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„Mezinárodní profesní komora dodavatelů pro 
elektroenergetiku má ambici stát se respektovanou autoritou“ 
říká Ing. Milan Urban prezident komory.

Kateřina Hamzová zpovídala Ing, Milana Urbana, prezidenta Mezinárodní 
profesní komory dodavatelů pro elektroenergetiku

Pane prezidente co vás vedlo k myšlence založení Mezinárodní profesní komory 
dodavatelů pro elektroenergetiku

Situace  v elektroenergetice,  měnící  se  podmínky  provozu  elektroenergetické
soustavy a zvláště nové výzvy, které přináší prudký rozvoj technologií, to vše nás
vedlo  k rozhodnutí  založit  profesní  komoru.  Komora  si  klade  za  cíl  být
platformou  pro  dialog  s provozovateli  jednotlivých  částí  elektrizační  soustavy.
Cílem dialogu je zejména vytvoření takových podmínek, aby byla zajištěna férová
obchodní soutěž pro dodavatele pro elektroenergetiku. Zároveň taková, aby bylo
možné  uplatnit  výsledky  vědy  a  výzkumu,  které  dodavatelé  provádějí,  a  do
kterých investují nemalé prostředky. V neposlední řadě pak i uplatnění nejlepších
technologií a praxe. Zvláštní důraz klademe na uplatnění takových technologií a
postupů, které zajistí využití potenciálu úspor v celé soustavě.

 Říkáte v celé soustavě jak tomu máme rozumět?

Elektrizační soustavu, nebo chcete-li elektroenergetickou soustavu chápeme jako
vzájemně  propojený  celek,  který  tvoří  zdroje,  přenosová  soustava,  distribuční
soustava, a spotřeba.  Zdůrazňujeme „vzájemně propojený“. Do zdrojů počítáme
nejen velké elektrárny a teplárny, ale i veškeré další zdroje připojené k soustavě a
to  i  nárazově  nebo  jako  náhradní  napájení.  Přenosovou  soustavu  definuje
Energetický  zákon  a  v České  republice  ji  provozuje  společnost  ČEPS.  Do
distribuční soustavy zahrnujeme nejen velké provozovatele distribuční soustavy,
E.ON, ČEZ i PRE ale i lokální provozovatele. No a konečně spotřebu reprezentují
připojené  spotřebiče  tedy  zákazníci.  Soustavu  je  nezbytné  nejen  provozovat,
udržovat,  ale  i  rozvíjet  tak,  aby  byl  zajištěn  trvale  udržitelný  rozvoj  celé
společnosti.  Dodavatelé  pro  elektroenergetiku  jsou  tak  nepřímo,  ale
neoddělitelně její součástí. Nezapomeňme, že elektrizační soustava je propojena
se  soustavou  celé  Evropy  a  jsou  uplatňována  společná  pravidla.  Proto
mezinárodní  působnost  komory.  Chápeme,  že  jednotlivé  části  elektrizační
soustavy mají své vlastníky, jak veřejné tak i soukromé, ale soustava slouží všem!
Právě tato „veřejná služba“ celé soustavy je to co chceme zdůraznit. Komora je
tedy otevřená všem kteří mají zájem o účast na činnosti komory. Tak je ostatně
definován i účel komory.



Jistě, elektřinu potřebujeme všichni, ale dnes ji v podstatě máme a kromě výpadků ji
máme stále k dispozici

