Strategický úřad v ohrožení

Kdo bude regulovat českou energetiku?

Energetický regulační úřad je
strategickým úřadem, který
určuje rozsah výdajů českých
domácností za energie.
Od nástupu Aleny Vitáskové
na post předsedkyně však ERÚ
dostal obraz spíše aktivistického
úřadu, a jak ukazují chybné podklady
pro Ústavní soud, pokulhává také
jeho expertní rovina.
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Solární sdružení donutila ERÚ ke zveřejnění auditu, který dokazuje, že se
žádný „solární tunel“ za stovky miliard korun nekonal. V samotném auditu
se ve skutečnosti píše, že ceny pro solární elektrárny byly v roce 2006
stanoveny dokonce nižší, než předepisovaly zákonem dané parametry.

Mluvčí ERÚ Chvojka spojil údajné vytlačování automobilu s předsedkyní
Vitáskovou z dálnice s možnou reakcí na aktivity úřadu proti investorům
v solární energetice. Stát následně přidělil Vitáskové na několik měsíců početnou
a velmi drahou ochranku. Přitom sama Vitásková neví, zda se útok udál,
protože vše podle svých slov prospala.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
potvrzuje výsledky šetření protikorupční
policie a konstatuje, že se žádný „solární
tunel“ dle obvinění Vitáskové nekonal.
Státní zástupce Radek Mezlík konstatuje,
že „výkupní ceny fotovoltaické energie
byly stanoveny v souladu se zákonem
a v tomto smyslu k „solárnímu tunelu“
nedošlo“.

Přesto Vitásková neváhá své nepravdivé výroky o špatně nastavených
výkupních cenách pro solární energetiku představit na půdě
Poslanecké sněmovny. Jednání Hospodářského výboru PSP se na
žádost Vitáskové dokonce koná s vyloučením veřejnosti. Jde
o bezprecedentní krok zabraňující veřejné kontrole.

Strategický úřad v ohrožení
V létě 2011 odvolal tehdejší předseda vlády Petr Nečas vedení Energetického
regulačního úřadu (ERÚ) a do čela dosadil Alenu Vitáskovou. Tu si média
pamatovala „jako prodlouženou ruku" socialistického ministra průmyslu
Miroslava Grégra (týdeník EURO) a spekulovala o jejím přátelství s Janou
Nagyovou, ředitelkou Nečasovy kanceláře (Česká pozice).
Od samého počátku ve funkci předsedkyně nezávislého ERÚ vystupuje velmi
vyhraněně – v médiích podporuje prolomení územních limitů těžby uhlí
v severních Čechách nebo výstavbu dalších reaktorů, nebývale ostře
naopak vystupuje proti obnovitelným zdrojům.
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ERÚ poskytuje zkreslené výpočty
Vitásková se staví do role krotitelky „solárního
boomu“. ERÚ pod jejím vedením však ani
nedokáže správně vypočítat návratnost
fotovoltaických elektráren. Ukazuje se to na
podkladech pro Ústavní soud, kdy ERÚ poskytl
dva výpočty návratnosti solární elektrárny
s řadou hrubých omylů a chyb. Navíc se dvě
verze propočtů navzájem liší. Dodnes se ERÚ
odmítá k chybám vyjádřit. Šlo přitom
o zásadní spor, jehož výsledek ovlivnil
státem garantovanou návratnost investic
za více než 150 miliard korun.
„ERÚ pod vedením Vitáskové vytvořilo se
zkreslenými podklady pro Ústavní soud
nebezpečný precedent, narušující ústavní
ochranu práva, který může ohrozit Česko
při arbitrážích se zahraničními investory.”

Předsedkyně ERÚ
našla „solární tunel",
který nikdy neexistoval

Předsedkyně ERÚ
Alena Vitásková obviněna
Napomáhání trestnému činu zneužití
pravomoci úřední osoby. Vyšetřování
souvisí s udělováním licencí solárním
elektrárnám na konci roku 2010, kdy
u několika společností existuje podezření,
že získaly licenci v rozporu se zákonem.
Podle vyšetřovatelů měla dát Vitásková
pokyn své podřízené, aby pozastavila
proces revize licencí dvou
severočeských elektráren.

