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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

3. pracovní skupiny Uhelné komise pro identifikaci sociálních a ekonomických 
dopadů útlumu těžby uhlí 

 

Datum: 10. listopadu 2020, 15:00 – 17:30 h 

Místo: on-line via MS TEAMS 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni:  - 

 

Program jednání:  

1. Aktuální dění – Uhelná komise ČR   

2. Shrnutí splnění úkolů, harmonogram  

3. Prezentace MPO k činnosti PS1 

4. Posun v přípravě OP FST a Plánu spravedlivé územní transformace 

5. Prezentace MPSV k aktuálním nástrojům využitelným pro propouštěné zaměstnance  

6. Diskuse k otázkám a podnětům z řad členů pracovní skupiny (prezentace zástupce ÚK – 

výstupy jejich dopadové studie). 

 

1. Úvod 

D. Koppitz (MMR): přivítal členy 3. pracovní skupiny Uhelné komise a uvedl, že vítá aktivitu krajů, které 
tuto skupinu spoluřídí. 

Zopakoval, že cílem výstupu z PS3 je k několika definovaným scénářům přiřadit socioekonomické 
dopady a navázat tak na materiál Mechanismus působení transformace energetiky a útlumu těžby uhlí, 
který popisuje oblasti dopadů doporučení ze skupin PS1 a PS2, a k těm je potřeba dopracovávat 
kvantifikaci na základě dostupnosti dat ve spolupráci s MPO, MPSV, regiony atd.  

Na dalším jednání Uhelné komise plánovaném na 26. 11. 2020 by chtěl prezentovat již konkrétní 
výstupy z PS3. 

M. Klika (ÚK): ÚK má nově zpracovánu studii týkající se dopadů ukončení těžby – výstupy poskytnou 
k dispozici MMR a členům PS3. Navrhuje využít vyhlášek o kompenzačních příspěvcích a oprášit jako 
nástroj „sociální dávku“ pro lidi, kteří mají odpracovanou určitou dobu, na zvážení je, zda přidat také 
zaměstnance v energetice, kde v UK pracuje přes 30tis lidí.  

Z. Karásek (MSK): v MSK je situace z časového hlediska jiná, neboť vláda rozhodla o uzavření 
černouhelných dolů již ke konci r. 2020, u dolu ČSM se jedná o prodloužení těžby do r. 2022-23. Byly 
vytvořeny 2 pracovní skupiny se zapojením MPO, MF a DIAMO pro budoucí nakládání s majetkem a 
pro délku těžby – skupina se zapojením odběratelů, jednání naplánováno na 18. 11. 2020. 

 

2. Shrnutí splnění úkolů, harmonogram 

M. Soukup (MMR): 
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Přehled úkolů z minulého jednání a jejich plnění: 

• Ověřit analýzy emisních povolenek v rámci činnosti PS1 –  splněno, bude součástí prezentace 
MPO 

• Přizvat do PS3 zástupce MŽP – splněno 

• Rozeslat členům PS3 tabulku dat z MPO – členům budou zaslána data po ověření se zástupci 
krajů 

• Zajistit prezentaci zástupců MPSV na dalším jednání PS3 – splněno, prezentace zařazena na 
program jednání 

• Požádat PS1, aby se zaměřila také na začátek útlumové křivky - nutné ověřit dotazy v rámci 
prezentace MPO 

• Přizvat ČEPS k dalšímu jednání PS3 – splněno 

• Ověřit, jak postoupilo jednání ohledně kompenzačního příspěvku – splněno, materiál byl již 
prezentován na tripartitě, nutno sledovat další postup 

• Aktualizovat úložiště – splněno 

• MMR/kraj – Oslovení SUAS – splněno, struktura propouštěných zaměstnanců, projektová 
příprava, schopnost využití Modernizačního fondu (investice/neinvestice) – k SUAS poskytl 
všechna data ÚP 

Návrh aktualizace harmonogramu aktivit PS3 (bude aktualizován na základě činnosti UK ČR): 

• listopad 2020 – ověření dat ve shodě s výhledem na jednotlivé časové řezy dané činností PS1  

• do poloviny prosince 2020 – návrhy pro časové řezy doplněné o kvantifikované 
socioekonomické dopady pro jednotlivé případové studie, kde to bude možné 

• průběžně – podněty a rozpracování tematických oblastí dle věcné znalosti daného tématu a 
problematiky 

• prosinec 2020 – leden 2021 – konzultace s členy PS3 k případným návrhům kompenzačních 
opatření / doporučením aktivit / návrhům témat k podpoře z FST, Modernizačního fondu, 
státního rozpočtu ČR a dalších dostupných zdrojů 

 

3. Prezentace MPO k činnosti PS1 

M. Smejkal (MPO): poskytl komentář k materiálu – viz příloha tohoto zápisu 

(Jako host byl přítomen K. Vinkler z ČEPS pro dotazy) 

Materiál obsahuje modelové scénáře, ke kterým byla odsouhlasena kritéria pro výpočty. 