No v tom je právě háček. Provozovatelé soustav, jak přenosové tak distribučních,
dělají  svou  práci  velmi  dobře  a  kvalitně.  Z toho  vyplývá  dnešní  „energetický
blahobyt“. Ale bude to platit stále? Již dnes se objevují zprávy jak od ČEPS tak i
z Ministerstva  průmyslu  a  obchodu  o  ohrožení  celistvosti  provozu  a  nutnosti
situaci řešit. Ať se snažíme co můžeme spotřeba elektřiny stále roste a to i přes
všechna možná úsporná opatření. S tím provozovatelé nic nemohou udělat. To je
otázka spotřeby. V elektroenergetice totiž platí, že výrobu určuje spotřeba ! Je to
základní fyzikální  princip.  Všechny technologie na ukládání  elektřiny jsou pro
soustavu stále v daném okamžiku spotřebou a nebo zdrojem. Na tom principu se
nic nezmění. Spotřeba je v soustavě reprezentována připojenými spotřebiči a to
je  nepochybně  hlavní  parketa  dodavatelů.  Jistě,  že  spotřebiče  musí  splňovat
technické a bezpečnostní požadavky na připojení k soustavě, ale ruku na srdce,
kontrolujete vy sama co všechno a kdy zapojíte  do zásuvky? Dnes se objevují
nové technologie a řešení, jejichž rozvoj je velmi prudký a v podstatě znamená
změnu  v chování  zákazníků  a  tím  i  spotřeby.  Například  elektromobilita  je
nepochybně velkou výzvou. V ČR máme přijat Národní akční plán chytrých sítí.
Ale  ten  kdo  si  ho  pečlivě  přečte  zjistí,  že  chytrost  končí  v soustavě  chytrým
elektroměrem, předpokládaným chováním zákazníků a tím i spotřeby. Nikde ale
není zachycen rozvoj nových technologií  u spotřebičů a tady si myslíme, že je
dialog nezbytný.

To je zřejmé, ale tvrdíte,  že soustavu chápete jako vzájemně propojený celek od
výroby po spotřebu, jaké má tedy komora cíle?

Cíle  komory  v tuto  chvíli  jsou  čtyři  základní  oblasti.  Za  hlavní  považujeme
zajištění  transparentnosti  při  zadávání,  výběru  a  realizaci  zakázek  pro
elektroenergetiku.  A  znovu  zdůrazňujeme  že  soustavu  chápeme  jako
neoddělitelný celek, kde jedna část bez druhé ztrácí smysl. Nepochybně se jedná
o nadlimitní i podlimitní zakázky podle Zákona o veřejných zakázkách. Chceme
se zasadit především o to, aby podmínky byly jasně definované, transparentní a
zároveň nijak neomezovaly soutěž  mezi  dodavateli.  Cílem takových jednání  je
zajistit  co možná nejkvalitnější dodávky za optimální ceny a zároveň aby byly
odstraněny  neurčitosti  ze  smluvních  vztahů,  veškeré  individuální,  subjektivní,
neměřitelné  podmínky  z výběru,  realizace  a  i  uplatňování  případných  sankcí.
V žádném případě se  ale  nebudeme zabývat  jednotlivými  zakázkami.  Jde  nám
především o jasná, transparentní pravidla. 
Dalším  cílem  je  zadávání  takových  podmínek,  které  obecně  umožní  aplikovat
výsledky vědy a výzkumu do kterých dodavatelé investují nemalé prostředky. Při
přímém  dialogu  dodavatele  se  zadavatelem  se  mohou  vytvářet  vědomostní,
znalostní monopoly a tím následný tlak na vyšší cenu zakázek. Tím si klademe za
cíl  do jisté míry i  ochranu cen,  které platí  konečný zákazník.  Výsledky vědy a
výzkumu by tedy měly přinášet efekt především pro konečné zákazníky a to jak
kvalitativní,  spolehlivostní,  ale  i  cenový.  Chápeme  a  jsme  si  vědomi,  že  celý



