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1. Horská střediska se obávají, kolik budou muset platit 

Tisk ● Právo - Jižní Morava; str. 2 (Zprávy / Politika) ● 10. 9. 2022 ● Negativní 

Vydavatel: BORGIS a.s. (cz-00564893) ● Autor: tov 

Odkaz: náhled 

Z nadcházející zimní sezony mají kvůli drahým energiím obavy i provozovatelé horských středisek. Elektřinu potřebují na 

provoz vleků, zasněžování či osvětlení pro noční lyžování. 

„Cenu elektřiny máme zafixovanou do konce roku, po Novém roce ji budeme mít trojnásobnou, a s takovými náklady už 

nejsem schopen zasněžovat. Ledaže bych zdražil tak, že to už žádný lyžař nezaplatí,“ řekl Právu provozovatel lyžařského vleku 

v Jeseníkách, který si nepřál být jmenován. 

„Takže budeme intenzivně zasněžovat v listopadu, prosinci a pak se děj vůle boží; buď bude dost chladno a snad i nasněží, 

anebo holt nebude na čem lyžovat a my v lednu, únoru zavřeme,“ dodal. 

Podle ředitele Asociace horských středisek ČR Libora Knota je důležité, zda se tento pátek na radě ministrů průmyslu a 

energetik zemí EU najde celounijní řešení cen energií. Horská střediska apelují na ministerstvo průmyslu a vládu, aby začaly 

řešit kompenzace pro firmy. 

„Všichni samozřejmě sledujeme poslední vývoj cen energií, zejména spotové ceny silové elektrické energie, a vnímáme situaci 

jako velmi kritickou. Problém nelze zužovat na technické zasněžování, ale omezený provoz skiareálů by měl drtivý negativní 

dopad na zaměstnanost a životaschopnost obcí a celých horských regionů,“ řekl Právu Knot. 

„Je zřejmé, že tržní mechanismy v energetice selhávají a nyní je na místě i politický zásah,“ dodal. Drahé energie už nyní řeší i 

oblíbená alpská střediska, vedle zvýšení cen skipasů zvažují omezení nočního lyžování, provozu části vleků či snížení rychlosti 

lanovek. 

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chystá kompenzace pro firmy v rámci dočasného krizového rámce 

Evropské komise. Zatím ale mluvil o firmách ze zpracovatelského průmyslu, kterým by stát kompenzoval 30, 50 nebo až 70 

procent nákladů podle energetické náročnosti provozu. 

Ilustrační foto PRÁVO – Vladislav Prouza 

Autor: (tov) 

https://app.monitora.cz/article/881285355/59ec3287e6f66c6ea52c?query=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22AHS%22+OR+%22Libor+Knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjYxNzI0MDMsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo4ODEyODUzNTV9.OheG1qYP5QrhkupL9sMKkhJskHTQOKmWPShEC5G09fo


  

Přehled zpráv  4 

2. Výběr z médií: komplikace pro horská střediska, zdražování pálenek i 

ukázka historických vozů 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 9. 2022, 8:23 ● Neutrální 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS (cz-45245053) ● Autor: Lucie Pávová 

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyber-z-medii-skiarealy-palenky-zpravy-mhd-ceny-

energii_2209100823_kth 

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy z domova | Související témata: pálenka elektřina Česko výběr z médií alkohol skiareály 

horská střediska hromadná doprava vlak vlaky trolejbus trolejbusy ceny energií ceny elektřiny plyn elektrická energie 

Výběr z médií: komplikace pro horská střediska, zdražování pálenek i ukázka historických vozů 

V českém tisku se v sobotu dočtete, že zdražování energií se projevuje nejen na účtech domácností, ale i skiareálů. Všímá si 

toho Právo. Ceny elektřiny a plynu také ovlivňují palírny – výroba litru domácího destilátu může vyjít i na 300 korun, píše Mf 

Dnes. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. 

Praha 

Za vypálení domácích destilátů si letos lidé připlatí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia 

Právo 

Horská střediska v Česku se obávají nadcházející sezony. Upozorňuje na to sobotní Právo. Střediska jsou totiž závislá na 

elektřině. Potřebují ji na provoz vleků, ale i na zasněžování nebo osvětlení pro noční lyžování. Jejich omezení by podle 

Asociace horských středisek mohlo připravit o práci obyvatele horských regionů a ohrozit tak fungování tamních obcí. 

Mf Dnes 

Za vypálení domácích destilátů si letos lidé připlatí. Jeden litr pálenice vyjde například na Vysočině v průměru až o 20 korun 

dráž než loni, všímá si Mf Dnes. Palírny zdražují kvůli drahým energiím. A některé z nich připouští, že ceny zřejmě budou 

muset zvedat brzy znovu. V letošním roce jim totiž prudce stouply náklady – jde hlavně o ceny plynu, který je nejčastějším 

palivem palírenských kotlů. Zdražují i palírny s kotli na elektřinu, litr stoprocentního lihu u nich vyjde zhruba na 300 korun. 

Zdopravy.cz 

Historické trolejbusy, běžně nepřístupné železnice nebo parní vlak. Fanoušci dopravy se tento víkend můžou podívat do 

zázemí dopravních podniků v několika městech. Jejich přehled připravil web Zdopravy.cz. Depa a garáže se otevřou v Praze a 

několika městech na severu Čech – v Teplicích, Liberci, Jablonci nad Nisou a Mostě. 

Autor: Lucie Pávová 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyber-z-medii-skiarealy-palenky-zpravy-mhd-ceny-energii_2209100823_kth
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyber-z-medii-skiarealy-palenky-zpravy-mhd-ceny-energii_2209100823_kth
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3. VIDEO: Zdražit skipasy, nebo ne? Provozovatelé lyžařských areálů jsou 

před zimou v pasti 

Online ● cnn.iprima.cz (Zprávy / Politika) ● 11. 9. 2022, 10:52 ● Negativní 

Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. (cz-48115908) ● Autor: Bohuslav Štěpánek, Jana Vozárová 

Odkaz: https://cnn.iprima.cz/zdrazit-skipasy-nebo-ne-provozovatele-lyzarskych-arealu-jsou-pred-zimou-v-pasti-

184932 

Drahé energie trápí také skiareály. Podle některých provozovatelů se může stát, že letos kvůli zdražování návštěvníci na hory v 

zimě zkrátka nepřijedou. Proto nechtějí příliš zvedat ceny skipasů. Jenže to může znamenat jejich konec. 

Majitelé všech skiareálů mají s nadcházející sezonou starosti. Trápí je ceny energií, proto hledají způsoby, jak na provozu co 

nejvíce ušetřit. 

„Zasněžení kopce by nás v tuto chvíli vyšlo na asi 4 miliony korun, což je nereálné. Budeme hledat alternativy, jak z toho ven. 

Jedna z variant bude určitě dieselagregát. Cena dieselagregátové elektřiny je na třetinové ceně té, kterou nakoupím z trhu,“ 

popisuje provozovatel Ski areálu Stupava ve Zlínském kraji Lubomír Orel. 

Originální způsob, jak lze zasněžit sjezdovku, vymysleli i na lyžařském Svahu Zlín. „Jsme domluvení se zimními stadiony, že 

budeme navážet hmotu sněhu, kterou mají jako odpad. Nebudeme závislí na tom, jaká je teplota, nebudeme závislí na ceně 

elektrické energie nebo na vodě,“ prozrazuje provozovatel Marek Sedlák. 

Strach ze ztráty lidí 

Ceny skipasů nechtějí areály výrazně zvyšovat, aby nepřišly o návštěvníky. Požadují po vládě zastropování cen energií jako 

například v Krkonošských Vítkovicích. Zdejšímu Prezidentskému expressu, který v zimě přepraví zhruba 300 tisíc lidí, by totiž 

jinak hrozilo uzavření. 

„Nevíme, co se stane. Jestli už tak neskutečné ceny elektřiny půjdou nahoru, budeme muset skončit. Nemůžeme zvednout 

ceny permanentek, aby vše zaplatili lidi. To je nesmysl,“ říká Libor Knot z Asociace horských středisek. 

Pokud by kvůli zamrzlému trhu s elektrickou energií některé skiareály neotevřely, negativně to poznamená návštěvníky. 

Nejspíše by zamířili do zahraničí, kde by je lyžovaní vyšlo mnohem levněji. 

Autor: Bohuslav Štěpánek, Jana Vozárová 

https://cnn.iprima.cz/zdrazit-skipasy-nebo-ne-provozovatele-lyzarskych-arealu-jsou-pred-zimou-v-pasti-184932
https://cnn.iprima.cz/zdrazit-skipasy-nebo-ne-provozovatele-lyzarskych-arealu-jsou-pred-zimou-v-pasti-184932
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4. Lyžování v ohrožení. Vysoké ceny energií děsí horská střediska, 

některá možná neotevřou 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 12. 9. 2022, 5:00 ● Negativní 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. (cz-02346826) ● Autor: Markéta Volfová, Markéta Mikešová, Lukáš 

Červený ● Rubrika: Události 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/722259/lyzovani-v-ohrozeni-vysoke-ceny-energii-desi-horska-

strediska-nektera-mozna-neotevrou.html 

Letošní lyžařská sezona může být od těch předešlých dost odlišná. Dokonce hrozí, že ani neproběhne, či ve velmi omezené 

formě. Horské areály se stejně jako zbytek národa musejí potýkat s vysokými cenami energií, které potřebují ke svému 

provozu. Pokud ceny půjdou dál nahoru, je možné, že některé areály ani neotevřou, nebo svůj provoz uskromní, říká šéf 

Asociace horských středisek ČR Libor Knot pro Blesk Zprávy. Už teď je navíc jisté, že si lidé za lyžování připlatí. 

Vytápění, vleky, výroba sněhu… provoz horského střediska je energeticky náročný. Majitelé areálů proto s obavami sledují 

vývoj cen elektřiny a plynu, které ještě před několika týdny lámaly rekordy . 

Nyní energie o něco zlevnily, ale nikde není psáno, že tento stav vydrží. Horská střediska tak nemají jistotu, že letošní 

lyžařskou sezonu zvládnou utáhnout. 

„Máme začátek září a ceny na trzích jsou velmi turbulentní,“ konstatuje Knot s odkazem na fakt, že elektřina z extrémních 1000 

euro za jednu megawatthodinu klesla na 400 euro a teď zase lehce vyskočila – to vše během pouhých pár dní. „Střediska to 

velmi bedlivě sledují, ale říct, co se stane, je v tuhle chvíli předčasné,“ upozorňuje šéf asociace. 

Podle něj pokud cena klesne na srozumitelnou úroveň a bude možné si na rok 2023 nakoupit určitý objem elektřiny, což teď 

možné není, protože se dá nakupovat jen na burze na spotu, tak areály budou normálně fungovat . „Pokud se ta situace 

vyvine tak, že burza bude zamrzlá a nebude umět nabídnout fixovanou cenu a bude se tedy muset nakupovat na burze na 

spotu, tak si dovedu představit, že hodně areálů do tohoto rizika nemusí jít a budou mít buď omezený provoz, anebo některé 

z nich neotevřou vůbec,“ popisuje Knot. 

Vysoké ceny ale nepostihly jen energie, zdražilo prakticky všechno, tudíž i horské areály budou muset jít se svými cenami 

nahoru. „K nějakému zdražování dojde, jednak díky inflaci a jednak i díky těm zvyšujícím se cenám energií. Na druhou stranu 

je jasné, že určitě nepůjde do toho navýšení cen promítnout veškeré zvýšení vstupů,“ popisuje šéf asociace s tím, že 

podnikatelé budou velmi dobře zvažovat, o kolik je smysluplné zdražit. 

Pekař neprodá rohlík, prádelna nevypere prádlo 

Podle Knota je dobré si uvědomit, že uzavření horských středisek může negativně ovlivnit velké množství lidí, nejen místní 

hotely a restaurace. „Pekař tam neprodá rohlík, prádelna nevypere prádlo,“ vyjmenovává různé dopady. „Protože to jsou 

většinou malé horské obce, tak ten dopad na jejich zaměstnanost a vůbec žití v daném regionu bude velmi zásadní, bude se 

to týkat nejenom jednotlivých provozovatelů, ale celých obcí a horských regionů,“ varuje expert. 

I proto asociace avizovala, že chce vyvolat jednání na ministerstvu průmyslu a obchodu o možné podpoře provozovatelů. Za 

obor vyjednává mimo jiné šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Je to tlak, který byl motivovaný i tím, že 

ještě před 14 dny se vláda v podstatě tvářila tak, že podnikatelé si nějak pomohou,“ popisuje Knot. Zároveň ale podotýká, že 

vyjednávání jde správným směrem, protože ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) už zřetelně řekl, si problém v 

podnikatelském sektoru jasně uvědomuje a že se řešení bude hledat i v rámci Evropy. 

Vláda na své poslední tiskové konferenci avizovala, že vznikne program kompenzací pro postižené firmy, ovšem cestovní ruch 

na něj nedosáhne. „Za prvé týká se to jenom zpracovatelského průmyslu a za druhé je to v podstatě určeno jenom pro 

kompenzaci ztráty, to znamená, že nejdříve jako podnikatel musíte být ve ztrátě a pak vám to část té ztráty kompenzuje,“ 

vysvětluje šéf asociace a upozorňuje, že sezonní byznys samozřejmě nikdo se ztrátou neprovozuje. 

Žádné noční lyžování ani teplá voda na záchodech 

České areály nejsou jediné, které mají obavy z toho, jak bude zima vypadat. Ve Švýcarsku, kde vláda hovoří o úspoře energií 

až o 20 procent, se například přemýšlí o snížení rychlosti nebo úplném zastavení některých vleků. Dokonce vznikl i nápad 

přestat poskytovat horkou vodu na toaletách. 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/722259/lyzovani-v-ohrozeni-vysoke-ceny-energii-desi-horska-strediska-nektera-mozna-neotevrou.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/722259/lyzovani-v-ohrozeni-vysoke-ceny-energii-desi-horska-strediska-nektera-mozna-neotevrou.html
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Debata probíhá také v Rakousku, například tyrolští provozovatelé přemýšlí, že by přestali nabízet večerní lyžování, aby se 

muselo tolik svítit a ušetřila se elektřina. Ceny skipasů v zemi půjdou nahoru, stejně tak v Itálii. „Náklady na energie vzrostly o 

300 procent, takže žádný areál nedokáže provozovat vleky, aniž by zvýšil cenu skipasů. Ubytování bude dražší, jelikož hotely a 

apartmány platí více na vytápění a světlo,“ uvedl pro The Telegraph mluvčí areálu Dolomiti Superski Diego Clara. 

Video Epicentrum: Hejtmani o energetické krizi i vládním řešení. Budou ohroženy nemocnice a školy? - Markéta Volfová, Lukáš 

Červený 

Video se připravuje ... 

Lyžování v Krkonoších v únoru 2020. Sezonu následně předčasně ukončila pandemie covid-19. 

Foto blesk - Martin Pekárek 

Češi vzali útokem hory: Bedřichov (30.1.2021) 

Foto Blesk - Alexandr Malachovský, Mária Rušinová 

Lyžařský areál Monínec 

Blesk:David Malík 

Lyžování v Itálii během pandemie covidu 

Reuters 

Češi na horách: Skiareál Vaňkův kopec na Ostravsku (31.1.2021) 

Foto Blesk - Michal Charbulák 

Češi na horách: Severní sjezdovku v Bílé obsadily hlavně rodiny s dětmi. (30.1.2021) 

Běžkaři vzali hory útokem: Beskydy (30.1.2021) 

Blesk:David Malik 

Autor: Markéta Volfová, Markéta Mikešová, Lukáš Červený 
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5. Horská střediska se obávají, na kolik je přijde letošní zima 

Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 12. 9. 2022, 10:47 ● Negativní 

Vydavatel: BORGIS a.s. (cz-00564893) 

Odkaz: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-horska-strediska-se-obavaji-na-kolik-je-prijde-letosni-zima-

40408317 

12. 9. 2022, 10:47 • Aktualizováno 12. 9. 2022, 10:51 

Z nadcházející zimní sezony mají kvůli drahým energiím obavy i provozovatelé horských středisek. Elektřinu potřebují na 

provoz vleků, zasněžování či osvětlení pro noční lyžování. 