Dotaz: R. Bízková (expert MMR) - Bude možné získat celou tuto studii? Jsou k dispozici čísla 
k prezentovaným grafům?  

Odpověď: K. Vinkler (ČEPS) - V materiálu je shrnutí nejdůležitějších výsledků, komplexní data budou 
prezentována ČEPS cca za měsíc, rádi by to stihli zveřejnit do vánoc. 

Míra soběstačnosti je uvedena ve výši 90%, dle vyjádření ČEPS na 100% soběstačnosti se lze dostat 
doplněním dalších plynových zdrojů. 

V jednotlivých scénářích jsou uvedeny i projekce dopadů na cenu energií. 
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Dotaz: J. Vozáb (expert MMR) - K údajům, které jsou uvedeny pod grafy, lze získat detaily, o jaká území 
se jedná? 

Odpověď: K. Vinkler (ČEPS) - Studie pracuje s předpoklady, ale nejsou za nimi pevně stanovené 
investiční záměry, prioritou budou spíše záměry umístěné v místech utlumených dolů. 

V referenčním scénáři jsou k dispozici data z jednotlivých zdrojů (opatrnost při sdílení). 

Není nastaven plán, jak se bude emisní intenzita vyvíjet v čase.  

J. Koželouh (hnutí DUHA): Scénáře počítají s relativně nízkou cenou povolenky, bylo by dobré 
zpracovat i scénáře s vyšší cenou povolenky. Je také potřeba vyčíslit zdravotní dopady. 

 

4. Posun v přípravě OP FST a Plánu spravedlivé územní transformace 

M. Soukup (MMR): 

        PSÚT 

 14. 10. 2020 – draft PSÚT byl předložen na vládu ČR  
 říjen/listopad 2020 – probíhají průběžná jednání s EK v rámci poskytované Technické 

asistence pro zpracování PSÚT 
 listopad/prosinec 2020 – další jednání Transformační platformy a pracovních skupin, 

workshopy pro kraje 
 probíhá průběžný sběr typových aktivit a jejich hodnocení – klíčová je role RSK v regionech 
 předpoklad finalizace PSÚT – 1.Q 2021 

FST – alokace 42 mld. Kč pro tři dotčené regiony  

 čeká se na finální podobu nařízení k FST – probíhají stále jednání a projednávání 
pozměňovacích návrhů, nově se diskutuje zahrnutí mimo jiné podpory počátečního vzdělávání 

 diskuze s jednotlivými resorty k nastavení opatření a zamezení překryvů mezi novými OP a 
OP FST 

 II. a III. pilíř MST- Invest EU, Finanční nástroje – kombinace fin. nástrojů pro soukromý sektor 
a fin. nástrojů a dotací pro veřejný sektor 
 

Transformační platforma 

 klade důraz na zajištění participativního přístupu při přípravě PSÚT 
 možnost předkládání návrhů typových aktivit směřujících k transformaci regionů v oblasti 

energetiky a zmírnění dopadů transformace na klimatickou neutralitu 
 poskytuje připomínky k průběžným verzím PSÚT 
 může se transformovat na Monitorovací výbor FST v průběhu jeho implementace 

 

J. Hlaváček (MŽP): Na počátku prosince 2020 bude připraven první koncept OP FST, o výši alokace se 
stále jedná. Diskutují se i možné překryvy s Modernizačním fondem. 

 

5. Prezentace MPSV k aktuálním nástrojům využitelným pro propouštěné zaměstnance  

Prezentace neproběhla kvůli technickému problému na straně MPSV, prezentace R. Hrnčíře  
je přílohou zápisu. 
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6. Diskuze k otázkám a podnětům z řad členů pracovní skupiny 

M. Soukup (MMR), J. Hlaváček (MŽP): 

• Kompenzační příspěvek pro zaměstnance v energetice a hornictví dotčené útlumem uhlí.  

Běží a je primárně určen pro těžbu. 

R. Palička (odbory): Odbory nemají k návrhu zpracování analýzy, který se odhlasoval na jaře 
dosud zpětnou vazbu, navrhují materiál použít jako oficiální výstup PS3 a navrhnout jej Uhelné 
komisi, podal návrh na hlasování členů PS3. 

J. Koželouh (hnutí DUHA): podporuje kompenzační příspěvek jako jedno z návrhu řešení. 

D. Koppitz (MMR): navrhuje svolat jednání s MPO a dohodnout se na podobě materiálu, 
hlasování o kompenzačním příspěvku jako výstupu PS3 momentálně nevidí na úrovni PS3 jako 
vhodné. 

