČEZ je polostátní firma 43 7   
Tabulka 2: Přehled otázek a odpovědí, zdroj[14][5] 
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Ale i po zveřejnění výše uvedených dokumentů, bylo v dotazníkovém šetření zjištěno, 

že veřejnost, ať podnikající či nikoliv, má špatný pohled na základní otázky týkající se 

tohoto tématu. V dotazníkovém šetření bylo také uvedeno k otázce 1, že je těžba důležitá 

pro ekonomiku státu, k otázce 2, že těžební společnosti nabízejí odkup pozemků nebo nové 

bydlení na jiném místě a k otázce 3, že i přes probíhající rekultivace, je krajina nenávratně 

poničena. Je to způsobeno malou informovaností občanů o existenci komory a tím i malé 

propagaci vydaných dokumentů. 

Zde jsou uvedena správná stanoviska k otázkám z dotazníkového šetření, která jsou 

z výše uvedených dokumentů Mýty a fakta. 

Mýtus 

1. Využívání hnědého uhlí je v budoucnu ve světě a tím i ČR ekologicky nepřijatelné. 

Fakt 

Největší a nejprůmyslovější země světa (USA, Čína a Rusko) a Evropy (SRN, Polsko) 

musí i v budoucnu využívat uhlí a považují je za strategickou součást energetického mixu. 

Podmínkou je ale použití účinnějších technologií. Pro tyto nové ekologicky přijatelné 

technologie je kvalita zásob HU za limity velmi vhodná. 

Mýtus 

2. Těžba hnědého uhlí za limity vyžaduje přemístění bytové a jiné zástavby, a proto je 

nepřijatelná. 

Fakt 

I v nejvyspělejších zemích světa (SRN) k přemístění obcí i měst kvůli těžbě uhlí a rud, 

vodohospodářským stavbám a stavbám dopravním dochází a bude docházet. Vychází se 

z faktu nepřemístitelnosti ložiska a veřejných zájmů. Legislativní záruky adekvátních 

náhrad při přesídlení jsou nezbytnou a i u nás akceptovanou podmínkou. 

Mýtus 

3. Těžba hnědého uhlí za limity nevratně poškozuje krajinu a životní prostředí. 

Fakt 

Těžba hnědého uhlí za limity by se uskutečňovala shodně jako v ostatních územích, kde 

v současnosti i v budoucnu bude probíhat. Navíc zákony ČR ukládají zahladit následky 
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těžby a to pod kontrolou státu. Plnění této povinnosti lze dokumentovat  plošnou špičkovou 

realizací. Celoplošná rekultivace a revitalizace v severozápadních Čechách umožňující 

návrat fauny a flóry je světovým unikátem. 

Mýtus 

4. Nikdo v ČR se nezabývá dlouhodobou podobou energetického mixu, vč. budoucí role 

zemního plynu. 

Fakt 

Otázkami spolehlivých a dlouhodobě bezpečných dodávek energie se zabývá Státní 

energetická koncepce ČR, která stanovuje – v souladu se zněním §3 zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření s energií – strategické cíle státu v energetickém hospodářství 

s výhledem na 30 let. 

Mýtus 

5. Zemní plyn by neměl být drahý, když ho převážnou část spotřebovávají domácnosti. 

Fakt 

Cena ZP se odvozuje od vývoje cen ropy a ropných produktů na světových trzích. To platí 

ale i pro černé energetické uhlí. Ceny černého energetické uhlí i zemní plyn kopírují s 

mírným časovým skluzem ceny ropy. V širším pohledu se dá říci, že vývoj cen ropy 

ovlivňuje i vývoj cen elektřiny. 

Nejvyšší světové ceny ropy, černého uhlí i zemního plynu byly dosahovány v roce 2008, 

poté došlo k jejich propadu. V roce 2009 byly naopak ceny nízké vlivem nízké poptávky 

v době ekonomické krize. 

Mýtus 

6. Přeprava jaderných a radioaktivních materiálů je riskantní. 

Fakt 

Přeprava jaderných a radioaktivních materiálů je bezpečná, díky technickým (konstrukce 

kontejnerů) a organizačním (realizace přepravy) opatřením. To dokazují celosvětové 

zkušenosti z přeprav. V důsledku využívání jaderné energie nejen pro výrobu elektřiny 

energetiku, ale v dalších oblastech (zdravotnictví, průmysl) je roční počet přeprav 

jaderných a radioaktivních látek/materiálů a radionuklidových uzavřených zářičů na úrovni 
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desítek milionů za rok. Přeprava probíhá po silnicích, železnicích, řekách, mořích a 

letecky. Bezpečnost přepravy stojí na třech pilířích: 