Alena Vitásková

srpen
Státní zástupce z olomouckého Vrchního státního zastupitelství
navrhuje obžalovat Alenu Vitáskovou a dalších deset lidí kvůli
podezřelým severočeským solárním elektrárnám.
Vitásková kontruje v pořadu Otázky Václava Moravce absurdním
obviněním státního zástupce z její likvidace.

ERÚ přichází s odhalením, že kontroly
licencí u solárních elektráren odhalily
závažná pochybení. Ukazuje se, že
pochybení jsou však především na
straně samotného ERÚ, distribučních
společností a stavebních úřadů.
ERÚ předalo desítky případů policii
a státnímu zastupitelství na prošetření
a není jasné, proč nevyužilo vlastních
pravomocí, které mu umožňovaly
prověřit licence v možných sporných
případech v rámci tříleté správní lhůty,
tedy do konce roku 2013.
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Předsedkyně ERÚ Vitásková veřejně obviňuje bývalé vedení ERÚ ze „solárního tunelu“.
Podle ní měli její předchůdci špatně nastavit podporu pro solární elektrárny
a uskutečnit tak „solární tunel“ za stovky miliard. Svá slova opírá o výsledky
auditu práce ERÚ, přesná čísla však tají a odmítá je zveřejnit.
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Vitásková na ERÚ přivádí nového mluvčího - Jiřího Chvojku, jehož minulost
je spojená s řadou kontroverzních projektů. Jde například o Internet do
škol - kde po kontrole podal NKÚ trestní oznámení kvůli zjištění, že došlo
k nehospodárnému utracení stovek miliónů korun. Chvojka se však také
zapojil do politických kampaní. Před volbami v roce 2006 pomohl získat
ODS několik milionů. Po sporu o původ prostředků přešel k ČSSD.
Obdobně ignoruje ERÚ žádost o poskytnutí informací
z licenčního spisu solárních elektráren ČEZ.
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Nejvyšší vedení ERÚ je dobrým příkladem toho,
že by vedení klíčových státních úřadů nemělo být vybíráno
na základě zákulisních dohod, ale regulérním konkurzem.
Jen tak může ČR vybudovat nezávislé úřady. Právě proto
je také důležitým bodem rekonstrukce státu výběr odborně
zdatných a morálně čistých státních úředníků.

říjen

Na tiskové konferenci ERÚ Vitásková opět sděluje nepravdivé
informace. Uvádí, že 15 miliard ročně z podpory pro solární
elektrárny odtéká na zahraniční konta neznámých majitelů.

ERÚ zveřejňuje informaci o nákupu snímků
pořízených americkou vládou, které mají
údajně odhalit solární podvody. Nakonec se
ukazuje, že se nejedná o snímky od americké
vlády, ale pravděpodobně o další způsob, jak
odpoutat pozornost od obvinění Vitáskové.
Za nákup těchto snímků přitom ERÚ
údajně vydal 120 tisíc korun.

Prokazatelně se přitom jedná o nepravdivou informaci. Většina projektů
solárních elektráren je totiž financována bankovními úvěry. Vlastníky jsou řádní
podnikatelé, kterým banky poskytly na solární projekty půjčky. Drtivá většina
prostředků z podpory jde potom na splácení těchto bankovních úvěrů (až 70
procent příjmů) a zbytek pokryje provoz elektráren. V mnoha případech musí
vlastníci dokonce hradit bankovní platby z jiných zdrojů a velmi těžce se
potýkají s tzv. solární daní, která prodlužuje návratnost solárních projektů.

Kriminalisté z Útvaru pro odhalování korupce
a finanční kriminality konstatovali, že bývalé
vedení ERÚ pod vedením předsedy Fiřta při
stanovení podpory pro solární elektrárny
nepochybilo. Policie tedy jasně vyvrátila
tvrzení Vitáskové o údajném
„solárním tunelu“.

