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Ceny energií by mohly být nižší
Požadujeme transparentní a přijatelné ceny energií




Vyzýváme politiky, aby ochránili své občany od energetické chudoby, roztočení
spirály inflace, razantnímu snížení životní úrovně
Plně podporujeme kroky některých zemí V4, kde vlády svým opatřením zamezily
růstu cen energií pro domácnosti
Naše mzdy, ani důchody neodpovídají příjmům našich západních sousedů, přitom
ceny energií bychom měli hradit ve stejné výši jako oni

Občané s obavou očekávají dopady růstu cen energií na jejich životní úroveň. Obávají se
energetické chudoby, kterou je již část našich občanů postižena. Zvyšování důchodů tyto
náklady nepokryje.
Cenová rozhodnutí pro regulované ceny energií pro rok 2019, které ERÚ vydal v závěru
loňského roku, se jeví být v rozporu s energetickým zákonem, a je proto na místě jejich
zrušení. Aktivně legitimováni k uvedenému kroku jsou mj. poslanci i senátoři, a proto je
činěna tato výzva, která je podporována i občanskou veřejností, kdy požadujeme
transparentní a přijatelné ceny energií.
Institut Aleny Vitáskové z. s. připravil několik kroků k možné nápravě této situace:
a) Ústavní stížnost - zrušení platnosti příslušných cenových rozhodnutí ERÚ pro rok
2019. Aktivně legitimování jsou mj. poslanci a senátoři k podání Ústavní stížnosti.
b) Správní žalobu ke Krajskému soudu Brno - zrušení platnosti příslušných cenových
rozhodnutí ERÚ pro rok 2019.
c) Vláda, může předložit zákonodárcům legislativní opatření pro stanovení maximálních
cen energií a plynu pro domácnosti (maximální ceny by určoval ERÚ)
Ad a) Ústavní stížnost – Institut Aleny Vitáskové předal:



Ústavní stížnost (koncept) poslankyním a poslancům parlamentu ČR (koncept Ústavní
stížnosti viz www.institut-av.eu )
průvodní dopis poslankyním a poslancům k podání této Ústavní stížnosti s návrhem
předběžného opatření – zrušení cenových rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny





energií pro rok 2019 (průvodní dopis poslankyním a poslancům, viz www.institutav.eu )
průvodní dopis senátorkám a senátorům (vč. konceptu Ústavní stížnosti) k podání
Ústavní stížnosti s návrhem předběžného opatření – zrušení příslušných cenových
rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny energií pro rok 2019 (průvodní dopis viz
www.institut-av.eu )
K podání Ústavní stížnosti je mj. aktivně legitimováno – min. 25 poslanců, nebo min.
10 senátorů

Ad b) Správní žaloba – byla podána Institutem Aleny Vitáskové z. s. ke Krajskému soudu
Brno s návrhem na předběžné opatření – zrušení příslušných cenových rozhodnutí ERÚ na
rok 2019. Správní žalobu naleznete na www.institut-av.eu
Ad c) Vláda České republiky – (u neregulovaných cen energií) může navrhnout legislativní
opatření a zmocnit ERÚ ke stanovení maximálních cen energií a plynu, které budou pro
obchodníky nepřekročitelné. Tímto způsobem lze zákonně ochránit alespoň částečně občany
před energetickou chudobou a fatálním dopadem růstu cen energií. Pochopitelně další
koncepční kroky je nutné provádět do budoucna.
K tomu je nutno dodat, že dochází-li k anomálii růstu neregulovaných cen, či jejich
nepodloženost, nepřijatelnost, jsou v rozporu s veřejným zájmem, je možné, aby zasáhl stát
legislativní cestou a umožnil nastavení tzv. maximálních cen energií pro občany.
Tento instrument ochrany spotřebitelů před vysokými cenami energií a plynu navrhovala
bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. V době jejího předsedování na ERÚ nebylo
politiky přijato a tudíž využila v té době alespoň možnosti indikativních cen plynu, což
vedlo ke snížení cen plynu pro domácnosti o desítky procent.
Žádáme tímto premiéra, členy vlády, poslankyně, poslance, senátorky a senátory, aby tuto
situaci řešili a zamezili energetické chudobě našich občanů, snížení životní úrovně a omezení
konkurence schopnosti našich firem právě vlivem růstu cen energií.
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