
 

 

 

              FANTOM  NEBEZPEČNÉHO   KONTRAKTU  

 

 

             Fantom se narodil někdy v létě 1999 z rusko-českého kontraktu na zemní plyn. Tento 

kontrakt za velmi výhodných dodavatelských a cenových podmínek zajistil pro Českou 

republiku potřebný plyn na dobu 15 let, jak jsme byli ujišťováni na podzim 1998 a na jaře 

1999. Náhle se z tohoto výhodného kontraktu zrodil fantom nebezpečného kontraktu, který je 

nyní uváděn  jako jediný důvod pro zpomalení a následné zablokování 100 % otevření trhu 

zemním plynem v ČR. Fantom nebezpečného kontraktu  je rovněž používán jako hlavní a 

někdy i jediný argument pro jeden z navrhovaných  způsobů privatizace.  

 

           Jdeme-li po stopách přeměny výhodného kontraktu ve fantóma nebezpečného 

kontraktu, pak 1. historicky doloženou písemnou zmínku o fantómovi nebezpečného kontraktu 

lze vysledovat ve studii Deloitte&Touche  "Privatizace českého plynárenství". Jako každý 

fantom i fantom nebezpečného kontraktu je v podstatě neviditelný, o to více o něm však 

všichni spekulují.  Většinou čím o něm kdo méně ví, o to více o něm spekuluje. Nyní však již 

situace dospěla tak daleko, že mnozí odborníci již ve fantóma možná i přestávají věřit.     

  

            V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR poslanci hospodářského výboru dokonce 

hlasovali, zda chtějí fantóma nebezpečného kontraktu uchopit do vlastních rukou, či zda s ním 

mají být pouze ústně seznámeni vedením Transgasu. 

 

             Jsem si jistý, že není správné, aby takovýto kontrakt byl rozmnožován a zveřejňován. 

Na druhé straně, je-li tento kontrakt veřejně používán a oficiálně prezentován jako fantom 

nebezpečného kontraktu, pak se nelze tvářit, že tu není, ale je nutno situaci řešit. Jedním z 

nejschůdnějších a současně plně legitimních a legálních způsobů řešení je nechat prověřit 

kontrakt nezávislým odborníkům. Pouze odborníci specialisté - samozřejmě smluvně zavázáni 

k absolutní diskrétnosti-  mohou objektivně posoudit zda je kontrakt opravdu tak dobrý a 

bezpečný jak je oficiálně tvrzeno, či opravdu tak špatný a nebezpečný jak je oficiálně tvrzeno. 

Právě verdikt nezávislých a tedy objektivních odborníků může pomoci Poslanecké sněmovně a 

dalším v objektivním rozhodování. Může to být to jediné správné řešení, které definitivně 

potvrdí či vyvrátí existenci fantóma nebezpečného kontraktu.  

 

           Český průmysl, stejně jako čeští občané a podnikatelé, by měli mít právo na energie 

za výhodné ceny a k tomu nejlepší služby. Proto je třeba urychleně zbavit české plynárenství 

fantóma nebezpečného kontraktu tak, aby bylo možno pokračovat v přípravě vzniku 

konkurenčního prostředí i v českém plynárenství. Zastavení vzniku konkurenčního 

prostředí je sice v podstatě nemožné, ale veškeré snahy o zpomalení či zastavení liberalizace 

výrazně poškodí celé české hospodářství a zejména český průmysl.  
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