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Vážený pan 
RNDr. Petr Nečas, předseda vlády 
Úřad vlády ČR 
nábřeží Edvarda Beneše 4, 
118 01 Praha 1 
 

V Praze, dne 8. listopadu 2011 

 

 

Vážený pane premiére, 

ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek má vážný problém. Nedokázal 
vysvětlit původ 16,4 miliónu korun, které získala jeho šedesátiletá matka 
Jindřiška Kocourková za prodej dluhopisů neznámého původu 
prostřednictvím Key Investment. Jednou z uvažovaných variant je souvislost 
původu dluhopisů s funkcí Martina Kocourka jako předsedy dozorčí rady 
ČEZu v inkriminované době.  

Z Vašich vyjádření je zřejmé, že nejste s "NEvysvětlením" situace ze strany 
ministra Kocourka spokojen a že budete věc řešit. To je dobře a tento Váš 
principiální přístup oceňuji. Důvěryhodnost ministra průmyslu a potažmo 
celé vlády je otřesena.  

Problémem je však čas, pane premiére. Zítra ráno má ministr Kocourek 
předkládat Poslanecké sněmovně ve finálním III. čtení návrh zákona o 
podporovaných zdrojích energie.  

Je veřejným tajemstvím, že hlavním autorem tohoto návrhu zákona není 
legislativa MPO, ale Ing. Jan Kanta, ředitel pro legislativu a trhy a.s. ČEZ. Pan 
Kanta se opakovaně na konferencích a seminářích nechal slyšet, že je 
autorem či spoluautorem zákona. Výsledkem je návrh zákona, jehož 
zřejmým cílem je zlikvidovat potenciální konkurenci ČEZu na trhu s 
elektřinou. Návrh zákona totiž obsahuje řadu ustanovení, které znemožní 
budoucím decentralizovaným výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů 
získat úvěr pro financování budoucí investice u banky. Vítězem tohoto 
neférového konkurenčního boje se pak stane ČEZ, který spolu s několika 
velkými elektrárenskými společnostmi bude jediným, kdo bude mít dostatek 
vlastních investičních prostředků pro investice do nových instalací 
obnovitelných zdrojů energie.  

Společná iniciativa asociací obnovitelných zdrojů, které reprezentují více než 
10,000 zaměstnanců v tomto průmyslovém odvětví, se od počátku snaží 
návrh zákona připomínkovat a diskriminační ustanovení z návrhu zákona 
odstranit. Marně. Teprve nyní začínají být zřejmé důvody, proč nebyli ministr 
Kocourek a jeho podřízení ochotni vést s asociacemi konstruktivní dialog a 
ustanovení zjevně nahrávající ČEZu opravit. Protože velmi pravděpodobně 
byli klientelisticky propojeni s ČEZem. Ostatně dokladem toho je email 
ředitele odboru elektroenergetiky Ing. Portužáka ministru Kocourkovi, 
vybraným poslancům Poslanecké sněmovny, místopředsedovi ERÚ a ... 
jakémusi panu Plecitému z Pan Solutions (to je lobbistická organizace, která 
pracuje dlouhodobě pro ČEZ, pane premiére). Proč posílá ředitel odboru 
ministerstva instrukce poslancům, jak mají hlasovat proti pozměňovacím 
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návrhům výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny? A proč zasílá 
tyto instrukce zástupci lobbistické organizace pracující pro ČEZ? 

Podezření z klientelistického propojení min. Kocourka s ČEZem je tak vážné, 
že ministr nemůže předkládat zákon, který zcela zřejmě zvýhodňuje ČEZ (a 
další velké energetické společnosti) a diskriminuje malé decentralizované 
výrobce.  

Dovoluji si Vás pane premiére požádat, abyste prostřednictvím předsedů 
koaličních klubů požádal o stažení návrhu zákona o podporovaných zdrojích 
ze středečního programu, kde je zařazen jako první bod III. čtení. Jsem 
připraven spolu s předsedy asociací obnovitelných zdrojů energií Vám 
popsat, která ustanovení v zákoně zvýhodňují a.s. ČEZ a které pozměňovací 
návrhy přijaté výborem pro životní prostředí PSP ČR jejich případný negativní 
dopad na trh vyvažují.  

Nepochybuji o tom, že i Vám pane premiére záleží na transparentnosti 
procesu tvorby a přijímání zákonů v České republice a že nepřipustíte, aby 
byl Poslanecké sněmovně předložen k hlasování návrh nesoucí s sebou tak 
hlubokou stopu nezdravého vlivu ČEZu na legislativní proces. 

.  

V úctě,  

 

       Martin Bursík v.r. 

 

 

 
RNDr. Martin Bursík 
bývalý ministr životního prostředí 
Sněmovní 174/7 
118 00 Praha 1, Malá Strana 
 

 

Co:  předseda poslaneckého klubu ODS, posl. Zbyněk Stanjura 

 předseda poslaneckého klubu TOP09 a Starostové, posl. Petr Gazdík 

 předseda poslaneckého klubu VV, posl. Vít Bárta  

 

Příloha: email řeď. odboru elektroenergetiky Portužáka 
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Příloha: 

 

Předmět: Hlasovací procedura k návrhu zákona o POZE 
Od:      Portužák Roman <portuzak@mpo.cz> 
Datum:   2 Listopad 2011, 11:18 
Komu:    "Kocourek Martin" <kocourek@mpo.cz> 
        "'urbanm@psp.cz'" <urbanm@psp.cz> 
        "'siveraf@psp.cz'" <siveraf@psp.cz> 
Kopie:   "tichyo@psp.cz" <tichyo@psp.cz> 
        Boušová Ivanka <bousova@mpo.cz> 
        Rybová Jitka <rybova@mpo.cz> 
        "petr.plecity@pansolutions.cz" <petr.plecity@pansolutions.cz> 
        Němeček Blahoslav <blahoslav.nemecek@eru.cz> 
        Jirásek Pavel <jirasek@mpo.cz> 
        "Gebauer Pavel" <gebauer@mpo.cz> 
        Jančák Zdeněk <jancak@mpo.cz> 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Vážený pane ministře, pane předsedo, pane místopředsedo, paní a pánové, 
 
Na základě jednání z pondělí a následně úterý zasílám návrh hlasovací procedury k 
návrhu zákona o podporovaných zdrojích, včetně návrhu vypořádání podaných PN, 
které jsou upraveny (barevné značení a označení  ANO, NE a případně 
NEHLASOVATELNÉ u každého PN) podle navržené procedury hlasování tak, aby byl 
materiál kompletní. 
Současně si dovoluji navrhnout, a to na základě dohod a upozornění, že pokud by v 
případě hlasování v třetím čtení došlo k jinému postupu než který byl na základě 
dohody navržen, pak požádat o krátké přerušení s tím,že pracovníci MPO by přímo v 
PSP po dohodě navrhli konkrétní reakci na konkrétní změnu. 
 
S pozdravem 
 
[Popis: Popis: Ministerstvo průmyslu a obchodu] 
Ing. Roman Portužák, CSc. 
ředitel odboru elektroenergetiky 
T: +420 224 852 310 
F: +420 224 853 376 
portuzak@mpo.cz<mailto:portuzak@mpo.cz> 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz<http://www.mpo.cz/> 


