Fosilní hyena:
Jak EPH Daniela Křetínského
ničí klima, profituje z energetické
chudoby a ohrožuje demokracii
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Shrnutí: EPH = hrozba pro
budoucnost České republiky,
Evropy i světa
Když se řekne EPH, jen málo lidí v České republice či v zahraničí si něco představí. Energetický a průmyslový holding
(EPH) je přitom největší tuzemskou firmou
a může zásadně ovlivňovat dění v mnoha zemích po celé Evropě. Její většinový
majitel Daniel Křetínský patří k lidem, kteří
v posledních několika letech několikanásobně rozšířili své bohatství a stále stoupají po žebříčku nejbohatších lidí České
republiky1 a planety.2 Chapadla Křetínského byznysu sahají do různých sfér byznysu i společnosti, ovlivňují energetiku,
geopolitickou orientaci Evropské unie,
média, sport, odpadové hospodářství, ale
i nakládání s lesy.
Spolu s německou RWE a polským PGE
patří Křetínského konglomerát ke třem
největším evropským uhelným firmám,
podle dat Ember a Europe Beyond Coal
z ledna roku 2022 má také nejhorší plány
na dekarbonizaci mezi evropskými energetickými společnostmi. Již v tuto chvíli
je jedním z největších plynových gigantů, přičemž plány EPH na rozvoj plynové
infrastruktury jsou vůbec nejrozsáhlejší
v Evropské unii:3 těžko bychom hledali korporaci, která v našem regionu více
ohrožuje budoucnost klimatu.
EPH patří k hlavním dovozcům ruského fosilního plynu, jelikož vlastní infrastrukturu
plynovodů dopravujících toto špinavé palivo přes Ukrajinu a Slovensko.4 Přímo tak
těží ze závislosti Evropy na režimu ruského diktátora Putina a přispívá ke zhoršování geopolitické situace aktuálně napjaté
ruskou agresí na Ukrajině. Takový byznys
prohlubuje sociální krizi způsobenou vysokými cenami energií i základních potra-
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vin: EPH víc než zdvojnásobila své zisky
a stala se vůbec největší českou firmou,
zatímco rostoucí ceny tlačí stále větší počet domácností do energetické chudoby.
Další Křetínského firmy taktéž ovlivňují podobu evropské mediální krajiny.
Vlastní důležitá média v České republice
a Francii, koncentrují v rukou kontrolu
nad mediálním prostorem a ohrožují tak
svobodu slova podobně jako mediální impérium bývalého premiéra Andreje Babiše, ohrožují i snahu o zavádění cirkulární
ekonomiky, jelikož v odpadovém byznyse
investují do skládek a spaloven. Lesy po
celém světě pak EPH přímo ničí neudržitelným nakládáním s biomasou: jen v roce
2022 EPH a dceřiné společnosti pravděpodobně spálí ve svých elektrárnách na
biomasu a uhlí přibližně 4,2 milionů tun
dřeva. Pro srovnání — představuje to více
než 75 % těžby dřeva v Česku v roce 2015.5
Hrozí přitom, že Křetínský ještě posílí. Existuje významné riziko, že získá klíčový vliv
i v holdingu PPF, který osiřel po nedávné
smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.6
Skrze PPF by Křetínský mohl získat přístup
do bankovního, telekomunikačního sektoru a k dalším klíčovým prvkům evropské
infrastruktury.
Český oligarcha se tak stává hrozbou pro
demokracii v celoevropském rozměru.
Získává příliš velký vliv v mnoha oblastech
společnosti a snaží se ovlivňovat evropské i jednotlivé národní legislativy ve svůj
prospěch. Modus operandi má založený
na vysávání veřejných rozpočtů a nevyrovnané spolupráci s vládami evropských
států. Špinavý byznys skrytě dotují daňoví

poplatníci celé Evropy, kteří paradoxně bezpečnou pro demokracii. Příliš mnoho
zároveň musejí snášet jeho neblahé soci- moci v příliš málo rukou totiž škodí nám
ální dopady.
všem.
Z uvedených a níže podrobně popsaných
důvodů soudíme, že korporaci EPH spolu s dalšími firmami Daniela Křetínského
je nutné považovat za významnou hrozbu pro budoucnost České republiky,
Evropy i světa. Přispívá k energetické
chudobě a ekonomické nerovnosti, ničí
obyvatelnost planety i podmínky pro
přežití lidstva a ohrožuje českou i evropskou demokracii.
V tomto reportu popisujeme obchodní
model EPH i dalších Křetínského firem
v jejich komplexnosti. U jednotlivých kapitol rozebíráme důvody, proč příliš velkou moc tohoto oligarchy považujeme
za škodlivou pro sociální spravedlnost
i budoucnost celosvětového klimatu.
V jedné ze závěrečných kapitol pak přinášíme mapu bank a pojišťoven s výraznými
závazky k nečistému holdingu: apelujeme
na okamžité ukončení této koalice finančního a fosilního kapitálu. Vlády jednotlivých států i Evropskou unii pak vyzýváme
k účinné regulaci škodlivého byznysu EPH
a přinášíme návrhy, jak ji provést. Řešení
totiž máme, chybí pouze politická vůle.
Vzestup EPH i dalších Křetínského firem
je jedním z nejkřiklavější příkladů postupné oligarchizace světových společností v
posledních desetiletích. Jednotlivci jako
Andrej Babiš v České republice nebo Elon
Musk či Jeff Bezos ve Spojených státech,
firmy jako EPH, Shell či Monsanto, banky
jako Morgan Stanley či investoři jako BlackRock získávají čím dál větší moc nad demokratickou politikou, přivlastňují si státy
a ohýbají pravidla hry ve svůj prospěch.
I v kontextu tuzemských oligarchů je proto na čase zabývat se obecnější otázkou,
jak se moci těchto velkých nadnárodních
korporací a oligarchických struktur postavit na celoevropské i celosvětové úrovni a udělat světovou ekonomiku znovu
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Uhlobaron Křetínský a jeho
fosilní hyena
Podle všech dostupných dat patří Energetický a průmyslový holding (EPH)
Daniela Křetínského k nejšpinavějším
energetickým firmám v celé Evropě.7
Jen uhelné elektrárny EPH s celkovou
instalovanou kapacitou 12,2 gigawattů8
vypustí více emisí skleníkových plynů
než celé Finsko.9 Křetínského firma je mj.
významným hráčem v transportu a spalování fosilního plynu. V poslední dekádě
se zaměřila na snahu vytěžit co nejvíce
peněz z evropského dekarbonizačního
úsilí: začala skupovat staré uhelné elektrárny a nyní se všemožně snaží zabránit
jejich uzavření a za případné odstavení
si žádá od států kompenzace.10 Získané
prostředky pak reinvestuje do rozvoje plynové infrastruktury, a prohlubuje tak naši
závislost na Rusku. Křetínského EPH se
podle některých výzkumníků chová jako
mrchožrout — „fosilní hyena”11 — která se
živí zbytky odumírajícího fosilního průmyslu, zdržuje jeho konec12 a přizpůsobuje si
dekarbonizační politiku, aby na ní mohla
vydělávat.
Z hlediska vypuštěných emisí oxidu uhličitého z uhelných elektráren zaujímá EPH
třetí příčku mezi evropskými energetickými korporacemi. V roce 2021 uhelné
elektrárny této firmy vypustily necelých
49 megatun oxidu uhličitého (CO2), více
vypustila jen polská firma PGE a německá RWE.13 EPH vlastní uhelné elektrárny
v České republice, na Slovensku, ve Francii, Itálii, Velké Británii i Německu — příklad německého uhelného impéria krásně
ukazuje Křetínského převrácení dekorbanizačních agend pro osobní zisk.

doly a elektrárny na východě Německa od
švédské státní společnosti Vattenfall takřka zadarmo. Lužický uhelný region patří
k největším v Evropě,14 což byl i důvod,
proč se jej Vattenfall pod tlakem švédské
veřejnosti rozhodl zbavit. Namísto plánů
na uzavírání uhelných elektráren LEAG
pokračoval v plánech na bourání vesnic
a rozšiřování dolů, aktuálně např. bourá
vesnici Miloraz (Mühlrose).15 Při německé debatě o konci uhlí se pak firma LEAG
soustředila hlavně na získání finančních
kompenzací. Výsledkem silného lobbingu
byl úspěch, od německého státu dostane
na kompenzacích 1,75 miliard eur: Evropská komise od loňského roku vyšetřuje,
zda se nejedná o nedovolenou státní podporu porušující evropské zákony.16
Prostřednictvím Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) vlastní
EPH také uhelné doly a elektrárny ležící nedaleko Lipska. S uhlím v Německu
chce tato firma skončit až v roce 2038,
podle původního plánu německé uhelné
komise. Rok 2038 však není v souladu
s doporučením vědců na udržení oteplení
planety pod 1,5 stupni Celsia oproti předindustriální době,17 nová německá vláda
deklaruje, že se bude pokoušet skončit
s uhlím už do roku 2030. Německá RWE
nedávno oznámila, že se s německou
vládou dohodla na konci svých uhelných
elektráren už před rokem 2030.18 Reálně
tak hrozí, že EPH bude tomuto procesu
vzdorovat a jako jediná firma bude provozovat v Německu uhelné elektrárny i po
konci této dekády, případně bude žádat
německou vládu o další kompenzace.

