Jiří Čunek
Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1

28.6.2011
Petr Nečas
Předseda vlády
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Vážený pane předsedo vlády,
jeden z důvodů frustrace občanů naší země je v neoznačování viníků,kteří jsou zodpovědni
v jednotlivých kauzách za mnohamiliardové škody státu. A co víc. Nepojmenování chybného
jednání a rozhodnutí konkrétních osob vede k dalším škodám,které páchají oni sami nebo
jiní,kteří jsou si jisti,že nikdy k odpovědnosti voláni nebudou. Důsledkem chyby nebo
kriminálního jednání dnes čelíme

hrozbě arbitrážních sporů ze strany vlastníků

fotovoltaických elektráren. A nejen to. Už teď jsou domácnosti i podniky postiženi zvýšením
cen el. energie v důsledku nepochopitelně od roku 2006 neřešených výkupních cen solární
energie.
Pane předsedo, pro pochopení chyby na straně českých úředníků je dobré se podívat na vývoj
výkupních cen solární energie v ČR a v Německu v porovnání s vývojem cen fotovoltaických
systémů.
Minimálně od roku 2006 se cena fotovoltaických systémů pravidelně každoročně snižuje. Jak
je vidět na níže uvedených grafech, jenom od začátku roku 2006 do konce roku 2009 tento
pokles činí více jak 40%. Je to dlouhodobý trend, jež je znám u všech rozvíjejících se
moderních technologií, a je dán rozvojem a investicemi do výzkumu a vývoje v této oblasti.
Německá vláda v souladu se snižujícími se cenami solárních panelů každoročně již od roku
2004 snižuje výkupní ceny elektřiny z těchto zdrojů. Naproti tomu český Energetický

regulační úřad nesmyslně, proti trendu snižování cen fotovoltaických systémů, ve stejném
období zvýšil výkupní ceny. Přičemž měl a mohl stejně jako v Německu cenu od roku 2007
snížit o 5%. Dalším snižováním o 5% v letech 2008 a 2009 dle zákona, bychom drželi
podporu na přijatelné výši a jistě by nedošlo k tak výraznému solárnímu boomu,který nám
působí a bude působit velké problémy. Samozřejmě měla být vláda zároveň upozorněna na
nutnost změny zákona tak,aby snižování mohlo být prováděno bez omezení 5%,pouze
v závislosti na vývoji cen fotovoltaických systémů.

Jsem zastáncem individuální odpovědnosti, a proto Vás pane předsedo žádám o sdělení,kdo
je zodpovědný za bezmyšlenkovitý vývoj výkupních cen ze solární energie v ČR, jež šel
zcela protichůdně proti vývoji cen solárních panelů. Zároveň mi prosím sdělte,jak byli tito
viníci potrestáni a zda ještě pracují ve státní či státem ovládané sféře.
S přátelským pozdravem,
Jiří Čunek, senátor

