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ERÚ opakuje nepravdy
a doufá, že jim uvěříte

Opakovaná tvrzení ERÚ o údajných chybách v nastavení podpory obnovitelných zdrojů
za 162 miliard korun jsou nepravdivá. Tento informační materiál shrnuje klíčová fakta
vyplývající i z důkladného šetření protikorupční policie opřeného o výslechy nezávislých
expertů. ERÚ v čele s Alenou Vitáskovou se však dál snaží klamat veřejnost i politiky.
PROČ?

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková řekla v rozhovoru pro Haló
noviny, 1. dubna 2015: „V důsledku špatného nastavení podpory
obnovitelných zdrojů elektřiny platíme každoročně o desítky miliard
korun více, než bychom museli. Celková škoda, částka, která se
na podpoře vyplácí navíc, jen u fotovoltaických elektráren činí asi
162 miliard korun. Úřad na to upozorňoval již před více než dvěma lety.“

Fakta: Toto tvrzení je nepravdivé - spotřebitelé ani stát žádné
prostředky navíc nevynakládají. Podpora byla stanovena
v souladu se zákonem, což prokázalo šetření protikorupční policie
následně potvrzené Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci.
Předsedkyně ERÚ má k dispozici mimo jiné audit společnosti BDO,
ze kterého vyplývá, že výkupní ceny byly naopak nastaveny
nižší, než měly původně být.

Protikorupční policie:

Solární tunel za

162 miliard korun

neexistoval!
ERÚ tvrzení o údajné chybě za 162 miliard korun v nastavení podpory
zveřejnil poprvé již v roce 2013. Ještě ten rok proběhlo šetření
protikorupční policie, potvrzené Vrchním státním zastupitelstvím
v Olomouci.
Proč předsedkyně ERÚ Alena Vitásková přichází po dvou letech
s dávno vyřešenou kausou, navíc v době projednávání novely
energetického zákona?

doba návratnosti
Předsedkyně ERÚ popírá tehdy platné metodiky ERÚ
vypracované ve spolupráci s experty z ČVUT. Tyto metodiky,
v souladu s racionálními ekonomickými zákonitostmi, využívají
diskontovanou míru návratnosti, která respektuje fakt,
že „peníze mají svou cenu“. Alena Vitásková však svá tvrzení
o chybně nastavené podpoře opírá také o tzv. prostou míru
návratnosti, která předpokládá diskont (= zisk) ve výši 0 % p.a. (!).
V praxi by tato úvaha znamenala, že investor získá zpět stejný
obnos za období 15let navíc znehodnocený o inﬂaci. To je totéž,
jako kdybyste si koupili statní dluhopis na 15 let a po uplynutí
této doby vám stát vrátil pouze stejné prostředky - ovšem
nezhodnocené. Současně by na bedrech investora zůstalo
také zaplacení úroků z úvěru poskytnutého bankou. Kdo by
do takového projektu investoval své prostředky?
I samotní autoři zmíněného auditu BDO přitom jasně
konstatovali, že za vhodnější považují použití diskontované
metody návratnosti, kterou použilo i bývalé vedení ERÚ
na základě stanoviska ČVÚT a která vytváří určitou racionální
motivaci investorů vstoupit a investovat do daného oboru.Tento
postup byl navíc i plně v souladu se zákonem, jak konstatovali
i policejní vyšetřovatelé ve svých závěrech: „použití diskontované
metody je v souladu se zákonem, neboť zákon použití žádné z obou
v úvahu připadajících relevantních ekonomických metod nestanoví
a tudíž ani nevylučuje“.

Chybně nastavené vyhlášky neexistují!
Alena Vitásková pro Haló noviny uvedla: „Ve vyhlášce se však
najednou objevilo, (…) že výrobny musejí být podporovány po dobu
15 až 30 let, podle druhu výroby. Výsledkem této metodiky bylo
pro solární elektrárny nastavení cen na dvanáctiletou návratnost,
s délkou podpory 20 let. O této skutečnosti jsem se dozvěděla
z auditu BDO po nástupu na úřad.“

Fakta: Opět nepravdivé tvrzení předsedkyně ERÚ a s odkazem
na výsledky šetření protikorupční policie jej lze plně odmítnout.
Policie i státní zástupce uznali oprávněnost zvýšení doby životnosti
fotovoltaických panelů z 15 na 20let, neboť „prodloužení této doby
naopak umožnilo rozložit v čase náklady na výkupní ceny elektřiny“.
Pokud by ERÚ neprodloužil dobu vyplácení podpory z 15 let na
20 let, musely by být výkupní ceny solární elektřiny podstatně vyšší,
což ostatně potvrdil i audit BDO. Tento audit si zadal samotný ERÚ.

