
  
 

  
 

Zápis ze 4. jednání 3. pracovní skupiny Uhelné komise pro identifikaci sociálních a 
ekonomických dopadů útlumu těžby uhlí 

 

Datum: 29. června 2020, 12:00 – 14:00 

Místo: MMR, Na Příkopě 390/3, zasedací místnost P119 

Přítomni: Viz prezenční listina 

Omluveni:  - 

 
 Program jednání:  

1. Úvod 

2. Výstupy Uhelné komise – 5. 6. 2020 

3. Harmonogram, očekávaný posun, soulad PS1 a PS2 

4. FST a Plány spravedlivé územní transformace 

5. Data z MPO  

6. Zpracování rozhodovací matice pro případ SU, a.s. – dopady do regionu  

7. Harmonogram aktivit PS3 

8. Diskuse, závěr 

 

1. Úvod 

Koppitz (MMR): Přivítal členy 3. pracovní skupiny Uhelné komise a stručně představil program jednání. 
Uvedl, že se pracovní skupina sešla prezenčně po 4 měsících.  

2. Výstupy Uhelné komise 

Soukup (MMR): Uhelná komise se sešla dne 5. 6. 2020 v areálu elektrárny Prunéřov. Bylo potvrzeno 6 
scénářů a panuje shoda na zpracování referenčního scénáře definující reálnost náhrady uhlí v čase. 
Scénáře by měly být zpracovány pro 5-leté milníky. Zástupci MPO v rámci Uhelné komise požádali o 
zpracování citlivostní analýzy dopadů emisních povolenek na segmenty jednotlivých zdrojů. Útlumová 
křivka by neměla začínat až po roce 2030, ale již např. v roce 2020, jelikož útlum uhlí už začal.   

Koppitz (MMR): Uvedl, že bychom se měli věnovat krátkodobému až střednědobému plánu, cca do roku 
2030, zejména z pohledu zaměstnanosti je klíčový krátkodobý scénář. 

Soukup (MMR): Informoval, že v souvislosti s pandemií COVID-19 členové Uhelné komise 
předpokládají, že dojde k posunu harmonogramu činnosti kvůli přerušení aktivit. Z aktuálně 
projednávaných 6 scénářů dojde do září 2020 k definování max. 3 scénářů a finální předpoklad jednoho 
scénáře je listopad/prosinec téhož roku.  

Jílková (UJEP): Uvedla, že nezaznamenala analýzu emisních povolenek. 

Soukup (MMR): Je to požadavek MPO na MŽP a ČEPS, aby se mohl posoudit další vliv na utlumování 
emisních zdrojů. 

Mračková Vildumetzová (KVK): Shrnula princip emisních povolenek. Každý stát dostane přidělený určitý 
počet emisních povolenek, ale může se s nimi obchodovat i na burze. Naše pracovní skupina může 
finální scénář udělat, až budeme mít výstupy z dalších pracovních skupin. Bylo by dobré, abychom také 
měli analýzu emisních povolenek.   

Kuželouh (Hnutí DUHA): Uvedl, že si není jistý, že na Uhelné komisi zazněl předložený časový rámec. 



  
 

  
 

Soukup (MMR): Uvedl, že je to zde jen předpoklad, finální slovo musí mít vláda ČR, zda dojde 
k takovému posunu harmonogramu. 

 

3. FST a Plány spravedlivé územní transformace 

Koppitz (MMR): Uvedl, že je sestaven přípravný tým PSÚT, který je složen ze zástupců MMR, MPO, 
MŽP, MPSV, MŠMT, regionů (ÚK, KVK a MSK), ÚV a RHSD MSK. K tomuto dni proběhla již 2 jednání, 
kde byl schválen předpokládaný harmonogram přípravy PSÚT (předpoklad jeho dokončení je 1Q 2021) 
a byly projednány tematické oblasti, které regiony považují z pohledu zacílení podpory z FST za prioritní. 
Dále uvedl, že se na MMR snaží vytvořit řád všech finančních zdrojů. Nyní máme k dispozici JTF, 
stávající zdroj Modernizační fond, stále připravované kohezní peníze 500 miliard, Globalizační fond, 
půjčky atd. JTF má stále stejné podmínky (témata jsou stejná), ale objem finančních prostředků se 
změnil. Snažíme se, aby se do výčtu investic dostalo vše, co regiony potřebují. Klíčové je řešení 
problémů, které vznikly dlouhodobými procesy ve všech 3 krajích. Stále připomínkujeme nařízení 
mechanismu spravedlivé územní transformace. MŽP spustilo workshopy k Modernizačnímu fondu 
dalšímu nástroji, který může přispět k rozvoji regionů. Zástupce MŽP bude přizván do této skupiny.  

