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V Praze dne 18. srpna 2011

Vážený pane ministře,
Je to přesně rok, kdy jste mi odpověděl na můj dopis ze dne 2.8.2010 v tom
směru, že jste se podrobně seznámil se stavem zpracování „Strategická koncepce
rozvoje malých vodních elektráren“ a že o zrušení požadavku dopisu Ministerstva
zemědělství č.j. 30632/2008-13220 ze dne 11.8.2008 budu vbrzku vyrozuměn.
Po půlročním očekávání jsem požádal předsedu vlády pana Petra Nečase o
urychlené projednání této problematiky dopisem ze dne 10.1.2011. Z jeho odpovědi
ze dne 10.3.2011 vyplývá, že proces schvalování tohoto dokumentu již nyní spěje
k závěru a že bude apelovat na Vás na brzké dosažení rozhodnutí o optimální
variantě koncepčního řešení.
S ohledem na skutečnost, že uplynul další půlrok a ve věci nedošlo pokroku
ani o píď, žádám Vás, pane ministře, o zajištění urychleného ukončení tohoto
bezprecedentního stavu, který již trvá více než tři roky.
Nečinností Ministerstva zemědělství již na konci roku 2010 bylo znemožněno
čerpání dotací programu Eko-energie ve výši bezmála 150 mil. Kč a zmařeny
způsobilé výdaje ve výši cca 500 mil. Kč. V současné době vlivem této Vaší
nečinnosti, způsobující problémy se získáním stavebního povolení na výstavbu či
rekonstrukci malých vodních elektráren lze odhadnout úhrnnou výši znemožněných
dotací ve výši cca 1 mld. Kč a způsobilé výdaje přesahují 2,5 mld. Kč.
Dle vyjádření Vašich kolegů z ostatních resortů není vůle ani k oficiálním
stanoviskům v dané věci a proto se mohu pouze domnívat, že jediným, kdo s celou
věcí může cokoliv udělat, jste právě a jen Vy.

Pane ministře,
znovu Vás velice žádám, aby tento problém, který je mnohdy pro naše členy bytostně
důležitý, neboť do přípravy a projektů vynaložili nemalé částky ze svých úspor, jste
skutečně vbrzku, tedy řádově v týdnech či měsíce, učinil rázné opatření k odstranění
tohoto mimořádně nevhodného administrativního zákazu. Současně Vás žádám,
abychom se mohli účastnit projednávání již zmíněné Strategické koncepce, neboť
koho jiného by se tato koncepce měla týkat, když ne investorů a provozovatelů
malých vodních elektráren, které náš Svaz sdružuje.
Za brzké vyřízení předem děkuji.
S pozdravem

JUDr. Jiří Vrba
předseda
Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů
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Ing. Ivan Fuksa
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