
                               
 

 

 
Zápis z jednání pracovní skupiny  

“Uhelná platforma Ústeckého kraje“ 

 

Datum a místo jednání: 24. 10. 2019, 12:00 hodin, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 6. patro (659) 
 

 

Přítomni:  

 

 

 

 

Nepřítomni: 

 

Hosté:  

 

Nepřítomný host: 

Předseda - PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana 
Ústeckého kraje 
Členové: Radek Belej, Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, Filip Ušák, 
Martin Hausenblas, Ing. Pavel Farkač, Ing. František Jochman, LL.M,  
Ing. Petr Lenc, Gabriela Nekolová, DiS., Ing. Helena Veverková,  
Ing. Josef Slunečka 

 
Členové: Mgr. Bc. Petr Šmíd, Zdeněk Kutner, Ing. Miroslav Otcovský,  
Ph.D. Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D., Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA 
 

Ing. Jana Nedrdová, Ing. Vladimír Skalník 

 

Ing. Luboš Trojna 

 
  
Úvodní slovo 
 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje 
- Ukončování tepelných zdrojů je věc státu (příprava časové osy, doba skončení tepelných zdrojů, 

konec těžby uhlí) 
- Úkolem pracovní skupiny (dále jen PS) je věnovat se kraji (požadavky ohledně odklonu těžby uhlí, 

náhrady a budoucí koncepce směrem k energetice směřovat na národní a bruselskou úroveň) 
 
Přehled uhelných platforem: 

1. Platforma pro uhelné regiony v transformaci – zřízena Evropskou komisí (pravidelné setkávaní 
v Bruselu, 41 regionů postižených těžbou uhlí v rámci Evropské unie, členy platformy za ČR - 
ÚK, KVK, MSK 

 
2. Uhelná komise (národní úroveň, součástí 3 pracovní skupiny) 
- 1. PS pro stanovení harmonogramu případného útlumu využití uhlí, a to v celkovém kontextu 

energetického mixu, za Ústecký kraj členka doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D. 
- 2. PS pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy – za 

Ústecký kraj člen Ing. Pavel Farkač 
- 3. PS pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů (dotčené regiony) – za Ústecký kraj 

člen PhDr. Martin Klikou, MBA, DBA  
  



                               
 

 
 
 

 
3. Uhelná platforma Ústeckého kraje (krajská úroveň, ustavena Radou Ústeckého kraje) 

- v gesci nám. M. Kliky 
        Členové PS Uhelná platforma Ústeckého kraj: 

1. PhDr. Martin Klika, MBA, DBA – 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje,  
předseda pracovní skupiny 

2. Ing. Petr Lenc – ředitel Palivového kombinátu Ústí, státní podnik 
3. Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA – zastupitel Ústeckého kraje, dlouhodobá praxe ve 

Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a.s. 
4. Filip Ušák – bývalý starosta Benešova nad Ploučnicí. Spolupráce v rámci programu RE:START 

na strategických projektech Východní nádraží Děčín a Podpora montánního turismu v Krušných 
horách 

5. Martin Hausenblas – člen Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, člen podvýboru pro vědu, výzkum a inovace, člen výboru pro udržitelný rozvoj a 

energetiku – Úřad vlády ČR 
6. Radek Belej – zastupitel Ústeckého kraje, člen rady Ústeckého kraje 
7. Ing. Helena Veverková – předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka 
8. Ing. Josef Slunečka – zástupce zaměstnaneckých organizací – RROS ČMKOS - Hospodářská a 

sociální rada Ústeckého kraje, zaměstnanec Severočeských dolů a.s. 
9. Ing. Pavel Farkač – zástupce společnosti Sev.en Energy 
10. Ing. František Jochman, LL.M –  1.místopředseda Krajské hospodářské komory Ústeckého 

kraje 
11. Gabriela Nekolová, DiS. – předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, národní 

manažerka pro program RE:START 
12. Mgr. Bc. Petr Šmíd - zastupitel Ústeckého kraje  
13. Zdeněk Kutner - zastupitel Ústeckého kraje  
14. Ing. Miroslav Otcovský – jednatel společnosti SPORTaS, s.r.o. Litvínov  
15. Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. – architekt Ústeckého kraje 
16. Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA - místopředseda rady jednatelů společnosti ČEZ, a.s. 