 Na konstrukci přepravních kontejnerů, které musí prokázat odolnost vůči pádu, ohni, 

ponoření do vody a stínění vůči záření. Každý kontejner musí mít certifikát od 

jaderného dozoru (u nás SÚJB). Požadavky na odolnost kontejnerů závisí na aktivitě a 

typu přepravované radioaktivní látky/jaderného materiálu, jejich fyzikální a chemické 

formě, typu přepravy a dalších hlediscích. Pro určité, závažnější (z hlediska typu a 

aktivity) přepravy je nutné povolení SÚJB; 

 Druhým pilířem je realizace přepravy, která probíhá podle mezinárodních pravidel 

(např. ARD po silnici); v případě jaderného paliva má tato přeprava speciální režim 

ochrany a je v zájmu bezpečnosti přepravy ze zákona utajena; 

 Třetím pilířem je připravený havarijní řád, který stanovuje činnost různých složek 

v případě havarijní situace.  

Všechny země, včetně ČR, postupují podle doporučení MAAE, která jsou aplikována do 

právních předpisů pro přepravy těchto látek/materiálů. To, že systém přeprav je bezpečný a 

spolehlivý dokazuje, že k havarijním situacím dochází zcela ojediněle, a pokud k nim 

došlo, nevyvolaly žádné radiologické důsledky na osoby ani životní prostředí. 

Mýtus 

7. Jaderné elektrárny jsou drahé, ekonomicky nevýhodné a u nás je platí daňoví poplatníci, 

protože ČEZ je polostátní firma. 

Fakt 

Výstavba jaderné elektrárny je velká finanční investice, která je velmi výhodná a zaplatí se 

za 10 let. To platí i pro případ Temelín. Jaderná elektrárna je velká a dlouhodobá investice. 

Jak známo 2000 MWe výkonu v Temelíně stálo cca 100 miliard Kč, tj. 50 000,- Kč na 

instalovaný kWe. Uvážíme-li, že Temelín bude v provozu 40 let, ale spíše 60 let a že 

výroba elektřiny obou temelínských bloků bude po úplné stabilizaci provozu 15 TWh (15 

.10
9
 kWh) za rok, tak za tuto dobu vyrobí obrovské množství elektřiny – 600 (za 40 let) 

resp. 900 TWh (60 let). Výrobní náklady (stálé a provozní) nepřesahují 1,5 Kč na kWh 

(cenu prodeje elektřiny včetně poplatků za přenos a distribuci znáte sami), tak že je to 

velmi výhodná investice a elektrárna se zaplatí za méně než 10 let. Temelínskou jadernou 

elektrárnu neplatili daňoví poplatníci a ani je nebudou platit ti budoucí. Celou stavbu 
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platila a bude platit elektrárenská společnost ČEZ a.s. z vlastních zdrojů doplněných o 

úvěry bank, které se teď splácejí. Problémem jaderné energetiky je velikost investice, ale 

ČEZ je velká a silná energetická společnost (7. v Evropě) a tuto investici proto zvládne![5]  

Přílohou této bakalářské práce jsou použité dokumenty „Mýty a fakta“. 
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5 Spolupráce při eliminaci dopadů na životní 

prostředí 

Hospodářská komora sice podporuje rozvoj energetiky a tím těžbu potřebných nerostů, 

ale to neznamená, že souhlasí s devastací přírody za každou cenu. Komora spolupracuje a 

podporuje projekty pro podporu životního prostředí. Podle průzkumu, z tabulky uvedené 

výše, si asi dvě třetiny dotázaných myslí, že rekultivace jsou nedostačující nebo netuší, že 

něco jako rekultivace existuje.  

Například byl pozván na energetickou konferenci, o které se zmiňuji výše, odborník ze 

společnosti Severočeské doly, a.s. 

Prezentoval zde těžbu a následné plánované rekultivace, které jsou také podporovány 

hospodářskou komorou. 

 

 

Obrázek 6: Probíhající těžba v dole Bílina, zdroj[18][2] 
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Na obrázku výše je vidět momentální těžební území a rozšiřující se těžbu až do roku 

2055. Okolní části území již prochází rekultivací. 

 

Obrázek 7: Následná připravovaná rekultivace po těžbě, zdroj[18][2] 

 

Na výše uvedeném obrázku je vidět připravovaná rekultivace, které bude dominovat 

jezero Bílina. Tento typ rekultivací byl převzat z Německa, kde byla vyzkoušena poprvé a 

následně se ujal i u nás. Komora tento postup rekultivací také podporuje. 