Prodloužení podpory na
dobu 20 let naopak vede
k meziročnímu snížení
příspěvků podpory na
solární elektrárny, neboť
se částka rozloží do
delšího období a výkupní
ceny mohou být nižší.
Kč/kWh

Solární tunel za 162 miliard?
Bublina, která dávno splaskla!

vÝŠe POdPORY Za 15 let
=
vÝŠe POdPORY Za 20 let

jednoduchá matematika - stejný objem prostředků
ovšem dva druhy výplaty: za 15 let větší roční
zatížení spotřebitelů vs. za 20 let rozložení
do delšího časového úseku sníží výši roční platby
Při policejním vyšetřování se navíc ukázalo, že věta
o nastavení podpory nad rámec zákona z auditu BDO,
kterou předsedkyně ERÚ neustále účelově zneužívá a o kterou
opírá svou nepravdivou argumentaci o chybně nastavené podpoře,
se do zprávy dostala dodatečně po projednání výsledků
auditu s předsedkyní úřadu. Auditoři větu doplnili i přesto,
že tato část je v rozporu s dalšími závěry auditu: „Pokud by byla
použita doba životnosti 15let, kalkulovaná výkupní cena by vycházela
v roce 2006 ještě vyšší než skutečně stanovená“.

Nesystémové návrhy v rozporu s realitou
Alena Vitásková pro Haló noviny: „(…) dalším postupem je posouzení
ústavnosti vyhlášek Ústavním soudem, který o to může požádat vláda,
skupina poslanců či senátorů. Pokud Ústavní soud vyhlášky zruší,
protože byly vydány v rozporu se zákonem, vydá ERÚ vyhlášky nové,
platné od některého budoucího data, takže nedojde k retroaktivitě.
Bude to odpovídat požadavkům notiﬁkace Evropské unie, aby nebyly
elektrárny překompenzovány.“
Fakta: Opět nepravdivé tvrzení. Šetření protikorupční policie
potvrdilo, že vyhlášky odpovídají platné legislativě, není tedy
důvod zatěžovat Ústavní soud neexistujícím problémem.
V roce 2013 také stejný požadavek odmítl písemně předseda vlády
Jiří Rusnok. Lze pak jen spekulovat, proč předsedkyně ERÚ otevírá
těsně před třetím čtením opět toto téma bez nových důkazů,
které ani nemohou existovat.
Nelze však souhlasit ani s tvrzením, že vydání nových vyhlášek není
retroaktivní zásah, pokud by nové výkupní ceny ovlivnily zákonem
garantované podmínky pro investice do obnovitelných zdrojů.
Nepravdivý je také výrok o požadavcích Evropské komise. Ta totiž
v loňském roce jasně konstatovala, že:

„režim, kterým Česká
republika podporuje
výrobu elektřiny z
obnovitelných zdrojů
energie, je v souladu s
pravidly Eu pro státní
podporu“.
ČR se v notiﬁkaci dobrovolně zavázala (nebyl to vlastně ani
požadavek EK) řešit otázku možné překompenzace, avšak pouze
u projektů uvedených do provozu po 1. 1. 2013.
Překompenzace u starších projektů již nemůže existovat, neboť
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR před přijetím návrhu na
prodloužení solárního odvodu na Hospodářském výboru Poslanecké
sněmovny v srpnu 2013 ústy náměstka Šolce prohlásilo, že: „pokud
bude uplatněna prodloužená solární daň (…), překompenzace bude
odčerpána solární daní (…)”. (45. schůze hospodářského výboru,
12. srpna 2013). Solární odvod ve výši 10 % zatíží elektrárny z roku
2010 na celou dobu životnosti.