Foto: Profimedia.cz 

Ilustrační foto 

Článek 

„Cenu elektřiny máme zafixovanou do konce roku, po Novém roce ji budeme mít trojnásobnou, a s takovými náklady už 

nejsem schopen zasněžovat. Ledaže bych zdražil tak, že to už žádný lyžař nezaplatí,“ řekl Právu provozovatel lyžařského vleku 

v Jeseníkách, který si nepřál být jmenován. 

„Takže budeme intenzivně zasněžovat v listopadu, prosinci a pak se děj vůle boží; buď bude dost chladno a snad i nasněží, 

anebo holt nebude na čem lyžovat a my v lednu, únoru zavřeme,“ dodal. 

Podle ředitele Asociace horských středisek ČR Libora Knota je důležité, zda se tento pátek na radě ministrů průmyslu a 

energetik zemí EU najde celounijní řešení cen energií. Horská střediska apelují na ministerstvo průmyslu a vládu, aby začaly 

řešit kompenzace pro firmy. 

„Všichni samozřejmě sledujeme poslední vývoj cen energií, zejména spotové ceny silové elektrické energie, a vnímáme situaci 

jako velmi kritickou. Problém nelze zužovat na technické zasněžování, ale omezený provoz skiareálů by měl drtivý negativní 

dopad na zaměstnanost a životaschopnost obcí a celých horských regionů,“ řekl Právu Knot. 

Ekonomika 

„Je zřejmé, že tržní mechanismy v energetice selhávají a nyní je namístě i politický zásah,“ dodal. Drahé energie už nyní řeší i 

oblíbená alpská střediska, vedle zvýšení cen skipasů zvažují omezení nočního lyžování, provozu části vleků či snížení rychlosti 

lanovek. 

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chystá kompenzace pro firmy v rámci dočasného krizového rámce 

Evropské komise. Zatím ale mluvil o firmách ze zpracovatelského průmyslu, kterým by stát kompenzoval 30, 50 nebo až 70 

procent nákladů podle energetické náročnosti provozu. 

Anketa 

Chystáte se letos v zimě na dovolenou na horách? 

Ano, očekávané zdražování nám nevadí. 

22,1 % 

Ano, ale budeme si moci dopřát méně než dříve. 

11,6 % 

Ne, dovolenou jsme z obav z rostoucích cen raději zrušili. 

6,4 % 

Ne, zimní dovolenou si letos nemůžeme dovolit. 

59,9 % 

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-horska-strediska-se-obavaji-na-kolik-je-prijde-letosni-zima-40408317
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-horska-strediska-se-obavaji-na-kolik-je-prijde-letosni-zima-40408317
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6. Skiareály vyhlížejí strop na energii. Bez něj hrozí nejdražší sezona 

Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 13. 9. 2022, 20:41 ● Neutrální 

Vydavatel: Seznam.cz, a.s. (cz-26168685) ● Autor: Eduard Klíma 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-skiarealy-vyhlizeji-strop-na-energii-bez-nej-hrozi-

nejdrazsi-sezona-214102 

Pokud skiareály neotevřou, bude to problém i pro další přilehlé podniky a živnostníky. 

Skiareály potřebují vědět, za kolik budou moci nakupovat elektřinu na nadcházející zimu. Tři čtvrtiny skiareálů jsou 

velkoodběratelé elektřiny, a proto netrpělivě vyhlížejí rozhodnutí vlády o zastropování cen i pro ně. 

Mezi velké odběratele elektřiny nepatří pouze průmysl. Svůj podíl si utrhne i cestovní ruch, jehož součástí jsou i zimní 

střediska a skiareály. 

„Cestovní ruch je do značné míry velkoodběr. U nás jsou tři čtvrtiny velkoodběratelé, a my proto nutně potřebujeme, aby byla 

i pro nás stanovena podobná stropní cena jako u maloodběru,“ říká pro SZ Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. 

Ředitelé lyžařských středisek si za poslední tři sezóny neoddechli. Provoz vleků nejdřív pozastavila covidová pandemie, kvůli 

které musely skiareály pozastavit svůj provoz. A jen co si po dvou letech vlekaři užívali první „normální“ sezónu, přišla 

energetická krize. 

Elektřina je pro skiareály naprosto klíčová, jelikož pohání prakticky celý provoz areálu. Zejména je zapotřebí společně s vodou 

k umělému zasněžování a provozu vleků. „Elektřina je zásadní složka lyžařského byznysu,“ potvrzuje obchodní manažer 

skiareálu Špindlerův Mlýn Adam Svačina. 

„Nechceme vytahovat černé scénáře, protože ještě nejsou k dispozici data. Chceme vyslat signál ke klientům, že chceme 

otevřít, na většině míst už je to teď rozhodnuto, ale nemůžeme chtít konkrétní detaily typu ‚jaká bude cena skipasů‘,“ říká 

Knot. 

„Čekáme, co bude. Připravujeme se na standardní zimu, ale nevíme, jaké tu budou podmínky s elektřinou a počasím. Děláme 

revize, standardně se připravujeme,“ vysvětluje Svačina. 

Jiné řešení, než je státní intervence v podobě zastropování cen, pro skiareály příliš neexistuje. Výdaje na elektřinu spojené s 

rekordní inflací by znamenaly, že aby provozovatel převedl náklady na zákazníka, musel by zdražit permanentky dvakrát až 

třikrát. 

„Nechceme žádné peníze od státu. Naopak bychom potřebovali, aby nám stát dal jistotu, jaká ta cena elektřiny bude. Proto 

čekáme, s čím vláda přijde. Dnes je situace moc turbulentní na to, abychom propočítávali, jak bude v zimě,“ popisuje situaci 

obchodní manažer skiareálu Klínovec Martin Koky. 

To, že jiná pomoc kromě zastropování ceny elektřiny nemá smysl, potvrzuje i Knot. „Další věci, o kterých vláda uvažuje, ať už 

je to využití kompenzací, nebo nějaký kurzarbeit – ani jeden z těchto nástrojů není použitelný. Není nevhodný, ale 

nepoužitelný.“ 

Svůj alespoň částečný recept našli provozovatelé skiareálu Dolní Morava. Přestože lyžařský areál je zcela závislý na elektřině, v 

ubytovacích zařízeních se topí dřevem. Podle obchodního ředitele skiareálu Dolní Morava Tomáše Drápala je resort 

připravený na šesti- i sedminásobné zdražení. 

„Promítnout zdražení do ceny jízdenek nejde. Pokud by se cena zastropovala na šesti, sedmi korunách, i to je pro nás zvýšení 

o dvojnásobek oproti minulému roku,“ říká Drápal. 

Spotřebu elektřiny ve skiareálech ale není snadné spočítat, jelikož do výpočtů vstupuje mnoho proměnných. „Záleží, jak moc 

zasněžujete, do jaké šířky, jaká je teplota, jestli počítáte, že bude obleva. Spotřebu areálů nejde porovnávat,“ vysvětluje Drápal. 

Nejen skiareály 

Drahá elektřina by neměla dopad pouze na samotné skiareály, které ji potřebují především k umělému zasněžování a provozu 

lanovek. Zimní resorty živí tisíce menších podnikatelů ve svém okolí, ať už jsou to hoteliéři, restauratéři a další. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-skiarealy-vyhlizeji-strop-na-energii-bez-nej-hrozi-nejdrazsi-sezona-214102
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-skiarealy-vyhlizeji-strop-na-energii-bez-nej-hrozi-nejdrazsi-sezona-214102
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„Skiareály mají tendenci říkat, že nějaké zasněžování je zbytná věc, ale je nutné si uvědomit, že koruna utracená ve skiareálu je 

sedm korun utracených v navazujících službách střediska, ať už je to ubytování, stravování, pekaři a podobně. Všichni jsou na 

tom závislí,“ říká Knot. 

Vše tedy závisí na tom, jak nastaví vláda cenu elektřiny pro velkoodběratele pro nadcházející zimu. „Budeme se za každou 

cenu snažit otevřít, ale pokud bychom měli dále odebírat za spotové ceny, jako to děláme teď, to by nebylo samozřejmě 

vůbec reálné provozovat,“ shrnuje Koky. 

Zahraniční konkurence 

Problém drahých energií se může projevit i při konkurenčním boji. Ne každý má totiž tak drahou elektřinu, jako máme my. 

Některé státy zastropovaly nebo jinak upravily ceny elektřiny již dříve a teď z toho benefitují i lyžařská střediska. 

„I v Česku jsou areály, které mají zasmluvněnou elektřinu i na příští zimu. To můžeme jen tiše závidět. V Německu, Rakousku, 

Švýcarsku, Francii, nebo dokonce na Slovensku přistoupily vlády k opatřením mnohem dřív, a cena elektřiny tak bude pod tou 

u nás,“ popisuje problém konkurence Drápal. 

„Je tedy nutné zajistit, že když se český zákazník podívá na mapu skiareálů, nebudou ho permice stát stejně jako v zahraničí, 

které nabízí o stovky kilometrů sjezdovek více,“ uzavírá Drápal. 

Autor: Eduard Klíma 
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7. Strop pomůže menším firmám 

Tisk ● Právo - Praha a Střední Čechy; str. 3 (Zprávy / Politika) ● 14. 9. 2022 ● Ambivalentní 

Vydavatel: BORGIS a.s. (cz-00564893) ● Autor: tov, ČTK ● Rubrika: ZPRAVODAJSTVÍ 

Odkaz: náhled 

Rubrika: ZPRAVODAJSTVÍ 

Zastropování cen energií pro maloodběratele dodá alespoň částečnou jistotu pro další fungování tuzemských živnostníků a 

malých podniků. Pomůže však hlavně firmám, jejichž provoz není tak zásadně energeticky náročný, uvedla včera Asociace 

malých a středních podniků ČR. 

Podle předsedy Josefa Jaroše očekávají podobnou podporu i pro větší firmy. 

Mezi maloodběratele spadají firmy a podnikatelé, kteří jsou v případě elektřiny na síti nízkého napětí a v případě plynu do 

odběru 630 megawatthodin (MWh) ročně. Vliv na výši záloh bude mít cenový strop od listopadu. 

Finální podobu pomoci středním podnikům a průmyslu by měla vláda představit dnes. „Zde dlouhodobě, kromě zastropování, 

voláme i po přímé finanční pomoci na bázi dočasného krizového rámce,“ řekl Jaroš. Jednání s vládou o možnosti případné 

podpory podle něj zatím pokračují. 

Například malé brněnské pekárně William Thomas by měl schválený strop snížit náklady. Nyní má od 1. září smlouvu se 

společností E.ON, od níž je elektřina mírně dražší, než je strop. Podle jednoho ze spolumajitelů Tomáše Kadlece by bylo 

možné s cenovým stropem šest korun za jednu kWh ročně ušetřit asi deset procent nákladů na elektřinu. 

Zavádění cenového stropu u elektrické energie a plynu se podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky zatím 

netýká velkých producentů zeleniny. V příštích měsících tak hrozí výrazný růst cen zeleniny, jelikož tuzemští pěstitelé letošní 

úrodu mrkve, cibule či brambor kvůli extrémně vysokým cenám energií nebudou přes zimu dlouhodobě skladovat. Na jaře by 

tak byla na pultech obchodů k dostání většinou jen dražší zelenina z dovozu, řekl Hanka. 

Podobně to platí i například pro skiareály, které nyní řeší, o kolik budou muset v sezoně zdražit. 

„Co vláda deklarovala v pondělí, je pouze pro malé podniky, a těch v rámci lyžařských areálů mnoho není. Čekáme úpravu, 

která bude pro velké firmy, protože mnoho areálů má velkoodběry,“ uvedl prezident Asociace horských středisek ČR Libor 

Knot. 

Mezi velkoodběratele jak u elektřiny, tak plynu spadá podle ředitele Jana Bezděka i pražský plavecký stadion v Podolí. I pokud 

by teoreticky mohli pořizovat plyn za ceny zastropované pro maloodběratele, stále by to bylo třikrát dražší než loni. Po 

Novém roce tak stejně zvažují omezení provozu, nebo přinejmenším snížení teploty vody. 

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v pondělí řekl, že dokončuje podporu pro velké firmy na základě 

dočasného krizového rámce Evropské komise. Počítá s kompenzacemi poklesu zisku, respektive kompenzacemi způsobených 

ztrát kvůli drahé elektřině a plynu. Dříve hovořil o kompenzaci nákladů ve výši 30, 50 či 70 procent podle energetické 

náročnosti provozu. 

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zase naznačil zastropování cen proudu v průmyslu, i když u tohoto opatření hrozí, že by 

mohlo být považované za nedovolenou státní podporu. Vláda by o tom měla jednat dnes. 

„Návrh na zastropování elektřiny na 200 eur za MWh pokládáme za nedostatečný. Stále jde o extrémně vysokou cenu, kterou 

bude pro řadu průmyslových oborů těžké promítnout do cen finálních výrobků, a jde o úroveň, kdy energetické firmy budou 

nadále generovat obrovské zisky,“ řekl Právu prezident Svazu chemického průmyslu Petr Cingr. Firmy z oboru kvůli drahým 

energiím a surovinám musí omezovat produkci například hnojiv. 

Malé podniky často závisí na větších 

Nad řešením visí mnoho neznámých, Svaz průmyslu a dopravy ČR poslední vývoj jednání na dotaz Práva nekomentoval. 

„Potřebujeme, aby to bylo dotažené pro velké, energeticky náročné podniky. Je to všechno pět minut po dvanácté. Když 

padne velký podnik, tak s tím budou mít problém malé a střední podniky, které dělají subdodávky,“ řekl Radiožurnálu 

prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner. 

https://app.monitora.cz/article/885078154/75266943b9a898449ac2?query=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22AHS%22+OR+%22Libor+Knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjYxNzI0MDMsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo4ODUwNzgxNTR9.fIpruHUCl2ZVXEHCrkbXpwoIp6jNatXxfeYsn-rzGUE
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Mezi požadavky zaměstnavatelských svazů patří dále dokončení a schválení konkrétního nařízení ke kurzarbeitu a předložení 

scénářů zajištění dodávek plynu s uvedením předpokladů, kdy a za jakých podmínek bude přistoupeno k vyhlašování 

odběrových stupňů. Svaz průmyslu dříve uvedl, že spolu s pomocí podle dočasného krizového rámce je třeba přijmout 

všechna tato opatření. 

Když padne velký podnik, budou mít problém malé a střední podniky, které dělají subdodávky 

Jan Wiesner, prezident konfederace svazů zaměstnavatelů 

Ilustrační foto PRÁVO – Milan Malíček 

Autor: (tov, ČTK) 
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8. Ranní ptáče: Rusko se snaží ovlivnit politiku v cizích zemích. Škoda 

Karoq nejlepší ojetinou v Británii. 

Online ● lp-life.cz ((nezařazené)) ● 14. 9. 2022, 7:21 ● Ambivalentní 

Autor: Radek Polák 

Odkaz: https://www.lp-life.cz/ranni-ptace-rusko-se-snazi-ovlivnit-politiku-v-cizich-zemich-skoda-karoq-nejlepsi-

ojetinou-v 

Facebook Twitter Linkedin Odkaz Odkaz byl zkopírován do schránky E-mail 

Moskva se snaží získat vliv v zahraničí. Putin tak usiluje "o manipulaci uvnitř demokracií". Škoda Karoq je podle motoristického 

magazínu Auto Express nejlepší ojetinou a současně i nejlepším kompaktním SUV ve Velké Británii. Zanechala za sebou třeba i 

Citroën a Volvo. 

Obří ruské výdaje na ovlivňování politiků z jiných zemí 

Rusko vydalo od roku 2014 na financování zahraničních politických stran, kandidátů a politiků ve dvou desítkách států přes 

300 milionů dolarů, tedy přes 7 miliard korun. Dospěly k tomu americké tajné služby. 

