Hrozba pozastavení dodávek plynu z Ruska
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Před týdnem se v rámci diskuze v sociální demokracii otevřelo mimo jiné téma k embargu
fosilních paliv z Ruska, které schválil evropský parlament. Od členů současného vedení
zazněla ujištění, že Rusko nebude zastavovat dodávky plynu do Evropy.
Premiér Fiala (ODS) embargo schválené evropským parlamentem přivítal a prohlásil, že
Evropská unie zajistí dodávky do České republiky mimo ruský region. Naše zástupkyně
v Evropské komisi, Eva Jourová (ANO), tento postup v televizní debatě rovněž schvalovala.
Koaliční politici zapomněli občanům vzkázat, jak tuto situaci budou řešit. Sice dostáváme
ujištění od vládních ministrů, že celou situaci mají pod kontrolou. Na základě tohoto ujištění
si dávám otázku je tomu tak ve skutečnosti? Vědí, že na dodávce zemního plynu jsme
stoprocentně závislí na dodávkách z Německa a Ruska? Když jsem tyto otázky nastolil na
jednání v ČSSD, tak jsem byl ujištěn, že k zavření „plynových kohoutů“ ze strany společnosti
GAZPROM nemůže dojít. Za několik dní proběhla médii zpráva, že z důvodu nezaplacení
dodávek plynu ze strany Polska a Bulharska v rublech GAZPROM přikročil k přerušení
dodávek zemního plynu.
Tento počin je předzvěstí, že silná slova o zavedení embarga na dovoz fosilních paliv z Ruska
vyslovována evropskými představiteli z regionů, které jsou minimálně závislé na dovozu
plynu z Ruska, ohrožuje východ Evropy, a samozřejmě i Českou republiku, která je zcela
závislá na ruském plynu. Začínám mít pocit, že budování jednotné energetické unie se
rozpadá do národních energetických plánů. Naši politici přešlapují na místě a zřejmě čekají na
zázrak. To samé platí i o předsednictvu ČSSD, které v současné době raději řeší rozprodávání
nemovitostí a energetickou krizi, která je pro občany nejdůležitějším problémem, neřeší.
V otázce dodávek zemního plynu musí naši představitelé vystoupit s návrhem strategie
technického a politického vyjednávání s německou stranou. Již v roce 2007 „Nezávislá
energetická komise“ pod vedením Václava Pačese doporučovala ve svých závěrech snížit
energetickou závislost na dovozu primárních energetických zdrojů, zejména ropy a zemního
plynu. S tímto varováním vystupoval i odborný tým soustředěný do analytické skupiny ČSSD.
Po změnách ve vedení ČSSD se pouze diskutovalo o prolomení těžby hnědého uhlí a o
importu zemního plynu z Ruska se mlčelo, nebo se nechtělo hovořit. To nebyl problém jen
sociální demokracie, ale všech politických subjektů, které řešily pouze svůj úspěch ve volbách.
V současné realitě energetičtí „experti“, kteří do nedávné doby tvrdili, že pozastavení dodávek
plynu z Ruska nehrozí, sice nyní varují, ale nedávají žádná konkrétní řešení. Výjimkou je
platforma „Energie není luxusní zboží“, která navrhuje konkrétní řešení k energetické krizi,
ale politiky to opět nezajímá. Stále čekají na zázrak, který se nebude konat a český občan bude
hledat nová řešení, jak si na nastávající zimu zabezpečí vytápění svého objektu. Jediné, co je
jisté, že cena za energie bude jednou z nejvyšších položek v rodinném rozpočtu.
Zajištění dodávek zemního plynu není teď v technické rovině, ale v rukou politiků, kteří musí
hledat kompromisy ku prospěchu občanů. To samé platí i pro vrcholné politiky ČSSD, kteří

prohlašují, že nejdřív musí vyřešit stranické finanční problémy a politiku budou dělat poději.
Pokud jsme politický subjekt a ucházíme se o důvěru voličů, pak jim musíme vyslat jasný
signál, že i když jsme se nedostali do parlamentu, tak jsme nerezignovali a stále hájíme zájmy
občanů, kteří překonávají a budou překonávat těžká období. Nesmíme populisticky slibovat
podpory, které nevyřeší energetickou krizi. Musíme zapojit odborné zázemí, které má stále
sociální demokracie nejsilnější ze všech politických subjektů.