V roce 2016 získala EPH přes svou firmu Podobný příběh napsal holding ve Francii:
Lausitz Energie (LEAG) zejména díky spo- v roce 2019 nakoupil uhelné elektrárny od
luúčasti PPF Investment veškeré uhelné německé energetické firmy Uniper, která
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se podobně jako Vattenfall rozhodla zbavit uhlí prodejem, nikoliv zavřením. Přestože Francie oficiálně skončila s uhlím už
v roce 2021, Křetínského elektrárnu Émile Huchet se tamní vláda rozhodla znovu
uvést do provozu kvůli válce na Ukrajině,
energetické krizi, vysokým cenám plynu a nejistým dodávkám fosilních paliv
z Ruska. Stejným způsobem uvádí do provozu vyřazenou německou černouhelnou
elektrárnu Mehrum, ačkoliv odškodné za
její předčasné vyřazení z provozu vracet
nemusí.19 Dostali jsme se tak do paradoxní situace — Křetínského EPH vydělává na
energetické krizi, kterou svou činností,
tedy provozováním plynových elektráren,20 pomohla vyvolat.21

ze slovenských daňových poplatníků nejspíše přestanou do Křetínského uhelného
byznysu proudit s očekáváným koncem
těchto elektráren v roce 2023.22

Daniel Křetínský tak patří k největším evropským uhlobaronům: jeho strategií je
zdržovat uzavírání svých elektráren,23 vysávat veřejné rozpočty24 a prodlužovat
konec uhlí25 ve všech zemích působnosti
– při plném vědomí, že byznys plán v rozporu s mezinárodními závazky na ochranu
klimatu povede k oteplení planety o víc
než 1,5 stupně Celsia a s ním k utrpení
a ohrožení života milionů lidí dnes i v budoucnosti. Křetínského byznys plán je doslova nelidskou sázkou na to, že se záměr
světového společenství včas stabilizovat
Na Slovensku EPH spoluvlastní firmu Slo- klima a zachránit planetu před klimaticvenské elektrárne, v jejímž porfoliu provo- kým kolapsem prostě nepodaří uskutečzuje dvě uhelné elektrárny Nováky a Vo- nit.
jany — vše jen díky štědrým dotacím na
spalování uhlí od slovenského státu. Pení-

Energetická charta: koule na noze ochrany klimatu
Energetická charta je mezinárodní úmluva s původním záměrem sjednocení energetického sektoru východního a západního bloku po rozpadu SSSR. Konkrétně nastavuje pravidla pro obchodování s energiemi, investování či řešení sporů mezi státy
a investory — poslední zmiňovaný prvek, soukromé arbitráže, jsou její největší slabinou a silně paralyzují celoevropskou snahu o ochranu klimatu. Tato metoda výrazně nadržuje soukromým korporacím: mohou tak státy žalovat za klimatická opatření
a regulace fosilních paliv. Vznikl paralelní systém soukromé justice absurdně vyčleněný mimo právní stát, který dává korporacím enormní moc vůči demokraticky zvoleným
vládám a veřejnosti. Energetická charta v současnosti prochází debatami o takzvané
„modernizaci” — bez cíle: ekologické organizace v celé Evropě prosazují její zrušení.
K opuštění Energetické charty se už rozhodla Francie, Nizozemsko, Polsko a Španělsko. Itálie ji neuplatňuje už od roku 2016.
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Firma		
Elektrárna		
Stát
Převažující
					
typ paliva
Uhelné				
EPH (United Energy)
Komořany		ČR		uhlí
EPH (elektrárny Opatovice)
Opatovice		ČR		uhlí
EPH (35 %, Plzeňská teplárenská) Plzeňská energetika ELU III ČR		
uhlí
EPH/EnBW (Mibrag)
Lippendorf		
DE - Lužice		
uhlí
EPH (LEAG)		Jänschwalde		DE - Lužice		uhlí
EPH (LEAG)		Boxberg		DE - Lužice		uhlí
EPH (Mibrag)		
Mehrum (stand-by)
DE - Lipsko		
uhlí
EPH (Mibrag)		
Wählitz		
DE - Sasko-Anhaltsko
uhlí
EPH (LEAG)		
Schwarze Pumpe
DE - Lužice		
uhlí
EPH (EP Germany)
Schkopau		
DE - Sasko-Anhaltsko
uhlí
EPH (EP Produzione)
Fiume Santo		Itálie		uhlí
EPH (Slovenské elektrárne)
Vojany I		Slovensko		uhlí
EPH (Slovenské elektrárne)
Nováky		Slovensko		uhlí
EPH (Gazel Energie)
Émile-Huchet 6
Francie		
uhlí
EPH (EP UK Investments)
Kilroot		
Velká Británie
uhlí
				
				
Plynové				
EP Produzione (75 %)
Livorno Ferraris
Itálie		
plyn
EP Produzione
Ostiglia		Itálie		plyn
EP Produzione
Tavazzano e Montanaso Itálie		
plyn
EP Produzione
Trapani		Itálie		plyn
EP Produzione (50 %)
Scandale		Itálie		plyn
EP Langage		
Langage		
Velká Británie
plyn
EP South Humber Bank South Humber Bank
Velká Británie
plyn
EP Ballylumford
Ballylumford		
Velká Británie
plyn
EP Tynagh Energy (80 %) Tynagh Energy
Irsko		
plyn
Gazel Energie
Émile-Huchet 7
Francie		
plyn
Gazel Energie
Émile-Huchet 8
Francie		
plyn
LEAG		
Thyrow (stand-by)
DE - Braniborsko
plyn
LEAG		
Ahrensfelde (stand-by)
DE - Braniborsko
plyn
PZEM		Sloe		Nizozemí		plyn

805
1137
1140
213
814
905
1365
683
384
414
414
150
120
870

				
Biomasa				
EP UK Investments
Lynemouth		
Velká Británie
EP New Energy Italia/LEAG Fusine Energia
Itálie		
EP New Energy Italia
Strongoli		
Itálie		
EP New Energy Italia
Crotone		
Itálie		
Gazel Energie
Provence 4 (Gardanne)
Francie		

405
7
46
27
150

biomasa
biomasa
biomasa
biomasa
biomasa

Kapacita
(MWe)
239
378
274
920
2000
2575
690
37
1600
900
599
220
266
595
665
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Eustream, a.s.
100 %
49 % (a manažerská kontrola)

Slovak Gas Holding
B.V.

SPP Infrastructure, a.s.
51 %

100%

Slovenský plynárenský
priemysel, a.s

J&T Energy Holding,
a.s.

Seattle Holding B.V.

100 %

100 %

Slovenský stát

EPH Gas Holding B.V.

100 %
44 % minus 1 akcie

100 %
31 %

CEI Investments S.à r.l.

J&T Capital Partners,
a.s.

EP Infrastructure, a.s.
69 %

14,14 %

27,23 %

18,31 %

EPIF Investments a.s.

52,76 %

100 %

13,79 %

Jozef Tkáč

Neznámí vlastnící

19,31 %

Ärztliche
Beteiligungsgesellschaft
(Aebg) SA

Energetický a průmyslový
holding, a.s.

CEI Ventures S.à r.l.

