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NFPK tímto prohlašuje, že všechny zde uvedené informace byly získány v
souladu s platnými zákony České republiky a při jejich získávání nebyly
použity žádné penetrační metody a nebyly „nabourávány“ emailové
schránky nebo informační systémy fyzických nebo právnických osob.

NFPK dále prohlašuje, že v případě získávání informací od fyzických osob tak
činí výhradně bezúplatně. Všechny fyzické osoby poskytly NFPK informace
dobrovolně a bez jakýchkoliv nároků.

PROHLÁŠENÍ
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POPIS PROBLÉMU

� V dokumentaci v rámci zákona č. 100/2001 Sb. bylo vyčísleno ukončení
životnosti Dolu Nástup Tušimice (DNT) do poloviny roku 2032, při průměrné
roční těžbě uhlí od roku 2006 ve výši 10,7 mt z celého dolu. ČEZ a.s. přesto
navrhl záměr komplexní obnovy tří 250 MW bloků v elektrárně Prunéřov II s
tím, že jejich ekonomická návratnost nastane při jejich provozu 25 – 30 let
při dodávkách uhlí výhradně z DNT po celou dobu jejich provozu. To
znamená, že při uvedení těchto bloků do provozu v roce 2015 by musel DNT
zajišťovat dodávky uhlí až do období let 2039-2044, což je prokazatelně
nereálné.

� Nezávislé odborné studie navíc upozorňují na fakt, že průměrná roční
těžba DNT je od roku 2006 realizována ve výši 13,3 mt, (v roce 2011 dokonce
přesáhla 15 mt!) čímž se životnost DNT významným způsobem zkracuje před
rok 2030.



4ČEZ – Zmařená investice - Prunéřov

POPIS PROBLÉMU

� Přesto, že vedoucí pracovníci managementu ČEZ a Severočeských dolů
a.s. (SD) jsou prokazatelně a opakovaně upozorňováni na skutečnost, že uhlí
z DNT pro tento záměr stačit nebude a hrozí zmaření investic, není na tyto
připomínky brán zřetel.

� Majoritní část zakázky na modernizaci elektrárny Prunéřov v hodnotě 25
miliard získaly společnosti Škoda Power a Vítkovice, a.s.

� Investorem akce je „polostátní“ ČEZ, přičemž existuje řada indicií, které
nasvědčují tomu, že Martin Roman byl vlastníkem Škody Plzeň i poté, co se
stal generálním ředitelem ČEZ a.s.
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DALŠÍ SOUVISLOSTI

� V DNT navíc nejméně od roku 1998 přetrvává nezákonná těžba hnědého
uhlí bez souhlasného stanoviska MŽP a bez povolení hornické činnosti
Obvodním báňským úřademMost.

� Tento nezákonný postup pokračuje za plného vědomí Státní báňské
správy, která přes upozornění MŽP nekoná a naopak tyto skutečnosti vytrvale
popírá.

� V roce 2007 MŽP šetřilo podnět OS Greenpeace o nezákonné těžbě v SD.
Po podrobném prověření dokumentací bylo zjištěno, že podání je oprávněné.
Byly obeznámeny SD a.s. a Český báňský úřad s tím, že báňská správa měla
nařídit nápravu nezákonného stavu. Doposud tak neučinila.
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DALŠÍ SOUVISLOSTI

� V roce 2009 bylo podáno trestní oznámení na pracovníky báňského úřadu
ohledně těžby uhlí načerno za 3 mld. a ačkoliv okresní státní zástupkyně věc
odložila, tak krajská státní zástupkyně posoudila záležitost jako závažnou a
nařídila okresní státní zástupkyni věc prošetřit dle její instrukce.

� Ministerstvo životního prostředí v současné době administruje proces
posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr těžby SD a.s. – DNT pro roky
2014-2029.

� Lidé upozorňující na výše uvedené skutečnosti se v minulosti setkali s
nátlakovými praktikami ze strany společnosti ČEZ.

� Nejpozději od roku 2007 prokazatelně existuje snaha společností ČEZ a.s.
a SD a.s. zkreslovat skutečný stav věci zveřejňováním mylných, resp.
zavádějících údajů.
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ALTERNATIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE

� Omezení provozu či předčasné ukončení provozu některých elektráren,
případně vypovězení smluv na dodávky uhlí z dolů vlastněných ČEZ jiným
subjektům (například teplárnám).

� Zajištění uhlí z jiných zdrojů (koupě uhlí od společnosti Czech Coal,
respektive koupě celé společnosti, dovoz uhlí ze zahraničí, prolomení
těžebních limitů).

� Jakákoliv výše popsaná varianta je pro stát ekonomicky vysoce
nevýhodná.

� Škoda ČEZu resp. státu je odhadovaná ve minimální výši jednotkách
miliard.
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NAHRÁVKA

� Datum pořízení nahrávky – 2.6.2009.

� Klíčový účastník: Miloslav Kožnar – lobbista, bývalý předseda ČSSD na
Praze 1