Takto rekultivované lomy mohou a jsou využívány jako areály odpočinku nebo 

sportovního využití. Další takovou podporovanou rekultivací je vytvoření jezera Most a 

komorovou aktivitou je zde vytvořit arboretum. 

Jak je vidět na obrázku výše, zbytková jáma se v rámci rekultivačního programu 

zavodňuje, čímž zde vznikne jezero Most o výměře vodní hladiny cca 312 ha. Okolní 

svahy lomu se postupně zalesňují a na území vnitřních výsypek je v přípravě výstavba 

různých objektů a zařízení, jejichž charakter odpovídá lokalizaci v sousedství budoucího 

jezera a v příměstské zóně Mostu. 



Lenka Povová: Vliv HK ČR na surovinovou základnu v energetice 

2013  22 

 

Obrázek 8: Napouštění jezera Most, zdroj[4] 

 

Je v zájmu obnovy celé těžbou postižené oblasti, aby zde nebyly všechny výsypky 

určeny k lesnické rekultivaci a osazovány pouze klasickým lesnickým porostem. Část 

tohoto území by měla být vyčleněna za účelem zřízení druhově charakteristického 

arboreta, které by v centru těžební oblasti a na místě původního Mostu bylo jak 

vzpomínkou na těžbu a likvidaci zeleně, tak prostorem s vysokými estetickými, 

osvětovými a vzdělávacími parametry. 

Toto arboretum by mělo být vhodně začleněno do územní technické koncepce 

celkového řešení okolí jezera Most. Na obrázku níže je vidět základní strom arboreta. 

Jedná se o druh vzácné metasekvoje z období třetihor.o Přitom by se nejednalo jen o pouhé 

muzeum v přírodě, ale o krásný a cenný prostor, který by byl jako součást jezerního okolí 

v příměstské zóně Mostu bohatě navštěvován nejen místními návštěvníky, ale i turisty 

z Čech i ze zahraničí. 
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Obrázek 9: Základní strom arboreta, zdroj[4] 

 

Do prostoru arboreta budou také přeneseny a vhodně instalovány různé architektonické 

a sochařské artefakty jako upomínka na zaniklá sídla v této oblasti, které jsou mnohdy 

nevyužity a leží v depozitářích muzeí a státní památkové péče. 

Energetická náročnost hospodářství v ČR dlouhodobě klesá. K zlepšování relativního 

ukazatele docházelo do roku 2008 především díky růstu ekonomiky, ale také využíváním 

technologií s nižší energetickou náročností, zateplováním budov, či úsporami v 

domácnostech. 

V roce 2011 bylo dosaženo absolutního oddělení křivek zátěže mezi HDP a spotřebou 

primárních energetických zdrojů, kdy HDP vzrostlo, ale spotřeba primárních energetických 

zdrojů poklesla, což nám názorně ukazuje obrázek níže.  
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Obrázek 10: Energetická náročnost HDP v ČR [%], 2003–2011, zdroj[2][17] 
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6 Závěr 

Dle výše uvedených srovnání je již jasné, že HK ČR nemá ani z daleka takový vliv na 

politická rozhodnutí v oblasti podnikatelského prostředí v energetice jako DIHK. HK ČR i 

DIHK jsou zřízené státem, ale bohužel jsou pro tyto v podstatě stejné instituce nastaveny 

jiné podmínky. 

Bohužel je to také z části způsobeno mlčením podnikatelů ke změnám legislativy a 

podmínek v podnikatelském prostředí nebo nevědomostí o existenci HK ČR a jejich 

službách.  

Ochota spolupracovat s HK ČR a pokusit se změnit nevyhovující podmínky je v ČR 

minimální a spíše se tímto problémem zabývají pouze větší podniky, které dostatek zdrojů 

mají. 

Pokud by se alespoň v této často diskutované energetické oblasti podařilo vyvolat větší 

zájem a zajistit zpětnou vazbu, určitě by to přispělo k posunu vlivu HK ČR. Přispělo by to 

k lepším vyjednávacím podmínkám v legislativě pro podnikatele ve všech potřebných 

odvětvích a např. i ke snížení nákladů firem na energie. 

V Německu jsou všichni podnikatelé, ať už z velkých podniků nebo živnostníci 

seznámeni s pravomocemi DIHK a spolupracují na tvorbě legislativy v průzkumech trhu 

apod. a tím si sami podnikatelé z velké části ovlivňují a regulují legislativní změny. 

Pokud by bylo členství v HK ČR také povinné, měla by komora zajištěný potřebný 

příjem pro lepší zajištění aktivit, ale také velký objem „hlasů“ k ovlivnění cen v energetice 

a úpravě legislativy podle potřeb podnikatelského prostředí. 
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