Beijing Hanguang
Investment Corporation

State Street
Australia Ltd

Patrik Tkáč

Tiliacordata Limited

27,23 %

Ivan Jakabovič

56 % plus 1
akcie

100 %

China Investment
Corporation (vlastněná
čínským státem)

27,23 %

10,71 %

EP Corporate Group,
a.s.

89,29 %

CEI Investments S.à r.l.
(Daniel Křetínský)

7,442%

Graf. 1: Struktura mateřských firem EUSTREAM v daňových rájích. Zdroj: Deník Referendum

Závislost na plynu
a energetická chudoba:
v hlavní roli EPH
Uhelné aktivity EPH by samy o sobě byly
vážným ohrožením pro celosvětové klima,
Křetínského firma je navíc významným
vlastníkem plynové infrastruktury, v jeho
portfoliu najdeme plynovody dovážející
plyn z Ruska, plynové zásobníky i elektrárny spalující fosilní plyn.26 Z hlediska současného instalovaného výkonu plynových
elektráren patří EPH osmá příčka mezi
evropskými energetickými korporacemi:
infrastrukturu vlastní v Itálii, Francii, Německu, Nizozemí, Velké Británii, Irsku, na
Slovensku a České republice.

du uhličitého z plynu zatím nepatří, bohatě to ovšem vynahrazuje jinak. Zatímco
jiné energetické firmy se chystají dekarbonizovat a postavit svůj byznys na obnovitelných zdrojích, EPH má mezi evropskými energetickými firmami vůbec
největší plány na rozvoj elektráren na
fosilní plyn — chce do roku 2035 vystavět nové plynové elektrárny o kapacitě
necelých 6 GW.28 Report popisující rozvojové plány evropských energetických
firem v plynové infrastruktuře vznikl ještě
před vypuknutím války na Ukrajině, nicméně EPH zatím zásadní změny ve svých
Se svými 7,6 GW27 instalovaného výkonu plánech neoznámila.
k největším evropským producentům oxi-
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Ikonickým příkladem může být italská plynová elektrárna Ostiglia: v březnu 2022,
tedy již po útoku Ruska na Ukrajinu, EPH
oznámila, že navýší kapacitu elektrárny o dalších 800 MW. Proti rozšiřování
elektrárny protestují místní lidé i italské
ekologické organizace.29 Britskou uhelnou elektrárnu Eggborough se holding
snaží přebudovat na plynovou, podobné
plány má s již jednou zmiňovanou německou uhelnou elektrárnou Mehrum.
Nové plynové zdroje chce EPH stavět také
v severoirském Kilrootu a italském Tavazzanu.30
Vzhledem k vysokým cenám plynu a snahám Evropské unie zbavit se závislosti na
ruském plynu EPH možná nebude moci
některé z těchto projektů dokončit. Jak
však ukazujeme na příkladech výše, EPH
je v současnosti hlavním motorem snah
o přechod z uhlí na plyn, který nás může
na dlouhé roky uzamknout v závislosti
na tomto špinavém fosilním palivu.31 Další rozvoj jakékoliv fosilní infrastruktury si
však, pokud máme udržet oteplení planety na snesitelné úrovni, nemůžeme dle

analýz dovolit.32 I tady Křetínský sází proti
naší budoucnosti, přestože ví, k jakým důsledkům pro lidi i planetu jeho rozhodnutí
povedou.
EPH patří k firmám, které vlivem provozování plynových elektráren zapříčinily
současnou energetickou krizi spojenou
s vysokými cenami elektřiny a tepla. Hlavní příčinou vysokých cen energií je totiž
neustále rostoucí cena plynu, a to zejména kvůli válce na Ukrajině.33 Evropa tak
sklízí dlouhé roky přehlíženou závislost na
ruském plynu, z níž Křetínského firma léta
profitovala. A přesto na této krizi vydělává
nemalé peníze: mezi lety 2020 a 2021 firma více než zdvojnásobila své zisky z 211
na 470 miliard korun, v prvním pololetí
roku 2022 pak vydělala 371 miliard korun,
což je o šedesát procent více než za stejné období loni.34 V létě se díky tomu stala
největší tuzemskou firmou.35 Energetická
chudoba a drahota, problémy většiny
lidí v České republice, se pro Daniela
Křetínského staly skvělou příležitostí
pro vydělávání dalších miliard.

Zisky za první pololetí
2022: 371 miliard korun
(možný výdělek za rok
2022: 742 miliard korun
(29,9 miliard eur))

Zisky v roce 2020
211 miliard korun
(8,5 miliard eur)

Zisky v roce 2021
470 miliard korun
(18,9 miliard eur)

Obr. 1: Porovnání zisků z roků 2020, 2021 a prvního pololetí 2022
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Putinův člověk: Jak nás
Křetínského byznys přiklání
k východu
Energetická korporace EPH má význam
i z geopolitického hlediska, právě její
byznys nás v posledních letech pomáhal
orientovat na východ a prohluboval naši
závislost na dováženém plynu z Ruska.
Jak popsali ve svém článku pro Deník Referendum Daniel Kotecký, Gaby Khazalová
a Lucie Čejková, ruský plyn je „slepicí, která Křetínského firmám dlouhé roky snáší
zlatá vejce” — a právě z něj pocházely do
značné míry peníze na další „mrchožroutské” investice v západní Evropě.36 Jedna
z nejvýdělečnějších dceřiných firem EPH,
slovenský EUSTREAM provozující plynovody transportující plyn do Evropy, by
v případě ukončení dodávek ruského plynu přišla o miliardy.
EUSTREAM je největším samostatným dovozcem ruského plynu v Evropě a přitom
klíčovou firmou, která před lety pomohla
Křetínskému vybudovat jeho energetické
impérium.37 EPH musí pro svůj byznys usilovat o strategické přátelství mezi evropskými státy a ruským Gazpromem, se kterým státy uzavírají dlouhodobé kontrakty
na dovoz plynu.38 Pokud někdo dlouhé
roky vydělával na evropské závislosti
na dovozu plynu z Ruska a měl důvod
vystupovat proti plánům na odchod od
fosilních paliv, byla to Křetínského EPH.
Také jí „vděčíme” za to, že i necelý rok
po zahájení Putinovy agrese proti Ukrajině stále ruskému diktátorovi posíláme
každý den miliardy.
Křetínského byznys má vazby také na Čínu,
další autoritářský režim usilující o ekonomický vliv v Evropě. Konkrétně čínský
státní investiční fond China Investment
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Corporation vlastní téměř 20% podíl
v investičním konsorciu CEI Investments,
spoluvlastní tak firmu EP Infrastructure.39
Od roku 2020 si EPH pravidelně půjčuje peníze u čínské banky Bank of China,
přičemž transakce se většinou konají ve
spolupráci s významnými západními bankami.40 Křetínského EPH tak zafungovalo
jako instituce propojující západní i čínský
finanční sektor. Tato role „mostu mezi západem a východem” může být v napjaté
geopolitické situaci pro Evropu ohrožující.
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Systémová korupce:
pochybné dohody s vládami
Obchodní model EPH funguje hlavně díky
nadstandardním vztahům s vládami států.
Některé Křetínského metody je možné považovat za potenciálně korupční jednání
užívané majitelem EPH s cílem získat výhody pro svůj byznys. V České republice
tento způsob fungování zosobňuje postava bývalého premiéra Mirka Topolánka.
Topolánek byl předsedou vlády v letech
2006 až 2009, kdy vznikala a spoluprácí
s polostátní firmou ČEZ zahájila činnost
společnost EPH. Největší česká energetická firma pomohla41 nově vzniklé EPH
koupit společnost MIBRAG těžící a spalující uhlí nedaleko německého Lipska, od
ČEZu odkoupila EPH také vysoce výdělečnou elektrárnu Opatovice. Dle tehdejších
zpráv serveru Aktuálně prodělal ČEZ na
celé transakci zřejmě 76 milionů eur (necelé dvě miliardy korun).42

