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Záznam z 1. jednání 2. pracovní skupiny (PS2) Uhelné komise pro stanovení 
parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy 

 

Datum konání: 18. října 2019 od 9:00 do 11:00 hodin v místnosti č. 244 v budově 
Ministerstva průmyslu a dopravy, Na Františku 1039/32 
 
Účast: Ing. Daniel Beneš, MBA (SP ČR), Jan Rovenský (Zelený kruh), Ing. Lukáš Minařík (za ing. 
Pavla Zámyslického, Ph.D., MŽP), Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. (MPO), Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. 
(HK), Ing. Martin Štemberka, Ph.D. (ČBÚ), Mgr. Jan Mraček (Karlovarský kraj), prof. Ing. Jiřina 
Jílková, CSc. (UJEP), Ing. Vladimír Rouček (KZPS), Mgr. Markéta Marinková (OS PHGN), Ing. 
Dana Balcarová (PSP ČR) 
 
Host: Ing. Tomáš Smejkal (MPO), JUDr. Zuzana Krejčiříková (SP ČR, jako zapisovatelka) 
 
Omluveni: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (Moravskoslezský kraj), Ing. Pavel Zámyslický, 
Ph.D. (MŽP, zastoupen), Ing. Pavel Pustějovský (PSP ČR), Mgr. Kristína Šabová (Zelený kruh) 
 
Záznam: 
 
Pan Beneš s panem Rovenským zahájili jednání PS2. Pan Beneš zahájil jednání PS 2 

představením samotné Uhelné komise a jejích pracovních skupin, a to z důvodu, že někteří 

členové PS2 nejsou členy Uhelné komise nebo na zasedání nebyli přítomni (viz slidy 3-4 

přiložené prezentace). 

 

Pan Rovenský doplnil pana Beneše o způsobu hlasování Uhelné komise, v Uhelné komisi 

hlasují pouze řádní členové. V rámci pracovních skupin a tedy i v rámci PS2 bude probíhat 

rovněž hlasování, ale PS2 by se měla snažit o dohodu konsensem. Na všechny pracovní skupiny 

mohou chodit i členové Uhelné komise, ale nemohou hlasovat. Po souhlasu pana Rovenského 

a pana Beneše mohou být na PS2 přizváni další hosté. Na zasedání PS2 byla přizvána paní 

Krejčiříková z důvodu zapisování. 

 

Pan Beneš představil členy PS2.  Na jednání PS2 byl pozván jako host pan Smejkal proto, aby 

seznámit PS2 se zasedáním PS1. 

 

Pan Beneš představil náplň pracovní činnosti PS2. PS2 by měla primárně stanovit objektivní, 

racionální, nediskriminační kritéria pro útlum uhelných zdrojů. Současně by PS2 měla 

identifikovat všechny právní normy a předpisy, které mohou souviset s činností Uhelné komise 

– která legislativa se musí změnit, aby se doporučení Uhelné komise po schválení vládou 

překlopila do závazné legislativy. PS2 bude muset zanalyzovat i veškerá právní rizika, která 

mohou s útlumem souviset, a jaké kroky je třeba přijmout proto, aby se tato rizika 

minimalizovala. 
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Pan Rovenský doplnil pana Beneše v tom smyslu, že PS2 je odpovědná za legislativní změny 

pro celou Uhelnou komisi, tedy pro všechny tři pracovní skupiny, což je velmi různorodá 

činnost. Pan Rovenský doplnil, že PS2 může za tímto účelem přizvat na zasedání i externí 

odborníky. Pan Beneš představil návrh v tom smyslu, že v PS2 bude vždy určena odpovědná 

osoba za konkrétní úkol ve funkci jako „zpravodaj“. 

 

Pan Beneš představil 3 fáze činnosti PS2 (viz slide 9 přiložené prezentace). V 1. fázi práce (do 

listopadu 2019) bude mít PS2 tři úkoly: 1) vypracovat přehled uhelných zdrojů, což je úkolem 

PS1, na kterém bude PS2 spolupracovat.   2) analýzu zahraničních modelů útlumu a 3) analýzu 

legislativy, která činnost uhelného průmyslu upravuje, a která může být využita pro 

implementaci závěrů komise. 

 

Pan Beneš navrhl, že by analýzu zahraničních modelů mohla připravit paní Šabová. Pan 

Rovenský uvedl, že paní Šabová již pracuje na analýze relevantních českých právních předpisů. 

