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V Plzni 21. 11. 2016 

Prohlášení ČFA k jednání předsedkyně ERÚ 

Předsednictvo ČFA přijalo na svém jednání stanovisko k pokračujícímu jednání předsedkyně 
Energetického regulačního úřadu ve věci nevypsání podpory většině obnovitelných a decentrálních 
zdrojů elektrické energie. 

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková opakovaně a soustavně vyhrožuje na všechny 
strany a snaží se přesvědčit spotřebitele elektřiny, kteří se na krytí nákladů podílejí, že jedná v jejich zájmu. Čím 
se přibližujeme termínu pro vypsání podpory pro obnovitelné zdroje na rok 2017, tím více regulační úřad 
věnuje reklamní kampani více času a prostředků, zapomíná však, že volby již skončily. 

Konec vlády jedné ženy se blíží. 

Pro některé může být trpitelkou pro jiné hrdinkou, která se nebojí postavit „zlu“ a po vzoru Aloise Jiráska 
bojovat „Proti všem“. Ale pokračující zdravé mysli odporující regulační jednání směřující k vyoutování ze hry 
téměř třiceti tisíc převážně malých a středních ekologických zdrojů energie není jen o energetické regulaci, 
kterou je ERÚ pověřen provádět. Regulace, kterou ERÚ praktikuje, nemůže přehlížet aktuální stav energetiky, 
průmyslu, zemědělství, očekávání obyvatel a právního systému. 

Pokud by paní předsedkyně splnila avizované výhrůžky, způsobila by národnímu hospodářství patrně největší 
škody v celé historii České republiky v rozsahu řádu stovek miliard korun a proto ji předsednictvo ČFA vyzývá, 
aby prováděla energetickou politiku zdravým selským rozumem. 

Firmy, družstva, společenství vlastníků, akcionáři, veřejnoprávní subjekty a fyzické osoby – ti jsou již minimálně 
šest let příjemci podpory na provoz obnovitelných a decentrálních zdrojů, a právem předpokládají, že vláda 
naplní jejich oprávněná očekávání. V opačném případě jim soudy dají za pravdu a všichni občané, daňoví 
poplatníci, zaplatí nakonec mnohem více než je zapotřebí. Česká fotovoltaická asociace věří Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, které zděděný problém notifikace obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v letech 
2006-2012 řeší na bruselské úrovni.  

Česká fotovoltaická asociace vyzývá, aby se k tomuto prohlášení připojily i ostatní zástupci obnovitelných a 
decentrálních zdrojů energie. 

  

 

 

 

 

 

 

 


