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Vážený pane generální řediteli,
minulý týden předložila Vršanská uhelná, a.s. pana Pavla Tykače ultimátum společnosti
ČEZ, a.s.. Předmětem ultimáta bylo, že s koncem dubna končí i její zájem o koupi uhelné
elektrárny ČEZ Počerady.
Vzhledem k tomu, že uplynul šibeniční termín, který ČEZ dostal, vyzýváme Vás k veřejnému
vyjádření pozice představenstva ČEZ ohledně budoucnosti tohoto záměru, který má
závažné dopady na naši energetiku i klimatickou politiku. Jsme přesvědčeni, že strategicky
významná firma, jako je ČEZ, musí zaujmout jednoznačný postoj a nemůže čekat, jestli
druhá strana opravdu splní svoje výhrůžky, nebo naopak opět změní přístup a bude chtít
jednat i po uplynutí termínu. Vršanská uhelná a její majitel Pavel Tykač se ukázali jako
nespolehlivý partner, který se nezdráhá v rámci vyjednávání svým partnerům vyhrožovat.
Tyto kroky pana Tykače nás nepřekvapují vzhledem k jeho minulosti podnikatele
pohybujícího se na hraně (či možná za hranou) zákona, který svými finančními machinacemi
po více než dvacet let obírá stát na daních. Jeho jméno je spojeno s tunelováním
investičních fondů, pádem bank i podivnými majetkovými převody mnoha firem. Jeho činnost
po deset let vyšetřovala policie. Po dlouhou dobu usiloval také o prolomení limitů těžby uhlí
chráněných vládním usnesením. Domníváme se, že ČEZ jako firma s většinovým státním
podílem a spoustou dalších seriózních akcionářů nemůže obchodovat s tak
nedůvěryhodným člověkem.

Naopak pro stát, ČEZ a celou společnost existují ekonomické a strategické důvody pro
neprodávání elektrárny:
- ČEZ by přišel o dodávky uhlí za 100 miliard z velkolomu Vršany a tím i o kontrolu
nad českým uhlím,
- většina nabízené částky za elektrárnu je virtuální, Pavel Tykač chce platit elektřinou,
která zatím neexistuje a vůbec není jisté, zda by ji dodal,
- ČEZ by prodal ziskovou firmu, státu by přitom zbyly účty za trvající škody na zdraví a
životním prostředí způsobené Tykačovou firmou,
- odprodej a následná snaha Pavla Tykače prodlužovat provoz Počerad o desítky let,
je v rozporu s klimatickou dohodou z Paříže a v rozporu se Státní energetickou
koncepcí ČR a Politikou ochrany klimatu v ČR, k jejichž naplnění je nutné staré
neefektivní uhelné elektrárny uzavřít,
- ČEZ čelí kvůli obchodu kritice jak menšinových akcionářů, tak majoritního vlastníka
reprezentovaného ministerstvem financí. Dovolujeme si připomenout, že ČEZ nepatří
Vám, ale akcionářům. Ti by se přitom mohli v případě prodeje, který by je poškodil,
bránit soudně, neboť zákon jejich práva chrání.
Vážený pane generální řediteli, vyzýváme Vás k jasnému vyjádření, zda společnost ČEZ
ukončila jednání o prodeji uhelné elektrárny Počerady, a pokud nikoliv, co Vás k tomuto
postupu vede.
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