Dotazy na generálního ředitele Elektrárny Chvaletice ( dále jen ECH ) Ing. Václava Matyse
1. Co pozitivního přinese občanům z okolí ECH, udělení výjimky pro ECH na povolení zvýšených emisí
rtuti a NOx do ovzduší oproti současnému stavu?
2. Proč ECH Vaše společnost kupovala, když nechce investovat do opatření o kterých věděla, že
budou platit? ECH je členem teplárenského sdružení, které se podílelo na vyjednávání nových limitů
v EU, takže musela vědět, že se budou zpřísňovat.
3. Proč v již probíhající modernizaci bloků 3 a 4 ECH ( viz žádost o udělení vyjímky str.6 ) nebyli
použity technologie splňující již známé přísnější normy, platné od roku 2021?
4. V jaké fázi je v současnosti projekt modernizace bloků 3 a 4 ECH? Modernizace by měla být již
dokončena, je tomu tak? K jakému snížení emisí NOx a TZL na blocích 3 a 4 došlo? Proč nebyly
emise sníženy až na úroveň nových přísnějších norem?
5. Proč se v žádosti tvrdí, že je účelné dokončit současně probíhající modernizaci, když nevyhovuje
nově připravovaným limitům?
6. Modernizace bloků 1 a 2 ještě nezačala, proč elektrárna místo žádosti o výjimku neprovede
modernizaci těchto bloků tak, aby splňovaly nové emisní limity?
7. Je pravda, že již nyní je elektrárna provozována na vyjímku (tzv. Přechodný národní plán), protože
bloky 1 a 2 nesplňují ani současné emisní limity podle směrnice o průmyslových emisích?
8. Co by se stalo, kdyby ECH nedostala vyjímku?
9. Na vašem webu říkáte, že provozujete ECH až na 127% denního projektovaného výkonu? Jaký
prospěch má český občan z toho, že vyrábíte elektrickou energii, kterou ČR nespotřebuje a vyváží
se na úkor poškozování životního prostředí?
10. Proč nemůže ECH fungovat jako vyrovnávací elektrárna, když mnohem víc elektrické energie
vyvážíme než spotřebujeme? Zároveň by se snížila celková produkce rtuti a NOx do ovzduší.
11. Můžete vyvrátit tvrzení, že část zisků ECH se daní mimo Českou republiku?
12. Můžete vyvrátit tvrzení, že se v ECH uvažuje o spalování uhlí nižší kvality z dolů patřící vaší finanční
skupině, či z Polska?
13. Počítáte v žádosti o výjimku se zvýšením emisí rtuti po změně paliva? (tzn. je žádost o výjimku pro
rtuť nadsazená z důvodu budoucí změny paliva?)