Nejvýznamnější příklad pochybné spolupráce EPH s veřejným sektorem bychom
našli na Slovensku a souvisí s její akvizicí
ve společnosti EUSTREAM. Dlouhodobě
nejvýdělečnější společnost v Křetínského
portfoliu má praktický monopol na transport ruského plynu přes Slovensko. V roce
2013 se EPH podařilo uzavřít lukrativní
dohodu s vládou tehdejšího slovenského premiéra Roberta Fica: nabyla menšinový podíl ve většinově státním podniku
Slovenský plynárenský priemysel (SPP)
a manažerskou kontrolu47 nad všemi firmami této společnosti. Slovenský stát
poté od EPH odkoupil obchodní část této
firmy, aby si ponechal kontrolu nad prodejem plynu — podle slovenských médií
byla v té době tato část byznysu SPP prodělečná. Jinými slovy, firma EPH se na Slovensku dostala velmi levně ke stabilnímu
zdroji peněz.48 Nevýhodnost této transakDaniel Křetínský první aktiva v energetice ce pro Slovensko zavdává spekulacím —
získal díky lukrativní spolupráci s polo- co z ní měli lidé, kteří ji umožnili?
státní firmou, na kterou měla v té době
podstatný vliv ODS vedená Mirkem To- Činnost EPH i dalších přidružených firem
polánkem. Není proto překvapivé, že po ukazuje, že Daniel Křetínský spíše z vekonci v politice začal Topolánek pracovat řejných rozpočtů čerpá dotace, než aby
pro firmy spadající do holdingu EPH. Ně- něco vracel společnosti zpátky. Firma EP
kolikrát byl předsedou dozorčí rady elek- Investment, založená za účelem kontrotrárny Opatovice, v současnosti je členem lování podílů EPH v dalších podnicích, do
managementu firmy EUSTREAM43 a před- roku 2015 sídlila na Kypru, načež se přesedou výkonné rady Teplárenského sdru- stěhovala do Lucemburska.49 Důvodem je
žení. Podstatným akterém zájmů spolku s největší pravděpodobností nízká daňová
je právě EPH, ve sdružení zastoupená povinnost. Jméno Daniela Křetínského fifirmou Plzeňská teplárenská.44 Vidíme guruje také v kauze uniklých dokumentů
přesný příklad jednání známého jako „otá- o daňových únicích Panama Papers, a to
čecí dveře” (revolving door): politici pře- konkrétně u jeho firmy Wonderful Yacht
cházejí mezi veřejnou a soukromou sféru, Holdings sídlící na britských Panenských
přičemž v obou případech hájí zájmy spe- ostrovech.50 V listopadu 2022 pak šokoval
cifického soukromého aktéra. Organizace českou veřejnou debatu oznámením, že
jako Transparency International45 nebo jeho firma EP Commodities opustí Českou
Corporate Europe Observatory46 tuto republiku, aby se tím vyhnula placení spepraktiku považují za korupční jednání.
ciální válečné daně (windfall tax).51 Není
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proto divu, že za zbylé peníze z nezaplacených daní si Křetínský může dovolit investovat například do koupě zámku Marais ležícího nedaleko Paříže.52
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Graf. 2: Struktura medií pod vlivem Daniela Křetinského.
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Druhý Babiš: Křetínského
mediální impérium ohrožuje
svobodu slova
Po několika letech se Česká republika
vrátila do první dvacítky v prestižním
žebříčku Press Freedom Index, který dávají dohromady Reportéři bez hranic jako
nástroj měřící míru svobody slova ve většině států světa.53 Pro rok 2022 obsadila
dvacáté místo, ačkoliv předchozích pět
let se pohybovala až kolem čtyřicátého
místa. Sestup České republiky v tomto
indexu po roce 2015 dávají jeho autoři
do souvislosti s útoky na veřejnoprávní
média i probíhající oligarchizací médií
a skupováním nejčtenějších titulů bohatými korporacemi. Nejviditelnějším příkladem procesu oligarchizace médií je
Andrej Babiš, bývalý premiér vlastnící jedno z největších tuzemských vydavatelství
MAFRA a nejčtenější lifestylové časopisy
spadající pod Bauer Media.
Zlepšení v roce 2022 pak autoři indexu dávají do souvislostí s prohrou Andreje Babiše v parlamentních volbách
a jeho nižším vlivem na veřejnou politiku
a s úbytkem útoků na veřejnoprávní média. Koncentraci médií v rukou bohatých
však stále považují za nejvýznamnější problém pro svobodu slova v zemi.54 Veřejně
činná osoba Andreje Babiše často zastiňuje majitele EPH — významná média vlastní
a spoluvlastní nejen v České republice,
ale i ve Francii: je tedy důležité začít se
bavit o Křetínského vlivu na podobu debaty o ochraně klimatu a jiných tématech
týkajících se jeho byznysu.
V České republice čítá Křetínského mediální impérium vydavatelství Czech News
Center (CNC), vydává nejčtenější tuzemský deník Blesk, bulvární AHA!, ekonomic-
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ký deník E15, publicistický týdeník Reflex,
rádio Evropa 2 nebo internetový deník
Info.cz.55 Především týdeník Reflex a deník Info.cz prosluli v českém mediálním
prostoru mnoha útoky na snahy Evropské
unie zavádět politiky ochrany klimatu či
přímo na ekologické organizace. Šéfredaktoři obou titulů na svých sociálních
sítích (zejména na Twitteru) často slovně
napadají ochránce klimatu, Evropskou
unii56 i snahy o zavádění politik chránících klima. Michal Půr, šéfredaktor Infa.cz,
běžně označuje ekologické organizace
i Evropskou unii za „zelený Tálibán”,57 vedoucí Reflexu Marek Stoniš zase ochránce
klimatu za „ekoteroristy”.58
Vzhledem k výše řečenému není překvapivé, že v Info.cz má svou vlastní show
bývalý premiér Mirek Topolánek, o jehož
vazbách na Křetínského jsme psali v předchozí kapitole. Také ten na svém Twitteru
často sprostě nadává lidem, kterým záleží
na budoucnosti klimatu a mnohdy i zpochybňuje vědecká fakta o vlivu člověka na
měnící se klima.59
Křetínského média silným napadáním
ohýbají debatu o ochraně klimatu a transformaci energetiky ve prospěch svého
majitele, činnost EPH buď ignorují nebo
vychvalují, kritiku bychom na jejich stránkách takřka nenašli. Klíčovou debatu současnosti tak ovlivňují podobně, jako média Andreje Babiše ohýbají pro bývalého
českého premiéra zásadní otázky v jeho
prospěch. I působení Křetínského médií
by si zasloužilo důslednější pozornost
analytických pracovišť v oblasti mediálních studií, včetně těch akademických.

Lehce odlišná je situace ve Francii, kde je
Daniel Křetínský menšinovým vlastníkem
jednoho z tamních nejznámějších deníků
Le Monde a většinovým vlastníkem časopisu Marianne. Křetínský před nedávnem
získal magazín Usbek & Rica, internetový kanál B Smart a dobré vztahy má také
s deníkem Libération, kterému na konci
září letošního roku půjčil takřka patnáct
milionů eur (cca 340 milionů korun). Ačkoliv tedy není akcionářem Libération,
může svůj vliv uplatňovat jako věřitel.60
Francouzští novináři na oligarchu pohlížejí
kritičtěji a nebojí se vůči němu vymezit.61
Ve francouzské veřejné diskuzi, podstatně kvalitnější co se debaty o vlastnictví
médií týče,62 se od té doby spekuluje
o Křetínského zneužívání médií k prosazování svých zájmů v energetice. Největší kauzu způsobily výpovědi redaktorů
časopisu Marianne, podle kterých měl
přímo oligarcha těsně před francouzskými prezidentskými volbami ovlivnit titulní
stranu ve prospěch francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.63 Rezonovalo
i prokazatelné Křetínského lhaní, když při
nákupu francouzských médií odmítl, že by

byl ve střetu zájmů kvůli svým energetickým plánům. Později vyšlo najevo, že před
prezidentskými volbami v roce 2017 kontaktoval několik politiků ohledně svého
pokusu o kapitálový vstup do francouzské
energetické firmy EDF.64
Mediální aktivity Daniela Křetínského
v České republice i ve Francii zapadají
do jeho snahy ovlivňovat veřejnou diskuzi ve svůj prospěch. Právě stále větší vliv
na podobu veřejné diskuze v klíčových
zemích je jedním z předpokladů úspěchů
obchodního modelu EPH. Mediální impérium majitele EPH se snaží zpomalit
politiku ochrany klimatu a prosadit své
zájmy. Tyto snahy je třeba dát do souvislosti s širší historií ovlivňování debaty
o klimatické krizi fosilním průmyslem,65
který nejpozději od osmdesátých let
soustavně investuje do agendy popírání klimatické krize, šíření dezinformací
o klimatu a zdržování potřebných opatření. V české debatě o klimatu zůstává
toto systematické ohýbání diskurzu jedním z nejbohatších Čechů, jehož zájmy
jsou v přímém rozporu s ochranou klimatu,66 zatím skoro nereflektováno.