K úkolu analýzy zahraničních modelů se přihlásila i paní Jílková. Pan Rovenský navrhl, aby se 

na analýze zahraničních modelů podílelo i MŽP. Pan Beneš navrhl, aby byl pouze jeden řešitel 

každého úkolu. Za analýzu zahraničních modelů bude tedy odpovědná paní Šabová, ve 

spolupráci s paní Jílkovou. Pan Rovenský navrhl, že analýzu nutných legislativních změn 

připraví 2 subjekty proto, aby PS2 pokryla celou škálu právních předpisů. Pan Dlouhý, kterého 

navrhl pan Beneš, souhlasí s úkolem analyzovat relevantní legislativu. Pan Beneš s panem 

Rovenským odsouhlasili, že analýzu nutných legislativních změn připraví paní Šabová s panem 

Dlouhým. Analýzy je nutné připravit do konce listopadu. 

 

Pan Beneš představil další dvě fáze činnosti PS2 (viz slide 9 přiložené prezentace). 

 

Paní Balcarová zmínila legislativní návrhy v podobě novel, které se nyní projednávají – daňový 

balíček, EU ETS, horní zákon, zákon č. 406, a dotaz, zda bychom se již neměli vyjadřovat jako 

PS2 i k této legislativě.  Pan Rovenský navrhl, aby PS2 připravila i analýzu již projednávaných 

novel v Parlamentu ČR tzv. rychlý screening toho, co se problematiky Uhelné komise může 

týkat, a na tento screening upozornit případně Uhelnou komisi a vládu. Pan Štemberka uvedl, 

že novela horního zákona jde správným směrem ve smyslu omezování využívání uhlí, nijak 

nejde proti směru Uhelné komise. Pan Štemberka se přihlásil k úkolu připravit pomocnou 

analýzu stavu lomů/dolů, tedy vlastních zdrojů uhlí. Pan Rovenský doplnil, že by nebylo špatné, 

pokud by to dokázalo MPO, nalinkovat uhelné zdroje k lomům/dolům. Zdroje uhlí je třeba 

spojit s uhelnými zdroji. Pan Beneš doplnil, že to lze nalinkovat jen zčásti, protože některé 

zdroje jsou opravdu spojeny s lomy/doly (80-85 %), ale u některých to neplatí – ty, které jsou 

dál, zejména teplárny a ty mohou používat jakékoliv uhlí, směs, tyto zdroje mají 

soukromoprávní smlouvy a o těchto smlouvách MPO nemůže vědět. Pan Mraček uvedl, že i 

kdybychom v novelách, co jsou projednávány, identifikovali něco „nevhodného“, lze novely 

vrátit Senátem do Sněmovny, takže máme dostatek času. Pan Dlouhý okomentoval 
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ambicióznost termínů pro jednotlivé úkoly. Pan Beneš odvětil v tom smyslu, že celá činnost 

Uhelné komise je takto napjatá. 

Pan Rovenský otevřel otázku segmentu tříděného uhlí, bude jej PS2 řešit? Z hlediska dopadu 

na životní prostředí má tento segment velký dopad, v podstatě stejný jako velké uhelné zdroje. 

Pan Beneš uvedl, že cílem Uhelné komise je útlum uhelných zdrojů z důvodu snížení emisí CO2, 

proto analýzu segmentu tříděného uhlí chápe jako sekundární analýzu, kterou lze předložit 

pro doplnění.  Pan Rovenský uvedl, že pokud skončí lokální topeniště, tak se toto uhlí přesune 

do tepláren. Pan Štemberka uvedl, že by to mělo být opatřením v návaznosti na výsledky PS1. 

Pan Beneš ukončil diskusi k této otázce s tím, že otázku segmentu tříděného uhlí bude mít PS2 

na seznamu pozdějších úkolů. 

 
PS2 vzala dosavadní diskusi na vědomí konsensem a schválila plán činnosti i diskutované úkoly. 
 
