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Harmonogram činnosti UK a očekávané výstupy (návrh pro jednání UK dne 13. 1. 2020) 

Předpokládané/předběžné termíny jednání UK 

Leden 2020; březen 2020; květen 2020; červenec 2020, srpen2020/září 2020 

Harmonogram 

březen 2020 

− Představení souhrnného materiálu posouzení dopadů úplného útlumu využití uhlí, 

bude obsahovat analýzu spotřeby a výroby elektřiny (vč. KVET) respektive potřeby 

pokrytí deficitu spotřeby ČR pro 3 scénáře útlumu uhelné energetiky: i) scénář BAU - 

odklon od uhlí do 2050/2045; ii) scénář odpovídající DE - odklon do 2038/2040; iii) 3. 

scénář - rychlý s odklonem do 2030/35 (alternativou je zpracování pěti scénářů útlumu 

využití uhlí v pětiletých řezech 2030-2050). Zpracování scénářů vhodného doplnění 

zdrojové základy (jádro, OZE, ztemní plyn). Posouzení vnějších faktorů, které budou 

zapracovány (dopad ceny emisních povolenek, účinnost BAT/BREF, EU Green Deal 

a související navýšení emisních cílů, aj.)) a metody jejich posouzení ze strany PS č. 1. 

− Představení kritérií pro odstavovaní/seřazení jednotlivých zdrojů ze strany PS č. 2. 

květen 2020 

− Posouzení variant útlumu uhlí (variantně maximální výkon v daném roce nebo maximální 

emise z uhelných zdrojů v daném roce) s využitím vstupů a kritérií pro odstavování PS č. 2 

a dopad do těžby a uzavírání uhelných dolů/lomů. Rozpracování variant dle vnějších 

faktorů, které by odchod od uhlí mohly dále akcelerovat. Zapracování analýzy ČEPS 

k zajištění výkonové přiměřenosti soustavy.   

− Finální zpracování právní analýzy a doporučení vhodných legislativních nástrojů pro 

odstavování zdrojů ze strany PS č. 2. 

− Odsouhlasení kritérií pro odstavovaní/seřazení jednotlivých zdrojů UK. 

červenec 2020 

− Finalizace výstupů PS č. 1 a PS č. 2 a jejich schválení UK a zadání jejich přípravy na jednání 

vlády ČR. 

srpen/září 2020 

− Finální odsouhlasení výstupů PS č. 1 a PS č. 2 a doporučení nejvhodnějšího scénáře 

odstavování uhelných zdrojů v ČR. 

− Harmonogram prací na druhou polovinu roku 2020 (především s ohledem na práci PS č. 3). 

září 2020 

− Předložení výstupů UK na jednání vlády ČR (viz výstupy níže). 

prosinec 2020 
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− Předložení výstupů v odpovědnosti PS č. 3 na jednání vlády ČR (viz výstupy níže). 

Výstupy 

i) Komplexní posouzení útlumu využití uhlí 

− Komplexní posouzení dopadů úplného útlumu využití uhlí ve střech scénářích (2030-

35/2040/2050) nebo alternativně v pětiletých cyklech/řezech v období 2030-2050 

s konkretizací dopadů na bilanci výroby a spotřeby elektřiny, jednotlivé zdroje a dopad do 

těžby a uzavírání uhelných dolů/lomů a s dalším rozpracování variant dle vnějších faktorů, 

které by odchod od uhlí mohly dále akcelerovat (odpovědnost PS č. 1; termín: září 2020) 

včetně kritérií pro odstavovaní/seřazení jednotlivých zdrojů (odpovědnost PS č. 2; termín: 

září 2020). 

− Právní analýza odstavení zdrojů a návrh vhodného legislativního řešení (odpovědnost PS č. 

2; termín: září 2020). 

ii) Ekonomické a sociální dopady (prosinec 2020) 

− Ekonomické a sociální dopady na regiony a návrh vhodného řešení (odpovědnost PS č. 3; 

termín: prosinec 2020). 


