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Shrnutí dosavadní činnosti PS (podklady na jednání UK dne 5. 6. 2020) 

− Pracovní skupina č. 1 (proběhlo 7 jednání, poslední jednání proběhlo 9. 3. 2020, 

následně byly zadány úkoly a komunikace probíhala prostřednictvím e-mailu): Bylo 

identifikováno celkem 24 variant (základními rozlišujícími faktory jsou: i) rychlost útlumu 

uhlí; ii) dostupnost jaderných zdrojů; iii) rozvoj OZE. Tyto alternativy byly zjednodušeně 

modelovány bilančním modelem MPO (útlum uhlí byl modelován lineárně od roku 2025 – 

není shoda na úrovni PS ohledně nastavení trajektorie útlumu). Následně bylo z 24 variant 

vybráno 6 variant, (2 s útlumem uhlí v roce 2035, 2 s útlumem ve 2040, a jedna pro roky 

2045 a 2050), které byly modelovány s pomocí modelu ČEPS (není možné konstatovat 

úplnou shodu členů PS na těchto variantách). Model ČEPS dává výsledky pouze pro 

koncové roky, nikoliv bilančně pro celé sledované období. Varianty byly koncipovány, tak 

aby byla zajištěná soběstačnost (v oblasti elektroenergetiky), i přes to není u některých 

variant plně pokryta spotřeba v rámci celého roku. Na úrovni PS neexistuje plná shoda na 

vstupech (vývoj spotřeby elektřiny, potenciálu OZE atd.). 

− Pracovní skupina č. 2 (proběhla 4 presenčních jednání (1 virtuální), poslední presenční 

jednání proběhlo 26. 2. 2020, virtuální jednání proběhlo 19. 5. 2020): PS č. 2 připravila 

kritéria pro klasifikaci uhelných zdrojů. Dále byla připravena kritéria pro postupné 

odstavování uhelných zdrojů – existuje rámcová shoda na využití kritéria emisní intenzity. 

Byla také připravena analýza legislativních nástrojů k zajištění útlumu. 

− Pracovní skupina č. 3 (proběhla 2 jednání, poslední jednání proběhlo 5. 2. 2020): Další 

3. jednání mělo být následně 13. 3. 2020 místo prezenčního jednání došlo k projednání 

připravovaných materiálů „per rollam“, a jejich doplnění a odsouhlasení ze strany členů 

PS3. Koncem března byl zpracován ucelený materiál, definující potřeby PS3. Jeho výstupy 

- tj. podklady v podobě otázek pro PS1 a PS2 byly poslány 29. 4. 2020 přes tajemníka 

Uhelné komise (T. Horníka) k předání členům PS1 a PS2. 