R. Bízková (expert MMR): kompenzace zaměstnancům soukromých ziskových firem je nutno 
projednávat na úrovni EK. 

J. Rovenský (Greenpeace): nemyslí si, že soc. příspěvky musí státům schvalovat EK, PS3 by 
měla hlasovat o návrzích, které se budou předkládat Uhelné komisi. 

M. Klika (ÚK): navrhuje uložit úkol předsedům – projednat do 30 dnů s MPO návrh, který se pak 
za PS3 předloží jako doporučení Uhelné komisi. 

• Další vzdělávání dospělých zejména ve vztahu k zaměstnancům v energetice a hornictví 
dotčeným útlumem uhlí. 

M. Soukup (MMR): podporováno v rámci FST, bude dále konzultováno s EK. 

• Využití Modernizačního fondu a FST a kombinace projektů investičního a neinvestičního 
charakteru. 

J. Hlaváček (MŽP): Mod. Fond není určen pro všechny státy EU, je optimální pro podniky 
v systému EU ETS např. pro snižování emisí skleníkových plynů, modernizace tepláren, výrobu 
nových obnovitelných zdrojů, čerpání z fondu bude k dispozici dříve než z FST. 

• Rozdělení alokace FST mezi regiony je v jednání, jedním ze vstupů bude také zpracovaný 
PSÚT. 

• Role pracovní skupiny ke kritériím hodnocení projektů v rámci FST, RRF, Modernizačního fondu 
a dalších nástrojů je v procesu hodnocení (doporučení a návrhy projektů). Překryv členů PS3 
v jednotlivých uskupeních, které se podílejí na přípravě uvedených nástrojů, se jeví jako 
efektivnější a doporučuje se využívat tyto platformy a MV. PS3 může dát doporučení Uhelné 
komisi ČR, která tyto návrhy či doporučení může dále reflektovat. 

• Využití vyhořelého jaderného paliva v transformačních projektech jako nového tepelného zdroje  
- dotaz reflektujeme, ale nejsme schopni na něj v této chvíli odpovědět, bude předmětem 
ověření s EK; s ohledem na stávající reakce EK k problematice jádra nevidíme podporu této 
oblasti z její strany za reálnou, bude však ověřeno s EK a členové PS3 budou seznámeni 
s výsledkem konzultace. 

 

Dotazy členů: 

Z. Vondrová (Centrum pro dopravu a energetiku): Navrhovali jsme, aby PS3 zpracovala variantní 
scénáře podle PS1 i s návrhy zdravotních dopadů a využití přínosů. 
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M. Soukup (MMR): Vítáme vstupní data pro informaci, termín pro zaslání do konce listopadu 2020 
ideálně ještě před jednáním Uhelné komise. 

D. Koppitz (MMR): Primárním výstupem PS3 by měly být socioekonomické dopady. 

R. Bízková (expert MMR): Zdravotní dopady na odborné úrovni nepůjde zpracovat v řádu měsíců, je to 
velmi složitá oblast. 

F. Jochman (ÚK) – prezentoval shrnutí klíčových výstupů dopadové studie ÚK z pohledu dekarbonizace 
ekonomiky, která je obsažena v dokumentu Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního 
plánu spravedlivé transformace pro Ústecký kraj; materiál je přílohou tohoto zápisu, studie je k dispozici 
na stránkách RSK ÚK. 

J. Rovenský (Greenpeace): Byla ve studii UK použitá data ohledně pracovních míst, dodaná od 
uhelných společností, zkontrolována nějakou veřejnou autoritou?  V rámci PS1 je striktně vyžadována 
verifikace dat ze strany veřejné správy. 

F. Jochman (ÚK): Takovou validaci nepovažujeme za nutnou, čísla jsou pouze přibližným odhadem 
v řádu tisíců.  

 

Závěr / úkoly: 

1. Zaslat podklady a prezentace pro informaci a připomínky členům spolu se zápisem. 
2. Iniciovat jednání s MPO ke kompenzačnímu příspěvku. 
3. Ověřit program Uhelné komise 26. 11. 2020 a časového rámce pro činnost PS3. 
4. Členové budou z úrovně MMR osloveni s konkrétní poptávkou na dodání či zpracování 

vstupních dat pro analýzu, v návaznosti na materiál Mechanismus působení transformace 
energetiky a útlumu těžby uhlí schválený v březnu. 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezentace MPO 
 Prezentace MPSV 
 Shrnutí výstupu Podkladové analýzy pro přípravu a implementaci PSÚT Ústeckého kraje viz 

také https://rskuk.cz/files/RSK-Dokumenty/RSK-III/UPST_UK.pdf 
 Mechanismus působení transformace energetiky a útlumu těžby uhlí 

 

Zapsali: Pavlína Novotná, Miloš Soukup 10. 11. 2020 

Schválili: David Koppitz, Jana Mračková Vildumetzová 

 

 


