OD PAVLA TYKAČE AŽ PO
GURBANGULIHO BERDYMUHAMEDOVA
Jak tečou peníze od českých domácností
k fosilním baronům a carům na východě

Čeští fosilní miliardáři a carové z východu se dělí o miliardy za plyn, ropu, teplo a
elektřinu do českých domácností, které platí za energii desítky tisíc ročně.
Proto Hnutí DUHA přichází se zákonem, který sníží naši závislost na dražších a
dražších fosilních palivech. Stanoví, jak se země bude spotřeby uhlí, ropy a plynu
zbavovat – krok po kroku, rok po roku. Nová legislativa – dle úspěšného britského vzoru –
rozhýbe zateplování domů, instalaci solárních panelů či moderních kotlů, rychlou a
pohodlnou veřejnou dopravu, recyklaci odpadků či místní jídlo v obchodech. Více viz
www.velkavazva.cz
Sobotkova vláda takový zákon slíbila ve svém programovém prohlášení 1. Měla by jej
tedy co nejrychleji přijmout.

Kdo platí?
české domácnosti
− 4,1 milionu domácností, průměrná platba za elektřinu 12 000 Kč ročně
− 1,4 milionu domácností, průměrná platba za plyn 20 000 Kč ročně
− 4,5 milionu osobních aut, průměrná platba za benzín nebo naftu 26 000 Kč ročně
− 1,4 miliony domácností, průměrná platba za teplo 22 000 Kč ročně 2

Kdo vydělává?
Pavel Tykač
− Pozice: majitel společnosti Czech Coal (Vršanská uhelná) a spolumajitel (s
největším podílem) Severní energetické (dříve Litvínovská uhelná). Firmy vlastní
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přes neprůhlednou společnost sídlící v daňovém ráji na Kypru.
− Vršanská uhelná dodává uhlí do obstarožní elektrárny Počerady (ČEZ).
− Severní energetická chce rozšířit uhelný důl Československé armády tak, aby
pohltil město Horní Jiřetín a sousední Černice.
− Severní energetická vlastní elektrárnu Chvaletice (koupenou loni od ČEZu za 4,12
miliardy, ačkoli ji stát plánoval pro zastaralost uzavřít) 3.
− Usiluje o prolomení limitů těžby uhlí, které chrání severočeské obce a průmyslové
podniky, aby mohl spalovat uhlí v elektrárně Chvaletice nebo případně v nově
vybudované elektrárně u dolu.
− Byl vyšetřován v kauze vytunelovaných CS Fondů, z kterých v devadesátých letech
zmizela miliarda korun, i přes osvobozující verdikt bylo povoleno obnovení
vyšetřování případu4,5.
− Současně je prošetřován v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti 6.
− Majetek: 33 miliard (je třetím. nejbohatším Čechem) 7.
− Bydlí střídavě ve Švýcarsku a v ČR, mezi oběma státy cestuje svým soukromým
tryskáčem.
− Rezidence Pavla Tykače stojí na místě záhadně zmizelé historické vily Marie z roku
1884, která stála v památkově chráněné zóně a vypařila se jako město Most.
Jan Dienstl
− Pozice: spolumajitel Severní energetické.
− Severní energetická vlastní elektrárnu Chvaletice (koupenou loni od ČEZu za 4,12
miliardy, ačkoli ji stát plánoval pro zastaralost uzavřít) 8.
− Usiluje o prolomení limitů těžby uhlí, které chrání severočeské obce a průmyslové
podniky, aby mohl pálit uhlí v elektrárně Chvaletice nebo případně v nově
vybudované elektrárně u dolu.
− Blízký spolupracovník Pavla Tykače v rámci Czech Coal i dřívějších aktivit
(Motoinvest, CS Fondy).
− Majetek: 4-5 mld. Kč9.
František Štěpánek
− Pozice: spolumajitel společnosti Sokolovská uhelná.
− Sokolovská uhelná dodává uhlí do elektráren ČEZu a uhlí pro zplyňování do vlastní
elektrárny Vřesová.
− Majetek: 5,4 mld. Kč10.
− Majitel týmu HC Energie Karlovy Vary.