Karásek (MSK): Uvedl, že zvýšený objem finančních prostředků v JTF mění celou situaci. V MSK 
navrhovali několik věcí:  

1. začít řešit takto velký fond operačním programem, 
2. dále dotaz na dopis od hejtmana MSK, týkající se přizvání regionů k diskuzi o implementační 

struktuře, 
3. vše je o kvalitních projektech, doposud se sbírali absorpční kapacity a zpracovávali fiše, ale 

teď se dostávám do fáze, kdy potřebujeme rychle investiční projekty, navrhli do AP4 
v RE:STARTu finanční mechanismus, který by umožnil financovat přípravu projektů, 

4. zapojit do projektů velké firmy, nejen MSP. 

Mračková Vildumetzová (KVK): Řada projektů je v RE:STARTu a mohly by uspět v JTF. Navrhla 
požádat jednotlivé kraje, aby předložily zásobník projektů do určitého data. 200 miliard je velká částka 
a doba krátká. Pokud se podaří v RE:STARTu, aby kraje dostaly peníze na přípravu projektů, bylo by 
to dobré. 

Soukup (MMR): Uvedl, že diskuse probíhá a že seznamy projektů všech tří krajů má RE:START 
k dispozici a již probíhá jejich prvotní posouzení ze strany resortů a dochází k výměně připomínek a 
podnětů. Proces tvorby projektů a témat pro potřeby FST je průběžný.  

Karásek (MSK): Přistupujeme transparentně při výběru projektů, ale není to validový proces. Bude 
nějaký nástroj či metodika na jejich valildaci? 

Soukup (MMR): Podmínky jsou stále otevřené, proces validace a výběru by měl být řešet v rámci 
získané technické asistence. Projekty, resp. Plány územní spravedlivé transformace by měla nejspíš 
schvalovat EK. 

Koppitz (MMR): Transparentnost musíme zajistit společně. Implementace – s účastí krajů počítáme, 
budou odeslány dopisy. Velké firmy – alfa omega schopnosti využít peníze, jakmile se budeme 
soustředit pouze na MSP, tak to bude v krajích velmi obtížné, problematika je vázána na aktivity 
velkých podniků. Peníze na přípravu projektů – bude vedena diskuse, snažili jsme se do regionů 
dostat JASPERS, Technickou pomoc, EIB.  

Fialová (PSP ČR): Informovala, že MŽP připravuje Zelené střechy a řeší se prostředky na přípravu 
projektů. 

 

3. Data z MPO 

Soukup (MMR): Uvedl, že diskutují data z MPO v oblasti energetiky. Společně s MPO vytvoří tabulku 
všech dostupných dat, které budou všem následné distribuovány.  



  
 

  
 

4. Zpracování rozhodovací matice pro případ SU, a.s. – dopady do regionu  

Soukup (MMR): Uvedl, že jsou k dispozici data z MPSV, kde jsou definovány základní parametry tohoto 
podniku a také předpokládaná obecná struktura propouštěných osob. Dále také přístup jednotlivých 
resortů k zachování vybraných provozů, kdy MPO považuje za podstatné udržet provoz ve Vřesové do 
konce roku 2020, MPO rovněž navrhuje novelizovat nařízení vlády z roku 2016 k restrukturalizačnímu 
příspěvku tak, aby se dotýkal rovněž zaměstnanců, kteří přijdou o zaměstnání v Sokolovské uhelné. 

Mračková Vildumetzová (KVK): Informovala, že bylo přislíbeno, že dojde k prodloužení termínu ve 
Vřesové. Sokolovská uhelná – jednalo se, aby dostala případnou státní podporu, ale toto by muselo být 
schváleno Evropskou komisí. Žádost musí dát resort, nejlépe MPO. Není zatím, ale shoda na trvání 
případné státní podpoře. Dále by se měla využít možnost Globalizačního fondu. Výzva pro příští jednání 
PS3 pozvat odpovědné osoby za  MPSV, kteří jako jediní mohou podat žádost do Globalizačního fondu 
a prezentovat úskalí či přínosy této pomoci. 

5. Harmonogram aktivit PS3 

Soukup (MMR): Informoval, že pravděpodobně dojde k posunutí termínů ve všech pracovních 
skupinách. Pokud dojde k odsouhlasení ze strany vlády ČR k posunu za celou Uhelnou komisi ČR, 
aktuální harmonogram pro činnost PS3 by byl následující: 

• 07 – 08/2020 – Definování dopadů pro KVK/SUAS 

• 09 -10/2020 – Předpoklad definování rámcových dopadů na území uhelných regionů na 
základě definovaných zúžených scénářů jako výstupu PS1 a PS2 

• 11-12/2020 – Předpoklad odsouhlasení finálního scénáře ze strany Vlády ČR 

• 1.Q 2021 – Finalizace dopadů na základě finálního scénáře v rozdělení na jejich význam a 
předpokládaný čas výskytu. 

