
Dobrý den pane redaktore
Dovolím si neodpovídat na každou otázku zvlášť, ale popsat celý projekt

Mezinárodní  profesní  komoru  dodavatelů  pro  elektroenergetiku  nechápeme
pouze jako komoru, nebo chcete-li sdružení, dodavatelů pro síťová odvětví, ale
pro  celý  elektroenergetický  sektor.  Elektroenergetiku  tvoří  celá  soustava  tedy
výroba,  přenos,  distribuce,  spotřeba.  Záběr  komory  je  tedy  nesmírně  široký.
Mezinárodní charakter má komora mimo jiné i proto, že i elektroenergetika má
mezinárodní rozměr a podmínky, a to jak v podobě mezinárodního propojení, tak
i  podmínek  pro  výrobce  spotřebičů  a  jednotlivých  prvků  soustavy.  Našimi
partnery tedy budou nejen národní autority, ale i evropské instituce. 
Díky dokonalé znalosti prostředí nám vyšel projekt komory smysluplný a žádaný.
Jsme přesvědčeni, že prostředí komory je atraktivní i pro zadavatele, protože je
nepochybně efektivnější prodiskutovat názory, opatření a podmínky na otevřené
platformě, než před soudy nebo úřady. Společných cílů je rozhodně více než těch,
na  kterých  se  neshodnou  všichni.  Nechceme  se  zaměřovat  pouze  na  české  a
slovenské prostředí, chceme působit celoevropsky a jsme přesvědčeni, že máme
co nabídnout.
Činnost  komory  financují  členové  z příspěvků  a  případně  z  vlastní  činnosti
komory.  Pracujeme především v elektronické formě ve virtuálních kancelářích.
Snažíme se tedy náklady minimalizovat.

Komora si klade za cíl čtyři základní okruhy.

Hájit zájmy a prosazovat
1. Rovné a transparentní podmínky pro veřejné zakázky a soutěže tak,

aby byly zajištěny kvalitní dodávky stavebně montážních prací, materiálu
a  služeb  v celém  elektroenergetickém  sektoru  za  konkurenceschopné
ceny. Komora nebude nikdy vystupovat v rámci jednotlivých výběrových
řízení  ani  podlimitních  zakázek,  ale  chce  zastupovat  své  členy  při
vytváření jasných podmínek, pravidel a smluvních vztahů.
Zároveň  komora  bude  po  zadavatelích  požadovat  transparentní  a
nediskriminační přístup při realizaci. 

2. Aplikování  výsledků  vědy  a  výzkumu  - dodavatelé  investují  nemalé
prostředky do vědy a výzkumu pro inovace svých produktů. Je nezbytné,
aby  smysluplné  inovace  byly  ze  strany  zadavatelů  požadovány  a  při
výběrových  řízeních  respektovány  včetně  zohlednění  ve  výběrových
kritériích.  K tomu  nepochybně  patří  i  využívání  nejlepších  dostupných
praxí  a  technologií.  Komora má za  cíl  pomoci zacílit  veřejnou podporu
v rámci státních nebo evropských programů pro inovace a rozvoj tak, aby
byly dosaženy co nejlepší výsledky a celá soustava byla stále ve špičkové
kondici včetně úspor.

3. Informační  otevřenost  -  komora  se  bude  zasazovat  o  to,  aby  pro
dodavatele  a  odbornou  veřejnost  byly  v co  nejširším  možném  rozsahu
k dispozici  informace  o  stavu  a  plánech  rozvoje  celé  soustavy.  Nijak
nezpochybňujeme, že jednotlivé části soustavy mají své vlastníky a tudíž
k tomu kompetence a odpovědnost, avšak soustava jako celek vykonává
do  jisté  míry  veřejnou  službu  v některých  částech  za  regulované  ceny.



Naším názorem je, že cílem je spolehlivý provoz a rozvoj i do budoucna
včetně uplatnění nových požadavků technologií a postupů.

