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IAV 
INSTITUT ALENY VITÁSKOVÉ z.s. 

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod 
Alena Vitásková nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky  

 

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTU REPUBLIKY MILOŠI ZEMANOVI 

 

Praha dne 10. 9. 2022 

 

Vážený pane prezidente, 

 

obracím se na Vás jako nositelka státního vyznamenání za zásluhy o stát, které jste 

mi udělil k 100. výročí vzniku Československa. Tímto oceněním jsem přijala osobní 

odpovědnost a závazek, že budu i nadále pracovat v zájmu rozvoje naší vlasti, podílet 

se na vytváření podmínek pro spokojený život našich občanů a prosperitě 

podnikatelského sektoru, jednat ve veřejném zájmu.  

Naše vlast se dostává do nejhlubší hospodářské krize, jakou naše generace neznají. 

Díky neodůvodnitelně vysokým cenám energií bankrotují firmy, zaměstnanci přicházejí 

o práci, inflace má dopad na celou společnost.  

Energetický trh zkolaboval, burza se stává místem spekulativních obchodů, emisní 

povolenky již dávno přestaly plnit svoji původní úlohu, ideologie zelené energie 

selhala. Důsledkem je chaos s dopadem na životy miliónů našich občanů, jejich rodin. 

Vážený pane prezidente, jako nejvyšší ústavní činitel zároveň disponujete nejsilnějším 

mandátem občanů ze všech politiků. Dovoluji si Vás tímto zdvořile požádat, abyste 

v souladu s Vašimi pravomocemi zasáhl a žádal zákonodárce a vládu o bezodkladné 

přijetí nutných legislativních opatření v souladu s naší Ústavou, v zájmu zachování 

naší státnosti, v zájmu našeho lidu a podnikatelského sektoru.  

V opačném případě je nutné se obávat občanských nepokojů takového rozsahu, 

že mohou přerůst ve svržení stávajícího systému, nastolení anarchie a 

krveprolití. 
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Prioritou zůstává okamžité řešení energetické krize. Zastavení růstu cen energií, 

jejich snížení na přijatelnou výši, regulace nejen cen paliv, ale i dalších životně nutných 

potřeb, zdanění nadměrných zisků a zastavení činnosti různých „překupníků“, kteří na 

této krizi vytváří nebývalé zisky bez jakékoliv přidané hodnoty.   

Považuji za populistické a nic neřešící návrhy na zvyšování platů, či dokonce 

vyvolávání stávky kvůli zvýšení platů. Tento krok pouze urychlí krach firem, které na 

zvýšení platů nemají finance, nemají finance ani na pokrytí vysokých cen energií a 

ukončují ve velkém počtu svoji činnost. Roztáčí se tak „spirála smrti“, ze které nebude 

východisko. 

Tím rozhodně nepopírám nutnost urychlené pomoci všem, kteří se díky chybné 

energetické politice dostali do nouze. Chápu, že v dané chvíli se jedná o existenční 

záchranu pro většinu rodin, firem. Zde je povinnost státu, aby tuto pomoc zajistil. 

Nutno si však přiznat, že se nejedná o řešení problému, že se jedná o krátké přežití, 

nikoliv o východisko z roztáčející se inflační spirály.  

Vážený pane prezidente, věřím, že se za nás postavíte a budete mluvčím národa v této 

těžké době a budete po zákonodárcích žádat bezodkladné řešení.  

 

V dokonalé úctě  

 

Ing. Alena Vitásková v.r. 

Nositelka státního vyznamenání 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Miloš Zeman  

Prezident České republiky 


