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Věc: Pochybení předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Vážený pane prezidente,
dovolujeme si Vás touto formou požádat, abyste v souladu s § 17b odst. (7) energetického
zákona odvolal předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou z funkce.
Prvním důvodem je odborná nekompetentnost Aleny Vitáskové, kterou dokládá při svých
veřejných výstupech zaměřených na omezení podpory obnovitelných zdrojů energie. Jen
těžko podle nás může takto důležitý úřad se silnými kompetencemi v odborné oblasti
energetiky vést člověk, který nezná základní rozdíl mezi energií a elektřinou. Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (o podpoře využívání energie z obnovitelných
zdrojů), ale i Národní akční plán České republiky pro obnovitelné zdroje energie stanoví
procentní podíl, kolik má činit energie z obnovitelných zdrojů na celkové konečné spotřebě
ve výši 13, resp. 13,5 %. Jde o elektřinu, teplo i motorová paliva.
Předsedkyně Vitásková se v plnění českého závazku zaměřila pouze na elektřinu. Bohužel na
tomto vlastním omylu staví svá prohlášení o dosažení požadovaného podílu obnovitelných
zdrojů již v roce 2013. Můžete se o tom přesvědčit ve zveřejněné tiskové zprávě
Energetického regulačního úřadu z 25. dubna 2012, ale rovněž v dalších mediálních
vystoupeních paní předsedkyně. Pravdou je, že požadovaný podíl bez posílení podpory
nenaplníme ani v roce 2020. Falešných argumentů používá paní Vitásková ovšem mnohem
více.
Druhým závažným pochybením předsedkyně Vitáskové je porušení zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický
zákon), konkrétně pak § 17, odst. (3) „Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své
působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky“. Vy osobně, pane
prezidente, jste přijal předsedkyni Energetického regulačního úřadu 22. února 2012. Posléze
téhož dne pak Energetický regulační úřad vydal tiskovou zprávu „ERÚ připravuje zastavit
podporu OZE“, kterou byla odstartována kampaň za ukončení rozvoje využití čistých
obnovitelných zdrojů energie v České republice. Stejné datum schůzky a vydání klíčové
zprávy budí podezření na rozpor s platnou legislativou.

Žádáme Vás, pane prezidente, abyste své rozhodnutí o odvolání příliš neodkládal. Pochybení
paní předsedkyně Aleny Vitáskové vyvolalo znejistění podnikatelského prostředí
v energetice, minimálně pak v sektoru obnovitelné energetiky a ponese s sebou výrazné
negativní ekonomické dopady a rovněž důsledky pro konkurenceschopnost České republiky.
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