4. Úspory v soustavě – úspory v soustavě se budou realizovat především na
straně spotřeby. Evropské cíle o tom ostatně hovoří zcela jasně. Chceme
tedy  prosazovat  takové  podmínky,  které  zohlední  právě  realizaci
potenciálu úspor.

Programová náplň činnosti Mezinárodní profesní komory dodavatelů pro 
elektroenergetiku

Společné zájmy členů
Komora bude organizovat společná setkání zástupců členů, jak v úzké skupině
tak  i  na  širokém plénu.  Na takových  setkáních  bude  vždy probráno  společné
téma,  které  bude  identifikováno,  popsáno  a  navrženo  řešení,  nebo  opatření.
Komora následně bude taková řešení prosazovat jak na straně příslušných firem
(zadavatelů),  nebo majitelů,  případně dalších státních i mezinárodních autorit.
(Vlády,  ministerstva,  sněmovny,  regulační  úřady,  Evropská  komise,  dozorové
orgány atd.)
Forma: 
Formou  budou  kulaté  stoly,  kdy  pod  patronací  člena/členů  bude  vedena
odborná  diskuse  a  vytvořen  návrh  řešení  přímo  zúčastněnými  odborníky.
Komora zajišťuje organizaci kulatých stolů a administraci výsledků k autoritám.
Na reakci svolá následný kulatý stůl. Výsledkem každého kulatého stolu by měl
být i návrh dalšího tématu kulatého stolu. Každý člen může zaslat kdykoliv návrh
na  zorganizování  kulatého  stolu.  V rámci  činnosti  komory  nebude  nikdy
řešena  jakákoliv  zakázka  nebo  výběrové  řízení  s výjimkou  organizace
platformy  burzy  kapacit  (viz  dále).  V případě  požadavku  na  řešení
takového kulatého stolu bude požadavek ze strany představenstva komory
odmítnut. Lze  se  bavit  pouze  o  všeobecných  podmínkách,  smluvních
standardech  a  obecné  zadávací  dokumentaci.  Z každého  kulatého  stolu  bude
vyhotoven zápis  z jednání  a  písemná výzva příslušné autoritě (pokud to bude
výsledkem jednání). Výzvy budou zaslány autoritám a zveřejněny na webových
stránkách komory.
Komora  bude  organizovat  odborné  konference,  jejich  téma  bude  navrženo
představenstvem a projednáno na společném jednání s dozorčí radou. Každý člen
může  zaslat  představenstvu  návrh  na  zorganizování  konference  a  navrhnout
téma.  Výstupy  konference  budou  zaslány  příslušným  autoritám  a  budou
zveřejněny na web stránkách komory. 
Komora zorganizuje odborné konference na aktuální témata v obou komorách
sněmovny příslušného státu, (V ČR Parlament a Senát).

Burza kapacit
Komora svým členům zorganizuje burzu kapacit. Je nepochybné, že členové mají
ve svých portfoliích zakázky jak malé tak i  velké v rozsahu i několika mld Kč.
Nikdo  nedisponuje  vlastními  kapacitami  tak,  aby byl  schopen takové  zakázky
splnit vlastními silami. Komora zorganizuje nezávislou transparentní platformu,
na které bude možné volné kapacity poptat případně i nabídnout.  A to jak ve
formě subdodávek tak ve formě pracovních sil. Komora zajistí nejen nezávislou
platformu  ale  i  kvalifikovatelnost  příslušných  uchazečů.  (ve  formě  referencí,



licencí, dokladů a oprávnění). Nekvalifikovatelní uchazeči nesplňující požadované
podmínky  se  nebudou  moci  burzy  zúčastnit.  Komora  nebude  vstupovat  do
cenových ani smluvních jednání pouze poskytne platformu.