Moskva se tak snaží podporovat politiku a strany jí nakloněné. Ve zprávě však není jmenována žádná země ani jednotlivec, na 

něž Rusko cílilo. 

Americký vládní zdroj proto také odmítl říci, kolik peněz Rusko vydalo na Ukrajinu, jejíž prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho 

zástupci dlouhodobě Putina obviňovali z vměšování do vnitřních záležitostí země. 

Luxusní byt na pronájem 197m2-Praha 5, Praha 5 

Zobrazit nemovitost 

Škoda Karoq nejlepší ojetinou roku 

Podle magazínu Auto Express se Škoda Karoq stala ve Velké Británii nejlepší ojetinou roku. 

" Je to SUV, které nabízí něco pro každého: kvalitu, praktičnost, nízké provozní náklady nebo dobré jízdní vlastnosti," 

shrnují redaktoři časopisu. 

Karoq se zároveň stal i nejlepším kompaktním SUV, přičemž jeho předchůdce v podobě modelu Yeti skončil ve stejné 

kategorii desátý. Na druhém místě celkového pořadí skončil loňský vítěz Citroën C3 Aircross a třetí pak skončilo Volvo S90. 

Otevřít v galerii (4) 

Škoda je u Britů stále oblíbená Zdroj: Pixabay 

Twitter tlačí na Muska, aby společnost převzal 

Akcionáři americké internetové společnosti Twitter schválili převzetí firmy miliardářem Elonem Muskem za 44 miliard dolarů, 

což je zhruba 1,1 bilionu korun. 

Bývalý šéf bezpečnosti Twitteru Peiter Zatko při včerejším slyšení před právním výborem amerického Senátu ale uvedl, že 

sociální síť Twitter má slabou kybernetickou ochranu, nedokáže kontrolovat miliony podvodných účtů a poskytnout ochranu 

soukromí. 

To ostatně vadí i samotnému Muskovi, který již v červenci oznámil, že se rozhodl dohodu ukončit, protože mu firma 

neposkytla údaje ohledně falešných a spamových účtů. Twitter následně Muska zažaloval a obvinil z porušení podmínek 

dohody a požádal soud, aby nařídil dokončení transakce za sjednanou cenu. 

Otevřít v galerii (4) 

Musk už Twitter nechce Zdroj: Pixabay 

Značka Alžběty II. má hodnotu 2,4 bilionu korun 

https://www.lp-life.cz/ranni-ptace-rusko-se-snazi-ovlivnit-politiku-v-cizich-zemich-skoda-karoq-nejlepsi-ojetinou-v
https://www.lp-life.cz/ranni-ptace-rusko-se-snazi-ovlivnit-politiku-v-cizich-zemich-skoda-karoq-nejlepsi-ojetinou-v
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Tržní hodnota britské panovnice Alžběty II. se podle analytické společnosti Brand Finance pohybuje okolo 2,4 bilionu korun. 

To mimo jiné znamená, že je hodnotnější než například značky Shell a Marks & Spencer. Konkuruje tak současně takovým 

korporátním společnostem, jako jsou Coca-Cola, Nike nebo Microsoft. 

Podle ekonomů přináší královská značka do britské ekonomiky každoročně 1,7 miliardy liber, tedy skoro 50 miliard korun. 

Osobní majetek královny pak čítá v přepočtu zhruba 11,3 miliardy korun. Patří do něho třeba sídla v Balmoralu a 

Sandinghamu, sbírky šperků, umění, známek či hotovosti a investice. 

Velká část majetku je však závislá na státu, členové královské rodiny jsou totiž placeni jak z veřejných rozpočtů, tak 

soukromých zdrojů. 

Otevřít v galerii (4) 

Královna byla u Britů oblíbená Zdroj: Pixabay 

Prodej luxusního řadového domu - Tuřany, Okolí Prahy 

Zobrazit nemovitost 

Skiareály čekají na rozhodnutí vlády k zastropování cen energií 

Skiareály potřebují vědět, za kolik budou moci nakupovat elektřinu na nadcházející zimu. Tři čtvrtiny skiareálů jsou 

velkoodběratelé elektřiny, a proto netrpělivě vyhlížejí rozhodnutí vlády o zastropování cen i pro ně. 

Elektřina je pro ně klíčová. Pohání většinu jejich provozu. Slouží spolu s vodou především k zasněžování a provozu vleků a 

lanovek. 

„Cestovní ruch je do značné míry velkoodběr,“ 

řekl k tomu Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. 

O zastropování cen energií pro firmy by měla vláda rozhodnout dnes. 

Otevřít v galerii (4) 

Skiareály se bojí vysokých cen energií Zdroj: Pixabay 

Zdroje: ČTK, Reuters, Aktualne.cz, Echo24.cz, SeznamZprávy 

Líbil se vám článek? 

Aktuálně 

16.09.2022 

Politika 

16.09.2022 

Ranní ptáče: Zpěváka R. Kellyho obvinil soud ze zneužívání žen. Ministr Válek se obul do neočkovaných 

Nejnovější články 

Autor: Radek Polák 
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9. Asociace horských středisek: Očekáváme regulaci cen energií i pro 

velké podniky 

Online ● vrchlabinky.cz (Regionální zprávy) ● 14. 9. 2022, 11:02 ● Pozitivní 

Vydavatel: TN Média s.r.o. (cz-28847229) 

Odkaz: https://vrchlabinky.cz/zpravy/z-okresu/2022/zari/asociace-horskych-stredisek-ocekavame-regulaci-cen-

energii-i-pro-velke-podniky/ 

Asociace horských středisek: Očekáváme regulaci cen energií i pro velké podniky 

14. 9. 2022 

Asociace horských středisek (AHS) očekává zastropování cen energií také pro velké podniky. Pro lyžařské areály je jistota 

ceny důležitá, řekl ředitel AHS Libor Knot. Vláda v pondělí stanovila maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny na 

šesti korunách včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh) a u plynu na třech korunách za kWh. Řešení vysokých cen energií 

pro průmysl chce vláda představit ve středu. 

"Čekáme na rozhodnutí, které by mělo přijít ve středu nebo později. Co vláda deklarovala v pondělí je pouze pro malé 

podniky, a těch v rámci lyžařských areálů mnoho není. Čekáme úpravu, která bude pro velké firmy, protože mnoho areálu má 

velkoodběry," uvedl Knot. 

Podle něj je jisté, že kvůli vysoké inflaci a růstu cen energií bude letos lyžování dražší. Očekávané vládní řešení ale teprve 

napoví, o kolik skiareály zdraží. "V tuto chvíli neví ani samotné areály o kolik zdraží, natož asociace. Pokud neznáte cenu 

vstupu, tak nemůžete seriózně kalkulovat ceny výstupu. Nemyslím si, že by mělo jít o zdražení v řádech desítek procent. To si 

nemůže za současné situace, kdy klesá kupní síla, nikdo dovolit," řekl Knot. 

Lyžařské areály se podle něj z hlediska zajištění elektřiny nacházejí v rozdílných situacích. Upozornil, že dokoupit nyní 

elektrickou energii je velmi obtížné, protože většina obchodníků požaduje spotové ceny, tedy určené na základě aktuálního 

vývoje na burze. "Pro nás by bylo dobrým řešením, pokud bychom se dozvěděli nějakou konkrétní cenu. S tím si už každý 

podnikatel musí poradit - říct, co je schopen případně promítnou do ceny skipasů, co už ne, jakým způsobem nastaví provoz a 

podobně. Když je cena s otazníkem, nic takto rozmyslet nejde," uvedl Knot. 

Areálům by podle Knota nepomohlo zavedení kompenzací, například na způsob dřívějšího vládního programu kompenzací v 

době pandemie "Covid - Nepokryté náklady". "Možná to některým podnikům vyhovuje, ale pro nás jakékoli kompenzace a 

náhrady nejsou řešením. Potřebovali bychom znát ceny elektřiny," řekl Knot. 

Přístup vlády při řešení energetické krize označil za váhavý. Ceny elektřiny jsou přitom na desetinásobku loňského roku. "Září 

je pro nás posledním (obdobím), kdy se na to lze ještě připravit. Na druhou stranu se k tomu stavíme čelem a doufáme v 

dobrý konec. Jsme připraveni nabídnout návštěvníkům co možná nejlepší službu. Stále doufáme, že nebude nutno zavřít," 

dodal. 

(ČTK) 

Ilustrační foto: screen webkamera, archiv redakce 

Autor: Orangehouse 

https://vrchlabinky.cz/zpravy/z-okresu/2022/zari/asociace-horskych-stredisek-ocekavame-regulaci-cen-energii-i-pro-velke-podniky/
https://vrchlabinky.cz/zpravy/z-okresu/2022/zari/asociace-horskych-stredisek-ocekavame-regulaci-cen-energii-i-pro-velke-podniky/
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10. Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize, 

jinak hrozí zavírání provozoven a růst cen pro lidi 

Online ● businessinfo.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 14. 9. 2022, 11:51 ● Negativní 

Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu (cz-00001171) 

Odkaz: https://www.businessinfo.cz/clanky/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-jinak-

hrozi-zavirani-provozoven-a-rust-cen-pro-lidi/ 

Vysoké ceny energií ohrožují cestovní ruch. Obavy z omezení nebo dokonce ukončení provozu mají lyžařská střediska, 

aquacentra, lázně a wellness aj. Složitá sociálně-ekonomická situace dopadá na řadu podnikatelů v turismu. 

14.09.2022 | Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism (ČCCR) 

Ti volají po stabilizaci a jasném řešení energetické krize. Poukazují na fakt, že růst cen elektřiny a plynu a také inflace mohou 

přinést i zvýšení cen služeb pro širokou veřejnost. Cestovní ruch přitom spotřebovává méně energie než například průmysl, 

podpořit ho tedy může být jednou z cest, jak se dostat ze současné situace. 

Ilustrační fotografie | Martin Pinkas (MF) 

Turismus zažívá hodně turbulentní dobu. Kvůli pandemii covid-19, válce na Ukrajině, rostoucí nákladům na energie a vysokým 

cenám obecně nepřichází tolik potřebná stabilizace sektoru, natož návrat k normálu. 

„Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými průmyslovými zeměmi, jako je Německo. 

Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie jako průmysl. Podpora tohoto sektoru tedy může být 

jednou z cest, jak se dostat ven z energetické krize,“ říká hlavní ekonom České Spořitelny David Navrátil a dodává: „I když 

mnoho tuzemských domácností už jede tzv. na doraz, tedy bez úspor, v minulosti platilo, že Češi za kulturu, rekreaci, 

restaurace a hotely ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie utráceli nadprůměrně. Jednoduše: chtěli si užít a 

zapomenout tak na problémy všedního dne. I to je možná cesta ze současné krize a také pamatovat na fakt, že během recese, 

i když obyvatelé České republiky šetří, mají stále rádi „levný luxus“, za který jsou ochotní utrácet.“ 

Z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou v České republice letos plánuje téměř 

stejný počet Čechů jako loni – 53 %. Loni, kdy ještě platila řada omezení kvůli pandemii covid-19, se jednalo o 55 %. Nejvíc se 

během podzimního volna Češi chtějí věnovat pěší turistice (69 %), lehčím procházkám (66 %), kratším cyklistickým výletům (32 

%), vodním sportům a návštěvám aquaparků (24 %). 

V cestovním ruchu působí v Česku přes 13 tisíc subjektů 

„Pro cestovní ruch jsou domácí hosté velmi důležití, aktuálně jsou jeho hnacím motorem. I proto roste víc než dřív význam 

různých výhod při, které provozovatelé turistických atrakcí spolu s veřejnou správou a akademických sektorem nabízejí. Ať už 

se jedná o slevové a zážitkové karty, turistické balíčky, vouchery apod., jejichž přehled přinášíme na zřejmě největším 

turistickém portále v Evropě Kudy z nudy“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: 

„Bohužel však platí, že se podnikatelé v cestovním ruchu u nás musí připravit na hodně drsný podzim a zimu kvůli neúnosně 

vysokým cenám energií. Hrozí, že se třeba zavřou aquaparky, do nich se přitom chce na podzim vydat až 24 % Čechů. Tak 

snad to ještě stihnou. Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, největší hrozba zavírání se tak 

dá čekat v roce novém. Podle Asociace bazénů a saun jsou aquacentra jako volnočasová aktivita stejně jako za pandemie 

covid-19 první na ráně. Obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně a wellness aj.“ 

Lyžařská střediska už zahájila předsezónní přípravy 

Asociace lanové dopravy upozorňuje, že zatímco u pandemie covid-19 jsou domluveni na preventivních opatřeních s 

Ministerstvem zdravotnictví, u rostoucích cen energií je jasných informací jen málo. „Mezi provozovateli skiareálů panuje 

uvědomění, že maximální možné zdražení pro tuto sezónu je 10–25 %, a to zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu 

koupěschopnosti obyvatelstva v důsledku energetické krize,“ upřesňuje prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. 

„Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí omezení provozu v lyžařských střediscích, což by 

zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost horských obcí a celých regionů,“ dodává Ředitel Asociace 

horských středisek Libor Knot. 

Lázním chybí i zahraniční hosté 

https://www.businessinfo.cz/clanky/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-jinak-hrozi-zavirani-provozoven-a-rust-cen-pro-lidi/
https://www.businessinfo.cz/clanky/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-jinak-hrozi-zavirani-provozoven-a-rust-cen-pro-lidi/
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Velké obavy ze sociálně-ekonomické situaci vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už covid-19 tuto oblast velmi 

zasáhl – 571 tisíc lidí, kteří do lázní přijeli, v roce 2021 znamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s rokem 2019 o 35 %. 

Samotní provozovatelé lázní říkají, že jim teď chybí hosté z Ruska a Německa. Je také vyšší podíl mladších návštěvníků, kteří 

však do lázní jezdí na kratší dobu. 

Ilustrační fotografie | toriru / Shutterstock.com 

„Během covidu 19 menším lázním významně pomohly státní vouchery programu COVID – lázně, které spolu s mnoha 

aktivitami lázní přilákaly mladší klientelu. Ta ale tradiční starší pacienty nahradit zcela nedokáže. Obavy z koronaviru jsou tady 

stále, a navíc zejména na západě Čech nám chybí klientela ze zahraničí,“ říká prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha 

a dodává: „Jako zdravotníci, jejichž ceny jsou věcně či absolutně zastropovány již od devadesátých let, nechápeme, proč vláda 

tak dlouho otálela se stejným zastropováním cen a zisků energobaronů. V pondělí oznámené zastropování, vítáme, byť nejspíš 

nezabrání řadě zimních uzavírek našich provozů, které jsou energeticky velmi náročné. Způsob, jakým se ceny energií tvoří, je 

vzhledem k jejich významu pro fungování a zdraví společnosti absurdní. Jejich regulace je nezbytná.“ 

Podobný názor má i Sdružení lázeňských míst ČR. Jeho předseda Jan Kuchař říká: „Lázeňské samosprávy a provoz jsou 

spojené nádoby, jedno bez druhého nemůže existovat. Lázně mají nezastupitelnou roli v českém zdravotním systému, 

pomáhají zejména v oblasti prevence lidského zdraví. Je třeba společně hledat cesty, jak lázeňství pomoci a dostat se tak z 

aktuální energetické krize. Samozřejmě pomůže i to, když do České republiky bude jezdit a utrácet u nás víc zahraničních 

turistů.“ 

Lákat turisty do ČR je úkolem CzechTourismu. Už za nedlouho spustí 2. část on-line kampaně v zahraničí. Vychází z 

dlouhodobého konceptu „tradice“ – Přijeďte zažít tradiční i nové. CzechTourism kampaň spustí 15. září, poběží do 15. 

listopadu a bude se věnovat gastru, sklu, pivu, turistickým trasám, lázním, Vánocům a zimě na horách. Uskuteční se ve 14 

zemích podle bonity. Jarní vlna se konala od 12. května do 12. července a při investici cca 13,2 mil. Kč do Facebooku a 

Instagramu a cca 8,5 mil. Kč do sítě Teads zasáhla téměř 100 milionů lidí. 

• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas 

• Teritorium: Česká republika 

Související Články a aktuality 
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11. Kvůli drahým energií hrozí omezování provozu zařízení v cestovním 

ruchu, bojí se Svazy 

Online ● tyden.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 9. 2022, 13:20 ● Neutrální 

Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. (cz-26418011) ● Autor: ČTK ● Rubrika: Domácí 

Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kvuli-drahym-energii-hrozi-omezovani-provozu-zarizeni-v-cestovnim-

ruchu-boji-se-svazy_558855.html 

V důsledku drahých energií hrozí omezování provozu či zavírání akvaparků, lanovek, vleků či lázeňských provozů, uvedly 

profesní svazy. Například lázně vnímají stanovení maximální ceny za elektřinu a plyn za mírně pozitivní zprávu, přes všechna 

opatření ale budou zařízení přes zimu zřejmě snižovat kapacity. Cestovní ruch nelze podle státní agentury CzechTourism 

vnímat coby volnočasovou oblast, je to exportní průmyslové odvětví. Vláda by k němu měla tak přistupovat, řekl ve středu na 

tiskové konferenci ředitel agentury Jan Herget. 

Většina provozovatelů akvacenter má podle Asociace bazénů a saun zafixované ceny energií do konce roku, největší vlna 

zavírání tak hrozí v roce následujícím. Už teď ale provozy zvažují omezování otevírací doby. Asociace upozornila na 

pravděpodobnou úpravu provozní vyhlášky hygienických požadavků na minimální teplotu vytápění plaveckých hal na 19 

stupňů Celsia. 

Asociace lanové dopravy upozornila na nedostatek jasných informací s řešením vysokých cen energií pro lyžařská střediska, 

která už zahájila přípravy na zimní sezonu. "Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí omezení 

provozu v lyžařských střediscích," uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Dodal, že by to negativně dopadlo 

na zaměstnanost a životaschopnost obcí a celých regionů. Skiareály jsou totiž provázány s hotely, restauracemi či půjčovnami 

lyžařského vybavení. Jedna koruna utracená v lyžařském středisku generuje podle Knota dalších sedm korun v údolí. 

Náročným odvětvím z hlediska spotřeby energie jsou také lázně, řekl prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. Svaz 

dostal zprávu od ministerstva zdravotnictví, že na lázeňské provozy se bude vztahovat v pondělí vládou přijaté zastropování 

cen energií stejně jako na nemocnice nebo školy. "Náklady i tak zůstávají vysoké, a co je negativum každého zdravotnictví, je 

to, že si neuplatní DPH," uvedl Bláha. Náklady lázní na energie v běžném roce podle něj činily pět až šest procent z výnosů, 

letos je to kolem 12 až 13 procent. V dalším roce bez určení nejvyšší hranice cen energií by to bylo až kolem 40 procent z 

výnosů, řekl dále. 

Cestovní ruch před pandemií koronaviru podle Hergeta zaměstnával zhruba 250 000 lidí, tvořil tři procenta hrubého domácího 

produktu. "Turismus vytváří spoustu exportních příležitostí a je navázán na další odvětví. Stále jsou zmiňováni pekaři, prádelny, 

to vše je součástí toho ekosystému. Proto má smysl cestovní ruch řešit jako strategické odvětví České republiky, ale 

průmyslové, ne volnočasové," doplnil. 

Autor: ČTK 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kvuli-drahym-energii-hrozi-omezovani-provozu-zarizeni-v-cestovnim-ruchu-boji-se-svazy_558855.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kvuli-drahym-energii-hrozi-omezovani-provozu-zarizeni-v-cestovnim-ruchu-boji-se-svazy_558855.html
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12. Strop pomůže menším firmám 

Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 9. 2022, 13:21 ● Neutrální 

Vydavatel: BORGIS a.s. (cz-00564893) 

Odkaz: https://www.novinky.cz/clanek/stalo-se-strop-pomuze-mensim-firmam-40408678 

Zastropování cen energií pro maloodběratele dodá alespoň částečnou jistotu pro další fungování tuzemských živnostníků a 

malých podniků. Pomůže však hlavně firmám, jejichž provoz není tak zásadně energeticky náročný, uvedla v úterý Asociace 

malých a středních podniků ČR. 

Foto: Milan Malíček, Právo 

Článek 

Podle předsedy Josefa Jaroše očekávají podobnou podporu i pro větší firmy. 

Mezi maloodběratele spadají firmy a podnikatelé, kteří jsou v případě elektřiny na síti nízkého napětí a v případě plynu do 

odběru 630 megawatthodin (MWh) ročně. Vliv na výši záloh bude mít cenový strop od listopadu. 

Finální podobu pomoci středním podnikům a průmyslu by měla vláda představit ve středu. „Zde dlouhodobě, kromě 

zastropování, voláme i po přímé finanční pomoci na bázi dočasného krizového rámce,“ řekl Jaroš. Jednání s vládou o možnosti 

případné podpory podle něj zatím pokračují. 

Ekonomika 

Například malé brněnské pekárně William Thomas by měl schválený strop snížit náklady. Nyní má od 1. září smlouvu se 

společností E.ON, od níž je elektřina mírně dražší, než je strop. Podle jednoho ze spolumajitelů Tomáše Kadlece by bylo 

možné s cenovým stropem šest korun za jednu kWh ročně ušetřit asi deset procent nákladů na elektřinu. 

Zavádění cenového stropu u elektrické energie a plynu se podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky zatím 

netýká velkých producentů zeleniny. V příštích měsících tak hrozí výrazný růst cen zeleniny, jelikož tuzemští pěstitelé letošní 

úrodu mrkve, cibule či brambor kvůli extrémně vysokým cenám energií nebudou přes zimu dlouhodobě skladovat. Na jaře by 

tak byla na pultech obchodů k dostání většinou jen dražší zelenina z dovozu, řekl Hanka. 

Podobně to platí i například pro skiareály, které nyní řeší, o kolik budou muset v sezoně zdražit. 

Ekonomika 

„Co vláda deklarovala v pondělí, je pouze pro malé podniky, a těch v rámci lyžařských areálů mnoho není. Čekáme úpravu, 

která bude pro velké firmy, protože mnoho areálů má velkoodběry,“ uvedl prezident Asociace horských středisek ČR Libor 

Knot. 

Mezi velkoodběratele jak u elektřiny, tak plynu spadá podle ředitele Jana Bezděka i pražský plavecký stadion v Podolí. I pokud 

by teoreticky mohli pořizovat plyn za ceny zastropované pro maloodběratele, stále by to bylo třikrát dražší než loni. Po 

Novém roce tak stejně zvažují omezení provozu, nebo přinejmenším snížení teploty vody. 

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v pondělí řekl, že dokončuje podporu pro velké firmy na základě 

dočasného krizového rámce Evropské komise. Počítá s kompenzacemi poklesu zisku, respektive kompenzacemi způsobených 

ztrát kvůli drahé elektřině a plynu. Dříve hovořil o kompenzaci nákladů ve výši 30, 50 či 70 procent podle energetické 

náročnosti provozu. 

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zase naznačil zastropování cen proudu v průmyslu, i když u tohoto opatření hrozí, že by 

mohlo být považované za nedovolenou státní podporu. Vláda by o tom měla jednat dnes. 

Domácí 

„Návrh na zastropování elektřiny na 200 eur za MWh pokládáme za nedostatečný. Stále jde o extrémně vysokou cenu, kterou 

bude pro řadu průmyslových oborů těžké promítnout do cen finálních výrobků, a jde o úroveň, kdy energetické firmy budou 

nadále generovat obrovské zisky,“ řekl Právu prezident Svazu chemického průmyslu Petr Cingr. Firmy z oboru kvůli drahým 

energiím a surovinám musí omezovat produkci například hnojiv. 

Malé podniky často závisí na větších 

https://www.novinky.cz/clanek/stalo-se-strop-pomuze-mensim-firmam-40408678
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Nad řešením visí mnoho neznámých, Svaz průmyslu a dopravy ČR poslední vývoj jednání na dotaz Práva nekomentoval. 

„Potřebujeme, aby to bylo dotažené pro velké, energeticky náročné podniky. Je to všechno pět minut po dvanácté. Když 

padne velký podnik, tak s tím budou mít problém malé a střední podniky, které dělají subdodávky,“ řekl Radiožurnálu 

prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner. 

Diskuze 
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13. Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize, 

jinak hrozí zavírání provozoven · 

Online ● czechtourism.cz (Jiné) ● 14. 9. 2022, 15:00 ● Negativní 

Odkaz: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/a70343a7-3349-4c24-ad5a-9dc0cfd5c1ba/article/podnikatele-v-

cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-ene 

Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize, jinak hrozí zavírání provozoven 

14. 09. 2022 

Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize, jinak hrozí zavírání provozoven 

Vysoké ceny energií ohrožují cestovní ruch. Obavy z omezení nebo dokonce ukončení provozu mají lyžařská střediska, 

aquacentra, lázně a wellness aj. Složitá sociálně-ekonomická situace dopadá na řadu podnikatelů v turismu. Volají po 

stabilizaci a jasném řešení energetické krize. Poukazují na fakt, že růst cen elektřiny a plynu a také inflace mohou přinést i 

zvýšení cen služeb pro širokou veřejnost. Cestovní ruch přitom spotřebovává méně energie než například průmysl, podpořit 

ho tedy může být jednou z cest, jak se dostat ze současné situace. 

Turismus zažívá hodně turbulentní dobu. Kvůli pandemii covid-19, válce na Ukrajině, rostoucí nákladům na energie a vysokým 

cenám obecně nepřichází tolik potřebná stabilizace sektoru, natož návrat k normálu. 

„Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými průmyslovými zeměmi, jako je Německo. 

Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie jako průmysl. Podpora tohoto sektoru tedy může být 

jednou z cest, jak se dostat ven z energetické krize,“ říká hlavní ekonom České Spořitelny David Navrátil a dodává: „I když 

mnoho tuzemských domácností už jede tzv. na doraz, tedy bez úspor, v minulosti platilo, že Češi za kulturu, rekreaci, 

restaurace a hotely ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie utráceli nadprůměrně. Jednoduše: chtěli si užít a 

zapomenout tak na problémy všedního dne. I to je možná cesta ze současné krize a také pamatovat na fakt, že během recese, 

i když obyvatelé České republiky šetří, mají stále rádi „levný luxus“, za který jsou ochotní utrácet.“ 

Z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou v České republice letos plánuje téměř 

stejný počet Čechů jako loni - 53 %. V roce 2021, kdy ještě platila řada omezení kvůli pandemii covid-19, se jednalo o 55 %. 

Nejvíc se během podzimního volna Češi chtějí věnovat pěší turistice (69 %), lehčím procházkám (66 %), kratším cyklistickým 

výletům (32 %), vodním sportům a návštěvám aquaparků (24 %). 

„Pro cestovní ruch jsou domácí hosté velmi důležití, aktuálně jsou jeho hnacím motorem. I proto roste víc než dřív význam 

různých výhod, které provozovatelé turistických atrakcí spolu s veřejnou správou a akademických sektorem nabízejí. Ať už se 

jedná o slevové a zážitkové karty, turistické balíčky, vouchery apod., jejichž přehled přinášíme na zřejmě největším turistickém 

portále v Evropě Kudy z nudy“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Bohužel 

však platí, že se podnikatelé v cestovním ruchu u nás musí připravit na hodně drsný podzim a zimu kvůli neúnosně vysokým 

cenám energií. Hrozí, že se třeba zavřou aquaparky, do nich se přitom chce na podzim vydat až 24 % Čechů. Tak snad to ještě 

stihnou. Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, největší hrozba zavírání se tak dá čekat v 

roce novém. Podle Asociace bazénů a saun jsou aquacentra jako volnočasová aktivita stejně jako za pandemie covid-19 první 

na ráně. Obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně a wellness aj.“ 

Lyžařská střediska už zahájila předsezónní přípravy. Asociace lanové dopravy upozorňuje, že zatímco u pandemie covid-19 

jsou domluveni na preventivních opatřeních s Ministerstvem zdravotnictví, u rostoucích cen energií je jasných informací jen 

málo. "Mezi provozovateli skiareálů panuje uvědomění, že maximální možné zdražení pro tuto sezónu je 10–25 %, a to 

zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu koupěschopnosti obyvatelstva v důsledku energetické krize,“ upřesňuje 

prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. „Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí 

omezení provozu v lyžařských střediscích, což by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost horských 

obcí a celých regionů,“ dodává ředitel Asociace horských středisek Libor Knot 

Velké obavy ze sociálně-ekonomické situace vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už covid-19 tuto oblast velmi 

zasáhl - 571 tisíc lidí, kteří do lázní přijeli v roce 2021, znamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s rokem 2019 o 35 %. 

Samotní provozovatelé lázní říkají, že jim teď chybí hosté z Ruska a Německa. Je také vyšší podíl mladších návštěvníků, kteří 

však do lázní jezdí na kratší dobu. 

https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/a70343a7-3349-4c24-ad5a-9dc0cfd5c1ba/article/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-ene
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/a70343a7-3349-4c24-ad5a-9dc0cfd5c1ba/article/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-ene
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„Během pandemie covidu-19 menším lázním významně pomohly státní vouchery programu COVID – lázně, které spolu s 

mnoha aktivitami lázní přilákaly mladší klientelu. Ta ale tradiční starší pacienty nahradit zcela nedokáže. Obavy z koronaviru 

jsou tady stále, a navíc zejména na západě Čech nám chybí klientela ze zahraničí,“ říká prezident Svazu léčebných lázní ČR 

Eduard Bláha a dodává: „Jako zdravotníci, jejichž ceny jsou věcně či absolutně zastropovány již od devadesátých let, 

nechápeme, proč vláda tak dlouho otálela se stejným zastropováním cen a zisků energobaronů. V pondělí oznámené 

zastropování vítáme, byť nejspíš nezabrání řadě zimních uzavírek našich provozů, které jsou energeticky velmi náročné. 

Způsob, jakým se ceny energií tvoří, je vzhledem k jejich významu pro fungování a zdraví společnosti absurdní. Jejich regulace 

je nezbytná.“ 

Podobný názor má i Sdružení lázeňských míst ČR. Jeho předseda Jan Kuchař říká: „Lázeňské samosprávy a provoz jsou 

spojené nádoby, jedno bez druhého nemůže existovat. Lázně mají nezastupitelnou roli v českém zdravotním systému, 

pomáhají zejména v oblasti prevence lidského zdraví. Je třeba společně hledat cesty, jak lázeňství pomoci a dostat se tak z 

aktuální energetické krize. Samozřejmě pomůže i to, když do České republiky bude jezdit a utrácet tu víc zahraničních turistů.“ 

Lákat turisty do ČR je jedním z úkolů CzechTourismu. Už za nedlouho spustí 2. část on-line kampaně v zahraničí. Vychází z 

dlouhodobého konceptu „tradice“ – Přijeďte zažít tradiční i nové. CzechTourism kampaň spustí 15. září, poběží do 15. 

listopadu a bude se věnovat gastru, sklu, pivu, turistickým trasám, lázním, Vánocům a zimě na horách. Uskuteční se ve 14 

zemích světa podle bonity. Jarní vlna se konala od 12. května do 12. července a při investici cca 13,2 mil. Kč do Facebooku a 

Instagramu a cca 8,5 mil. Kč do sítě Teads zasáhla téměř 100 milionů lidí. 

Prezentaci z tiskové konference najdete na tomto místě. 

Autor: CzechTourism 
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14. Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize 

Online ● e-vsudybyl.cz (Kultura / Umění) ● 14. 9. 2022, 15:01 ● Negativní 

Odkaz: https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-2379/ 

14. 09. 2022 

Vysoké ceny energií ohrožují cestovní ruch. Obavy z omezení nebo dokonce ukončení provozu mají lyžařská střediska, 

aquacentra, lázně a wellness aj. Složitá sociálně-ekonomická situace dopadá na řadu podnikatelů v turismu. Volají po 

stabilizaci a jasném řešení energetické krize. Poukazují na fakt, že růst cen elektřiny a plynu a také inflace mohou přinést i 

zvýšení cen služeb pro širokou veřejnost. Cestovní ruch přitom spotřebovává méně energie než například průmysl, podpořit 

ho tedy může být jednou z cest, jak se dostat ze současné situace. 