 
 
Hosté: Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení uhelné regiony, odbor strategie, přípravy a realizace      
             projektů KÚÚK - zodpovědnost za přípravu strategických projektů, agenda uhelné regiony  
             v transformaci  

Ing. Vladimír Skalník – energetik Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje KÚÚK             
zodpovědnost za zpracování aktualizaci Územní energetické koncepce ÚK 

Tajemnice komise: Bc. Monika Mrázová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

 
 
 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje 
Proběhly již 2 zasedání Uhelné komise: 

1. Zasedání Uhelné komise 26. 08. 2019 – seznámení s danou problematikou a vytvoření PS, 
odborné dokumenty budou zajišťovat jednotlivá ministerstva  
1. PS – předsedou jsou náměstci MPO, MŽP – vznik časové osy, kde se bude jednat o uhelných 
zdrojích, o útlumu těžby uhlí a o přechodu na jiné zdroje energie  
2. PS – předsedou je Ing. Beneš – problematika legislativy a sladění s časovou osou 1. PS 
3. PS – předsedkyně Jana Mračková Vildumetzová – přijít s návrhy týkající se 
sociálněekonomických dopadů na region (na zaměstnance energetiky a těžebního průmyslu, 
na kvalitu života aj.) 
 

2. Zasedání Uhelné komise 01. 10. 2019 – proběhla donominace členů, za Ústecký kraj (dále jen 
ÚK) viz výše 

 
Ing. Vladimír Skalník 

- V roce 2004 zpracována zpráva o uplatňování ÚEK, u které byl zjištěn rozpor s energetickou 
koncepcí a s legislativou 

- V roce 2017 zahájeno zpracování aktualizace – v současné chvíli kladné stanovisko 
Ministerstva životního prostředí České republiky. Nyní čekáme na kladné stanovisko, případně 
na připomínky od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Poté nás čeká projednání 
v Radě Ústeckého kraje a schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 

- V případě schválení bude platnost ÚEK od roku 2019 do roku 2044 nebo do další aktualizace 
- Nejpozději v roce 2023 se začne připravovat zpráva o uplatňování ÚEK 

 
 
Ing. Jana Nedrdová 

- Účast na zasedání Platformy pro uhelné regiony v transformaci v měsících duben 2019, 
červenec 2019, říjen 2019 – za ÚK se účastní nám. M. Klika 

- V říjnu 2019 se spolu se zástupci ÚK zasedání zúčastnili také odborníci za Palivový kombinát 
Ústí, a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP), Inovační 
centrum Ústeckého kraje (dále jen ICUK) 

- Byla představena společná prezentace aktivit ÚK PKÚ, UJEP, ICUK na území kraje související 
s transformací energetiky a území po těžbě  

- blíže viz prezentace – příloha zápisu 
- Dále v rámci platformy v  Bruselu proběhlo jednání regionů – ÚK, KVK, MSK s regiony Lužice a 

Sasko a Dolní Slezsko. Předmětem jednání byla nabídka spolupráce regionů na výkonné věcné 
úrovni, vydefinování oblastí zájmů a témat pro spolupráci, společná příprava projektových 
záměrů 

 
  



                               
 

 
 
 

Diskuze: 
 

- V rámci diskuze byla řešena problematika budoucnosti kraje nejen v návaznosti na odklon 
těžby uhlí 

- Apeluje se na spolupráci s univerzitou UJEP napříč všemi projekty. V současné chvíli podpora 
univerzity UJEP je maximální i v rámci finančních příspěvků z kraje. Návrh na přizvání dalších 
odborníků z prostředí univerzity UJEP (PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.,) – v současné chvíli 
jsou již odborníci z univerzity UJEP do všech platforem zapojováni (členové komise pro Smart 
region, v rámci strategických projektů programu RE:START jsou vytvořené PS, ve kterých 
figurují odborníci z univerzity UJEP). Spolupracuje se i s pobočkou ČVUT v Děčíně (Ing. Ondřej 
Smíšek) 