Právní pomoc
Komora uzavře s vybranými právními kancelářemi rámcové smlouvy na právní
služby  za  stejně  platných  podmínek  pro  všechny  členy  s dostatečnou  výší
pojištění a to podle jednotlivých oblastí
Korporátní právo
Autorské právo
Veřejné zakázky
Trestní odpovědnost právnických osob
Trestní právo
Daňové zákony
A další podle požadavků členů
Tak, aby se mohl každý člen v případě potřeby na komoru obrátit  a ta mu na
základě  uzavřených rámcových smluv doporučí  příslušnou právní  kancelář  za
předem jasných podmínek.

Znalecká podpora
Komora uzavře s vybranými znalci nebo znaleckými ústavy rámcové smlouvy na
konzultace, podporu a posudky pro potřeby jednotlivých členů.
Zejména v oblasti
IT
Stavebnictví
Elektroenergetika
Elektrotechnika
Ekonomika
Daně
Kybernetická bezpečnost

Vzdělání
Komora na základě požadavků členů povede jednání se školami a učňovskými
zařízeními  tak,  aby  školství  koordinovalo  znalosti  (kompetence)  takové,  aby
uspokojilo budoucí požadavky členů 

ČUBP
Oprávnění  a  dohled nad dodržováním ČUBP včetně koordinace na stavbách a
realizaci zakázek může být zajišťována komorou a jejími smluvními partnery. Tím
bude pro jednotlivé  členy zajištěn synergický efekt,  kdy tyto činnosti  si  může
zajistit pomocí komory a ne vlastními zaměstnanci.

Úřad průmyslového vlastnictví
Komora  zajistí  pomoc  při  zajištění  registrace  patentů,  vynálezů,  užitných  a
průmyslových vzorů. 

Finance
Komora  bude  jednat  s bankovními  ústavy  i  nebankovními  subjekty  tak,  aby
pomohla členům s provozním i investičním financováním. Pro bankovní instituce



zajistí komora odborné konzultační činnosti s cílem identifikovat a ocenit rizika
vyplývající z činnosti členů a zároveň vyplývající z vývoje v elektroenergetickém
sektoru.

Mezinárodní burza
Veškeré operace které bude komora organizovat pro členy ve formě burzy nebo
provozu platformy bude komora organizovat na mezinárodní úrovni tak, aby byly
dodrženy standardní postupy a pravidla platná pro burzovní obchody.
Specificky komora zajistí společný nákup energií pro skupiny členů tak, aby byl
maximalizován synergický efekt společného nákupu energií a dalších produktů
(např. PHM)

Investiční činnost
Komora zajistí pro členy komory platformu pro nákupy, prodeje, fúze a akvizice
firem  nebo  i  částí,  provozních  jednotek  a  závodů  v Evropě,  včetně  právní
podpory, Due diligance, posudků a ocenění

Legislativa
Komora  zajistí  svým  členům  možnost  připomínkovat  a  upravovat  vznikající
legislativní zákonné i podzákonné normy tak, aby byly hájeny oprávněné zájmy
členů.

Podpora podpory
Státy  vypisují  velké  množství  programů  podpor  s různými  cíli
(konkurenceschopnost,  úspory,  technologický  rozvoj,  digitalizace  a  podobně).
Komora si klade z cíl konzultovat s autoritami podmínky pro takové podpory tak,
aby  byly  prostředky  využívány  smysluplně  ekonomicky  správně  a  aby  efekt
z jejich využití členy komory byl co nejvyšší. 

Spolupráce s ostatními relevantními komorami asociacemi a svazy
Komora naváže spolupráci s ostatními tak, aby tam kde to bude smysluplné byly
hájeny zájmy členů komory a společným postupem tak byly dosaženy potřebné
efekty.

Ochrana oznamovatelů
Komora  poskytne  členům  a  jejich  zaměstnancům  nezávislé  zajištění  plnění
zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) v souladu s platným zněním
zákona.

Ing. Vladimír Tošovský