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Jaroslav Rokos
− Pozice: spolumajitel společnosti Sokolovská uhelná.
− Sokolovská uhelná dodává uhlí do elektráren ČEZu a uhlí pro zplyňování do vlastní
elektrárny Vřesová.
− Majetek: cca 7 mld. Kč11.
Antonín Koláček
− Pozice: bývalý majitel společnosti Mostecká uhelná.
− Majetek: 3 - 9 mld. Kč12.
− Stáhl se z vysokého byznysu a věnuje se buddhismu.
− Byl švýcarským soudem odsouzen v kauze privatizace Mostecké uhelné 13 a verdikt
ještě bude posuzovat nejvyšší soud.
Zdeněk Bakala
− Pozice: spolumajitel New World Resources (vlastní 100 % důlní společnosti OKD).
− Stál za spornou privatizací OKD14.
− OKD dodává uhlí do elektrárny ČEZ Dětmarovice.
− Majetek: 26,9 mld. Kč15.
− Většinový vlastník cyklistického týmu Quick Step16.
− Majitel nakladatelství Economia.
− Před volbami v roce 2010 daroval 15 milionů ODS, 7,5 milionu TOP 09 a 6 milionů
Věcem veřejným17.
− 2 miliony daroval na prezidentskou kampaň Karla Schwarzenberga 18.
− Vlastní nejstarší vinařství v Jihoafrické republice.
− Bydlí v šumavském sídle za více než 150 milionů na Modravě 19.
− Sociální podporu ve výši 600 milionů korun pro horníky na končím ztrátovém
uhelném dole Paskov (který OKD provozuje) uhradí stát 20.
Daniel Křetínský
− Pozice: předseda představenstva a spolumajitel Energetického a průmyslového
holdingu.
− EPH vlastní Elektrárny Opatovice, Pražskou teplárenskou a Plzeňskou energetiku
− vyrábí hlavně teplo (z plynu a uhlí).
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− Majetek: 7,9 mld. Kč21.
− Majitel fotbalového klubu AC Sparta Praha, který v horších časech financoval ze
svého.
− Jezdí v Maserati Quattroporte, za které utratil 3 miliony korun 22.
− Vlastní soukromé letadlo Cessna 550B23.
Martin Nejedlý
− Pozice: jednatel firmy LUKOIL Aviation Czech, s.r.o. a nejvyšší manažer Lukoilu v
České republice.
− Daroval 900 tisíc Kč politické straně SPOZ24.
− Absolvoval dovolenou v toskánské vile Aleše Řebíčka 25.
Martin Herrmann
− Pozice: ředitel RWE ČR.
− Majetek: odhaduje se na 30 milionů korun, jeho plat je dle odhadů 300 tisíc
měsíčně.
− Majitel nebytových prostor v pražské lukrativní čtvrti Nové Město.
− Koupil vilu v Praze – Šeberově za 15 milionů korun26.
Karel Komárek ml.
− Pozice: majitel investiční skupiny KKCG (zejména ropa a plyn).
− Majetek: 20 mld. Kč27.
− Patří mu cestovní kancelář Fischer28 a sázková společnost Sazka29.
− Je sponzorem ruské hokejové ligy KHL – smlouvu podepsal na tři roky, výměnou za
vpuštění na ruský trh30.
− Vlastní obrovský statek s velkým pozemkem, který dle odhadů stál 200 milionů
korun31.
− Při rozvodu zaplatil své bývalé ženě 900 milionů korun 32.
− Vlastní soukromý tryskáč Gulfstream G550, který na jeden zátah doletí až do
USA33.
Martin Roman
− Pozice: bývalý generální ředitel a předseda představenstva ČEZ (2004 – 2011) a
bývalý předseda dozorčí rady ČEZ (2011-2013)
− Za jeho vedení došlo k akvizicím ČEZu na Balkáně, které se aktuálně jeví jako
prodělečné a ztráty několika miliard budou muset splácet čeští daňoví poplatníci
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− Majetek: cca 1 mld. Kč, je suverénně nejbohatším bývalým zaměstnancem České
republiky34.