- Podpora strategických projektů programu RE:START - definovat, co jsou transformační 
projekty, které projekty budou prosazované přes program RE:START, které mimo program 
RE:START. Pro další akční plán bude vhodná aktualizace strategických projektů, rozšíření počtu 
strategických projektů, příp. nahrazení jinými dle aktuálního vývoje (např. Matech, Portabo) 
 (přehled strategických projektů bude zaslán členům PS) 

- V budoucnu ztratí zaměstnání cca 3% zaměstnanců v těžebním průmyslu (Severočeské doly, 
a.s. aj.) dále v oblasti energetiky, pokud se odstaví tepelné elektrárny. ÚK zadá studii na vývoj 
postupu útlumu těžby uhlí a útlumu uhelných zdrojů, s čím by souvisel i vývoj zaměstnanosti 
v této oblast 

- 4 % lidí jsou nezaměstnatelní - v kraji nízká kupní síla – změnit zaměření kraje, tak, že vnikne 
něco s přidanou hodnotou (technologie, data – zvýší se kupní síla a nastartuje se segment 
služeb – vhodné i pro nezaměstnatelné – je potřeba určit strategické projekty, které zvýší kupní 
sílu 

- Dalším tématem v rámci diskuze byl obnovitelný zdroj a množství energie při útlumu hnědého 
uhlí. Tímto tématem se bude zabývat Uhelná komise (státní energetická koncepce – 
aktualizace v příštím roce). V případě dostatku obnovitelných zdrojů bychom mohli pokrýt naše 
potřeby po energetické stránce 

- V roce 2044 pouze 28 procent těžby hnědého uhlí oproti roku 2016 
- V roce 2044 by měla fungovat jedna tepelná elektrárna a fungovat pouze jeden lom 
- cílem PS je připravit pracovní materiály pro období 2020– 2040, a předat Uhelné komisi. Od 

toho se odvíjí další období, tedy rok 2040, kde už je vize naplánovaná (využít studii přenosové 
soustavy společnosti ČEPS, a.s.) 

- Úkolem PS je připomínkovat a dávat zpětnou vazbu do PS na národní úrovni (Uhelná komise), 
které se zaměřují na konkrétní strategické projekty. Strategické dokumenty zanalyzovat, 
navrhnout revize, připravit je systémově, projektově. Stanovit, jaké jsou potřeby od Uhelné 
komise a jaké jsou potřeby od Evropské komise. Na základě tématu bylo navrhnuto pozvání 
odborníků z univerzity UJEP (Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.) 

- Dalším tématem diskuze byla státní energetická koncepce, seznámení s ní, stanovit, na co se 
zaměřit, kam směřovat. Zajistit přenos Informací do PS Uhelná platforma ÚK a připomínky 
předávat Uhelné komisi 

 
Shrnutí: 

- Kladen důraz na stanovení a aktualizaci strategických projektů (např. Portabo, Matech nejsou 
strategické projekty (zájem o zařazení mezi strategické projekty) 

- Zajistit přenos informací ze všech PS do PS Uhelná platforma a zajistit předávání informací a 
materiálů Uhelné komisi 

- Vybrat region, který prošel transformací 
- Na 2. zasedání PS budou projednány konkrétní strategické projekty 



                               
 

 
 
 

 
Úkoly: 
1. Pozvat zástupce za společnost ČEPS, a.s. Martina Durčáka – zajistit dostupnost ke studii přenosové 
soustavy (nám. M. Klika) 
2. Zaslat materiály ÚEK (Ing. Vladimír Skalník) 
3. Zaslat přehled strategických projektů (Ing. Jana Nedrdová) 
4. Pozvat stálé hosty Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., PhDr. Jaroslav 
Zukerstein, Ph.D., Ing. Vladimír Skalník, Ing. Martin Mata, MBA (Ing. Jana Nedrdová) 
5. Zaslat pracovní materiály z uhelné komise (Bc. Monika Mrázová) 
6. Zřídit uložiště pro sdílení dokumentů (Bc. Monika Mrázová) 
 
 
Další zasedání pracovní skupiny se uskuteční dne 10. 12. 2019 v 13:00 hodin na Krajském úřadě 
Ústeckého kraje, 7. patro, zasedací místnost 740. 
 
Zapsala: Bc. Monika Mrázová 
 

Ověřila: Ing. Jana Nedrdová 


