
 

Pravidelná tisková zpráva Cihlářského svazu Čech a Moravy 

Praha 2. února 2023. Přelom roku je dobou účtování a pohledů do budoucna. Jisté je, že 

mimořádná inflace, nevídaný růst vstupů včetně energií, zvýšení hypoték a následný pokles zájmu 

po stavebních materiálech a pokles individuální výstavby se musely projevit i u členů Cihlářského 

svazu Čech a Moravy. Proto jsme je oslovili, aby nejen zhodnotily rok minulý, ale hlavně se podělili 

se svým očekáváním pro tento rok. Rok 2023 bude pro stavebnictví obdobím postupné stabilizace. 

 

Ankety se zúčastnili: 

Petr Porubský, obchodní a marketingový ředitel HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

Kamil Jeřábek, generální ředitel Wienerberger s.r.o. 

Jan Fiala, cihelna Štěrboholy a tajemník CSČM 

 

Otázky: 

1. Jak hodnotíte podnikání v roce 2022? Co Vás překvapilo, co jste splnili a na co jste pyšní…? 

2. Jistě nějaké vize pro tento rok. Můžete se podělit o své tužby, cíle a svůj odhad, jak bude 

vypadat trh s cihlářskými výrobky? 

 

Odpovědi: 

Jak hodnotíte podnikání v roce 2022? Co Vás překvapilo, co jste splnili a na co jste pyšní…? 

Petr Porubský: Rok 2022 byl pro nás v mnoha ohledech nový. Nejen, že to byl rok turbulentní, ale byl 

také těžko předvídatelný a často emočně vyčerpávající. I tak jej považujeme za úspěšný. Z kraje roku 

přišlo omezení mnoha výrobců stavebních materiálů v podobě zastavení příjmu objednávek a 

omezení dodávek zboží, což mělo za následek nečekaný příliv objednávek na naši společnost. 

Logisticky i procesně velmi náročné období jsme však díky skvělé práci našich zaměstnanců i dobře 

nastaveným procesům, ustáli se ctí. Je vidět, že dlouhodobě budovaná interní evidence, včasná 

informovanost trhu a zodpovědný přístup nás dokáže dovést k dodržení našich závazků i v náročných 

časech a zároveň udržet dostupnost našeho stavebního systému napříč všemi trhy. Za tuto zkušenost 

jsem upřímně rád. 

Kamil Jeřábek: Loňský rok byl nejen pro segment stavebnictví rokem náročným. Jedním slovem lze 

dění minulého roku shrnout jako nepředvídatelné. V první polovině roku jsme registrovali enormní 

poptávku po stavebních materiálech, která se přelila z roku 2021. Následně, stejně jako celý svět, nás 

zasáhla ruská agrese vůči Ukrajině, která změnila životy milionů lidí, ale i globální ekonomiku. 

Následky jsme začali pociťovat téměř okamžitě - nepředvídatelný růst cen energií, úrokových sazeb 

hypoték a narůstající inflace, se odrazily v ochlazení poptávky po stavebních materiálech. Poptávka z 

první poloviny roku i meziroční nárůst výrobních nákladů o 40 procent se zákonitě musely projevit i v 

cenách materiálů. Přes velmi složitý a nepředvídatelný vývoj trhu společnost Wienerberger zůstala 
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stabilním partnerem, a i nadále chceme dodávat svým zákazníkům kompletní portfolio. Případné 

nedodávky plynu z trubek budeme řešit alternativou v podobě LNG tanků.   

Během roku společnost nezapomněla ani na environmentální, sociální projekty a inovace. Věříme, že 

od pololetí roku 2023 budeme realizovat první projekty s využitím zdícího robota na stavbě.  

 

Jan Fiala: Byl to rok plný překvapení. Toto jsem ani ve snu nepředpokládal, ale je třeba se přizpůsobit 

novým podmínkám. Na stole jsou nové karty a vám nezbývá než s nimi hrát. Je to výzva pro celý 

sektor keramického průmyslu. Posledním pár dní cena energetických vstupů, která je pro nás 

nezbytná, výrazně klesá, a to mě naplňuje mírným optimismem, že to náš sektor přežije a my s ním. 

No, doufejme. Tento celosvětový stav neprospívá nikomu. 

 

Jistě nějaké vize pro tento rok. Můžete se podělit o své tužby, cíle a svůj odhad, jak bude vypadat 

trh s cihlářskými výrobky? 