Křetínský a fotbal
Daniel Křetínský není jen fanouškem fosilních paliv, neudržitelného nakládání s biomasou a zakládání skládek, ale také fotbalu. Peníze do něj investuje po vzoru dalších
oligarchů: v České republice vlastní tradiční klub Sparta Praha a v listopadu roku 2021
koupil v Anglii třetinový podíl v klubu West Ham United. Skrze fotbal se Křetínský snaží
pěstovat svůj obraz přívětivého oligarchy, kterému záleží na lidech. Ve fotbale i v ekonomice však platí, že lepší je bez oligarchů.
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Křetínského biomasakr:
světové lesy mizí v pecích EPH
Menší část byznysu EPH zaujímají i elektrárny spalující či spoluspalující biomasu.
Biomasa je teoreticky obnovitelným zdrojem — spalování může být ekologicky prospěšné, pokud se biomasa získává citlivě
vůči přírodě, aby se její zdroje zvládaly
obnovit a nebyly využívány neudržitelně.
Biomasa má ale mnohdy v součtu větší
emise než uhlí, jelikož spalováním zdravých stromů se vypouští emise a zároveň
se ničí lesy, které mohou emise absorbovat.67
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Příkladem takové praxe je velký průmyslový byznys s biomasou. Ten na světových lesích páchá doslova „biomasakr”,
jak praxi plošného kácení lesů kvůli dřevu na energetické spalování pojmenovala
úspěšná stejnojmenná kampaň slovenských ochránců přírody. Špatně nastavené dotace na podporu biomasy vedly na
Slovensku k rozsáhlému kácení vzácných
lesů východního Slovenska pro účely výroby elektřiny a tepla a zákonitě vyvolaly
odpor environmentálních organizací.68

Vůbec největší objemy biomasy se tehdy Namísto přebytkového dřeva tak Křetínspalovaly ve zmiňované elektrárně Vojany ský v některých svých elektrárnách (často
(tehdy ještě mimo vlastnictví EPH).69
za peníze daňových poplatníků) spaluje
zdravé lesy a přispívá tím k prohlubováDle studií Corporate Europe Observatory ní klimatické krize. Biomasakr světových
a Global Health Advocates současné na- lesů v budoucnu rozšíří i do dalších států:
stavení pravidel Evropské unie pro vyplá- plánovaná jsou využití v italské elektrárně
cení dotací podporuje kácení lesů v Evro- Fiume Santo, české teplárně Komořany či
pě i na celém světě.70 Investigativa New elektrárně Opatovice.
York Times prokázala, že kvůli špatně nastaveným dotacím na podporu spalování Za pro tuto otázku zásadní považujeme
biomasy těžaři hromadně kácí například poznatky studie ochranářské organizace
v rumunských chráněných lesích.71
FERN, kterou jsme přeložili a vydali v češtině.73 Spalování biomasy pomáhá EPH
Křetínského EPH právě těchto nedostatků skrývat emise CO2 pomocí kreativního
evropských pravidel využívá a neudržitel- uhlíkového účetnictví. Evropská unie klané nakládání s biomasou podporuje. Pří- sifikuje biomasu jako uhlíkově neutrální
kladem může být britská elektrárna Lyne- zdroj, a tudíž se nezapočítává do systému
mouth (ve vlastnictví EPH od roku 2016): obchodování s emisními povolenkami.
zařízení přebudované z uhlí na biomasu Studie odhaduje, že EPH letos spálí více
spaluje dřevěné pelety od americké spo- než čtyři miliony tun dřeva, což by zvýšilo
lečnosti Enviva zapojené do rozsáhlého množství vypuštěných emisí CO2 v letoškácení zdravých stromů v Severní Karolí- ním roce o šest milionů tun. EPH uvádí, že
ně a Georgii.72 EPH na Lynemouth pobírá v roce 2021 vypustila 21 milionů tun emisí.
dotace od britské vlády, v roce 2020 činily Ukazuje se, že spalováním biomasy EPH
195 milionů liber.
zakrývá čtvrtinu svých deklarovaných
emisí.

Skládkař a spalovač odpadů:
neudržitelné nakládání se
zdroji v Křetínského zájmu
Ve stínu klimaticky škodlivých aktivit firem
Daniela Křetínského stojí vliv na životní
prostředí skrze nakládání s odpady: jako
jeden z hlavních akcionářů největší české
odpadové firmy AVE CZ vlastní necelých
třicet procent akcií. Většinu dalších akcií
pak přes nepřehlednou strukturu firem
sídlících v daňové skrýši na Kypru vlastní
lidé napojení právě na čtvrtého nejbohatšího Čecha.74

AVE CZ je jednou z největších českých
firem provozující skládky a vlastní konkrétně osm velkých skládek převážně ve
Středočeském kraji.75 Skládkování je nejšpinavější způsob nakládání s odpady,
avšak také nejlevnější a nejvýdělečnější.
Česká republika v tomto směru patří k nejhorším státům Evropské unie, jelikož na
skládkách u nás končí téměř polovina veškerého odpadu. Evropská komise přitom
stanovila pro nakládání s odpady jasné
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cíle: do roku 2025 bychom měli recyklovat 55 %, do roku 2030 o pět procent více
a v roce 2035 bychom měli recyklovat až
65 % veškerého komunálního odpadu, na
skládkách by do stejného roku mělo končit maximálně 10 % veškerého odpadu.76
Ke splnění těchto požadavků máme stále
daleko.
Evropská unie pro nakládání s odpady připravila hierarchii s výraznými poplatky za
skládkování. Jak ale ukazují důkazy, AVE
CZ se nejspíše těmto pravidlům dlouhodobě vyhýbá a poplatky úmyslně neplatí. Od srpna letošního roku proto firmu
trestně stíhá policie — dle detektivů AVE
CZ tímto konáním roky systematicky okrádala česká města i stát o 3,7 miliardy korun.77 Přitom poplatky jsou jedním z hlavních nástrojů, které mají sloužit k omezení
skládkování v celé Evropě a přechodu na
oběhovou ekonomiku.
Recyklování se v České republice nedaří
zejména kvůli vlivu velkých firem, klíčovou roli hraje právě AVE CZ napojená na
Daniela Křetínského. Za vlády Andreje Babiše prošel zákon znemožňující městům,
obcím i státním úřadům zpětné vymáhání

poplatků, který nápadně pomáhá zlegalizovat do té doby nezákonný postup společnosti AVE CZ. Proti zákonu se postavilo dvacet senátorů a příslušné paragrafy
napadlo u Ústavního soudu, který o věci
dosud nerozhodl.78
Nekalé praktiky ve skládkovém byznyse
nejsou jedinou kauzou související s odpadovým byznysem Daniela Křetínského. Druhou nejhorší možností nakládání
s odpady je spalování, rovněž v portfoliu
AVE CZ: vlastní spalovnu v Kralupech nad
Vltavou a přes deset let se přes mohutný odpor místních, okolních obcí i krajského města snaží postavit spalovnu nebezpečného odpadu nedaleko Pardubic
v Rybitví.79 V minulosti AVE CZ nezískalo
potřebná povolení, s novým plánem se
od letošního února pokouší celý projekt
oživit.80
Spalovny plánuje Křetínský stavět i v zahraničí, konkrétně u německé hnědouhelné elektrárny Jänschwalde a v Británii
u elektrárny South Humber Bank.81 Počínání AVE CZ tak jen dále ilustruje fungování Křetínského byznysu.

