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Oligarcha, uhlobaron, plynová hrozba, skládkař, spalovač lesů či mediální magnát. Takovými
slovy označuje byznys Daniela Křetínského nový report s názvem Fosilní hyena: Jak EPH
Daniela Křetínského ničí klima, profituje z energetické chudoby a ohrožuje demokracii
vydaný organizací Re-set: platforma pro sociálně ekologickou transformaci. Report je
snahou uceleně zachytit škodlivé aspekty byznysu Daniela Křetínského a jeho firem. [1]

“Jen v emisích z uhlí má firma EPH Daniela Křetínského větší emise než celé Finsko. Navíc
má největší plány na rozvoj plynu ze všech evropských energetických firem. Ačkoliv se EPH
snaží vykreslit jako podporovatel ekologické transformace, ve skutečnosti přechod na čisté
zdroje energie brzdí. Styl jeho byznysu jsme nazvali fosilním hyenismem, jelikož žije z
odumírajícího fosilního byznysu,” uvedl Radek Kubala, výzkumník platformy Re-set a autor
reportu.

Report se nezabývá pouze fosilní částí firmy EPH, ale také i ostatními aspekty Křetínského
podnikání. Popisuje podivné dohody mezi EPH a vládou České republiky či Slovenska, jeho
odpadový byznys, riziko spojení s PPF či neudržitelné nakládání s biomasou. Za hrozbu pro
demokracii považuje také vlastnictví médií ze strany Křetínského firem, a to jak v České
republice, tak ve Francii.

“O riziku vlastnictví médií oligarchy se v České republice hodně mluvilo v souvislosti s
Andrejem Babišem. Naší pozornosti však uniká, že hrozbou pro svobodu slova i vyhlídky
demokracie je i vlastnění médií dalšími oligarchy. Klíčoví lidé v Křetínského médiích útočí na
klimatickou politiku a ve veřejné debatě podporují zájmy svého majitele,” dodává Kubala.

Předposlední kapitola popisuje také propojení mezi finančními institucemi a EPH. Jmenuje
konkrétní banky a pojišťovny, které v minulosti úzce spolupracovaly s firmou EPH a tudíž jí i
pomáhají držet fosilní byznys při životě. Úplně poslední kapitola potom nastiňuje politická
řešení, kterými je možné moc EPH i další fosilní oligarchie omezit.

“Smyslem reportu je rozproudit diskuzi o příliš velké moci velkých energetických firem. EPH
podle nás vyrostla do takové velikosti, že je ohrožením pro budoucnost klimatu i demokracie.
Na tuto firmu se proto chceme zaměřit v příštím roce důkladněji. Budeme po bankách a
pojišťovnách požadovat, aby s touto firmou přestaly spolupracovat. Po politicích budeme
žádat řešení klimatické krize,” uzavřel Kubala.
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[1] Celý report najdete zde:
https://re-set.cz/download/2022/Fosiln%C3%AD%20hyena%20-%20pdf.pdf
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