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10. února 2015

Tisková zpráva

ERÚ představil komplexní návrh změn legislativy, které by neměly dopad
do cen elektřiny, plynu a tepla

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes představil vlastní návrhy na legislativní změny, které
by na rozdíl od novely energetických zákonů předkládaných Ministerstvem průmyslu a
obchodu (MPO) neobsahovaly riziko negativních dopadů do cen pro konečné zákazníky.
Změny představila na tiskové konferenci předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a vyzvala
poslance, aby pozastavili projednávání novely do konce února, kdy jim ERÚ předá
kvantifikaci dopadů nové legislativy a dopad do cen pro zákazníky.

„Stejní lidé, kteří stáli u zrodu solárního boomu, dnes tvrdí, že novela energetického zákona a
zákona o podporovaných zdrojích energie, které nyní ve druhém čtení projednává Poslanecká
sněmovna, nebude mít žádný negativní dopad. Stejné ministerstvo, které se už tolikrát ve
svých odhadech mýlilo, naše námitky opět bagatelizuje nebo ignoruje. My se naopak 
obáváme negativního dopadu do cen, proto jsme nad rámec našich povinností oslovili
regulované subjekty se žádostí o vyčíslení toho, kolik po nás budou na základě novely
požadovat peněz a co musíme promítnout do regulace. Tato čísla posoudíme a výsledek
předáme poslancům a vládě. Způsob výpočtů dopadů, který předalo MPO poslancům a dalším
subjektům, považujeme za neprůkazný a ignorující řadu rizik,“ uvedla Alena Vitásková.

ERÚ zároveň připravil svůj komplexní pozměňovací návrh k „energetickému balíčku“, který
by riziko zvýšení cen a nestability energetického trhu odstranil. „Náš návrh zachovává
důvody, proč byla nová legislativa předložena, a odstraňuje rizika, která přináší legislativní
zmetek Ministerstva průmyslu a obchodu,“ řekla dále Alena Vitásková.

Jedním z hlavních důvodů novely energetických zákonů byla nutnost změnit způsob platby
poplatku na obnovitelné zdroje ze spotřeby na platbu z rezervované kapacity. Změna platby
měla také ulevit českým průmyslovým podnikům a zvýšit jejich konkurenceschopnost. „Tuto
podmínku jsme dodrželi a navrhli jsme premiérovi a ministrovi financí způsob, jak je možné
pomocí prostředků vyhrazených ve státním rozpočtu ulevit českému průmyslu okamžitě,“
dodala Alena Vitásková.

ERÚ dnes zveřejnil veškerou dosavadní korespondenci, podkladovou dokumentaci i své
návrhy na webových stránkách a nabídl předání komplexního pozměňovacího návrhu těm
poslancům, kteří o tuto předlohu projeví zájem a kteří budou ochotni ji předložit na plénum
Sněmovny.
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„Navrhujeme také, aby se větší část změn, které mohou mít dopad do koncových cen energií
v České republice, promítla až do další novely energetického zákona, na které již pracuje
MPO a která má být ještě letos předložena vládě. Pokud budou dopady řádně projednány, nic
nebrání tomu, aby se tyto změny objevily v další novele,“ uzavřela Alena Vitásková.
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