Křetínský a podpora Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Byznys Daniela Křetínského je krom jednostranně výhodné spolupráce se státy založen na vztahu s akademickým světem. EPH totiž sponzoruje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde Křetínský vystudoval. Nejedná se pouze o poskytování
finančních darů, zaměstnanci EPH na fakultě pravidelně vyučují a studenti do firmy
často chodí na stáže. Ačkoliv se proti této spolupráci ohradili někteří zaměstnanci
fakulty i studenti a studentky, kooperace mezi energetickou firmou a akademií pokračuje již čtvrtým rokem. Daniel Křetínský si tak buduje základnu pro svůj právnický tým
a využívá akademické prostředí ve svůj prospěch.
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Z uhlobarona solárním baronem: transformace v zájmu
lidí a planety, nebo korporací?
Stejně jako většina fosilních korporací
i EPH ve svých PR aktivitách lakuje svůj
byznys „nazeleno” a navzdory svým klimaticky destruktivním aktivitám a plánům
se vydává za partnera pro transformaci
k bezuhlíkové energetice a součást řešení klimatické krize. V srpnu 2021 holding
oznámil, že skončí se spalováním uhlí. Ve
skutečnosti se za tím však skrývala zásadní klička — s výjimkou Německa, kde se
nalézá většina jeho uhelných aktiv, tam
plánuje uhlí spalovat i nadále až do zmiňovaného roku 2038, hrubě v rozporu
s evropskými i světovými cílí ochrany klimatu.82

staty strategie: dekarbonizaci zdržovat a
usilovat o to, aby neohrozila nejvýznamnější (a pro planetu totálně destruktivní)
obchod celého holdingu.

Současně zdržovat odstavování fosilních
zdrojů a snaha se vytěžit maximum z těch
nových jsou pro velké fosilní korporace
v dnešních proměnách energetiky typické, stejně se dnes chová například Shell.86
Problematičnost chování lze pozorovat
nejen v tom, že nevede k dostatečně
rychlé dekarbonizaci v souladu s mezinárodními klimatickými cíli, což by koalici
fosilních korporací a mezinárodních bank
ztratilo biliony dolarů.87 Mocenské subjekV návaznosti na to byl letos vyhlášen vág- ty díky této taktice též významně udržují
ní cíl holdingu „být do roku 2050 uhlíko- svou kontrolu a postavení na úkor celé
vě neutrální”.83 Paralelně se zmiňovanými společnosti i přírody.
plány do té doby investovat do dalšího
rozvoje špinavé infrastruktury pak rovněž Při investicích do obnovitelných zdrozveřejnil záměr investovat do obnovitel- jů pod kontrolou fosilního kapitálu se
ných zdrojů. Nejvíce (až 7 GW kapacity) se z uhlobaronů stávají baroni solární, ale
údajně chystá v německé Lužici postavit nerovná struktura trhu ovládaného olijeho zmiňovaná dceřiná společnost LE- gopolem několika soukromých aktérů zaAG.84 Jak tato prohlášení a investice fosil- měřených na maximalizaci zisku zůstává.
ního molochu do čistých zdrojů chápat? Místo aby z nových technologií a jejich
Pod povrchem „zelené” rétoriky je třeba potenciálu pro decentralizaci a demokravidět součást zmiňovaného chování „mr- tizaci energetiky těžily domácnosti, obce,
chožrouta — fosilní hyeny”.
či regiony a posilovaly tak svou energetickou nezávislost, podléhají jako spotřebiteEPH investuje do obnovitelných zdrojů, lé i nadále dominanci obřích extraktivních
protože je to jeden z dalších způsobů, jak aktérů. Silnou koncentraci moci soukrozískat veřejné peníze a zajistit si kontrolu mých aktérů dnes mnozí analytici označubudoucího trhu. Nenahrazuje jimi ovšem jí jako hlavní příčinu aktuálních krizí.88
svůj fosilní byznys, naopak, plánuje i jeho
expanzi: proto jsou dekarbonizační plány Model dekarbonizace založený na dotavyhodnocovány jako vůbec nejhorší mezi cích velkým extraktivním aktérům se zisvelkými evropskými energetickými spo- kem jako ústředním motivem fungování
lečnostmi.85 Greenwashingové investice pak selhává jako takový: není schopen
především zajišťují ideologické krytí pod- zajistit dostatečnou míru investic do čisté
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energetiky, natož do infrastruktury přenosových sítí a akumulace potřebných pro
spravedlivou transformaci.89 Obnovitelné
zdroje v rukou menších aktérů, domácností, obcí, malých a středních firem pak
nezvládají fosilním oligopolům účinně
konkurovat, protože giganti mohou účinně využívat své moci na trzích i vlivu na
stát a úřednické aparáty k udržení své
kontroly nad systémem.90

K takové změně jsou nutné energetický
systém vysvobodit zpod kontroly extraktivních aktérů a obnovit veřejnou kontrolu
nad energetikou jako strategickým odvětvím: ať už skrze její demokratizaci a decentralizaci do rukou domácností, komunit a obcí nebo skrze převod energetické
infrastruktury zpět do vlastnictví státu.91

Kdo je platí? Finanční
instituce drží fosilní kapitál
nad vodou
Ve světě finančních institucí se EPH i další
Křetínského firmy dosud těší přízni. Spolupracovat se s ní neštítí významné evropské bankovní instituce i banky z východu.
Oproti firmám jako je Sev.en Energy nebo
ČEZ nemá EPH dosud problém sehnat
pro svá špinavá aktiva pojištění.92 Pokud

máme předejít nejhorším dopadům klimatické krize, potřebujeme, aby finanční instituce přestaly podporovat uhelné
elektrárny EPH a odmítly se podílet na
plánovaném rozvoji plynové infrastruktury, spalování odpadu, neudržitelném
nakládání s biomasou a dalších neetických aktivitách Křetínského firem.

Banky mají EPH v oblibě…
Firma EPH může prosperovat díky výhodné spolupráci s finančními institucemi.
Banky nevnímají byznys Daniela Křetínského jako hrozbu pro klima, a proto se
nezdráhají půjčovat mu nemalé sumy
peněz. Ikonickým příkladem takové spolupráce mezi bankami a EPH je půjčka
z ledna roku 2020, kdy konsorcium bank
půjčilo EP Infrastructure spadající pod
tuto firmu až 800 milionů eur (cca 19,5
miliardy korun) na provoz.

Dle organizace Bank Track se kromě dříve
zmíněné Bank of China (90 milionů eur)
transakce zúčastnily i české banky: nejvýznamnější roli hrála UniCredit Bank (75
milionů eur), Komerční banka patřící pod
Société Générale (65 milionů eur), ČSOB
patřící belgické KBC (55 milionů eur)
nebo Česká spořitelna spadající pod Erste
Group (16 milionů eur). Půjčku podpořily
slovenské banky, Slovenská spořitelna
z Erste Group (49 milionů eur), Tatra banka spadající pod Raiffeisenbank (17 milionů eur) a další západní banky této skupiny: HSBC, Commerzbank nebo ING.93
Situace se opakovala o rok později v dubnu 2021, kdy konsorcium bank poskytlo
firmám EPH ještě velkorysejší provozní
půjčku v hodnotě 1 miliardy eur (přibližně 26 miliard korun). Klíčovou roli hrála
UniCredit Bank a česká Komerční banka:94
v online diskuzi s oficiálním twitterovým
účtem95 instituce obhajovala tuto transakci poukázáním na to, že EPH dle závazků skupiny SG není uhelnou společností,
tj. půjčka neskončí v uhelném průmyslu.
Analýza Anthropocene Fixed Income Institute nicméně dokazuje přesný opak:
přesně v uhelném byznysu skončily pe-
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níze dubnové půjčky, celkově částka mj. Přestože EPH patří k největším uhelným
pomohla rozvoji plynové infrastruktury firmám v Evropě a má největší plány na
provozované firmami EPH.96
rozvoj plynové infrastruktury ze všech
evropských energetických firem, těší se
Data BankTracku ukazují, že EPH spo- přízni právě u bank často volajících po
lupracuje s bankami Société Générale ochraně klimatu s „dodržovanými” zá(Komerční banka), Erste Group (Česká vazky ohledně podpory uhlí a fosilního
spořitelna) a UniCredit Bank dlouhodobě průmyslu. Holding navíc svou činností
a jejich podpora je vytrvalá.97 Z českých propojuje západní a východní kapitál,
bank v menším měřítku podpořila byznys a na evropském trhu tak pomáhá etabloEPH také J&T BANKA, která pomohla této vat bankovní instituce z autoritářské Číny.
firmě upsat dluhopisy o hodnotě přesahu- Pokud chce být finanční kapitál vnímán
jící miliardu korun.98
jako orgán opravdu podporující ochranu
klimatu, musí spolupráci s EPH i dalšími
firmami Daniela Křetínského ukončit.

