Zpráva pro

ČTK

V návaznosti na 6. mezinárodní veletrh Aqua Therm 1999 proběhlo 1. společné
zasedání energetických podvýborů obou komor Parlamentu ČR. Podvýbor pro energetiku
Poslanecké sněmovny vedený předsedou panem Vojířem a podvýbor pro energetiku Senátu
vedený předsedou panem Topolánkem. Zasedání, kterého se kromě poslanců a senátorů
zúčastnili nejen představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro životní
prostředí, ale dalších 65 hostů - odborníků ze všech oblastí energetiky a zástupců měst a obcí
a odběratelů - řídil senátor Topolánek.
Velice tvrdá a ostrá diskuse o liberalizaci energetiky a požadavcích na novou
legislativu - energetický zákon, zákon o hospodaření s energiemi, a další, odkryla většinu
zásadních zájmových rozdílů, které již vznikly či nyní vznikají při zpracovávání nové
legislativy. Všechny strany se shodly na tom, že proces liberalizace je nevyhnutelný a
neodvratitelný a je přínosem nejen pro odběratele. V termínech postupu liberalizace a tedy
vzniku tržního prostředí se však zásadně liší názory stávajících monopolů a odběratelů.
Odběratelé volají po rychlé deregulaci a liberalizaci trhu s energiemi tak, aby i čeští
podnikatelé a následně i obyvatelstvo (v návrhu zákona jsou tito zajatí odběratelé označováni
jako chránění odběratelé) měli možnost si vybírat nejen kvalitu, ale i cenu.
Právě vyšší cena energií v případě dalšího zpomalování vzniku konkurenčního
prostředí (vzniku trhu) v energetice může být tím faktorem, který bude znevýhodňovat český
průmysl i obyvatelstvo oproti sousedním státům, které již v liberalizaci výrazně pokročily.
Nejedná se pouze o bývalé tzv. kapitalistické státy jako je např. Spolková republika Německo,
ale například již i Polsko, které od 1.10.1999 otevřelo energetický trh s cílem podpořit domácí
průmysl a další odběratele a připravit se na vstup do EU.
Vicepresident Hospodářské komory ČR pan Holec vyjádřil podporu těmto
liberalizačním trendům v energetice, které mohou výrazně napomoci celkové revitalizaci
českého průmyslu i oblasti živnostenského podnikání.

V Praze 25.11.1999
Noveský, poradce Senátu pro plynárenství
0602 / 106 883

