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PETICE ZA LEVNÉ ENERGIE
určena Vládě České republiky, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České
republiky
(podle §1 zákona 85/1990 Sb. o právu petičním)
S ohledem na stále se prohlubující českou energetickou krizi, která zásadním způsobem ohrožuje eko n omi cko u
stabilitu občanů České republiky, průmyslu, zemědělství a dalších činností v ČR, považujeme za nezbytné, aby
příslušné orgány České republiky zrealizovaly základní legislativní kroky ve vztahu k ceně základních energií, ta k
aby co nejúčinněji ochránily české občany i podnikatele před akutně hrozícím ekonomickým kolapsem.

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby vláda České republiky využila své
zákonodárné povinnosti a ihned schválila a předala českému Parlamentu návrhy zákonů:
1) na zdanění mimořádných zisků z elektřiny z jaderných elektráren, stejně jako schválila
návrh zákona na zdanění mimořádných zisků z elektřiny ze solárních elektráren. Tím zajistí
česká vláda a český Parlament dostupnou elektřinu pro české občany a průmyslové
odběratele za koncovou cenu max. cca 4 Kč/kWh.
2) na odstoupení České republiky od systému emisních povolenek, tedy opustila Evropský
systém obchodování s emisemi (ETS), který je již několik let pouze nástrojem finančních
spekulací a nesouvisí s ekologií.
3) na zastropování zdanění pohonných hmot v absolutní výši zdanění rovné průměru roku
2021 a tím zajistila progresivní snížení cen PHM v ČR.
4) kterým zařadí všech 9 podzemních zásobníků zemního plynu v České republice do
státních hmotných rezerv a odkoupí je do majetku České republiky.
5) kterým umožní českým subjektům dlouhodobý nákup zemního plynu za podobné ceny, za
jaké nakupují další demokratické státy (Německo, Maďarsko, apod.) bez ohledu na zemi
původu plynu a tím zajistila pro české občany a průmyslové odběratelé zemní plyn za
koncovou cenu max. cca 15,- Kč/m3.
Pro případ, že vláda České republiky tyto požadavky nebude chtít či umět splnit, žádáme, my
občané České republiky, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, aby vládě splnění
výše uvedených povinností svým závazným usnesením uložily či vlastní zákonodárnou
iniciativou je vytvořily.
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