Tisková zpráva

Všechna rozhodnutí jsme činili v zájmu našich klientů!
V Praze, 8. listopadu 2021 – Skupina Bohemia Energy působila na českém trhu 16 let. Jejím
hlavním cílem bylo zajistit zákazníkům levnější energie, než nabízeli tradiční dodavatelé. Během
svého působení ušetřila svým klientům téměř 6 miliard korun. Společnost Bohemia Energy
znovu potvrdila, že klientům vrátí jejich přeplatky na zálohách. Bohemia Energy zároveň
upozornila na totální selhání DPI, ve kterém jsou klienti drženi nesmyslně dlouho a jsou jim
účtovány nepřiměřeně vysoké ceny.
„Všem našim zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům se hluboce omlouvám. Velmi mě
mrzí, že jsme museli ukončit naši činnost. Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mém životě a bylo to nutné
rozhodnutí v zájmu našich klientů. Toto rozhodnutí bylo neplánované vzhledem k tomu, že společnost
vedla do poslední chvíle kroky k pokračování své obchodní činnosti. K tomuto kroku musela společnost
přistoupit bezprostředně poté, kdy jí banky zastavily přislíbené financování. Pokud by se společnost
dostala do insolvence, nemohla by všem svým klientům vrátit přeplatky na zálohách a klienti by na své
peníze museli čekat i roky,“ vysvětluje Jiří Písařík, majitel skupiny Bohemia Energy.
Zlomový moment přišel 12. října odpoledne, kdy se Bohemia Energy dozvěděla, že i přes velmi
intenzivní jednání a předchozí přísliby od financujících bank nezíská financování pro vzniklou situaci,
přestože podstatná část úvěru již byla dlouhodobě schválena. A to i přesto, že Bohemia Energy plnila
dodatečné požadavky, které banky pro schválení financování kladly. „Hned následující den jsme proto
museli učinit to nejtěžší rozhodnutí za posledních šestnáct let v byznysu a ukončit dodávky energií.
Učinili jsme tak proto, aby bylo zabráněno vzniku dalších ztrát, které by neumožnily vrátit klientům
přeplatky na zálohách. Pokud bychom rozhodli později, bylo by téměř jisté, že by se firma dostala do
insolvence, což by byla katastrofa pro naše klienty,“ říká Jiří Písařík.
Bohemia Energy vrátí všem klientům přeplatky na zálohách
Společnost Bohemia Energy znovu potvrdila, že všem svým klientům vrátí veškeré přeplatky na
zálohách. Průběžně klientům zasílá konečné zúčtování na základě podkladů, které ji dodávají
provozovatelé distribučních soustav (PDS). Pokud se objeví ve vyúčtování nesrovnalosti, není to
zaviněním Bohemia Energy, ale právě provozovatelů distribučních soustav. Pokud klientovi nesouhlasí
konečný stav odběru, měl by postupovat dle standardního reklamačního řízení.
Bohemia Energy předpokládá, že více než 1 200 000 konečných vyúčtování odešle všem svým klientům
nejpozději do konce letošního roku.
Společně se zasíláním vyúčtování zároveň společnost Bohemia Energy již začala klientům také
vracet přeplatky na zálohách.
Selhání dodavatelů poslední instance (DPI)
Aktuální situace ukázala naprosto nedostatečnou regulaci DPI. Klienti „spadli“ do DPI k různým
dodavatelům, kteří jim účtují různé ceny za odběr energií. Rozdíl je dokonce více než 1 000 Kč za
1 MWh! Všichni dodavatelé nakupují energie na stejném trhu. Za předpokladu, že je pro klienty v DPI
nakupují za spotové ceny, liší se u jednotlivých dodavatelů marže o více než 400 %. (228 Kč/MWh 1.049 Kč/MWh).
Po více než 3 týdnech jsou přibližně 2/3 klientů stále v režimu DPI, protože tento stav dodavatelům
vyhovuje. Přitom Energetický zákon počítá s tím, že dodávky klientům v režimu DPI mají být po
nezbytně dlouhou dobu.
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Bohemia Energy nabízela Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), že je připravena aktivně pomoci
s převodem klientů z režimu DPI do standardních smluv, poskytnout svých 800 zaměstnanců, tedy
kapacitu, která by během 14 dní zajistila zasmluvnění klientů k novým dodavatelům. MPO nabídku
odmítlo s tím, že se o zákazníky postarají DPI.
V této situaci jednoznačně selhal regulátor, potažmo stát, který nijak nezasáhl. Kdyby situaci v režimu
DPI řešil český stát okamžitě jako například na Slovensku, nemuselo dojít k tomu, že desetitisíce lidí se
ocitli v energetické chudobě.
Neskrýváme se, nemáme co tajit
„Důrazně odmítáme, že bychom jako jednatelé nebo společnost spáchali jakýkoliv trestný čin. Ovšem
rozumíme, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny prověřit podaná trestní oznámení a rozhodně
budeme poskytovat veškerou součinnost v maximální možné míře. Nemáme co skrývat ani tajit. Nikam
neodjíždíme, naopak denně pracujeme na tom, abychom vzniklou situaci vyřešili. Pokud by k nám PČR
chtěla přijít, případně si cokoli vyžádat, vše poskytneme a mohou nás kdykoli kontaktovat,“ dodává Jiří
Písařík.
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