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Záznam z 5. jednání 2. pracovní skupiny (PS2) Uhelné komise pro stanovení 
parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy 

 

Datum konání: 19. května 2020 od 09:30 do 11:00 hodin (online přes aplikaci CISCO WEBEX 
TEAMS MEETING)  
 
Účast: Ing. Daniel Beneš, MBA (SP ČR), Jan Rovenský (Zelený kruh), Ing. Pavel Zámyslický, 
Ph.D. (MŽP), Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (HK), Ing. Martin Štemberka, Ph.D. (ČBÚ), Mgr. Jan 
Mraček (Karlovarský kraj), prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (UJEP), Mgr. Markéta Marinková (OS 
PHGN), Ing. Pavel Pustějovský (PSP ČR), Mgr. Kristína Šabová (Zelený kruh), Ing. Pavel Farkač 
(Ústecký kraj), Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. (MPO), Ing. Dana Balcarová (PSP ČR), JUDr. Jan 
Kudrna, PhD. (MPSV), prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (Moravskoslezský kraj), Ing. Vladimír 
Rouček (KZPS) 
 
Host: JUDr. Zuzana Krejčiříková (SP ČR, jako zapisovatelka), ing. Tomáš Smejkal (MPO) 
 
Omluveni: - 
 
Záznam: 
 
Pan Rovenský zahájil jednání, členové PS 2 odsouhlasili program jednání PS 2. Pan Zámyslický 
navrhl spojit body 2 a 3 programu jednání s tím, že shrne činnost PS 1 v poslední době.  
Členové PS 1 se shodli, že by se PS UK neměly úkolovat navzájem, ale měla by úkoly 
jednotlivým PS ukládat UK. PS 1 se zabývala vstupy modelování ze strany ČEPS. Z původních 
24 scénářů PS vypracovala užší výběr 6 scénářů. Všechny scénáře pracují v různé míře 
s odstavením EDU/připojením NJZ EDU II.  Pan Zámyslický uvedl, že plénum UK, jakož i setkání 
předsedů UK a vedoucích PS se bude konat 5.6.; na tomto plénu seznámí PS 1 UK s výsledky 
modelování. 
 
Pan Smejkal doplnil, že poslední vstupy ČEPS k modelování budou doplněny na úložiště UK ve 
formě prezentace a obdržených připomínek. 
 
Pan Beneš se dotázal, zda je možné zpřístupnit i zadání, které MPO dalo ČEPS. 
 
Pan Smejkal uvedl, že všechny vstupy pro ČEPS MPO nasdílí na úložišti UK s tím, že je MPO 
připraveno udělat i alternativní výpočet bez plynových zdrojů, nicméně před dalším 
modelováním chce MPO svolat PS 1. 
 
Pan Beneš otevřel rozpravu k tomuto bodu. 
 
Paní Marinková požádala o potvrzení, zda má PS 1 hotových 6 zmiňovaných scénářů a zda už 
se tyto scénáře nebudou měnit. 
 
Pan Zámyslický uvedl, že PS 1 bude daných 6 scénářů prezentovat na plénu UK, co tyto scénáře 
znamenají z pohledu přenosové soustavy a na plénu UK očekává PS 1 diskusi, zda tyto scénáře 
odpovídají zadání UK, a dále zadání, jak se s těmito scénáři bude dále pracovat 
(zúžení/rozšíření). 
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Pan Beneš uvedl, že 5.6. bude zasedat UK v Prunéřově, kterému bude předcházet setkání 
předsedů UK a vedoucích PS. 
 
Pan Rovenský se dotázal, zda PS 1 zodpoví dotazy, co PS 2 zaslala dříve na PS 1, bez těchto 
vstupů nemůže PS 2 dále pracovat. 
 
Pan Zámyslický uvedl, že PS 1 preferuje jít cestou 6 zvolených scénářů.  
 
Pan Rovenský uvedl, že model ČEPS nepokrývá vše, co potřebuje PS 2 k dokončení své práce.  
Model ČEPS hovoří pouze o struktuře mixu, a zda povede ke zdrojové soběstačnosti. Model 
ČEPS ale neuvádí, když skončíme s uhlím v roce 2040, co bude s uhlím v roce 2030, 2035, atd. 
PS 2 potřebuje mezistupně, kolik bude uhlí v těchto letech spalováno. 
 