Petr Porubský: Dlouhodobou vizí společnosti HELUZ je budování silné české značky, která je 

nositelem inovací v oblasti cihelných konstrukčních systémů. Ta platí i pro tento rok. Krátkodobý 

výhled není úplně optimistický. Díky nastalým okolnostem, kterými se vyznačuje aktuální situace na 

trhu, můžeme očekávat výrazné omezení v počtu zahájených staveb. Předpokládáme, že investoři 

budou zahájení staveb odkládat do časů přívětivějších. To se dotkne nejen cihlářských výrobků, ale 

stavebnictví jako celku. Jsme však odhodláni vytrvat a věřit, že se doba zase obrátí a stavebnictví se 

znovu rozpohybuje. Tužbou tedy je, aby toto období netrvalo příliš dlouho.  

 

Kamil Jeřábek: Přes velmi složitou a nepředvídatelnou situaci společnost Wienerberger rok 2022 

uzavírá s optimistickým výhledem do roku 2023. Očekáváme, že tento rok bude pro stavebnictví, 

rokem útlumu a zejména postupné stabilizace. Vrátíme se tak k tempu před covidového období. 

Podle našich výpočtů lidé letos položí základy přibližně 17 tisíc rodinných domů. Poptávka po 

stavebních materiálech by se pak na základě výpočtů měla stabilizovat již ve druhé polovině letošního 

roku, a to díky postupnému snižování úrokových sazeb hypoték. To učiní novostavby opět 

dostupnější většímu počtu investorů. Zmíněná stabilita se projeví v dostupnosti a rozmanitosti 

materiálů, v plynulosti zásobování a také v dostatečné kapacitě stavebních řemesel.  

 

Jan Fiala: Byl bych opravdu potěšen, kdyby vznikla nějaká rovnováha na trhu. Asi se hladina cen 

stavebních výrobku posune vzhůru, jako vše okolo nás, ale doufám, že i přesto bude celý sektor 

fungovat. To bych si přál, abychom nespadli do několikaleté recese. To by nebylo dobré pro výrobce, 

dopravce, přidružené obory prodejců a zpracovatelů, a vlastně ani pro spotřebitele. Musíme věřit a 

stáje dělat svojí práci nejlépe, jak umíme. 

 

Více na www.cscm.cz 

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy 

info@cscm.cz, 

tel.: +420 603 410 891 
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Poznámka pro editory:  

Začne platit od 15. února 

Brusel/Moskva/Praha - Země Evropské unie omezí ceny plynu v případě jejich výrazného růstu. 

Shodly se na tom v Bruselu po mnoha týdnech vyjednávání pod taktovkou českého předsednictví 

EU. Rusko, jehož útok na Ukrajinu vedl k prudkému růstu cen energetických surovin, dohodu 

sedmadvacítky tvrdě kritizovalo. Je podle něj nepřijatelná. 

Zavedení mechanismu, s nímž se počítá od 15. února, získalo širokou podporu. Podle informovaného 

zdroje se při hlasování zdrželo jen Rakousko a Nizozemsko. Jako jediné proti bylo Maďarsko. 

Dohoda počítá s tím, že se cenový strop automaticky aktivuje v případě, že cena termínových 

kontraktů na klíčovém virtuálním trhu Title Transfer Facility (TTF) tři dny v řadě překročí 180 eur (asi 

4360 Kč) za megawatthodinu (MWh). Zároveň musí její rozdíl proti průměrné světové ceně 

zkapalněného zemního plynu (LNG) činit nejméně 35 eur. 

Kreml krok unijních zemí považuje za nepřijatelný a za útok na tržní ceny. Moskva už dopředu 

varovala, že pokud EU cenový strop zavede, zaplatí za to obyvatelé států podporujících toto opatření. 

Ruský prezident Vladimir Putin dokonce pohrozil zastavením dodávek energií a varoval, že Západ 

bude v zimě mrznout. Země EU ale tvrdí, že jsou na letošní zimu připravené. 

Shodu naopak jasně uvítalo Polsko, podle jehož premiéra Mateusze Morawieckého ukončí 

manipulace trhu ze strany Ruska a ruské plynárenské společnosti Gazprom. Dohodu uvítala i 

předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Naopak podle maďarského ministra 

zahraničí Pétera Szijjártóa povede omezení cen plynu k růstu cen. 

„Splnili jsme další nemožný úkol... Tento byl patrně vůbec nejsložitější,“ prohlásil český ministr 

průmyslu Jozef Síkela, který jednání v Bruselu za české předsednictví vedl. Podle něj má opatření 

zabránit opakování rekordního nárůstu cen, které se v srpnu šplhaly až ke 300 eur za MWh. Dohodu 

uvítala i Hospodářská komora ČR. Uvedla, že řešení vysokých cen plynu na evropské úrovni dosud 

postrádala. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že jde o průlomovou dohodu a prohru 

Německa. 