Turismus zažívá hodně turbulentní dobu. Kvůli pandemii covid-19, válce na Ukrajině, rostoucí nákladům na energie a vysokým 

cenám obecně nepřichází tolik potřebná stabilizace sektoru, natož návrat k normálu. 

Ekonomika a cestovní ruch 

„Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými průmyslovými zeměmi, jako je Německo. 

Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie jako průmysl. Podpora tohoto sektoru tedy může být 

jednou z cest, jak se dostat ven z energetické krize. I když mnoho tuzemských domácností už jede tzv. na doraz, tedy bez 

úspor, v minulosti platilo, že Češi za kulturu, rekreaci, restaurace a hotely ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie 

utráceli nadprůměrně. Jednoduše: chtěli si užít a zapomenout tak na problémy všedního dne. I to je možná cesta ze současné 

krize a také pamatovat na fakt, že během recese, i když obyvatelé České republiky šetří, mají stále rádi „levný luxus“, za který 

jsou ochotní utrácet,“ říká hlavní ekonom České Spořitelny David Navrátil. 

Z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou v Česku letos plánuje téměř stejný 

počet obyvatel Česka jako loni - 53 %. Loni, kdy ještě platila řada omezení kvůli pandemii covid-19, se jednalo o 55 %. Nejvíc 

se během podzimního volna chtějí věnovat pěší turistice (69 %), lehčím procházkám (66 %), kratším cyklistickým výletům (32 

%), vodním sportům a návštěvám aquaparků (24 %). 

„Pro cestovní ruch jsou domácí hosté velmi důležití, aktuálně jsou jeho hnacím motorem. I proto roste víc než dřív význam 

různých výhod při, které provozovatelé turistických atrakcí spolu s veřejnou správou a akademických sektorem nabízejí. Ať už 

se jedná o slevové a zážitkové karty, turistické balíčky, vouchery apod., jejichž přehled přinášíme na zřejmě největším 

turistickém portále v Evropě Kudy z nudy. Bohužel však platí, že se podnikatelé v cestovním ruchu u nás musí připravit na 

hodně drsný podzim a zimu kvůli neúnosně vysokým cenám energií. Hrozí, že se třeba zavřou aquaparky, do nich se přitom 

chce na podzim vydat až 24 % Čechů. Tak snad to ještě stihnou. Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do 

konce roku, největší hrozba zavírání se tak dá čekat v roce novém. Podle Asociace bazénů a saun jsou aquacentra jako 

volnočasová aktivita stejně jako za pandemie covid-19 první na ráně. Obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně a 

wellness aj.,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget. 

Lyžařská střediska už zahájila předsezónní přípravy. Asociace lanové dopravy upozorňuje, že zatímco u pandemie covid-19 

jsou domluveni na preventivních opatřeních s Ministerstvem zdravotnictví, u rostoucích cen energií je jasných informací jen 

málo. „Mezi provozovateli skiareálů panuje uvědomění, že maximální možné zdražení pro tuto sezónu je 10–25 %, a to 

zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu koupěschopnosti obyvatelstva v důsledku energetické krize,“ upřesňuje 

prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. „Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí 

omezení provozu v lyžařských střediscích, což by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost horských 

obcí a celých regionů,“ dodává Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot 

Velké obavy ze sociálně-ekonomické situaci vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už covid-19 tuto oblast velmi 

zasáhl - 571 tisíc lidí, kteří do lázní přijeli, v roce 2021 znamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s rokem 2019 o 35 %. 

Samotní provozovatelé lázní říkají, že jim teď chybí hosté z Ruska a Německa. Je také vyšší podíl mladších návštěvníků, kteří 

však do lázní jezdí na kratší dobu. 

„Během covidu 19 menším lázním významně pomohly státní vouchery programu COVID – lázně, které spolu s mnoha 

aktivitami lázní přilákaly mladší klientelu. Ta ale tradiční starší pacienty nahradit zcela nedokáže. Obavy z koronaviru jsou tady 

stále, a navíc zejména na západě Čech nám chybí klientela ze zahraničí. Jako zdravotníci, jejichž ceny jsou věcně či absolutně 

zastropovány již od devadesátých let, nechápeme, proč vláda tak dlouho otálela se stejným zastropováním cen a zisků 

energobaronů. V pondělí oznámené zastropování, vítáme, byť nejspíš nezabrání řadě zimních uzavírek našich provozů, které 

https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-2379/
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jsou energeticky velmi náročné. Způsob, jakým se ceny energií tvoří, je vzhledem k jejich významu pro fungování a zdraví 

společnosti absurdní. Jejich regulace je nezbytná,“ říká prezident Svazu léčebných lázní České republiky. 

Podobný názor má i Sdružení lázeňských míst České republiky. Jeho předseda Jan Kuchař říká: „Lázeňské samosprávy a provoz 

jsou spojené nádoby, jedno bez druhého nemůže existovat. Lázně mají nezastupitelnou roli v českém zdravotním systému, 

pomáhají zejména v oblasti prevence lidského zdraví. Je třeba společně hledat cesty, jak lázeňství pomoci a dostat se tak z 

aktuální energetické krize. Samozřejmě pomůže i to, když do Česka bude jezdit a utrácet u nás víc zahraničních turistů.“ 

Lákat turisty do Česka je úkolem CzechTourismu. Už za nedlouho spustí 2. část on-line kampaně v zahraničí. Vychází z 

dlouhodobého konceptu „tradice“ – Přijeďte zažít tradiční i nové. CzechTourism kampaň spustí 15. září, poběží do 15. 

listopadu a bude se věnovat gastru, sklu, pivu, turistickým trasám, lázním, Vánocům a zimě na horách. Uskuteční se ve 14 

zemích podle bonity. Jarní vlna se konala od 12. května do 12. července a při investici cca 13,2 mil. Kč do Facebooku a 

Instagramu a cca 8,5 mil. Kč do sítě Teads zasáhla téměř 100 milionů lidí. 

Připravila Štěpánka Filipová. 

www.czechtourism.cz 

www.visitczechrepublic.com 
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15. Cestovní ruch má být něco jako rtěnka 

Online ● komoraplus.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 14. 9. 2022, 16:35 ● Negativní 

Odkaz: https://komoraplus.cz/2022/09/14/cestovni-ruch-ma-byt-neco-jako-rtenka/ 

Po pandemii covidu-19 se podnikatelé v cestovním ruchu musejí připravit na další složité období. Rostoucí ceny energií, 

očekávaný pokles poptávky a případná další pandemická vlna mohou pro řadu subjektů z oblasti turismu vyústit v existenční 

problémy. Zejména provozovatelé lázní a horských středisek proto volají po stabilizaci a zastropování cen energií pro 

velkoodběratele či jiném jasném řešení energetické krize. Vyplynulo to z vyjádření zástupců některých profesních svazů na 

dnešní tiskové konferenci v Praze. 

Petr Manuel Ulrych 

14. 9. 2022 16:35 

dnešní tisková konference – zleva: Martin Plachý, Eduard Bláha, Jan Herget, David Navrátil a Jan Kuchař Foto: Petr M. Ulrych 

Heslem dnešních dnů je energetická krize. Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila může být jednou z cest 

k jejímu řešení podpora cestovního ruchu. „Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými 

průmyslovými zeměmi, jako je Německo. Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie v porovnání s 

průmyslem,“ uvedl Navrátil. Připomněl zároveň, že Češi v uplynulých letech za kulturu, rekreaci, restaurace a hotely utráceli v 

evropském kontextu nadprůměrně, nyní ale zřejmě musejí podnikatelé v turismu počítat s tím, že poptávka v důsledku 

rostoucích nákladů domácností poklesne. A to přes to, že výhled pro podzimní měsíce je ještě relativně optimistický – z 

analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou plánuje 53 procent Čechů, což je jen o 2 

procenta méně než před rokem. Zároveň čeští občané počítají s mírně vyššími výdaji na cestovní služby. David Navrátil 

naznačil i jednu z možných cest z krize: „Zkušenosti ukazují, že ačkoli Češi v době recese šetří, mají stále rádi luxusní produkty 

za dostupné ceny. Jedním z takových typických produktů jsou třeba rtěnky. Je třeba se zaměřit na to, aby tak lidé vnímali i 

služby cestovního ruchu.“ 

Podpora cestovního ruchu je samozřejmě v gesci agentury CzechTourism. Její ředitel Jan Herget k současné situaci 

poznamenal, že hnacím motorem turismu v Česku jsou nyní domácí hosté. „I proto roste význam slevových a zážitkových 

karet, turistických balíčků či voucherů, které provozovatelé turistických atrakcí nabízejí ve spolupráci s veřejnou správou či 

akademickým sektorem,“ uvedl Herget s tím, že přehled najdou zájemci na portálu Kudy z nudy. „Bohužel ale platí, že se 

podnikatelé v cestovním ruchu u nás musí připravit na hodně drsný podzim a zimu kvůli neúnosně vysokým cenám energií,“ 

dodal. 

Hrozí vypnutí celých údolí 

Velké obavy mají z blížící se zimy hlavně provozovatelé skiareálů a lázeňských zařízení. V obou případech se jedná o 

energeticky náročné provozy, představitelé příslušných profesních svazů proto volají po urychleném řešení energetické krize. 

„Mezi provozovateli skiareálů panuje uvědomění, že maximální možné zdražení pro tuto sezónu je 10–25 procent, a to 

zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu koupěschopnosti obyvatelstva v důsledku energetické krize,“ upřesnil prezident 

Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. „Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí omezení 

provozu v lyžařských střediscích, což by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost horských obcí a 

celých regionů,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. „Turismus není volnočasová aktivita, ale regulérní 

hospodářské odvětví. Musíme mít na paměti, že jedna koruna utracená návštěvníkem skiareálu generuje dalších sedm korun v 

údolí. Hrozí tedy ‚vypnutí‘ cestovního ruchu v celých údolích – horská střediska jsou provázána s hotely, restauracemi, 

půjčovnami, školami a dalšími službami,“ přitakal Jan Herget. 

Lázně se bojí ztráty konkurenceschopnosti 

Velké obavy ze sociálně-ekonomické situace vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už covid-19 tuto oblast velmi 

zasáhl – 571 tisíc lidí, kteří do lázní přijeli v roce 2021, znamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s rokem 2019 o 35 procent. 

Samotní provozovatelé lázní říkají, že jim teď chybí hosté z Ruska a Německa. Je také vyšší podíl mladších návštěvníků, kteří 

však do lázní jezdí na kratší dobu. 

„Během covidu-19 menším lázním významně pomohly státní vouchery programu COVID – lázně, které spolu s mnoha 

aktivitami lázní přilákaly mladší klientelu. Ta ale tradiční starší pacienty nahradit zcela nedokáže. Obavy z koronaviru jsou tady 

stále, a navíc zejména na západě Čech nám chybí klientela ze zahraničí,“ řekl prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha 

a dodal: „Jako zdravotníci, jejichž ceny jsou věcně či absolutně zastropovány již od devadesátých let, nechápeme, proč vláda 

https://komoraplus.cz/2022/09/14/cestovni-ruch-ma-byt-neco-jako-rtenka/
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tak dlouho otálela se stejným zastropováním cen a zisků energobaronů. V pondělí oznámené zastropování, vítáme, byť nejspíš 

nezabrání řadě zimních uzavírek našich provozů, které jsou energeticky velmi náročné. Způsob, jakým se ceny energií tvoří, je 

vzhledem k jejich významu pro fungování a zdraví společnosti absurdní. Jejich regulace je nezbytná.“ 

„Lázně nyní zcela stojí na domácí klientele,“ připomněl viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin Plachý a dodal, že tomu 

tak bude i v příštím roce, který z pohledu provozovatelů lázní označil za klíčový. „Budeme svědky obrovského tlaku na 

náklady, na druhé straně ale dojde ke snížení poptávky. Lidé budou volat po levnějších produktech a do lázní budou přijíždět 

na kratší dobu,“ nastínil nejbližší budoucnost oboru. „Záleží na tom, jak se podaří zastropovat ceny energií pro firmy a zda 

propady, ke kterým dojde, budou snesitelné nebo fatální. A zásadní bude, jestli se podaří znovu přilákat zahraniční klientelu, 

která lázním citelně chybí,“ dodal s tím, že bez zastropování cen energií nemusí být tuzemský produkt cestovního ruchu v 

západoevropském kontextu konkurenceschopný. 

Podobné názory má i Sdružení lázeňských míst ČR. Jeho předseda Jan Kuchař řekl: „Lázeňské samosprávy a provoz jsou 

spojené nádoby, jedno bez druhého nemůže existovat. Lázně mají nezastupitelnou roli v českém zdravotním systému, 

pomáhají zejména v oblasti prevence lidského zdraví. Je třeba společně hledat cesty, jak lázeňství pomoci a dostat se tak z 

aktuální energetické krize.“ 

Kampaně v zahraničí 

V aktuální situaci samozřejmě pomůže i to, když do Česka bude jezdit a utrácet u nás víc zahraničních turistů. V tomto směru 

podává podnikatelům CzechTourism pomocnou ruku. Již zítra spustí druhou část on-line kampaně v zahraničí. Vycházet bude 

z dlouhodobého konceptu „tradice“ – Přijeďte zažít tradiční i nové. Bude se věnovat gastru, sklu, pivu, turistickým trasám, 

lázním, Vánocům a zimě na horách. Celkový rozpočet dosahuje 44 mil. Kč. Kampaň poběží do 15. listopadu ve 14 zemích 

vybraných podle bonity. Jarní vlna se konala od 12. května do 12. července a při investici cca 13,2 mil. Kč do Facebooku a 

Instagramu a cca 8,5 mil. Kč do sítě Teads zasáhla podle informací agentury CzechTourism téměř 100 milionů lidí. 

POPTÁVKA INZERCE 

Pokud máte zájem o inzerci na portálu komoraplus.cz můžete kontaktovat přímo odpovědnou osobu: Zdeněk Novák, tel: 

+420 739 126 946, e-mail: zdenek.novak@cot.cz, nebo použijte tento kontaktní formulář: 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za dodržení Zásad ochrany osobních údajů Hospodářské Komory ČR. 
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16. Podnikatelé se obávají, že kvůli drahým energiím hrozí omezování 

provozu zařízení v cestovním ruchu 

Online ● ttg.cz (Průmysl / Logistika) ● 14. 9. 2022, 16:50 ● Negativní 

Vydavatel: 1. Distribuční společnost s.r.o. (cz-25278096) 

Odkaz: https://www.ttg.cz/podnikatele-se-obavaji-ze-kvuli-drahym-energii-hrozi-omezovani-provozu-zarizeni-v-

cestovnim-ruchu/ 

Vysoké ceny energií ohrožují cestovní ruch, uvádějí oborové profesní svazy. Obavy z omezení, případně dokonce ukončení 

provozu mají lyžařská střediska, akvaparky, lázeňská a wellness zařízení. 

Foto: Lenka Neužilová 

Řada podnikatelů v cestovním ruchu, na které citelně dopadá složitá sociálně-ekonomická situace, volá po stabilizaci a jasném 

řešení energetické krize. Poukazují na fakt, že růst cen elektřiny a plynu a inflace přinesou zvýšení cen služeb pro veřejnost. 

„Přitom cestovní ruch spotřebovává méně energie než průmysl, podpořit ho tedy může být jednou z cest, jak se dostat ze 

současné situace. Cestovní ruch nelze vnímat jako volnočasovou oblast, je to exportní průmyslové odvětví a vláda by tak k 

němu měla přistupovat,“ řekl na tiskové konferenci ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. 

„Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými průmyslovými zeměmi, jako je Německo. 

Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie než průmysl. Podpora tohoto sektoru tedy může být 

jednou z cest, jak se dostat ven z energetické krize,“ řekl na tiskové konferenci hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil 

a dodal: „I když mnoho tuzemských domácností už jede tzv. na doraz, tedy bez úspor, v minulosti platilo, že Češi za kulturu, 

rekreaci, restaurace a hotely ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie utráceli nadprůměrně. Jednoduše: chtěli si užít a 

zapomenout tak na problémy všedního dne. I to je možná cesta ze současné krize a také pamatovat na fakt, že během recese, 

i když obyvatelé České republiky šetří, mají stále rádi „levný luxus“, za který jsou ochotní utrácet.“ 

Domácí hosté jsou pro náš cestovní ruch důležití 

Z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou v České republice letos plánuje téměř 

stejný počet Čechů jako loni – 53 %. Loni, kdy ještě platila řada omezení kvůli pandemii covid-19, se jednalo o 55 %. Nejvíc se 

během podzimního volna Češi chtějí věnovat pěší turistice (69 %), lehčím procházkám (66 %), kratším cyklistickým výletům (32 

%), vodním sportům a návštěvám akvaparků (24 %). 

„Pro cestovní ruch jsou domácí hosté velmi důležití, aktuálně jsou jeho hnacím motorem. I proto roste víc než dřív význam 

různých výhod, které provozovatelé turistických atrakcí spolu s veřejnou správou a akademickým sektorem nabízejí. Ať už se 

jedná o slevové a zážitkové karty, turistické balíčky, vouchery apod., jejichž přehled přinášíme na zřejmě největším turistickém 

portále v Evropě Kudy z nudy,“ uvedl ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a doplnil: „Bohužel 

však platí, že se podnikatelé v cestovním ruchu u nás musejí připravit na hodně drsný podzim a zimu kvůli neúnosně vysokým 

cenám energií. Hrozí, že se třeba zavřou akvaparky, do nich se přitom chce na podzim vydat až 24 % Čechů. Většina 

provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, největší hrozba zavírání se tak dá čekat v roce novém. Podle 

Asociace bazénů a saun jsou akvacentra jako volnočasová aktivita stejně jako za pandemie covid-19 první na ráně. Obavy z 

budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně a wellness aj.“ 

Lyžařská střediska už zahájila předsezonní přípravy. Asociace lanové dopravy upozorňuje, že zatímco u pandemie covid-19 

jsou domluveni na preventivních opatřeních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, u rostoucích cen energií je jasných informací jen 

málo. „Mezi provozovateli skiareálů panuje vědomí, že maximální možné zdražení pro tuto sezonu je 10–25 %, a to zejména 

vzhledem k tomu, že dojde k poklesu koupěschopnosti obyvatelstva v důsledku energetické krize,“ upřesňuje prezident 

Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. „Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí omezení 

provozu v lyžařských střediscích, což by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost horských obcí a 

celých regionů,“ dodává ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. 

Lázeňství je rovněž v ohrožení 

Velké obavy ze sociálně-ekonomické situace vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už covid-19 tuto oblast velmi 

zasáhl – 571 tisíc lidí, kteří do lázní přijeli v roce 2021, znamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s rokem 2019 o 35 %. 

https://www.ttg.cz/podnikatele-se-obavaji-ze-kvuli-drahym-energii-hrozi-omezovani-provozu-zarizeni-v-cestovnim-ruchu/
https://www.ttg.cz/podnikatele-se-obavaji-ze-kvuli-drahym-energii-hrozi-omezovani-provozu-zarizeni-v-cestovnim-ruchu/
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Samotní provozovatelé lázní říkají, že jim teď chybějí hosté z Ruska a Německa. Je také vyšší podíl mladších návštěvníků, kteří 

však do lázní jezdí na kratší dobu. 

„Během covidu 19 menším lázním významně pomohly státní vouchery programu COVID – lázně, které spolu s mnoha 

aktivitami lázní přilákaly mladší klientelu. Ta ale tradiční starší pacienty nahradit zcela nedokáže. Obavy z koronaviru jsou tady 

stále, navíc zejména na západě Čech nám chybí klientela ze zahraničí,“ říká prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha a 

dodává: „Jako zdravotníci, jejichž ceny jsou věcně či absolutně zastropovány již od devadesátých let, nechápeme, proč vláda 

tak dlouho otálela se stejným zastropováním cen a zisků energobaronů. V pondělí oznámené zastropování vítáme, byť nejspíš 

nezabrání řadě zimních uzavírek našich provozů, které jsou energeticky velmi náročné. Způsob, jakým se ceny energií tvoří, je 

vzhledem k jejich významu pro fungování a zdraví společnosti absurdní. Jejich regulace je nezbytná.“ 

Podobný názor má i Sdružení lázeňských míst ČR. Jeho předseda Jan Kuchař říká: „Lázeňské samosprávy a provoz jsou 

spojené nádoby, jedno bez druhého nemůže existovat. Lázně mají nezastupitelnou roli v českém zdravotním systému, 

pomáhají zejména v oblasti prevence lidského zdraví. Je třeba společně hledat cesty, jak lázeňství pomoci a dostat se tak z 

aktuální energetické krize. Samozřejmě pomůže i to, když do České republiky bude jezdit a utrácet u nás víc zahraničních 

turistů.“ 

Marketingové aktivity agentury CzechTourism 

Lákat turisty do ČR je úkolem CzechTourismu. Už zanedlouho spustí 2. část online kampaně v zahraničí. Vychází z 

dlouhodobého konceptu „tradice“ – Přijeďte zažít tradiční i nové. CzechTourism kampaň spustí 15. září, poběží do 15. 

listopadu a bude se věnovat gastru, sklu, pivu, turistickým trasám, lázním, Vánocům a zimě na horách. Uskuteční se ve 14 

zemích podle bonity. Jarní vlna se konala od 12. května do 12. července a při investici cca 13,2 mil. Kč do Facebooku a 

Instagramu a cca 8,5 mil. Kč do sítě Teads zasáhla téměř 100 milionů lidí. 

Newsroom TTG 

Autor: Newsroom TTG 
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17. Firmám vláda ceny energií neomezí 

Tisk ● MF Dnes - Severní Čechy; str. 1 (Zprávy / Politika) ● 15. 9. 2022 ● Ambivalentní 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: Sabina Ali 

Odkaz: náhled 

Na pomoc energeticky náročným podnikům vyčlenil kabinet 30 miliard korun Některé podniky jsou již nyní v problémech. 

Peníze potřebují co nejrychleji 

Velkým firmám ceny elektřiny a plynu vláda nezastropuje. Místo toho jim nabízí pomoc v celkové výši 30 miliard korun. O tu 

budou moci firmy žádat od 1. listopadu. 

U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit 200 milionů korun, ostatní budou moci získat nejvýše 45 

milionů. „Ten, kdo by měl nárok na větší pomoc, bude muset požádat o kompenzace provozních nákladů z titulu zvýšených 

cen energií, ale pouze v případě, pokud prokáže, že se kvůli zvýšeným nákladům dostal do provozní ztráty,“ uvedl ministr 

průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). 

V tomto případě má firma tři možnosti. Podnik s normální energetickou spotřebou může získat kompenzace ve výši 30 

procent nákladů, firmy se zvýšenou spotřebou by mohly získat kompenzaci 50 procent nákladů a firmy s vysokou spotřebou 

70 procent nákladů. „Je to omezeno v tuto chvíli částkou maximálně 200 milionů na jednu firmu,“ popsal Síkela. 

Podpora se bude podle ministra týkat zejména firem ze zpracovatelského a těžebního průmyslu, zemědělství či lesnictví. 

„Pomoc musí přijít rychle“ 

Firmy však stále nevědí, za jakých podmínek a jak vysokou podporu získají. To může být pro řadu z nich zásadní problém, 

protože pomoc přichází na poslední chvíli. 

Podle Gabriely Dlouhé z Českomoravské drůbežářské unie musí pomoc dorazit rychle, což vyžaduje co nejnižší administrativní 

zátěž. Dlouhá dále upozornila, že menší podniky už musí zavírat, problémy ale začínají doléhat už i na ty větší. 

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar uvedl, že vládní řešení – takzvaný dočasný krizový rámec – má na rozdíl 

od zastropování cen mnoho omezení, která mohou způsobit, že se pomoc nemusí dostat ke všem firmám, které ji budou 

potřebovat. „Nejvíce se obáváme rychlosti, s jakou může být spuštěn. Jeho detailní znění bude nutné notifikovat a posléze 

administrovat. Nesmí se stát, že by se podpora k firmám dostala až za několik dlouhých měsíců, jak jsme toho byli svědky 

během covidové pandemie.To by mnoho z nich nemuselo přežít,“ varuje Špicar. 

Pokračování na str. 2 Pokračování ze str. 1 

Přijetí Dočasného krizového rámce Svaz průmyslu a dopravy vítá. O jeho využití už totiž vládu žádal v květnu. „Jsme rádi, že 

parametry programu jsou díky nedávným vyjednáváním s ministerstvem průmyslu pro firmy vstřícnější nežli původní návrh. 

Podařilo se například odstranit v nejnižší kategorii pomoci podmínku provozní ztráty, což byl náš hlavní požadavek,“ vysvětlil 

Špicar. 

Drůbežáři se bojí tlaku řetězců 

Co nejrychlejší pomoc je naprosto zásadní, jak se shodují zástupci průmyslu, které redakce MF DNES oslovila. „Drahé energie 

nejde zcela promítnout do ceny pro spotřebitele, kuřata by se pak stala neprodejnými. Oproti okolním státům se stáváme 

nekonkurenceschopnými,“ uvedla Dlouhá z Českomoravské drůbežářské unie s tím, že nejvíce se do Čech vozí kuřat a vajec z 

Polska. Tam přitom podporu pro podniky mají. 

„Hrozí, že nás řetězce budou tlačit, abychom cenu stáhli na úroveň zahraničních dovozců,“ dodala. 

V potížích jsou rovněž sklárny. „Teď v srpnu jsme platili desetinásobek běžné spotřeby. Normálně v srpnu platíme 400 tisíc, 

letos to byly čtyři miliony,“ vyčíslil Petr Novosad ze Sklárny Harrachov. 

Bez stropu nemůžeme plánovat 

Pro některé podniky je zklamáním, že se nedočkají zastropování cen. Řada z nich by tento krok uvítala, což potvrdil také 

prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Komora nicméně podle něj se stropem nepočítala. 

Naopak vírou v zastropování se netajil šéf Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. „Doufali jsme v zastropování. Volali jsme 

po něm už na jaře. Zastropování by totiž mělo pro pekaře a všechny v průmyslu tu výhodu, že má jasně danou budoucnost. 

https://app.monitora.cz/article/886123797/b16e552be604858de954?query=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22AHS%22+OR+%22Libor+Knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjYxNzI0MDQsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo4ODYxMjM3OTd9.6lGbvpbtgle_smHlTvcGv10Riy4TMm2nLLYTXQRcKwM
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Za kompenzace jsme samozřejmě rádi, ale nejistota kolem cen přetrvává. Když cena vystřelí nahoru, tak nemůžeme 

naplánovat, za kolik budeme prodávat,“ vysvětlil. 

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš rovněž očekával, že zastropování se bude týkat 

nejen malých, ale i větších podniků. „Za zastropování pro malé podniky jsme rádi, ale i tak zůstává cena vysoko,“ míní Jaroš s 

tím, že zároveň dlouhodobě volal právě po prosazení Dočasného krizového rámce. 

Ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot upozornil, že bez zastropování cen energií i pro velkoodběratele hrozí 

omezení provozu v lyžařských střediscích. Dodal, že to negativně dopadne na zaměstnanost a životaschopnost obcí a celých 

regionů. 

Skiareály jsou totiž provázány s hotely, restauracemi či půjčovnami lyžařského vybavení. Jedna koruna utracená v lyžařském 

středisku generuje podle Knota dalších sedm korun v údolí. 

Válečná daň se odkládá 

Vláda měla včera na programu také takzvanou válečnou daň, tedy zdanění mimořádných zisků některých podniků. Ministr 

financí Zbyněk Stanjura návrh ale zatím vládě nepředložil s ohledem na zveřejněné evropské řešení, které je podle něj 

přísnější. 

Evropský návrh podle Stanjury předpokládá, že se budou zdaňovat zisky už za letošní rok. „Což jsme nechtěli z 

ústavněprávních důvodů,“ řekl ministr. Obrátil se s tím proto na ústavní právníky. 

Daň by měla dle odhadů do rozpočtu přinést 70 miliard. Stanjura opakovaně zmiňuje, že tento zisk by měl jít na mimořádné 

výdaje, kterým je i pomoc s energiemi. 

Evropské státy regulují i rozdávají 

Je to největší evropská výzva posledních měsíců – udržet ceny energií na hranici, kterou budou lidé i firmy schopni zaplatit, 

aby nepadli do chudoby. Evropská unie sice pracuje na vlastním plošném řešení, mezitím však státy začaly řešit problém po 

vlastní ose. Platí přitom pravidlo, že co stát, to jiný druh problému a jiné řešení. Příkladem může být Polsko. Tam jsou ceny 

elektřiny dlouhodobě výrazně nižší než u nás. Zároveň je ale trápí ceny uhlí, na kterém je závislá značná část domácností. 

Polský stát proto garantuje cenu uhlí 5 300 korun za tunu. Trh s plynem pro domácnosti je v Polsku centrálně regulovaný 

dlouhodobě bez ohledu na krizi. Polsko se ho sice chystalo liberalizovat, pod tíhou událostí ale tento plán posunulo až na rok 

2027. K ostré regulaci přistoupila už dříve Francie. Ta zastropovala ceny plynu už minulý rok v říjnu. Zastropovaná je i cena 

elektřiny, a to pro domácnosti, které ji používají jako dominantní zdroj energie, tedy především pro vytápění. Regulace ale 

nejsou jedinou strategií. Některé státy přistupují k přímé podpoře občanů. Mimořádně štědré je v tomto ohledu především 

Německo, které nedávno oznámilo nový balík pomoci. Ten má navýšit například příspěvky na děti. Mimo to Němci, kteří 

dostávají od státu dávky na bydlení, dostanou jednorázový příspěvek na topení. Jednočlenná domácnost by měla získat na 

vytápění 415 eur, dvoučlenná 540 eur, na každou další hlavu se počítá 100 eur plus. (okr) 

Evropa pomáhá s vysokými cenami energií 

Seznam zemí, které přikročily k zastropování, nebo ho vážně zvažují 

Česko 

Vláda schválila zastropování cen. Maximální cena silové elektřiny nemá přesáhnout 

6 korun za kWh, u plynu je hranice na třech korunách. 

Slovensko 

Zastropování cen zatím zvažuje. Ceny elektřiny aktuálně řeší dohodou se společností Slovenské elektrárne. Obě strany se 

dohodly na tom, že firma část své produkce dodá za výrazně nižší než tržní cenu. 

Maďarsko 

Nejen ceny zemního plynu, ale i elektřiny jsou v Maďarsku dlouhodobě pevně stanovené a jsou regulovány legislativně. 

Chorvatsko 

Od 1. října spouští Chorvatsko zastropování cen elektřiny pro firmy, veřejné instituce i domácnosti. Opatření má platit do 

konce března. Už v únoru oznámila chorvatská vláda snížení DPH u plynu a tepla na 13 procent. 

Francie 

Také Francie přistoupila k zastropování cen, a to jak elektřiny, tak plynu. Zatím do něj investovala okolo 20 miliard eur. 
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Německo 

Slíbilo zastropování a přerozdělení zisků energetických společností. 

Autor: Sabina Ali redaktorka MF DNES 
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18. O živobytí mohou přijít celá horská údolí 

Tisk ● Právo - Jižní Čechy; str. 27 (Zprávy / Politika) ● 15. 9. 2022 ● Negativní 

Vydavatel: BORGIS a.s. (cz-00564893) ● Autor: Jindřich Ginter ● Rubrika: TRHY & EKONOMIKA 

Odkaz: náhled 

Rubrika: TRHY & EKONOMIKA 

O živobytí by kvůli extrémním cenám energií mohla na našich horách přijít celá údolí. Prohlásil to včera šéf státní agentury 

CzechTourism Jan Herget. 