Pan Beneš předal slovo panu Smejkalovi, aby shrnul zasedání PS1. Pan Smejkal uvedl, že se 
PS1 sešla 16.10.2019 s 90% účastí. Program proběhl podobně jako u PS2. PS1 má taktéž 3 fáze 
činnosti, první fází je sjednotit se na statistikách a bilančních výhledech. MPO již rozeslalo 
materiál výhled hnědého a černého uhlí a tento materiál bude použit jako první scénář.  
V rámci tohoto materiálu je i pokus o rozlišení elektrárna, teplárna, výtopna. Termínově PS1 
dokončí fázi 1 do konce listopadu. Do konce roku PS1 připraví vějíř různých časových scénářů. 
PS1 se nebude bavit o celém energetickém mixu z důvodu časového, připraví pouze časové 
řezy. MPO pošle PS1 návrh tří časových řezů. PS1 zasedne ještě jednou do konání Uhelné 
komise, mezi 5. a 7.11. Pan Beneš uvedl, že se musí PS2 nafázovat na PS1. Jakmile bude termín 
finální pro PS1, bude svolána PS2. PS1 nasdílí zápis PS1 s předsedy PS2. Pan Dlouhý uvedl, že 
je třeba stanovit, kolik času bude pak PS2 potřebovat pro svou činnosti v návaznosti na PS1. 
Bez PS1 nemůže PS2 pracovat. Pan Beneš z tohoto důvodu již mluvil s NM Nedělou, aby se 
činnosti PS1 urychlila. Pan Beneš se zeptal pana Smejkala, zda budou analýzy PS1 odpovídat 
struktuře SEKu. PS1 by tak de facto odpracovala velkou část MPO na přípravě aktualizace SEKu. 
Analýzy SEKu byly vždy podloženy externími studiemi typu EGU, aj.  Pan Rovenský uvedl, že 
cílem Uhelné komise není rozhodnout o tom, čím se uhlí v ČR nahradí, to není práce Uhelné 
komise, ale práce PS1 musí být zanalyzovat potenciál jednotlivých možností náhrady (OZE, 
jádro, plyn). Pan Dlouhý uvedl, že nicméně otázky využívání ostatních zdrojů se nelze vyhnout. 
Pan Rovenský zareagoval, že to je samozřejmé, PS1 de facto pomůže při přípravě aktualizaci 
SEKu, ale není cílem Uhelné komise vybírat mezi scénáři. Pan Smejkal uvedl, že nyní MPO 
pracuje na NIKEPu, který pak bude podkladem pro aktualizaci SEKu. V řádu týdnů MPO 
předloží na vládu harmonogram SEKu. Metodologicky MPO pracuje stejně jako v případě SEK.  
 
Pan Rovenský otevřel otázku sdílení materiálů nejen v rámci PS2, ale i s ostatními pracovními 
skupinami. Pan Beneš navrhl, že PS2 požádá pana Hřebíka jako tajemníka Uhelné komise, aby 
zajistil všem pracovním skupinám technické prostředky typu icloudového úložiště, aj. tak, aby 
se materiály sdílely. Tento návrh byl schválen. Bez společného úložiště nemohou pracovní 
skupiny efektivně a rychle pracovat. 
 
Pan Smejkal dále doplnil, že i PS1 bude potřebovat vstupy od PS2, primárně v oblasti 
legislativy. Jedná se cyklicky o propojené činnosti. Pan Beneš uvedl, že PS2 je připravena dodat 
jakékoliv vstupy. Pan Beneš navrhl, že by bylo užitečné, aby se společně setkali i předsedové 
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všech pracovních skupin, včetně předsedů Uhelné komise. Pan Smejkal projedná s panem 
Nedělou. 
 
Návrhy plnění úkolů PS2 si nasdílí před dalším konáním PS2 členové PS2 pomocí icloudu. 
 
Příští termín PS2 byl stanoven na 5. 12. od 9 do 11 hod. 
 
Pracovní skupina č. 2 se jednomyslně usnesla na tomto usnesení: 
 

1. PS2 odsouhlasila svůj plán činnosti ve třech fázích (slide 9 přiložené prezentace). 
2. PS2 uložila zpracování principů zahraničních modelů odstavování uhelné kapacity (DE, 

aj.).      T: 11/2019 
Provede: Kristína Šabová (Zelený kruh), 
ve spolupráci Jiřinou Jílkovou (Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně) 

3. PS2 uložila zpracování analýzy relevantní legislativy z hlediska útlumu uhlí . 
T: 11/2019 
Provede: Kristína Šabová (Zelený kruh) a 
Vladimír Dlouhý (Hospodářská komora) 

4. PS2 požádala MPO o zřízení jednotného sdíleného úložiště ze strany MPO/MŽP pro 
účely sdílení materiálů mezi pracovními skupinami a Uhelnou komisí. 

T: ihned 
Provede: Jiří Hřebík (tajemník Uhelné 
komise, MPO) 

5. PS2 požádala o svolání společné schůzky předsedů všech pracovních skupin a předsedů 
Uhelné komise před dalším zasedáním Uhelné komise za účelem koordinace prvních 
výstupů. 

T: 11/2019 
Provede: Tomáš Smejkal/Jiří Hřebík 
(MPO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Zuzana Krejčiříková, 18.10.2019  
Schválil: Daniel Beneš, Jan Rovenský 


