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ELEKTŘINA A VODA ZDARMA
Program Referenda ČSR počítá se zásadní státní a ekonomickou reformou a počítá s úplně novým,
jednoduchým modelem tvorby státního rozpočtu a hospodaření státu, kdy se vychází z principu „Lidé si
vytváří stát jako společnou obec a stávají se občany proto, aby jim sloužil.“
Komodita světlo, teplo a voda jsou v současnosti základní potřeby společenského systému, který potřebuje
každý občan, služba i frmy. Protože si lidé vytváří stát proto, aby jim pomáhal a sloužil, je opodstatněné, že
stát svým občanům tyto základní potřeby poskytne ze státního rozpočtu, tedy ze společného majetku
občanů.

Základní návrh §§ znění do zákona o státním hospodaření, vycházející z Ústavního práva občanů dle návrhu
nové občanské Ústavy
Návrh nového zákona O státním hospodaření
Hlava II.
STÁTNÍ PODPORA OBČANŮ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

§ 1 Sazba ceny
Sazba prodejní ceny energií a limity jsou regulovány státem a stanoveny vládou na základě návrhu
ministra hospodářství s platností na kalendářní rok po dohodě s tuzemskými výrobci.
Sazba prodejní ceny energií musí být jediná a jednotná pro všechny typy odběratelů bez ohledu na to,
zda se jedná o fyzické i právnické osoby.
Sazba prodejní ceny energií a limity prodeje do zahraničí si určuje dodavatel energie sám, ale pouze
poté, co zajistí 100% poptávky a plnění dodávek v České republice.
Sazba ceny prodeje do zahraničí nesmí být nižší než státem regulovaná cena,
Regulovaná cena se skládá z výrobní ceny + daň + náklady + povolená marže.
Stanoven je spodní a horní limit spotřeby. Spodní limit je odečtem zdarma. Spotřeba na Horní
limit je stanoven podle dispozice stavu energetických zdrojů a pokud jej odběratel překročí,
bude účtován s procentuální přirážkou. Lokální variabilita je možná.

§ 2 Vyhlášení cen a limitů
(1) Vláda musí vydat a zveřejnit rozhodnutí o ceně energií na příští kalendářní rok s účinnosti od 01.02.
dalšího roku nejdéle do 15. listopadu každého roku.
(2) Vláda vyhlašuje rozhodnutí o ceně a limitech vládním dekretem.
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§ 3 Právo na limity a odběrná místa občanů ČR
(1) Každý občan České republiky má právo na čerpání limitů energií zdarma a to podle vládou stanoveného
limitu podle § 2.
(2) K tomuto účelu dodavatelé zřizují, evidují a spravují tyto typy odběrných míst; občanské, veřejné a
podnikatelské.
(3) Počet odběrných míst není omezen.
§ 4 Občanské odběrné místo
(1) Občanské odběrné místo vzniká uzavřením smlouvy odběratele s dodavatelem. Je-li odběratelem
občan, nahlásí do smlouvy počet osob ve společné domácnosti. Dodavatel poskytne bezplatné limity
zdarma ve vyúčtování.
(2) Limit pro občana na bezplatné čerpání pitné vody podle stanoveného limitu Vládou ČR je ve výši
0,1m3/den (36,5 m3/ročně) na každém občanském odběrném místě.
(3) Limit pro občana na bezplatné čerpání elektrické energie podle stanoveného limitu Vládou ČR je ve výši
10 kwh /den (3650 kwh/ročně) na každém občanském odběrném místě.
(4) Zneužití bezplatného občanského limitu je trestné.

§ 4 Veřejné odběrné místo
(1) Veřejné odběrné místo vzniká uzavřením smlouvy organizace s dodavatelem. Odpovědný zástupce
organizace, nahlásí do smlouvy účel odběru. Dodavatel poskytne bezplatné limity ve stanovené výši.
(2) Limit pro organizaci na bezplatné čerpání pitné vody podle stanoveného limitu Vládou ČR je ve výši
(10%/ročně) na každém veřejném odběrném místě.
(3) Limit pro organizaci na bezplatné čerpání elektrické energie podle stanoveného limitu Vládou ČR je ve
výši (20%/ročně) na každém veřejném odběrném místě.
(4) Za veřejné místo se považují budovy a objekty státní a obecní správy, armádní, policejní, zdravotní a
veřejné objekty prostory, kde jsou poskytovány základní hygienické, zdravotní, bezpečnostní, úřední,
sportovní, kulturní nebo jiné prospěšné služby.
(5) Zneužití bezplatného veřejného limitu je trestné.