EPH
Banky operující v ČR,
které spolupracují
s EPH:

Další světové banky
podporující EPH

Dlouhodobí partneři EPH:

Menší sponzoři EPH:

Komerční banka
(Société Générale)

J&T BANKA

UniCredit Bank

Raiffeisen bank

Česká spořitelna
(Erste Group)

ČSOB (KBC)

Bank of China

Tatra Banka

Slovenská spořitelna

HSBC

Commerzbank

ING

Credit Suisse AG

SMBC Bank EU

Citibank Europe

Graf. 3: Finanční instituce navázané na EPH
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Pojišťovny, které
v minulosti spolupracovaly
s EPH:

Generali
Kooperativa (Vienna
Insurance Group)

Allianz

…a ani pojišťovny dosud ruce pryč Tři výše zmíněné pojišťovny jsme opakovaně (naposledy na jaře 2022) oslovili
nedávají
U propojení mezi pojišťovnami a EPH není
spojení tak jasné jako v případě bank
s dobře zmapovanými transakcemi. EP
Energy, jedna z dceřiných společností
EPH, ještě v roce 2017 rutinně zveřejňovala ve svých výročních zprávách své hlavní
pojišťovatele: Generali a Allianz (v dalších
výročních zprávách záhadně podobnou
informaci nenajdeme).99 V roce 2020 Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna
Insurance Group (v České republice Kooperativa a ČPP), pro české internetové
médium Euro.cz uvedla, že EPH patří mezi
klienty této pojišťovny.100 Minimálně tři
nadnárodní pojišťovny operující v zemích
s významným podílem byznysu EPH tedy
v nedávné minulosti pojišťovaly byznys
Daniela Křetínského.

s dotazem, zda EPH nebo přidruženým
firmám poskytují pojištění. Pouze Allianz
odpověděla, že projekty společnosti ve
svém lokálním portfoliu nemá — německá
společnost podle svých slov nepojišťuje
projekty EPH v České republice — o jiných
zemích informace nemáme. Generali
a Kooperativa nám oznámily, že neposkytují informace o právnických osobách, se
kterými spolupracují. Jinými slovy: jejich
spolupráce s EPH pravděpodobně pokračuje jako doposud: business as usual. Hypotézu podporuje fakt, že všechny
tři výše zmíněné pojišťovny po úspěšné
kampani české koalice Zastavme špinavé
prachy v roce 2021 oznámily konec spolupráce na uhelných projektech s firmami
Sev.en Energy a ČEZ – o EPH ovšem nepadlo ani slovo.

Energetický a průmyslový
holding je třeba zastavit
EPH ztělesňuje ukázkový příklad oligarchizace společnosti doslova prostupující
napříč západními demokraciemi: ilustruje, jak tato koncentrace vlivu v rukou stále
užší elity ohrožuje zdraví společnosti, demokracie i planety. Velké firmy prorůstají
státními aparáty, ohýbají pravidla ve svůj
prospěch a přispívají k nárůstu nerovností
i ekologické devastaci. Uchvácení států
mocí fosilního kapitálu podvrací schopnost demokracií účinně reagovat na existenciální výzvu 21. století — klimatickou
krizi — v rozhodující dekádě.

v ekonomice i proti jejich vůli: zásadní
úkol pro opravdu demokratickou politiku.
Níže proto navrhujeme konkrétní politická opatření na evropské i národní úrovni
potřebná pro omezení vlivu EPH i jiných
fosilních korporací v energetice i politice:
jejich výčet jistě není vyčerpávající, nicméně mohou být návodem k prosazování
politik za účelem omezení vlivu fosilního
kapitálu na klimatickou politiku i demokracii.

Narůstající koncentrace bohatství a moci
v rukou hrstky lidí ohrožuje naši svobodu
i přežití. Výzvy dneška není možné vyřešit
bez jasného postavení se jejím viníkům.
Vliv oligarchických skupin je třeba zásadně omezit a prosadit potřebné změny
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Evropské politiky
1. Ukončení dovozu plynu z Ruska
4. Vypovězení Energetické charty
Energetická charta kvůli mechanisa urychlení energetické transformace
mu mezinárodních arbitráží funguje
Jedním z prvních kroků musí být zákaz
jako ochránkyně fosilního průmyslu.103
dovozu všech fosilních paliv z Ruska:
I EPH využívá jejích mechanismů ke
z plynu a ropy platí Vladimír Putin svou
zpomalování konce uhlí a plynu. Celá
invazi na Ukrajinu. Zákaz dovozu plynu
EU musí z Energetické charty vystouby oslabil Putinovo Rusko i zisky EPH,
pit a arbitráže jako legitimní legislativkterá na jeho transportu do Evropy
ní postup co nejdříve zneplatnit.
stabilně vydělává. Zásadní je pak důsledná aplikace balíčku RePower Europe, který má Evropu zbavit závislosti 5. Ukončení podpory fosilního plynu
a neudržitelné biomasy
na fosilních palivech z Ruska a urychlit
V návrhu taxonomie udržitelných fienergetickou transformaci: zejména
nancí stále přetrvává podpora pro něje potřeba tlačit na co nejrychlejší rozkteré plynové projekty, což může podvoj obnovitelných zdrojů a zateplování
nítit další rozvoj plynové infrastruktury
domů. Taková opatření mohou velice
včetně podnikání EPH. Vyřazení plynu
rychle nahradit končící fosilní paliva.
z evropských pravidel je nutným kro2. Zákaz fosilního lobbingu a reklamy
kem ve jménu urychlení energetické
transformace, stejně jako změna deLobbování velkých firem je jednou
finice udržitelné biomasy, aby dotace
z hlavních příčin selhání ambiciózpro její spalování nedostávaly firmy
ních politik na ochranu klimatu EU.
spalující zdravé stromy. Biomasa by
Jak ukazují analýzy Corporate Euroobecně neměla být posuzována jako
pe Observatory, klimatická politika je
uhlíkově neutrální zdroj, její emise by
v současnosti hlavním cílem lobbistů
měly být započítávány do cen emisvelkých firem.101 Pro záchranu planeních povolenek: ukončíme tak praxi
ty zůstává žádoucí zakázat lobbování
zakrývání skutečných emisí skrze spove prospěch fosilních paliv a omezit
luspalování biomasy s fosilními palivy.
i moc korporací podobných EPH. Ničit
klima prostě nemá být veřejně propagovaný byznys: u vysoce škodlivého 6. Konec liberalizace trhů a podpora
veřejného vlastnictví
fosilního průmyslu musíme omezit
Evropská unie by měla přestat podpomožnost ovlivňovat veřejnou debatu
rovat privatizace, deregulace a liberareklamou.102
lizace energetických trhů: neoliberální
politiky nesplnily proklamované cíle,
3. Boj proti daňovým skrýším
místo decentralizace tržního proZdrojem zisků EPH je vyhýbání se plastředí a poklesu cen koncentrovaly
cení daní přes daňové skrýše: státům
vlastnictví v rukou oligopolních firem
chybí k urychlení spravedlivé transa zapříčinily masivní růst cen na úkor
formace mj. peníze a oligarchové vespotřebitelů. Stojíme za podporou vesele upevňují moc. Celoevropský boj
řejného vlastnictví sítí a další klíčové
proti daňovým skrýším považujeme za
infrastruktury na obecní i státní úrovni
zásadní v boji za oslabení oligarchie
— ideální začátek k rychlejší dekarboa zajištění dostatečných příjmů zasanizaci a dostupnějším cenám pro spoženým občanům Evropské unie
třebitele.104
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Národní politiky
forem vlastnictví lidé získají možnost
1. Ukončení všech dotací fosilnímu
energetické soběstačnosti: esenciální
průmyslu
kontrola oligarchů nad sektorem bude
Byznys EPH beze všeho spolehá na
oslabena a spotřebitelé nebudou dovýhodnou spolupráci s národními stáplácet na závislost na obřích fosilních
ty: kompenzace za uzavírání uhelných
korporacích.106
elektráren, daňové úlevy, výhodné
půjčky nebo přímé dotace na spalování fosilních paliv. Veškerou součinnost 5. Energie jako právo, ne předmět
spekulací
s celým fosilním průmyslem je potřeSpolečnost reálně reflektující neba zrušit a peníze nasměřovat do čisté
rovnosti a klimatickou změnu musí
ekonomiky.
energie začít pojímat jako základní
2. Omezení vlivu oligarchů na média
potřebu, která má být v dostatečném
základním množství dostupná všem
Vlastnictví médií oligarchy deformuje
lidem bez rozdílu. Nabízí se několik
veřejnou debatu a ohrožuje svobov současné době již praktikovaných
du slova. Potřebujeme zavést politiky
opatření: například extrakce šílených
s cílem snížení tohoto vlivu: agendy
zisků ze systému regulací cen a socipostihující střety zájmů nebo zákazy
ální tarify.107
vlastnictví médií osobami a firmami
s významným ekonomickým či politickým zájmem v zemi.
6. Návrat klíčové energetické
infrastruktury do veřejných rukou
3. Uhlíková daň a dividenda
Energetická i klimatická krize jsou
důsledkem selhání politiky privatizaNičit klima nesmí být výnosný byznys.
ce a proměny strategických odvětví
Celoevropské zpoplatnění emisí CO2
v trhy podřízené primátu zisku. Tváří
nezbytně doplníme domácími uhlíkov tvář neetickému jednání řady nejen
vými daněmi, které zahrnou i sektory
energetických firem nabývá na síle
dnes systémem povolenek nepokryté.
opačný trend, tedy návrat klíčové inAby fosilní byznys nepřenášel náklady
frastruktury do veřejného vlastnictví
na spotřebitele, je nutné spojit zpo— ať už prostřednictvím výkupu, nebo
platnění uhlíku se systémem tzv. uhvyvlastnění ve veřejném zájmu. Konlíkové dividendy a přinejmenším část
cept soukromého vlastnictví nesmí
této sumy vyplatit lidem jako plošný
zastavit řešení klimatické krize: klíčové
bonus ve formě slevy na daních či
elektrárny, ale především přenosové
nákladech za energie. Náklady na
a distribuční sítě lze vrátit do veřejné
transformaci nejvíce ponesou největší
správy: tzv. remunicipalizace se týká
znečišťovatelé a ne obyčejní spotřebizejména bývalých městských podnitelé.105
ků a sítí. Větší role veřejného sektoru
v energetice může pomoci dekarboni4. Rozvoj obnovitelné energie v rukou
zaci a ve výsledku i zvládnutí energedomácností, obcí a komunit
tické krize a zajištění dostupné enerJednotlivé státy musí investovat
gie pro spotřebitele.108
do rychlého rozvoje obnovitelných
zdrojů ve vlastnictví obcí, malých
a středních firem, komunit a družstev.
Díky rychlému rozvoji čistých zdrojů
energie a podpory diverzifikovaných
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Závěr: firmy jako EPH musí
padnout
Vliv skupiny EPH na klimatickou politiku,
dostupnost energií i kvalitu demokracie
v celé Evropě zůstával v minulých letech
do značné míry mimo pozornost veřejnosti médií zaměřujících se na oligopol
pouze v dílčích kauzách. Celkový obraz
impéria čtvrtého nejbohatšího Čecha byl
skryt: v evropském měřítku nespojené
dílky jednotlivých kauz v různých zemích,
v českém kontextu celoevropský rozměr
problému s názvem Energetický a průmyslový holding.