červenec

Právo na informace se na ERÚ zřejmě nevztahuje

ERÚ neuchovává zásadní dokumenty

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme požádali ERÚ o smlouvy s jednou z konzultačních společností úřadu. ERÚ odpovědělo,
že by chtělo napřed zaplatit poplatek 550 Kč. Následně nám přišla odpověď: materiál tak začerněný fixem, že z něj nešlo nic vyčíst.
Úřad tímto krokem dokázal, že ignoruje právo daňových poplatníků na informace o tom, za co jsou utráceny veřejné prostředky.

Za pozornost stojí pátrání po podkladech pro Ústavní soud. Pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím jsme požádali ERÚ
o příslušné dokumenty. Reakce ERÚ byla omračující: klíčový dokument pro Ústavní soud vůbec nemají. Zřejmě podkladový
materiál pro premiéra a Ústavní soud nestojí ERÚ za archivaci.

Jak to bylo se
„solárním tunelem“
podle Vitáskové?
Nižší podpora by vycházela pouze
při použití metody výpočtu
s prostou návratností, ovšem tímto
přístupem se auditoři dostali do
rozporu s dalšími závěry auditové
práce, kde konstatovali, že považují
za vhodnější použití diskontované
metody návratnosti, kterou použilo
bývalé vedení ERÚ na základě
stanoviska ČVÚT, a která vytváří
určitou motivaci investorů vstoupit
do daného oboru.

Policie a VSZ v Olomouci prošetřily okolnosti
"solárního boomu". Zpráva státního zástupce ukazuje,
že se policie za pár měsíců zorientovala ve výkladu
legislativy lépe, než samotný ERÚ. Alarmující je
odhalení policie, že auditoři doplnili audit
o kontroverzní část až dodatečně, na výslovnou
žádost Aleny Vitáskové. Státní zástupce Radek
Mezlík v závěru své reakce na stížnost ERÚ konstatuje,
že „výkupní ceny fotovoltaické energie však byly
stanoveny v souladu se zákonem a v tomto smyslu
k „solárnímu tunelu“ nedošlo". Jak již bylo uvedeno,
za podobu zákona nesou politickou odpovědnost
subjekty zúčastněné v legislativním procesu a toto
samo o sobě nemůže být předmětem trestního řízení.

Bývalé vedení Energetického
regulačního úřadu při stanovení
konkrétní výše výkupních cen
v letech 2006 až 2010 postupovalo
v souladu se zákonem.

Vyšetřovatelé také konstatovali,
že „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“.

Nejdůležitější závěry šetření státního zastupitelství

Auditoři nepovažovali výsledky zprávy za
natolik závažné, aby vedly k podání
trestního oznámení. Samotné
současné ERÚ podalo trestní
oznámení až celých osm měsíců
po obdržení výsledků auditu (!).

Policie i státní zástupce uznali
oprávněnost zvýšení doby životnosti
fotovoltaických panelů z 15 na 20 let,
neboť „prodloužení této doby
naopak umožnilo rozložit v čase
náklady na výkupní ceny elektřiny“
při zachování 15leté diskontované
návratnosti vložených investic.

Auditoři přiznali, že věta o nastavení
podpory nad rámec zákona bývalým
vedením ERÚ se dostala do zprávy až
dodatečně na základě debaty
s předsedkyní ERÚ.

Energetický zákon, ale také pravidla EU daná příslušnou směrnicí (2009/72/ES) o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
předepisují, aby Energetický regulační úřad jednal při výkonu svých pravomocí nezávisle, nestranně, transparentně a předvídatelně.
Podle našich analýz však Energetický regulační úřad tyto zásady porušuje a nenaplňuje tak definici nezávislého regulátora trhu
s energetikou. Proto jsme se obrátili na Evropskou komisi s žádostí o posouzení porušených pravidel.

Žádáme vás, abyste věnovali dění na ERÚ zvýšenou pozornost a pomohli
tak navrátit nestranné a transparentní řízení klíčového státního úřadu.

Aliance pro energetickou soběstačnost
Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice
info@alies.cz

Kontakty

Česká fotovoltaická průmyslová asociace
Drtinova 10, 150 00 Praha 5
sekretariat@czepho.cz

