
O představení společnosti jsme požá-
dali Jiřího Macha, předsedu předsta-
venstva  společnosti HALIMEDES a.s.  
„Společnost HALIMEDES-PLYNULE.CZ
vznikla na jaře roku 2010. Chtěl jsem
trochu donkichotsky bojovat proti mono-
polům, kteří zde ovládají trh se zemním
plynem a nenabízí zákazníkům možnost
volby a úspory a zároveň založit i slušnou
obchodní společnost, která může dlouho-
době perspektivně fungovat, aniž by byl
koncový zákazník podváděn či  se setkával
s nekalými praktikami společností, jak je
tomu bohužel stále běžné. 
Zákazníky informujeme o jejich právech,
která mají. A to, že od roku 2006 si díky
liberalizaci trhu mohou vybrat svého doda-
vatele  stejně jednoduše jako třeba u povin-
ného ručení, telefonního tarifu apod.
•  od 1. ledna 2006 jsou oprávněnými zá-

kazníky všichni koneční zákazníci s výjim-
kou domácností 

•  od 1. ledna 2007 jsou oprávněnými zá-
kazníky všichni koneční zákazníci včet-
ně domácností.

S tím, že je to absolutně bez rizika a hlav-
ně zdarma. Žádné plané sliby o fixaci
ceny, žádné aktivační a deaktivační po-
platky apod. Zároveň jsem chtěl dokázat,
že lze podnikat i bez nutnosti nákladné
reklamy a i proto koncovému zákazníko-
vi nabídnout plnohodnotnou službu co
nejlevněji. Naším cílem je a bude zákazní-
kovi nabídnout plnohodnotnou službu za
minimální náklady, s maximálním servi-
sem, individuálním přístupem, flexibili-
tou a poradenskou činnosti.

Komu všemu dodáváte plyn? 
Ze začátku jsme se orientovali zejména na
domácnosti, neboť my všichni jakožto kon-
coví zákaznici jsme nejvíce „biti“ od doda-
vatelů plynu. Platíme nejvíce peněz a málo-
kdo z nás se brání či se rád dohaduje na
přepážce s úřednicí  nebo na telefonu call
centra. Takže když nám zvýši zálohy, ani
nezjišťujeme,  zda oprávněně. V současné
době jsou našimi zákazníky ale také orga-
nizace, jakou jsou například Služby města

Blanska – Zimní stadion, Kryté lázně, byto-
vá družstva v Příbrami či Ústí nad Labem.
Plyn dodáváme rovněž školám, tělový-
chovným jednotám, zdravotnickým zaří-
zením a městským úřadům. (TJ SOKOL
Šlapanice, Úřad práce Brno-Šlapanice,
Medicentrum, s.r.o. v Berouně).

Pokud budu chtít přejít k novému doda-
vateli plynu, je to složitý proces? 
„Standardní změna dodavatele probíhá
1–3 měsíce.  Tento proces  obnáší sepsání
smlouvy klienta s novým dodavatelem.
Klient nám dá plnou moc, abychom mohli
za něj jednat a celý proces nejen zahájit ale
i vyřídit. Podepisuje se smlouva s provo-
zovatelem distribuční soustavy, který má
monopol na daném území a také s OTE
(operátor trhu), který dohlíží nad finanč-
ní stabilitou obchodníka. Změna dodava-

tele plynu je  pro koncového zákazníka
absolutně bez rizika a hlavně zdarma.
Se všemi stávajícími obchodníky na trhu
máme dobré zkušeností a naše spolupráce
je bezproblémová. Cílem každého obchod-
níka je spokojený zákazník. Bohužel máme
nemilé zkušenosti s konkrétní společností
Bohemia Energy entity, která dle mého
názoru, podpořeného vyjádřením ERÚ
(Energetický regulační úřad), poškozuje
naše zákazníky zejména při praktickém
uskutečnění volby zákazníka svého doda-
vatele plynu,  porušuje energetický zákon.
A není to jen můj názor. Dle vyjádření
Energetického regulačního úřadu (cituji):
„Jestliže tedy společnost Bohemia Energy
entity s.r.o. oznamuje svým zákazníkům
nové ceny dodávky elektřiny/plynu 30 dní
před ukončením platnosti původních cen,
pak se dle názoru ERÚ (Energetický regu-
lační úřad) dopouští nejen porušení usta-
novení Všeobecných obchodních podmí-
nek dodávky elektřiny/plynu, k jejichž
dodržování se ve vztahu k zákazníkovi
smluvně zavázala, ale zejména porušení
povinnosti energetického zákona 2 měsí-
ce předem informovat na záměr změnit
smluvní podmínky a při prokázání spá-
chání takového správního deliktu je SEI
oprávněna podle §91 odst. 13 energetic-
kého zákona uložit pokutu až do výše
50 000 000 Kč.“
Zároveň je třeba dodat, že obchodník
s elektřinou/plynem není nijak oprávněn
znemožnit zákazníkovi uplatnění jeho prá-
va na změnu dodavatele. Proti takovým
praktikám se snažíme bojovat a to je
i jeden z mnoha důvodů, proč vznikla naše
společnost. Chceme chránit práva občanů
ČR a jejich svobodné volby.“
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Společnost HALIMEDES, a.s. působí na českém trhu s plynem od roku
2010, kde vystupuje pod obchodní značkou PLYNULE.CZ. Jejím hlav-
ním heslem je flexibili ta, díky níž se rychle přizpůsobuje nižším cenám
plynu na trhu a za tyto ceny pak plyn dodávat i svým zákazníkům.