Burzovní operátor Intercontinental Exchange (ICE) v reakci na dohodu posoudí, zda může nadále 

řádně provozovat obchodování na virtuálním trhu s plynem Title Transfer Facility (TTF) z Nizozemska. 

ICE již minulý týden varoval, že v případě schválení plánu zváží přesun svého virtuálního trhu pro 

obchodování s plynem mimo EU. 

Rusko je po Saúdské Arábii druhým největším vývozcem ropy a největším vývozcem zemního plynu 

na světě. Pokud by dodávky surovin zastavilo, pravděpodobně by to otřáslo světovým trhem s 

energetickými surovinami, napsala už dříve agentura Reuters. To by znamenalo, že by se světová 

ekonomika musela vypořádat s ještě vyššími cenami ropy a plynu než dosud. /čtk/ 

 

Pozor na ceny emisních povolenek 

Převzato pro informaci 

Cílem programu ETS EU je snížení emisí prostřednictvím jejich zpoplatnění. Program funguje od roku 

2005. Jeho součástí je spolu se zeměmi EU i Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Podle EU stanovení 



ceny emisí skleníkových plynů [GHG] a celý systém ETS přispívá k významnému snížení emisí v 

unijních zemích. A tak zástupci unijních orgánů v politice snižování emisí ještě přitvrdili. Již v roce 

2024 z trhu stáhnou 90 milionů emisních povolenek. 

„Aby došlo v roce 2030 ke snížení emisí o 62 procent oproti roku 2005 dojde již v roce 2024 k 

jednorázovému snížení množství povolenek pro celou EU ve výši 90 metrických tun [Mt] na hlavu. 

Zároveň dojde k jednorázovému snížení o 27 Mt na hlavu v roce 2026 v kombinaci s ročním snížením 

povolenek o 4,3 procenta v období 2024–27, a o 4,4 procenta od roku 2028 do roku 2030,“ vyjevuje 

ve své zprávě EP. 

Dojde i na omezení vydávání takzvaných bezplatných emisních povolenek pro evropský průmysl. To 

podle následujícího klíče: 2026: -2,5 % / 2027: -5 % / 2028: -10 % / 2029: -22,5 % / 2030: -48,5 % / 

2031: -61 % / 2032: -73,5 % / 2033: -86 %. 

Takzvaný mechanismus pro úpravu uhlíkových limitů [CBAM] EU zavede stejnou rychlostí, jakou 

budou postupně odstraňovány bezplatné povolenky v ETS. CBAM proto začne v roce 2026 a bude 

plně zaveden do roku 2034. 

„Dále EU vytvoří nový mechanismus cenové stability MSR. Ten zajistí, že pokud cena povolenky v ETS 

II vzroste nad 45 eur [cca 1 095 Kč] za tunu, EU uvolní dalších 20 milionů povolenek,“ uvádí ve zprávě 

EP. 

Je to opět paradox, protože ceny emisních povolenek v očekávání přísnějších pravidel vystoupily na 

rekordní hodnoty. 

Takzvaný fond tržní stability bude mít ve správě 24 procent všech povolenek. Tím však novinky 

nekončí: Inovační fond EU zvýší počet povolenek, s nimiž nakládá, ze současných 450 na 575 milionů 

povolenek. A přidá se i Modernizační fond, jenž dostane 2,5% výnos z dražby povolenek. 

Podlé zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] změny, které odsouhlasila Rada EU a EP ve věci 

EU ETS, nejsou dobrou zprávou pro český průmysl. Nejenže zvýší náklady mnoha českých 

průmyslových firem, ale podle zástupců SP ČR dál zdraží elektřinu a teplo. Hlavní problém je, že 

znevýhodní český průmysl, jenž je už sám o sobě energeticky, a tudíž i emisně vysoce náročný. 

„Aplikace těchto opatření povede jen k dalšímu růstu ceny povolenky. To dále zhorší pozici 

průmyslových firem v ČR a Evropě. […] Žádná další opatření, jako je rebasing nebo odebrání 

povolenek do rezervy tržní stability MSR nejsou potřeba,“ říká ředitel Sekce hospodářské politiky SP 

ČR Bohuslav Čížek. 

Podle něj už současné ceny emisních povolenek motivují ke snižování emisí. A proto není potřebné 

jejich další umělé navyšování. 

Píše Daniel Tácha na webu: fintag.cz 


