
-1- 
 

Souhrn z 3. jednání 1 PS Uhelné komise (10. 12. 2019) 

Přítomni: René Neděla (MPO); Pavel Zámyslický (MŽP); Josef Godány (MŽP); Luboš Pavlas 

(SP ČR); Filip Dvořák (HK ČR); Štěpán Chalupa (KOZE); Jiří Koželouh (Zelený kruh); Jan 

Rovenský (Greenpeace); Karel Polanecký (Hnutí DUHA); Jaromír Franta (OS PHGN); 

František Hrdlička (ČVUT); František Štěpánek (KZPS); Jakub Unucka (MSK); Ludmila 

Nováková (UJEP); Vojtěch Máca (UK); Jiří Popperl (KVK); Jan Zahradník (PSP); Vladimír 

Špidla (MPSV); Libor Šteffl (ČEPS, a.s.); Tomáš Smejkal (MPO) 

Shrnutí jednání: 

Úvod ze strany vedoucích PS 

RN (MPO) přivítal členy PS a představil návrh programu jednání: 1) představení materiálu 

„Hodnocení výrobní přiměřenosti ČR“ a diskuse se zástupcem/zástupci ČEPS; 2) diskuse 

dokumentu „Analýza ukončení využití uhlí v ČR (dílčí výstup 1 PS)“ a došlých připomínek; 3) 

stanovení dalšího postupu a úkolů. Dále přivítal zástupce ČEPS, a.s., který byl přizván na 

jednání. PZ (MŽP) předal informace o činnosti ostatních PS. Zdůraznil potřebu stanovení 

dalšího postupu prací včetně termínů. Uvedl, že 17. prosince 2019 proběhne společné setkání 

předsedů UK a pracovních skupin UK. 

1) představení materiálu „Hodnocení výrobní přiměřenosti ČR“ a diskuse se 

zástupcem/zástupci ČEPS 

LŠ (ČEPS) představil ve stručnosti materiál „Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 

2040 (MAF CZ)“ (odkaz) a obecně aktivity ČEPS a možnou spolupráci s PS. Následovala 

diskuse členů PS s konkrétními otázkami a komentáři zejména k představené studii. LŠ (ČEPS) 

reagoval na vznesené otázky a komentáře. Zaznělo, že nejpozději od r. 2030 bude ČR čelit 

problému s výkonovou přiměřeností, který se v čase bude dále prohlubovat. Bylo uvedeno, že 

ČEPS může prověřit/kvantifikovat několik scénářů s různým podílem uhelné energetiky, ale ze 

strany PS je nutné tyto scénáře detailněji a precizněji nadefinovat i ve smyslu zamýšlené 

náhrady zdrojů, pokud má být uvažována. Dále však bylo uvedeno, že modelová formulace 

scénářů a jejich simulace je časové náročná a nelze ji udělat v krátkém časovém horizontu. 

2) diskuse dokumentu „Analýza ukončení využití uhlí v ČR (dílčí výstup 1 PS)“ a došlých 

připomínek 

TS (MPO) ve stručnosti představil materiál „Analýza ukončení využití uhlí v ČR (dílčí výstup 

1 PS)“, jedná se o původní podkladový dokument pro UK, který byl rozšířen (byla částečně 

upravena struktura a dokument byl zatím pracovně přejmenován). MPO shrnulo připomínky 

členů PS do jednoho dokumentu a pokusilo se je zohlednit v materiálu, případně na ně reagovat. 

Členové PS nechápou tento výstup za dostatečně reprezentativní, část ho však považuje, za 

poměrně dobrý podklad pro další práci. Část úkolů indikovaných MPO nemohou splnit členové 

PS, protože nemají dostatečné informace, které má pouze MPO. Bylo zdůrazněno, že je nutné 
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se zabývat celkovou spotřebou, ne pouze dílčí částí (tedy spotřebou pro výrobu elektřiny a 

tepla). 

JR (Greenpeace) shrnul činnost PS č. 2. Již mají určitou dílčí analýzu, která posuzuje varianty 

možného legislativního provedení útlumu využití uhlí. Pro další práci však potřebují výstupy 

z činnosti PS č. 1. Činnost PS je do velké míry provázaná, účelné by v tomto ohledu mělo být 

plánované setkání předsedů UK a vedoucích PS. 

3) stanovení dalšího postupu a úkolů 

V rámci dalšího jednání UK (13. 1. 2020) podají vedoucí PS informaci o dosavadní činnosti 

a zpracovaných materiálech. V rámci tohoto jednání také vedoucí představí další postup PS 

a požádají o jeho schválení ze strany UK. 

Další jednání 1 PS: 

Další jednání 1 PS proběhne 20. ledna 2019 od 13:00 na Ministerstvu průmyslu a obchodu (Na 

Františku 32, Praha 1). 