„To není o tom, že si Češi nezalyžují, ale o tom, že o živobytí přijdou celá údolí. Cestovní ruch u nás není jen o nějaké zábavě, 

která, když na to přijde, je zbytná, ale jedná se o sektor, který celkově živí čtvrt milionu lidí,“ zdůraznil Herget. V turismu 

pracuje zhruba každý dvaadvacátý Čech. 

Podle Hergeta má většina lyžařských středisek zafixované ceny energií jen do konce letošního roku a nespadají do vládou 

určené kategorie „maloodběr“. 

„Pokud se nezastropují ceny energií i pro velkoodběratele, provoz lyžařských středisek může být omezen, což by 

poznamenalo životaschopnost celých regionů,“ tvrdí ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. 

Loni se elektřina na celkových nákladech středisek podílela 30 procenty, nyní jdou spolu s naftou podle CzechTourism až k 70 

procentům. Nejvíce proudu si přitom nevezmou lanovky. Střediska spotřebují až 80 procent elektřiny na zasněžování. 

„Jedna koruna utracená návštěvníky ve skiareálu generuje dalších sedm dole. Nyní ale hrozí vypnutí cestovního ruchu v celých 

údolích, neboť střediska jsou provázána s hotely, restauracemi, půjčovnami a lyžařskými školami,“ shrnul Herget. 

Podle Knota si provozovatelé skiareálů uvědomují, že pro letošní zimní sezonu nebudou moci zdražit o více než deset až 25 

procent, protože na víc lidé prostě mít nebudou, přičemž nejen skiareály, ale třeba i wellness centra jsou nyní na domácích 

turistech závislé. 

Podobná je situace u lázní. „Doteď jsme se nevzpamatovali z covidu. I přes všechna opatření bude muset řada lázeňských 

zařízení přes zimu kvůli energiím dělat pauzy. Loni tvořily náklady na energie 5–6 %, letos dvanáct třináct procent a další rok 

jsou odhady až na 40 %,“ uvedl prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. 

Podle viceprezidenta svazu Martina Plachého je pro lázně nyní zcela zásadní česká klientela. „Lidé ale budou nejspíše jezdit na 

kratší pobyty,“ míní Plachý. 

Výhled do konce roku v tom, jak hodlají Češi po své zemi cestovat, je podle sondy Czech- Tourism příznivý navzdory tomu, že 

domácnosti začínají šetřit a tržby ve většině sektorech klesají. 

„I když mnoho domácností už jede na doraz, bez úspor, tak i v minulosti platilo, že lidé chtějí zapomenout na problémy 

všedního dne, a Češi ve srovnání s ostatními zeměmi EU i v takové situaci utráceli za rekreaci, restaurace a hotely 

nadprůměrně,“ tvrdí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. 

Táhne jižní Morava 

Podzimní dovolenou plánuje 53 % lidí, což je podle Hergeta meziročně jen o dvě procenta méně. Převažuje pěší turistika 69 % 

a kratší cyklistika 32 %. Na vodní sporty a do aquaparků se chystá na podzim 24 % dotázaných. 

Herget ale zdůraznil, že aquaparky jsou na tom podobně jako horská střediska, neboť ceny energií mají většinou zafixované 

jen do konce roku. 

Čtvrtina z těch, kteří plánují podzimní dovolenou, hodlá vyrazit na jižní Moravu, nejčastěji do penzionu (45 %). V průměru 

plánují za podzimní dovolenou utratit šest tisíc korun na osobu, což je podobné jako loni (nárůst o 120 korun). 

Loni tvořily náklady na energie 5–6 %, pro další rok jsou odhady až na 40 % 

Eduard Bláha, Svaz léčebných lázní 

Ceny energií dopadnou silně zejména na lyžařská střediska a lázně. 

Foto Profimedia.cz 

https://app.monitora.cz/article/886130654/efc7312749aad67f3d8b?query=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22AHS%22+OR+%22Libor+Knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjYxNzI0MDQsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo4ODYxMzA2NTR9.m-oJIvGwHuKVU2uh8pwXdp3L0Gp05joZC-DFvw3z3os
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Autor: Jindřich Ginter 



  

Přehled zpráv  34 

19. Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize 

Online ● infodnes.cz (Zprávy / Politika) ● 15. 9. 2022, 10:30 ● Negativní 

Vydavatel: M+MP spol. s r.o. (cz-26777134) 

Odkaz: https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/47612-podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-

krize/ 

Vysoké ceny energií ohrožují cestovní ruch. Obavy z omezení nebo dokonce ukončení provozu mají lyžařská střediska, 

aquacentra, lázně a wellness aj. Složitá sociálně-ekonomická situace dopadá na řadu podnikatelů v turismu. Volají po 

stabilizaci a jasném řešení energetické krize. Poukazují na fakt, že růst cen elektřiny a plynu a také inflace mohou přinést i 

zvýšení cen služeb pro širokou veřejnost. Cestovní ruch přitom spotřebovává méně energie než například průmysl, podpořit 

ho tedy může být jednou z cest, jak se dostat ze současné situace. 

Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com 

Turismus zažívá hodně turbulentní dobu. Kvůli pandemii covid-19, válce na Ukrajině, rostoucí nákladům na energie a vysokým 

cenám obecně nepřichází tolik potřebná stabilizace sektoru, natož návrat k normálu. 

"Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými průmyslovými zeměmi, jako je Německo. 

Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie jako průmysl. Podpora tohoto sektoru tedy může být 

jednou z cest, jak se dostat ven z energetické krize," říká hlavní ekonom České Spořitelny David Navrátil a dodává: "I když 

mnoho tuzemských domácností už jede tzv. na doraz, tedy bez úspor, v minulosti platilo, že Češi za kulturu, rekreaci, 

restaurace a hotely ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie utráceli nadprůměrně. Jednoduše: chtěli si užít a 

zapomenout tak na problémy všedního dne. I to je možná cesta ze současné krize a také pamatovat na fakt, že během recese, 

i když obyvatelé České republiky šetří, mají stále rádi "levný luxus", za který jsou ochotní utrácet." 

Z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou v České republice letos plánuje téměř 

stejný počet Čechů jako loni - 53 %. V roce 2021, kdy ještě platila řada omezení kvůli pandemii covid-19, se jednalo o 55 %. 

Nejvíc se během podzimního volna Češi chtějí věnovat pěší turistice (69 %), lehčím procházkám (66 %), kratším cyklistickým 

výletům (32 %), vodním sportům a návštěvám aquaparků (24 %). 

"Pro cestovní ruch jsou domácí hosté velmi důležití, aktuálně jsou jeho hnacím motorem. I proto roste víc než dřív význam 

různých výhod, které provozovatelé turistických atrakcí spolu s veřejnou správou a akademických sektorem nabízejí. Ať už se 

jedná o slevové a zážitkové karty, turistické balíčky, vouchery apod., jejichž přehled přinášíme na zřejmě největším turistickém 

portále v Evropě Kudy z nudy" říká ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism Jan Herget a dodává: "Bohužel 

však platí, že se podnikatelé v cestovním ruchu u nás musí připravit na hodně drsný podzim a zimu kvůli neúnosně vysokým 

cenám energií. Hrozí, že se třeba zavřou aquaparky, do nich se přitom chce na podzim vydat až 24 % Čechů. Tak snad to ještě 

stihnou. Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, největší hrozba zavírání se tak dá čekat v 

roce novém. Podle Asociace bazénů a saun jsou aquacentra jako volnočasová aktivita stejně jako za pandemie covid-19 první 

na ráně. Obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně a wellness aj." 

Lyžařská střediska už zahájila předsezónní přípravy. Asociace lanové dopravy upozorňuje, že zatímco u pandemie covid-19 

jsou domluveni na preventivních opatřeních s Ministerstvem zdravotnictví, u rostoucích cen energií je jasných informací jen 

málo. "Mezi provozovateli skiareálů panuje uvědomění, že maximální možné zdražení pro tuto sezónu je 10-25 %, a to 

zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu koupěschopnosti obyvatelstva v důsledku energetické krize," upřesňuje 

prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. "Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí 

omezení provozu v lyžařských střediscích, což by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost horských 

obcí a celých regionů," dodává ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. 

Velké obavy ze sociálně-ekonomické situace vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa . Už covid-19 tuto oblast velmi 

zasáhl - 571 tisíc lidí, kteří do lázní přijeli v roce 2021, znamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s rokem 2019 o 35 %. 

Samotní provozovatelé lázní říkají, že jim teď chybí hosté z Ruska a Německa. Je také vyšší podíl mladších návštěvníků, kteří 

však do lázní jezdí na kratší dobu. 

"Během pandemie covidu-19 menším lázním významně pomohly státní vouchery programu COVID - lázně, které spolu s 

mnoha aktivitami lázní přilákaly mladší klientelu. Ta ale tradiční starší pacienty nahradit zcela nedokáže. Obavy z koronaviru 

jsou tady stále, a navíc zejména na západě Čech nám chybí klientela ze zahraničí," říká prezident Svazu léčebných lázní ČR 

Eduard Bláha a dodává: "Jako zdravotníci, jejichž ceny jsou věcně či absolutně zastropovány již od devadesátých let, 

https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/47612-podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize/
https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/47612-podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize/
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nechápeme, proč vláda tak dlouho otálela se stejným zastropováním cen a zisků energobaronů. V pondělí oznámené 

zastropování vítáme, byť nejspíš nezabrání řadě zimních uzavírek našich provozů, které jsou energeticky velmi náročné. 

Způsob, jakým se ceny energií tvoří, je vzhledem k jejich významu pro fungování a zdraví společnosti absurdní. Jejich regulace 

je nezbytná." 

Podobný názor má i Sdružení lázeňských míst ČR . Jeho předseda Jan Kuchař říká: "Lázeňské samosprávy a provoz jsou 

spojené nádoby, jedno bez druhého nemůže existovat. Lázně mají nezastupitelnou roli v českém zdravotním systému, 

pomáhají zejména v oblasti prevence lidského zdraví. Je třeba společně hledat cesty, jak lázeňství pomoci a dostat se tak z 

aktuální energetické krize. Samozřejmě pomůže i to, když do České republiky bude jezdit a utrácet tu víc zahraničních turistů." 

Lákat turisty do ČR je jedním z úkolů CzechTourismu. Už za nedlouho spustí 2. část on-line kampaně v zahraničí. Vychází z 

dlouhodobého konceptu "tradice" - Přijeďte zažít tradiční i nové. CzechTourism kampaň spustí 15. září, poběží do 15. 

listopadu a bude se věnovat gastru, sklu, pivu, turistickým trasám, lázním, Vánocům a zimě na horách. Uskuteční se ve 14 

zemích světa podle bonity. Jarní vlna se konala od 12. května do 12. července a při investici cca 13,2 mil. Kč do Facebooku a 

Instagramu a cca 8,5 mil. Kč do sítě Teads zasáhla téměř 100 milionů lidí. 

Zdroj: Agentura CzechTourism 

Autor: InfoDnes.cz | info@preloucdnes.cz 
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20. CzechTourism: Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení 

energetické krize 

Online ● parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika) ● 15. 9. 2022, 11:19 ● Negativní 

Vydavatel: OUR MEDIA a.s. (cz-28876890) ● Rubrika: Tiskové zprávy 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CzechTourism-Podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-

po-reseni-energeticke-krize-714312 

Vysoké ceny energií ohrožují cestovní ruch. Obavy z omezení nebo dokonce ukončení provozu mají lyžařská střediska, 

aquacentra, lázně a wellness aj. Složitá sociálně-ekonomická situace dopadá na řadu podnikatelů v turismu. Volají po 

stabilizaci a jasném řešení energetické krize. Poukazují na fakt, že růst cen elektřiny a plynu a také inflace mohou přinést i 

zvýšení cen služeb pro širokou veřejnost. Cestovní ruch přitom spotřebovává méně energie než například průmysl, podpořit 

ho tedy může být jednou z cest, jak se dostat ze současné situace. 

Turismus zažívá hodně turbulentní dobu. Kvůli pandemii covid-19, válce na Ukrajině, rostoucí nákladům na energie a vysokým 

cenám obecně nepřichází tolik potřebná stabilizace sektoru, natož návrat k normálu. 

„Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými průmyslovými zeměmi, jako je Německo. 

Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie jako průmysl. Podpora tohoto sektoru tedy může být 

jednou z cest, jak se dostat ven z energetické krize,“ říká hlavní ekonom České Spořitelny David Navrátil a dodává: „I když 

mnoho tuzemských domácností už jede tzv. na doraz, tedy bez úspor, v minulosti platilo, že Češi za kulturu, rekreaci, 

restaurace a hotely ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie utráceli nadprůměrně. Jednoduše: chtěli si užít a 

zapomenout tak na problémy všedního dne. I to je možná cesta ze současné krize a také pamatovat na fakt, že během recese, 

i když obyvatelé České republiky šetří, mají stále rádi „levný luxus“, za který jsou ochotní utrácet.“ 

Z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou v České republice letos plánuje téměř 

stejný počet Čechů jako loni - 53 %. Loni, kdy ještě platila řada omezení kvůli pandemii covid-19, se jednalo o 55 %. Nejvíc se 

během podzimního volna Češi chtějí věnovat pěší turistice (69 %), lehčím procházkám (66 %), kratším cyklistickým výletům (32 

%), vodním sportům a návštěvám aquaparků (24 %). 

„Pro cestovní ruch jsou domácí hosté velmi důležití, aktuálně jsou jeho hnacím motorem. I proto roste víc než dřív význam 

různých výhod při, které provozovatelé turistických atrakcí spolu s veřejnou správou a akademických sektorem nabízejí. Ať už 

se jedná o slevové a zážitkové karty, turistické balíčky, vouchery apod., jejichž přehled přinášíme na zřejmě největším 

turistickém portále v Evropě Kudy z nudy“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: 

„Bohužel však platí, že se podnikatelé v cestovním ruchu u nás musí připravit na hodně drsný podzim a zimu kvůli neúnosně 

vysokým cenám energií. Hrozí, že se třeba zavřou aquaparky, do nich se přitom chce na podzim vydat až 24 % Čechů. Tak 

snad to ještě stihnou. Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, největší hrozba zavírání se tak 

dá čekat v roce novém. Podle Asociace bazénů a saun jsou aquacentra jako volnočasová aktivita stejně jako za pandemie 

covid-19 první na ráně. Obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně a wellness aj.“ 

Lyžařská střediska už zahájila předsezónní přípravy. Asociace lanové dopravy upozorňuje, že zatímco u pandemie covid-19 

jsou domluveni na preventivních opatřeních s Ministerstvem zdravotnictví, u rostoucích cen energií je jasných informací jen 

málo. "Mezi provozovateli skiareálů panuje uvědomění, že maximální možné zdražení pro tuto sezónu je 10–25 %, a to 

zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu koupěschopnosti obyvatelstva v důsledku energetické krize,“ upřesňuje 

prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. „Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí 

omezení provozu v lyžařských střediscích, což by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost horských 

obcí a celých regionů,“ dodává Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot 

Velké obavy ze sociálně-ekonomické situaci vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už covid-19 tuto oblast velmi 

zasáhl - 571 tisíc lidí, kteří do lázní přijeli, v roce 2021 znamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s rokem 2019 o 35 %. 

Samotní provozovatelé lázní říkají, že jim teď chybí hosté z Ruska a Německa. Je také vyšší podíl mladších návštěvníků, kteří 

však do lázní jezdí na kratší dobu. 