problém není tak jednoduchý a chceme vést dialog i  s Regulačními autoritami,
v České republice je to Energetický regulační úřad, ohledně zahrnutí nákladů na
pilotní  a  další  výjimečné  projekty  do  oprávněných  nákladů,  které  nakonec
koneční  zákazníci  zaplatí.  Důležitou  oblastí  je  využívání  všech  možných
podpůrných  rozvojových  projektů,  grantů  a  fondů  a  dalších  dotačních  titulů,
které  mohou  dodavatelé  využívat.  Proto  povedeme  dialog  i  s  Evropskými
autoritami, vládami, ministerstvy a grantovými agenturami.
Zasadíme  se  o  to,  aby  byly  využívány  nejlepší  dostupné  technologie  a
pochopitelně i postupy. Elektroenergetika je do jisté míry konzervativní, avšak
pokrok  se  zastavit  nedá  a  protože  investice  do  elektroenergetiky  jsou  vždy
dlouhodobé,  je  nezbytné  využívat  nejlepší  technologie.  Jen  tak  lze  zajistit
dlouhodobou životnost a v neposlední řadě i nižší náklady na provoz a údržbu.
Pokud bychom tak nepostupovali měli bychom ještě dnes dřevěné sloupy a zemní
lana  bez  optických  vláken,  roštové  kotle  a  podobně.  Dnes  jsou k dispozici  již
známé  technologie  využívající  například  nanotechnologií,  kompozitních
materiálů  a  zapouzdřených  prvků  venkovního  provedení,  vodíkových  zdrojů,
elektrochemických akumulátorů, zdrojů akumulujících do stlačeného vzduchu a
podobně.  Energetická  soustava  by  měla  vždy  využívat  nejlepších  dostupných
technologií účelně a optimálně.
Na  celou  energetickou  soustavu  je  dnes  ze  strany  evropských  autorit,  ale  i
odborné  veřejnosti,  vyvíjen  tlak  na  informační  otevřenost.  Právě  dostupnost
vybraných,  přesně definovaných a technicky jedinečných informací je cesta ke
zkvalitnění  a  zlevnění  rozvoje  a  provozu  elektroenergetické  soustavy.  Cílem
komory je takové snahy podpořit a informace využívat i ve prospěch dodavatelů
pro  elektroenergetiku.  Informační  technologie,  procesy  digitalizace  a
zefektivnění  procesů  a  postupů  jsou  dnes  neoddělitelnou  částí  každého
technologického celku, ke kterým elektroenergetická soustava nepochybně patří.
Chceme-li  efektivní  elektroenergetiku,  musíme  ji  zefektivňovat  jako  vzájemně
provázaný celek a to včetně dodavatelů a výrobců spotřebičů.
Energetické  úspory  jsou  dnes  jedním  z  nejžhavějších  témat  ve  společnosti.
Význam úspor nemusíme nijak zdůrazňovat. Cílem komory je  využívání takových
technologií,  které  zajistí  efektivní  využívání  energie  v celé  soustavě.  Spotřeba
elektřiny  stále  poroste  a  potenciál  úspor  tak  bude  stále  důležitější.  Největší
potenciál  se  nepochybně  nachází  na  straně  spotřeby.  Cílem  komory  je  tedy
podpora všech projektů zaměřující se na potenciál úspor a efektivní technologie,
včetně podpory financování takových projektů.

Cíle jsou to velké a ambiciózní jak ale máme chápat mezinárodní charakter komory

Viceprezidentem  pro  Českou  republiku  je  Ing.  Vladimír  Tošovský,
viceprezidentem  pro  Slovenko  je  Ing.  Tomáš  Malatinský,  Všichni  tři  jsme  byli
ministry průmyslu a obchodu, jsme v elektroenergetice známé osoby s detailní
znalostí jak technických, organizačních, právních ale i mezinárodních podmínek
provozování  soustavy.  Spolupracujeme  s řadou  odborníků.  Je  nepochybné,  že
elektroenergetika v dnešní podobě již není na národní, ale na Evropské úrovni.
Tomu odpovídají podmínky provozu, ale i soutěžní podmínky. Z tohoto důvodu
komora bude působit na mezinárodním poli. Má ambici stát se neopomenutelnou



součástí  dialogu  nejen  s  technickou,  ale  i  politickou  reprezentací.  Komora  je
otevřená všem, kdo má zájem o účast na činnosti komory.

V účelu zapsaném v rejstříku komory je i cíl zastupování dodavatelů při řešení a
posuzování sporů vzniklých při realizaci. Není to v rozporu s tím, že se nebudete
zabývat jednotlivými zakázkami?