6. Diskuse, závěr 

Svoboda (město Kynšperk): Informoval, že se tento týden účastní jednání na  MPSV a nastíní téma 
Globalizačního fondu. 

Mračková Vildumetzová (KVK): Mělo by se to zkusit využít prostředků z  evropských peněz, i když jen 
60%. Firmy si mohou žádat, když propustí minimálně 500 zaměstnanců. Pokud by to nešlo, pak to je 
možné řešit přes nařízení vlády ze státního rozpočtu.  

Kuželouh (Hnutí DUHA): Sledujeme vývoj v Sokolovské uhelné. Nelze řešit jen to, kdy tam uhlí skončí, 
náhrada by byla možná (teplo i výroba elektřiny), ale důležitá je zaměstnanost a ta by se měla řešit 
primárně. Uhlí by se mělo utlumit postupně. Co nám chybí – zkoumají se koncové roky, ale 
potřebujeme začít řešit i začátek útlumové křivky, tohle zatím neprobíhá v PS1. 

Koppitz (MMR): Požádal p. Koželouha, aby toto na půdě PS1 přednesl a prosadil. 

Ctiborová (ČEZ): Měla by být nějaká data ohledně zaměstnanosti napříč všemi kraji, abychom měli 
přehled. Měl by být program pro zaměstnance, kteří jsou v propouštěcím cyklu, tak se jim nabídne 
nějaké vzdělávání atd. 

Soukup (MMR): Disponujeme daty z MPSV za strukturálně postižené regiony v rámci projektu 
KOMPAS, které definují zaměstnanost dle CZ NACE, dosaženého vzdělání a dalších aspektů. Jsou 
pro naši práci využitelné a nyní dle dostupných informací probíhá jejich aktualizace. 

Mračková Vildumetzová (KVK): Dle informací z MPSV ke Globalizačnímu fondu a připravovanému 
projektu, zatím MPSV sbírá data a následně začne příprava žádosti o dotaci. Projekt by se měl spustit 
někdy na podzim. 

Farkač (SP ČR): Útlumová křivka existuje, ČEPS ji zveřejňuje. 



  
 

  
 

Kuželouh (Hnutí DUHA): ČEPS počítá  s tím, že uhlí bude do roku 2050, nemůžeme vycházet z 
odhadové křivky, kde nejsou promítnuty činnosti Uhelné komise a Sokolovská uhelná. Měli bychom 
přizvat ČEPS k jednání PS3. 

??? ČMKOS – Sokolovská uhelná – termín je prodloužen do srpna 2020. Vzdělávání lidi v době kdy 
jsou ještě zaměstnaní, nefunguje (není ochota zaměstnavatelů ani zaměstnanců). Jako cestu vidíme 
nařízení vlády, které se využilo v případě Mostecké uhelné a OKD – nařízení vlády – zaměstnanec si 
vezme odstupné a jde pracovat kamkoliv, případně zahájí i vlastní podnikání a na ÚP nastupuje 
minimum lidí. 

Koppitz (MMR): Poděkoval všem přítomným za účast na jednání pracovní skupiny a informoval o 
dalším termínu jednání PS3, které by se mělo konat v září 2020. 

ÚKOLY:  

 Zajistit analýzu emisních povolenek.  
 Přizvat do PS3 zástupce MŽP – Modernizační fond, dále také zástupce MF 
 Rozeslat členům PS3 tabulku dat z MPO. 
 Zajistit prezentaci zástupců MPSV na dalším jednání PS3 – Globalizační fond. 
 Požádat PS1, aby se zaměřila také a začátek útlumové křivky.  
 Přizvat  ČEPS k dalšímu jednání PS3 
 Ověřit, jak postoupilo jednání ohledně kompenzačního příspěvku. 
 Aktualizovat úložiště – doplnit zápis z jednání PS3 z února. 
 Ověřit u  MPSV - Aktuální nástroje na straně MPSV pro daný region/aktualizace – do 14 dní 
 Přizvat na jednání PS3 zástupce MPO, MŽP - možnosti Modernizační fondu atp. – do 14 dní 
 MMR/kraj - Oslovení SUAS – struktura propouštěných zaměstnanců, projektová příprava, 

schopnost využití Modernizačního fondu (Investice/neinvestice) – do 14 dní 

 

 

Zapsala:  

Schválili: David Koppitz, Jana Mračková Vildumetzová 

 

 