podářství do sféry demokratické politiky.
Jak zdůrazňuje Shell must fall: Shell, EPH
a obecně extraktivní korporace, zakládající svůj byznys na maximalizaci zisku na
úkor lidí i přírody, nemohou být součástí
udržitelné a demokratické budoucnosti:
takové firmy „musí padnout”, opravdově
funkční demokracie se musí všemi dostupnými prostředky zbavit jejich moci,
rozložit je a transformovat se směrem k
systémům založeným na zcela jiných principech.109

Pokusili jsme se tento obraz vykreslit
v jeho celistvosti a označit rostoucí moc
EPH za významnou hrozbu pro budoucnost evropské klimatické politiky, sociální spravedlnosti i demokracie. Zaměřit se na EPH dává smysl i pro konkrétní
ilustraci operací oligarchických struktur
a jejich ovlivňování veřejné politiky států
i Evropské unie obecně. Ukazuje, že problém oligarchie se neomezuje jen na Andreje Babiše. Zobrazuje i pokrytectví bank
a pojišťoven — tváří se jako součást snahy
o konec fosilních paliv, zároveň však spolupracují s molochem ohrožujícím naší
společnou budoucnost. Zájmy EPH se
v aktuální situaci staly jednou z hlavních
překážek evropské klimatické politiky
s naléhavou potřebou zviditelnění.

Doufáme, že tento report bude příspěvkem do širší debaty o nadměrném vlivu
oligarchických struktur a nezodpovědných ekonomických elit nad našimi životy a také zárodkem další politické práce,
která se bude moci velkých korporací
a kapitálu stavět na odpor.

Inherentně propojeným problémům — narůstající ekonomické nerovnosti, devastaci planety a krizi demokracie — nelze čelit,
pokud se nepostavíme na odpor jejich viníkům: obřím korporacím včetně EPH Daniela Křetínského. K omezení jejich vlivu
potřebujeme začít dělat odvážné politické kroky. Vytvoření sociálně a ekologicky
spravedlivější ekonomiky není představitelné bez omezení moci kapitálu a návratu klíčových rozhodnutí o směřování hos-
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O Re-setu
Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci je česká organizace, která
výzkumem, vzděláváním a prací s veřejností podporuje snahy o udržitelnější a spravedlivější společnost. Promýšlíme a popularizujeme koncepty pro sociální, ekologickou a demokratickou ekonomiku, zkoumáme příčiny sociálních a ekologických problémů a hledáme řešení.
Podporujeme iniciativy zdola a spolupracujeme se sociálními hnutími, která usiluj
o dobrý život pro všechny v různých oblastech. Pomáháme lidem se organizovat
a společně prosazovat své zájmy. Jsme součástí kampaně Europe Beyond Coal (Evropa bez uhlí) a v programu Klimatická spravedlnost výzkumem a organizováním podporujeme rychlý konec těžby a spalování uhlí i dalších fosilních paliv a přechod k nové
energetice založené na decentralizovaných, demokraticky kontrolovaných obnovitelných zdrojích.
www.re-set.cz
info@re-set.cz

O kampani
,,Zastavme špinavé prachy”
Zastavme špinavé prachy je různorodá koalice občanských organizací, které usilují
o rychlé a spravedlivé řešení klimatické krize. Naším cílem je upozorňovat na příčiny
změn klimatu a aktivně vystupovat proti institucím, které se na devastaci planety podílejí. Jsme součástí mezinárodního hnutí, které usiluje o přesměrování financí z fosilního průmyslu směrem k ekonomice budoucnosti založené na udržitelnosti a spravedlnosti. Požadujeme aby banky, pojišťovny a investiční fondy neprodleně přestaly
podporovat fosilní průmysl a přesměrovaly peníze do čistých obnovitelných zdrojů
energie.

www.spinaveprachy.cz
info@spinaveprachy.cz
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Tiráž
Report Fosilní hyena: Jak EPH Daniela Křetínského ničí klima, profituje z energetické
chudoby a ohrožuje demokracii
Autor textu: Radek Kubala
Editoři: Josef Patočka
Překlady: Petra Jelínková
Grafika: von Saten
Sazba: Kateřina Holá
Korektura: Jiří Šimčík
Fotografie: Karolína Poláčková a Petr Zewlakk Vrabec
ISBN: 978-80-908615-4-1

Report vznikl v rámci projektu De-insuring of coal and gas industry while developing
the climate movement in the Czech republic, podpořeného European Climate Foundation a Sunrise Project. Projekt se soustředí na finanční sektor a jeho roli v prohlubování klimatické krize. Jeho cílem je odhalit roli finančních institucí – především
pojišťoven, ale i bank či investičních fondů – v podpoře fosilního průmyslu, jehož obchodní model je neslučitelný s cíli Pařížské dohody a rychlým a spravedlivým řešením klimatické krize. Bude rozvíjet popularizační aktivity a veřejné kampaně, směřující
k odstřižení fosilních firem od zdrojů financování, pojištění, a investic – a současně
podporovat rozvoj klimatického hnutí prostřednictvím vzdělávání, budování kapacit
a přenosu zkušeností.

Chcete nám pomoci? Staňte se naším dárcem a podpořte nás svým příspěvkem na
www.re-set.cz/daruj
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