„Během covidu 19 menším lázním významně pomohly státní vouchery programu COVID – lázně, které spolu s mnoha 

aktivitami lázní přilákaly mladší klientelu. Ta ale tradiční starší pacienty nahradit zcela nedokáže. Obavy z koronaviru jsou tady 

stále, a navíc zejména na západě Čech nám chybí klientela ze zahraničí,“ říká prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha 

a dodává: „Jako zdravotníci, jejichž ceny jsou věcně či absolutně zastropovány již od devadesátých let, nechápeme, proč vláda 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CzechTourism-Podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-714312
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CzechTourism-Podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-714312
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tak dlouho otálela se stejným zastropováním cen a zisků energobaronů. V pondělí oznámené zastropování, vítáme, byť nejspíš 

nezabrání řadě zimních uzavírek našich provozů, které jsou energeticky velmi náročné. Způsob, jakým se ceny energií tvoří, je 

vzhledem k jejich významu pro fungování a zdraví společnosti absurdní. Jejich regulace je nezbytná.“ 

Podobný názor má i Sdružení lázeňských míst ČR. Jeho předseda Jan Kuchař říká: „Lázeňské samosprávy a provoz jsou 

spojené nádoby, jedno bez druhého nemůže existovat. Lázně mají nezastupitelnou roli v českém zdravotním systému, 

pomáhají zejména v oblasti prevence lidského zdraví. Je třeba společně hledat cesty, jak lázeňství pomoci a dostat se tak z 

aktuální energetické krize. Samozřejmě pomůže i to, když do České republiky bude jezdit a utrácet u nás víc zahraničních 

turistů.“ 

Lákat turisty do ČR je úkolem CzechTourismu. Už za nedlouho spustí 2. část on-line kampaně v zahraničí. Vychází z 

dlouhodobého konceptu „tradice“ – Přijeďte zažít tradiční i nové. CzechTourism kampaň spustí 15. září, poběží do 15. 

listopadu a bude se věnovat gastru, sklu, pivu, turistickým trasám, lázním, Vánocům a zimě na horách. Uskuteční se ve 14 

zemích podle bonity. Jarní vlna se konala od 12. května do 12. července a při investici cca 13,2 mil. Kč do Facebooku a 

Instagramu a cca 8,5 mil. Kč do sítě Teads zasáhla téměř 100 milionů lidí. 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného . Předplatitelům nezobrazujeme reklamy. 

Foto: wien.czechcentres.cz 

Popisek: CzechTourism 
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21. Rostoucí ceny energií ohrožují cestovní ruch 

Online ● gastrojobs.cz (Průmysl / Logistika) ● 15. 9. 2022, 15:51 ● Neutrální 

Vydavatel: SOLUTION FACTORY, s.r.o. (cz-26479362) 

Odkaz: https://gastrojobs.cz/cs/clanky/post/936-rostouci-ceny-energii-ohrozuji-cestovni-ruch 

V důsledku drahých energií hrozí omezování provozu či zavírání akvaparků, lanovek, vleků či lázeňských provozů, uvedly 

profesní svazy. Například lázně vnímají stanovení maximální ceny za elektřinu a plyn za mírně pozitivní zprávu, přes všechna 

opatření ale budou zařízení přes zimu zřejmě snižovat kapacity. 

Cestovní ruch nelze podle státní agentury CzechTourism vnímat coby volnočasovou oblast, je to exportní průmyslové odvětví. 

Vláda by k němu měla tak přistupovat, řekl dnes na tiskové konferenci ředitel agentury Jan Herget. 

Většina provozovatelů akvacenter má podle Asociace bazénů a saun zafixované ceny energií do konce roku, největší vlna 

zavírání tak hrozí v roce následujícím. Už teď ale provozy zvažují omezování otevírací doby. Asociace upozornila na 

pravděpodobnou úpravu provozní vyhlášky hygienických požadavků na minimální teplotu vytápění plaveckých hal na 19 

stupňů Celsia. 

Asociace lanové dopravy upozornila na nedostatek jasných informací s řešením vysokých cen energií pro lyžařská střediska, 

která už zahájila přípravy na zimní sezonu. 

"Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí omezení provozu v lyžařských střediscích," uvedl 

ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Dodal, že by to negativně dopadlo na zaměstnanost a životaschopnost obcí 

a celých regionů. Skiareály jsou totiž provázány s hotely, restauracemi či půjčovnami lyžařského vybavení. Jedna koruna 

utracená v lyžařském středisku generuje podle Knota dalších sedm korun v údolí. 

Náročným odvětvím z hlediska spotřeby energie jsou také lázně, řekl prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. Svaz 

dostal zprávu od ministerstva zdravotnictví, že na lázeňské provozy se bude vztahovat v pondělí vládou přijaté zastropování 

cen energií stejně jako na nemocnice nebo školy. " Náklady i tak zůstávají vysoké, a co je negativum každého zdravotnictví, je 

to, že si neuplatní DPH," uvedl Bláha. Náklady lázní na energie v běžném roce podle něj činily pět až šest procent z výnosů, 

letos je to kolem 12 až 13 procent. V dalším roce bez určení nejvyšší hranice cen energií by to bylo až kolem 40 procent z 

výnosů, řekl dále. 

Cestovní ruch před pandemií koronaviru podle Hergeta zaměstnával zhruba 250.000 lidí, tvořil tři procenta hrubého domácího 

produktu. "Turismus vytváří spoustu exportních příležitostí a je navázán na další odvětví. Stále jsou zmiňováni pekaři, prádelny, 

to vše je součástí toho ekosystému. Proto má smysl cestovní ruch řešit jako strategické odvětví České republiky, ale 

průmyslové, ne volnočasové," doplnil. 

Fotografie: Ilustrační pod licencí C00 © 

15.09. 2022 

Autor: Zdroj: ČTK 

https://gastrojobs.cz/cs/clanky/post/936-rostouci-ceny-energii-ohrozuji-cestovni-ruch
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22. Ceny energií jsou pro horaly strašákem 

Tisk ● Právo - Liberecký kraj; str. 9 (Zprávy / Politika) ● 16. 9. 2022 ● Ambivalentní 

Vydavatel: BORGIS a.s. (cz-00564893) ● Autor: Vladislav Prouza 

Odkaz: náhled 

Horalé se obávají zimy, na niž se vždy kvůli vidině zisku po zbytek roku těšili. Ceny energií a vůbec všeho nutí některé horské 

podnikatele přemýšlet, jestli hotely, penziony i skiareály letos vůbec otevřou. 

„O uzavření provozoven slýchám často. Oficiálně to nikdo neřekne, aby si zbrkle nezablokoval rezervace. Ty se slibně rozbíhají. 

Zájem vyjma Česka evidujeme z Německa, Nizozemska nebo z Dánska. Doba je ale nejistá. Ti, kdo mají vlastní hotel nebo 

penzion, mohou klidně zavřít. Nájemci si to dovolit nemohou,“ konstatoval Martin Jandura z infocentra ve Špindlerově Mlýně. 

Vláda sice zastropovala ceny energií pro maloodběratele a slíbila ulevit velkým firmám. Řada horalů si však klade otázku, zda 

spadají do kategorie, jichž se úlevy týkají. Maloodběratele podle mluvčí ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové limituje roční 

spotřeba 50 MWh elektřiny a 100 MWh plynu, do čehož se většina horských živností nevejde. 

„Nevíme, jestli nejasná kritéria splňujeme,“ shodlo se několik majitelů horských penzionů. Limity zastropování lze podle nich 

obejít rozdělením jedné energeticky náročné firmy, jež by na úlevu nedosáhla, na několik samostatných společností. 

Situace především na trhu s energiemi nutí podnikatele v cestovním ruchu si všechno před zimou pořádně propočítat. Výhodu 

mají jedinci, kteří si zavčas stačili nasmlouvat fixní ceny energií, ovšem jednou takové než loňskou zimní sezonu. 

„Zavírat nemáme v úmyslu. Ceny plynu a elektřiny se podařilo zafixovat do konce příštího roku. Nic ovšem není stoprocentní. 

Zvyšovat platby za pobyt s ohledem na klesající kupní sílu lidí příliš nelze a dotovat provoz si těžko může někdo dovolit,“ řekla 

Soňa Cejnarová, spolumajitelka špindlerovského hotelu Aquapark s energeticky náročným bazénem, wellness centrem a 

vodními atrakcemi. 

Letošní sezonu považují horští podnikatelé za rizikovější než předloňskou covidovou, z níž se i přes kompenzace státu sotva 

otřepali. 

Ohroženy i skiareály 

„Nepočítám, že kompenzace pro horské podnikatele by byly na stole, tak jak se o tom uvažuje v jiných odvětvích. Jakmile 

budou jasná data, do týdne budou na stole ceny skipasů, které musí být pro turisty stejně jako všechno ostatní 

akceptovatelné,“ uvedl šéf Asociace horských středisek ČR Libor Knot. 

Klíčovou roli v horském podnikání hrají skiareály, z nichž necelá polovina má podle něj nasmlouvané ceny elektřiny. Zbytek je 

závislý na spotových cenách. „Pokud kvůli vysokým cenám energie nepojedou skiareály, bude to mít negativní důsledek na 

veškerý horský byznys a celý region,“ podotkl Knot, jenž kvitoval středeční opatření vlády pomoci velkoodběratelům energií. 

Horští podnikatelé nyní čekají na jasná čitelná pravidla, na nichž postaví letošní zimní podnikatelskou strategii. 

Horalé si musejí dobře spočítat, zda se jim zimní sezona vyplatí 

Libor Knot, šéf Asociace horských středisek ČR 

Jen sněžná děla spotřebují kvanta energie. 

Foto Skicentrum Deštné 

Autor: Vladislav Prouza 

https://app.monitora.cz/article/887184101/1ff21a97d59430a0022c?query=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22AHS%22+OR+%22Libor+Knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjYxNzI0MDQsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo4ODcxODQxMDF9.nYmklZ83i1At5Bjs5I1hBsFs_cOq68cSXlVVy2LUCr0
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23. Máte nárok na chystanou státní pomoc? Na dotaci dosáhnou i firmy, 

které nejsou ve ztrátě 

Online ● archiv.hn.cz (Zprávy / Politika) ● 16. 9. 2022, 14:59 ● Pozitivní 

Vydavatel: Economia, a.s. (cz-28191226) ● Autor: Jan Prokeš ● Rubrika: HN 

Odkaz: https://archiv.hn.cz/c1-67115450-otazky-a-odpovedi-k-chystane-vladni-pomoci-ktere-firmy-na-podporu-

dosahnou-a-kdy-budou-mit-penize-na-uctech 

Jan Prokeš redaktor 

Na pomoc firmám s vysokými cenami elektřiny a plynu vláda připravila 30 miliard korun. Autor &squf; Shutterstock 

Z ástupci byznysu vyzývali stát k zastropování cen elektřiny a plynu, této pomoci se však nedočkali. Místo toho vláda mezi 

podniky, které se kvůli drahým energiím dostaly do problémů, hodlá rozdělit dotace ve výši až 30 miliard korun. 

Podporu vláda schválila ve středu, přesná pravidla připraví ministerstvo průmyslu do začátku listopadu. Kolem nastavení 

pomoci jsou tak zatím stále otazníky. „Běžní podnikatelé se po tom, co zaznělo od vlády, trápí, zda vůbec spadnou do 

kategorií, které na pomoc mají nárok,“ říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. HN 

připravily odpovědi na základní otázky k chystanému dotačnímu programu. 

Které firmy na pomoc dosáhnou? 

Podpora se týká podniků ze zpracovatelského průmyslu, zemědělství, lesnictví, rybářství, těžby a dobývání, které jsou 

velkoodběrateli plynu nebo elektřiny. V případě elektřiny jsou to firmy napojené na vysoké či velmi vysoké napětí, u plynu se 

musí prokázat smlouvou o dodávkách s roční spotřebou vyšší než 630 megawatthodin. 

Jaké jsou podmínky pro získání dotace? 

Pravidla se liší podle toho, zda o pomoc žádá energeticky náročný podnik (náklady na energie přesahují tři procenta hodnoty 

jeho tržeb), či nikoliv. Společnost z energeticky náročného odvětví bude muset dokázat, že byla v období od 1. února do 31. 

prosince letošního roku v provozní ztrátě. Pokud ano, bude mít nárok na podporu ve výši 50 procent nákladů. U některých 

odvětví bude možné, aby byla dotace ještě až o 20 procent vyšší. 

Právě podmínka provozní ztráty ale řadě podnikatelů vadí. „Jestli mě někdo nutí do provozní ztráty, tak to je šílenství. Za cenu 

náročných opatření se držíme v provozním zisku, takže na podporu nedosáhneme,“ říká například šéf společnosti Atas Otto 

Daněk. 

Ostatní podniky dotaci získají i v případě, že v provozní ztrátě nejsou. Na pomoc budou mít nárok tehdy, pokud jejich náklady 

na energie letos narostly alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude opět období od začátku února do konce letošního roku s 

průměrnými náklady na energie v roce 2021. Tyto firmy budou mít nárok na dotaci ve výši maximálně 30 procent nákladů. 

Kolik vláda mezi firmy rozdělí? 

Na dotace je připraveno 30 miliard korun . „Energeticky náročné podniky budou mít nárok až na 200 milionů, ostatní až na 45 

milionů korun,“ uvedl ve středu po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

Odkdy budou moci firmy peníze čerpat? 

Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo na začátku listopadu vypsat dotační výzvu s přesnými pravidly. Od té chvíle budou 

moci podnikatelé o podporu žádat. Peníze ale dostanou později. „Pokud uplatníme zkušenost s podpůrnými programy během 

covidu, tak bych počítal, že si firmy na peníze reálně sáhnou někdy v prvním čtvrtletí příštího roku,“ říká předseda 

představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. „Rozhodně nikdo nečeká, že žádost ministerstvo vyhodnotí 

do 14 dnů od jejího podání. To by bylo velmi naivní,“ dodává. 

Jak stát pomůže menším firmám a živnostníkům? 

Domácnostem, ale i živnostníkům a malým podnikatelům, kteří jsou maloodběrateli elektřiny a plynu, pomůže zejména 

pondělní rozhodnutí vlády zastropovat ceny energií . Od listopadu zaplatí za kilowatthodinu silové elektřiny nejvýše šest korun 

a v případě plynu maximálně tři koruny. 

https://archiv.hn.cz/c1-67115450-otazky-a-odpovedi-k-chystane-vladni-pomoci-ktere-firmy-na-podporu-dosahnou-a-kdy-budou-mit-penize-na-uctech
https://archiv.hn.cz/c1-67115450-otazky-a-odpovedi-k-chystane-vladni-pomoci-ktere-firmy-na-podporu-dosahnou-a-kdy-budou-mit-penize-na-uctech
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Další pomoc mohou malé a střední podniky (počet zaměstnanců nepřesahuje 250 lidí a roční obrat je do úrovně 50 milionů 

eur) získat díky středečnímu nařízení z Bruselu. Pomoc se bude malých firem týkat bez ohledu na energetickou náročnost 

jejich produkce. Velkoodběratelé budou mít nárok na kompenzace až do 80 procent nejvyšší spotřeby energií za posledních 

pět let. V Česku to pomůže například provozovatelům skiareálů , které jsou většinou malými firmami, ale zároveň 

velkoodběrateli energií. „Hodně jsme za to lobbovali a jsme rádi, že se tam tuto pomoc povedlo dostat,“ říká ředitel Asociace 

horských středisek Libor Knot. 

Konkrétní parametry podpory se budou v Evropské unii schvalovat na konci září. Ve hře je také možnost, že by Brusel pro 

velkoodběratele energií z řad menších firem zavedl cenový strop podobně, jako to tuzemská vláda udělala u domácností a 

živnostníků. 

Po stejné pomoci volali také zástupci velkých průmyslových podniků . „Potřeba je hlavně zastropovat nejen cenu elektřiny, ale 

i zemního plynu a nemusí se řešit nic dalšího. Jakákoliv jiná pomoc průmysl nezachrání,“ řekl pro HN šéf Svazu chemického 

průmyslu a místopředseda Agrofertu Petr Cingr. Od státu se nicméně velké podniky této podpory nedočkaly, místo toho pro 

ně vláda připravila právě kompenzace v celkové výši 30 miliard korun. 
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