Vážený pane Sedláčku,
v reakci na Váš poslední dopis jsme nuceni opět zareagovat na některá Vaše tvrzení, která nemají oporu v realitě a
přispívají tak k tomu, čemu sám říkáte “přebytek negativních zpráv” či šíření chaosu.
Pokud jste měl na mysli plynovod NordStream 2 (rozhodnutí o výstavbě nového plynovodu), jde o projekt německé
vlády, který má sice mezinárodní význam, nicméně není realizován evropskými orgány. Opět tedy platí, že Evropská
unie nemůže zakázat nebo přikázat Německu, jak a kdy si bude stavět plynovody. Také kontrola stavu zásob plynu a
dodržování smluvených dodávek není v kompetenci evropských institucí, ale členských států.
Nárůst cen emisních povolenek se do růstu cen na burze podepsal jen maximálně z 20 %. To dokládají například
následující studie: Komunikace Evropské komise k růstu cen energií ze 13. 10. 2021, Analýza příčin vysokých cen
energií Evropské agentury pro spolupráci energetických regulátorů, nezávislá analýza thinktanku EMBER. Evropská
unie také nepřijala žádné rozhodnutí o „odpojení jaderných elektráren“. Pokud máte na mysli rozhodnutí německé vlády
o utlumení jaderné energie, které započalo už za kabinetu Gerharda Schrödera v roce 2000, jedná se opět o rozhodnutí
členského státu, nikoliv evropských institucí. Green Deal ani navazující politiky EU neobsahují rozhodnutí o uzavření
jaderných elektráren. Evropská komise aktuálně vypracovává taxonomii, která se vyjádří k emisní zátěži jednotlivých
zdrojů energie.
Green Deal je rámcový plán, který má formálně povahu “sdělení Evropské komise”. Je to tedy obecný strategický
rámec, který nemá právní závaznost a tedy ani možnost přímo vyvolat lokální tržní reakci. Legislativní balíček Fit for
55, který část plánu Green Deal provádí do praxe, byl v červenci tohoto roku teprve veřejně představen a je nyní
konzultován v parlamentech členských států. Ani tato legislativní opatření tedy zatím nemají právní váhu a nemohla
vyvolat nárůst cen energií v období od dubna do října tohoto roku.
Na nedotaženost Státní energetické koncepce a stejně tak Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a
klimatu jsme opakovaně upozorňovali, výhrady měla dokonce i Evropská komise, která například už v roce 2020
upozorňovala české Ministerstvo průmyslu a obchodu, že nemá údaje o počtu lidí, kterých se může týkat energetická
chudoba. Jak Státní energetická koncepce, tak Vnitrostátní plán jsou ale plně v kompetenci české vlády, případně
parlamentu, nikoliv v kompetenci evropských institucí.
My, stejně jako další zástupci České pirátské strany, od počátku této energetické krize prosazujeme řešení postavené na
třech pilířích. Za prvé, na okamžité pomoci odběratelům, kteří se vlivem skokového zdražení záloh ocitli v nouzové
situaci. Skokové zdražení je přímým důsledkem toho, že se téměř milion odběratelů, bývalých klientů Bohemia Energy,
ocitlo v krátkém čase a v době nejvyšších cen v režimu dodavatelů poslední instance. Považujeme také za zásadní
prošetřit, zda byl postup Bohemia Energy v souladu s platnou legislativou a pokud ne, jaká je odpovědnost jejího
majitele, který i přes ukončení licencované činnost v oboru nadále působí a s energiemi dál obchoduje. Zástupci České
pirátské strany jako první upozornili na podezřelé přesuny majetku ve vlastnictví majitele Bohemia Energy a podali
příslušné trestní oznámení.
Za druhé, prosazujeme, aby státy v rámci EU maximálně využily své spolupráce a zatlačily tam, kde je potenciál
ovlivnit současné vysoké ceny energií. Jejich příčinou je vysoká cena plynu, podporujeme tedy sdílené evropské nákupy
a také společný dohled nad zásobníky plynu. S tím souvisí třetí pilíř našeho řešení, a tím je co nejrychlejší odklon od
závislosti evropské ekonomiky na importu fosilního plynu. Jednoduše řečeno, problém se vyřeší, až si Evropa bude
schopná zajistit dostatek energie z čistých zdrojů, včetně jaderné energie.
Vážený pane Sedláčku, věříme, že jsme tímto Vám nabídli dostatek věcně podložených argumentů, které vyvrací
tvrzení, že za stávající růst cen energií může Evropská unie či její klimatické politiky. Prosíme, nešiřte nepodložené a
zavádějící informace, které nás od řešení skutečného problému jen oddalují. Chápeme, že pro Vás může být současné
dění v energetice nepřehledné a že může být problém rozlišit, jestli v daném případě jde primární odpovědnost za
českou vládou, nebo za evropskými orgány. Rádi Vám jej vysvětlíme například při moderované veřejné diskuzi osobně.
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