Pan Zámyslický uvedl, že je třeba toto téma otevřít přímo na UK, aby UK jasně uložila další 
úkoly všem PS. 
 
Pan Rovenský uvedl, zda členové PS 2 mohou schválit otázky na PS 1 a PS 3 (slidy 5 a 6 
prezentace). 
 
Pan Zámyslický zopakoval, že se PS nemohou úkolovat navzájem.  
 
Pan Beneš doplnil, že by tyto otázky měly být otevřeny 5.6. na plénu UK ze strany pana 
Rovenského tak, aby plénum UK uložilo další úkoly všem PS. 
 
Paní Šabová uvedla, že otázky PS 2 na ostatní PS jsou náměty pro ostatní PS, které by měli 
vznést vedoucí PS 2 na plénu UK.  
 
Pan Rovenský potvrdil, že podněty budou adresovány plénu UK, které pak může úkoly uložit 
všem PS. 
 
Pan Dlouhý uvedl, že by rád potkal kolegy z ČEPS, kteří vymysleli použitý model. Pan 
Zámyslický uvedl, že se jedná o kolegu Šteffla, kterého lze kontaktovat. 
 
Pan Beneš uvedl, že by si PS 2 měla vyžádat model ČEPS a teprve po jeho prostudování mohou 
být uloženy další úkoly UK jednotlivým PS. 
 
Paní Jílková uvedla, že na úložišti UK je jen prezentace ČEPS, chybí tam komentáře k modelu. 
 
Pan Beneš uvedl, že by uvítal všechny detaily k modelu, aby na ně bylo možné reagovat za PS 
2 již na plénu UK 5.6. 
 
Pan Farkač podpořil perspektivu nasdílet model a počkat na plénum UK, jak model bude ČEPS 
prezentovat. 
 
Pan Rovenský se dotázal, zda bude ČEPS přímo na plénu UK. 
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Pan Zámyslický uvedl, že je to pravděpodobné, program UK se nicméně teprve vytváří. 
 
Pan Rovenský diskusi uzavřel, model většina členů PS 2 nezná, proto poprosil o nasdílení 
modelu do konce května prostřednictvím sdíleného úložiště, aby následně PS 2 formulovala 
otázky na PS 1/PS 3, které bude adresovat PS 1 na plénu UK. Všichni členové PS 2 odsouhlasili 
tento postup bez výhrad.  
 
Pan Zámyslický uvedl, že nasdílí vše, včetně připomínek členů PS 1, které ať si členové PS 
nastudují proto, aby se otázky neopakovaly. 
 
Návrh usnesení PS 2:  
 
PS 2 se usnesla na tomto usnesení: 
 

1) PS 1 nasdílí na sdílené úložiště UK použitý model ČEPS, včetně zadání MPO směrem 
k ČEPS, připomínky obdržené k modelovaným scénářům, a ostatní detaily týkající se 
prezentace ČEPS 

 
T: neprodleně                          P: Pavel Zámyslický /Tomáš Smejkal 
 

2) Členové PS 2 si prostudují podklady nasdílené pod bodem 1) výše a zašlou své 
připomínky na vedoucí PS 2. 

 
T: do konce 05/20                    P: všichni členové PS 2 
 

3) Vedoucí PS 2 zagregují připomínky PS 2 do souhrnné pozice PS 2 na plénum UK 5.6., 
případně bude-li nutné svolají jednání PS 2 před konáním pléna v prostorách 
Hospodářské komory a WEBEXového rozhraní. 

 
T: do 2.6.                                   P: Daniel Beneš, Jan Rovenský 
 
PRO NÁVRH: VŠICHNI ČLENOVÉ PS 2 
 
Různé: Pan Farkač vznesl dotaz ohledně legislativního výstupu z PS 2 z 2. fáze, zaslal 
připomínky na paní Šabovou, ale neobdržel vypořádání. Paní Šabová jej zašle v dohledné době. 
 
Všichni členové UK a členové PS UK by měli mít přístup k celému úložišti UK. Pan Zámyslický 
potvrdil, kdyby byl problém s úložištěm, mohou se na něj členové PS 2 obrátit. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Zuzana Krejčiříková, 19.5.2020 
 
  
 