Kolektivní vedení eRÚ vs. absolutní monarchie
Současné vedení se brání návrhu na kolektivní řízení, které navrhlo
ministerstvo průmyslu v novele energetického zákona. ERÚ
se například ohradilo údajnými nižšími požadavky na kvaliﬁkaci
členů navrhované Rady. Na to zareagoval ministr průmyslu Jan
Mládek během projednávání novely energetického zákona: „V tuto
chvíli někteří místopředsedové nesplňují podmínky na kvaliﬁkaci,
a přesto vykonávají svoji funkci.“ (PSP, 11. března 2015)

Také ministr průmyslu Jan Mládek upozornil na fakt, že někteří
místopředsedové ERÚ nesplňují zákonné povinnosti. V Českém
rozhlase pak také ministr uvedl na adresu strašení ERÚ ohledně
novely energetického zákona, že „pan mluvčí (ERÚ Jiří Chvojka)
manipuluje veřejnost naprosto brutálním způsobem“ a doporučil
předsedkyni ERÚ jeho okamžitou výměnu.

Fakta: Kvaliﬁkační předpoklady dle energetického zákona
opravdu někteří místopředsedové úřadu nesplňují. Legislativa
totiž pro místopředsedy ERÚ předepisuje stejné podmínky,
jako pro předsedu: povinná je 7letá praxe v oboru energetiky,
z toho alespoň 3 roky na řídící pozici a ukončené vysokoškolské
vzdělání technického, ekonomického nebo právnického směru.
∠ Místopředseda Otto Gold je absolventem Přírodovědecké
fakulty, což není zřejmě technický, ani ekonomický směr, a už vůbec
ne právnický směr vzdělání.
∠ Místopředsedkyně Renata Vesecká zase nikdy nepůsobila
v oboru energetiky.
Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že jmenováním
těchto dvou místopředsedů ERÚ do funkce došlo ze strany
Vitáskové ke zjevnému porušení energetického zákona, ale
také k narušení nezávislosti, odbornosti a nestrannosti ERÚ.
Obnovit kvalitu, odbornost a transparentnost práce ERÚ může
právě navrhované kolektivní vedení tohoto strategického státního
úřadu. Na místo diskuze o tom, zda kolektivní vedení zřizovat,
je daleko klíčovější vést debatu o tom, kým radu obsadit.

jaké jsou motivace předsedkyně eRÚ?
V tomto informačním listu jsme vyvrátili opakovaná nepravdivá
tvrzení předsedkyně ERÚ o chybně nastavené podpoře
obnovitelných zdrojů. Otázkou však zůstává, jaká je její motivace
k podobným výrokům?
Nechceme spekulovat, ale za zmínku určitě stojí, že kampaně ERÚ
probíhají většinou souběžně se soudními jednáními v kauzách
solárních elektráren, které údajně získaly licence v rozporu se
zákonem, z nichž ve dvou případech sedí na lavici obžalovaných
i sama předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. Podle šetření policie se
měla právě předsedkyně Vitásková se svou podřízenou podílet
na zastavení procesu vedoucího k odebrání licencí.

Strategický státní úřad potřebuje obnovu
Veřejné zdroje ﬁnancují ERÚ více než 200 miliony korun ročně. Fakta v tomto
informačním listu ukazují, že veřejnost, politici a média však nezískávají relevatní
informace, ale především nafouklá nebo zcela nepravdivá tvrzení.
Situace vyžaduje nápravu vedoucí ke zvýšení transparentnosti fungování
regulátora, jež zajistí obnovu kvalitní práce tohoto strategického státního úřadu.

věnujte, prosím, zvýšenou pozornost informacím
vycházejícím z eRÚ. Získané podklady, čísla či tvrzení
doporučujeme ověřovat u nezávislých expertů.
Informace představené v tomto listu jsme schopni kdykoliv podložit dalšími
analýzami, znaleckými posudky nebo otevřenou debatou. Právě k té již dva roky
vyzýváme samotný ERÚ. Ten se však přímé konfrontaci vyhýbá, případně skrývá
relevantní podklady, které by mohly vnést do diskuze deﬁnitivní jasno. Vyzvěte
spolu s námi předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou, ať předpoží podklady a výpočty,
které prokazují údajnou chybu v nastavení podpory za 162 miliard korun.

CZePHO a alieS, duben 2015, Praha
aliance pro energetickou soběstačnost, www.alies.cz
Česká fotovoltaická průmyslová asociace, www.czepho.cz
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