1)

§ 5 Podnikatelské odběrné místo
Podnikatelské odběrné místo vzniká uzavřením smlouvy českého podnikatele s dodavatelem.
Odpovědný zástupce podnikatele nahlásí do smlouvy účel odběru. Dodavatel poskytne bezplatné limity
ve stanovené výši.

2)

Limit pro podnikatele na bezplatné čerpání pitné vody podle stanoveného limitu Vládou ČR je ve výši
(20%/ročně) na každém podnikatelské odběrném místě.

3)

Limit pro podnikatele na bezplatné čerpání elektrické energie podle stanoveného limitu Vládou ČR je ve
výši (10%/ročně) na každém podnikatelském odběrném místě.

4)

Zneužití bezplatného podnikatelského limitu je trestné.
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§ 5 Ostatní vztahy
(1) Ustanovení tohoto zákona o cenách se každoročně doplňují Vládním dekretem o stanovení cen energií
jako příloha zákona pro příští kalendářní rok podle §2.
(2) Každý občan České republiky má povinnost uhradit za čerpání nad stanovený limit Vládou ČR podle
ceny stanovené Vládou pro daný kalendářní rok.
(3) V případu, že občan nadlimitní odběr neuhradí ve lhůtě splatnosti, bude mu stržen automaticky
z občanského důchodu.
§ 6 Právo a limity cizinců trvale nebo přechodně žijících.
(1) Nárok bezplatného čerpání energií a limity se na osoby trvale nebo přechodně žijící v ČR nevztahuje a
takové osoby jsou povinny hradit energie podle platného ceníku vyhlášeného vládou.
§ 7 Uplatnění práv
(1) Dodavatel energií je povinen vybavit každé odběrné místo měřičem odběru, řádně provést zjištění stavu
měřidel, podle kterého provede vyúčtování odběrateli a ze spotřebované energie odečte zákonem
stanovené bezplatné limity.
(2) Dodavatel vede evidence a statistiky uplatněných limitů a účtuje státní správě jedním souhrnným číslem
za limity vždy nejdéle k 1. únoru každého roku za rok předcházející. Stát tyto limity proplatí na základě
předloženého celoplošného vyúčtování do 7 dnů od předložení.
(3) Stát má právo kontroly vyúčtování a podkladů u dodavatelů. Pokud zjistí zneužití, vyvodí hmotnou a
trestní odpovědnost. Dodavatel je povinen vést evidenci přesně bezchybně a je odpovědný
prostřednictvím svých statutárních zástupců a prostřednictvím fyzických osob, které se zneužití
dopustily a to i v případě nedbalosti.
(4) K vyúčtování dodavatel odběratelům nesmí připojit žádné další vyúčtování služeb, nájmů nebo
pronájmů.
(5) V případě nutnosti uplatnit jiné náklady, služby či pronájmy díky specifcké povaze, která nešla zohlednit
v paušální ceně, dodavatelů musí vystavit samostatné vyúčtování a to pouze na základě uzavřené
smlouvy a vztahů mezi dodavatelem energií a odběratelem.
(6) Dodavatel energií nesmí odmítnout žádného občana ČR, bez ohledu na to, zda fyzické nebo právnické
osoby, v dodávce a plnění základního limitu bezplatného odběru energií.
(7) V případech, kdy to není technicky možné standardní cestou, je povinen dodavatel energií navrhnout
náhradní řešení.
(8) V případech, kdy nedostačuje kapacita distribučních cest, je povinen dodavatel kapacity posílit,
modernizovat a udržovat ve stavu 100% schopnosti plnit dodávky podle potřeby.
(9) Pokud by podmínka §7/odst.6,7 zasáhla do práv jiných osob, rozhodne o případu příslušný okresní
hejtman. Pokud zásah překročí kompetenci okresní státní správ, rozhodne případ příslušné
ministerstvo.