Komora má ambici být autoritou na kterou se může obrátit jak dodavatel, tak i
zadavatel. Komora nebude zasahovat do jednotlivých obchodních případů mezi
dodavateli  a  zadavateli.  Cílem  je  zajištění  transparentních  otevřených  a
spravedlivých  podmínek.  Jsme  si  vědomi,  že  nekvalita  dodávek  pro
elektroenergetiku  může  způsobit  značné  národohospodářské  škody.  To  však
nemůže  být  důvodem  k neoprávněnému  omezování  férové  soutěže.   Bude
nesmírně důležité, aby byly vytvořeny férové podmínky již při zadání. To však
nebrání  tomu,  abychom  jako  komora  mohli  zaujmout  stanovisko  a  ve  formě
dialogu  mezi  dodavatelem  a  odběratelem  přispěli  k řešení,  které  v konečném
důsledku bude přijatelné. Uvedu příklad. Zákon o veřejných zakázkách uvádí že
zadavatel „může“ něco uplatnit. Naším cílem je aby bylo jasné zda to zadavatel
uplatní  nebo  neuplatní.  V tom  spatřujeme  transparentnost,  jasná  pravidla  a
otevřenost. Pokud chce nějakou podmínku uplatnit,  tak ať ji  uplatní u všech a
nebo u nikoho. Takže nepochybně budeme upozorňovat na taková ustanovení,
která mohou vést k rozdílnému přístupu k jednotlivým dodavatelům. Partnerem
pro takový dialog bude představenstvo příslušných společností.

Říkáte,  že komora je otevřená všem, kdo má zájem o účast na činnosti  komory.
Kromě uvedených hlavních cílů v čem je pro zájemce účast v komoře výhodná ?

Správná  otázka.  Tak,  jak  komunikujeme  s dodavateli,  je  po  takové  činnosti
v podstatě veřejná poptávka. Dodavatelé volají po autoritě, o kterou by se mohli
opřít, nechtějí se pouštět do sporů se zadavateli na kterých jsou existenčně závislí
a přitom jediným zastáním by mohl být soud.  To je v podstatě nevyužitelné a
obrátit  se  na  soud  může  být  pro  dodavatele  likvidační  jak  ekonomicky,  tak  i
vztahově  a  časově.   Platforma  komory  ale  v žádném  případě  nemůže  sloužit
k jakýmkoliv  dohodám,  které  by  mohly  vést  k omezení  soutěže  ze  strany
dodavatelů. 
Pro své členy komora zajistí přístup k právním, znaleckým a odborným autoritám
tak, aby je mohli využít pro svou podnikatelskou činnost.

Tomu rozumím, jak tedy bude komora pracovat, jak můžu jako člen uplatnit své
názory, požadavky a poznatky?

Hlavní  činností  budou odborné semináře,  kulaté  stoly a  konference,  kde vždy
podle  programu  vytvoříme  stanovisko  s výzvou  a  takovou  výzvu  budeme
adresovat příslušným autoritám a to jak ze strany zadavatelů,  tak i  národních
autorit  jako je ERÚ, ÚOHS, Ministerstva,  Parlament,  Senát tak i  mezinárodních
jako jsou EK, Evropský parlament, ale příslušné DG a další a to i v dalších zemích.



Naším cílem z podstaty není být  strůjcem sporů mezi zadavateli  a  dodavateli,
naším  cílem  je  konstruktivní  dialog  a  proto  uvítáme  i  zadavatele.  Chceme
dosáhnout toho, že se členové budou chlubit tím, že jsou členy komory.  

Kde vás najdeme?

To už je přímá nahrávka a nejsem si jist, zda to už není reklama, ale chceme být
všude, tedy aby o nás bylo slyšet a každý se mohl na nás obrátit. Zatím pracujeme
ve  virtuálním  prostoru,  nemáme  žádnou  provozovnu,  kancelář,  zvládáme  vše
přes internet a osobní setkání. První kulatý stůl plánujeme na únor. 

Děkuji vám za rozhovor