− Postavil si hrobku za 600 tisíc, k tomu má vilu ve Velké Chuchli za více než 100
milionů korun35.
Nursultan Nazarbajev
− Pozice: prezident Kazachstánu – u moci od dubna 1990.
− Ohlásil plán vládnout až do roku 2020 – z toho důvodu zadal svým vědcům úkol,
aby se snažili odhalit tajemství nesmrtelnosti 36.
− Na den svých narozenin vymyslel „Den hlavního města“, které je každoročně
velkolepě oslavováno.
− V parlamentu neexistuje opozice, tisk je pod tuhou státní kontrolou.
− K posílení své osobní moci využívá Nazarbajev klanových a etnických struktur a
rozsáhlého policejního aparátu 37.
− Režim využívá bohaté zásoby ropy a zemního plynu k štědrým sociálním výdajům,
financován je také díky přízni ruských, čínských i západních investorů.
− Denně platíme Kazachstánu 27 milionů korun za dovoz ropy38.
Ilham Alijev
− Pozice: prezident Ázerbájdžánu – u moci od roku 2003, kdy převzal funkci od svého
otce39.
− Za jeho vlády se Ázerbájdžán stal jedním z nejautoritativnějších post-sovětských
států.
− Opozici potírá s odkazem na hrozbu islámského extremismu, využívá tvrdé cenzury
a státem ovládané soudy40.
− Díky bohatým zásobám ropy a zemního plynu však západní státy přivírají nad
těmito praktikami oči a tolerují je 41.
− Při protivládních demonstracích došlo k zatýkání občanů i pronásledování novinářů.
− S Arménií vede stále spor o území Náhorního Karabachu.
− Denně platíme Ázerbájdžánu 73 milionů korun za dovoz ropy 42.
Vladimír Putin
− Pozice: prezident Ruské federace – u moci od roku 2012, předtím prezident v
letech 2000 – 2008.
− Svou moc a oblibu si zajistil zejména díky navrácení Ruska mezi přední velmoci, a
to díky rostoucím cenám ropy a zemního plynu.
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Pracoval pro sovětskou rozvědku KGB hlavně na území NDR v Drážďanech.
Šéfoval FSB (nástupkyni KGB).
Pozměnil ústavu a centralizoval moc v rukou prezidenta 43.
Je kritizován domácí opozicí i zahraničními pozorovateli za cenzuru svobodných
médií a ovlivňování voleb.
− Denně platíme Rusku 183 milionů korun za dovoz ropy44.
− Denně platíme cca 170 milionů za zemní plyn pocházející z Ruska a
(zprostředkovaně přes Rusko) zejména z Turkmenistánu 45.
Gurbanguli Berdymuhamedov
− Pozice: prezident Turkmenistánu – u moci od roku 2006, kdy nastoupil po zemřelém
prezidentovi Saparmuratu Nijazovovi (Turkmenbašim – otci všech Turkmenů) 46.
− Svého protivníka v první prezidentské volbě nechal vsadit do vězení, volby (jak v
roce 2007, tak v roce 2012) byly označeny za nedemokratické a zmanipulované, v
druhých volbách nebylo dovoleno kandidovat žádnému opozičnímu kandidátovi 47.
− Opět (po vzoru Turkmenbašiho) dochází k budování kultu osobnosti – ve velké míře
se objevují nadživotní obrazy prezidenta v ulicích měst 48.
− Nedávno veřejně vystoupil se svou písní.
− Sám sobě udělil zlatý řád s diamanty.
− Nařídil výstavba obřího jezera v poušti Karakum.
− Kabinetu nařídil, aby ze střech všech městských domů zmizelo „ohyzdné množství
satelitních antén“ (tímto krokem chce zřejmě zamezit vlivu zahraničních a
svobodných médií).
− Režim je trvale kritizován nejrůznějšími lidskoprávními organizacemi za potlačování
svobody slova, potírání opozice a porušování dalších lidských práv.
− Denně platíme cca 170 milionů za zemní plyn pocházející z Ruska a
(zprostředkovaně přes Rusko) zejména z Turkmenistánu 49.

Více informací
Jiří Koželouh, energetický expert a programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495,
jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
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