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Uhelné platformy

 Platforma pro Uhelné regiony v transformaci (EU – Evropská komise)
- vznik Platformy – prosinec 2017, sdružuje 41 regionů 12 členských států, za ČR členem

Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský kraj

 Uhelná komise (národní úroveň, gesce resorty MPO,MŽP)
- 3 pracovní skupiny:

1. PS pro stanovení harmonogramu případného útlumu využití uhlí, a to v celkovém kontextu

energetického mixu

2. PS pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy

3. PS pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů (dotčené regiony)

 Uhelná platforma Ústeckého kraje (pracovní skupina Ústeckého kraje)
- ustavena Radou ÚK, 16 členů, předsedaM.Klika, zastoupení: ÚK, PKÚ, těžební org.

neziskový sektor, HSRÚK, KHK, experti…

- 1. zasedání 24.10.2019



Uhelná komise (národní úroveň, gesce resorty MPO, 

MŽP)

 1. zasedání Uhelné komise: 26. 08. 2019
 2. zasedání Uhelné komise: 01. 10. 2019
Program zasedání:
- schválení návrhu činnosti a složení pracovních skupin (PS) Uhelné komise
- potřebnost materiálů nad rámec existujících dokumentů
- potřeba přizvání externích odborníků
- informace o vývoji na úrovni EU a o možnosti interakce s Německou uhelnou komisí

Cílem komise je poskytnout vládě ČR objektivní výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v
ČR.

 Analýza možností budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích zahrnující
- harmonogram odklonu
- nástroje a opatření k dosažení odklonu
- kvantifikaci nákladů a dopadů odklonu a strukturální změny regionů (v zaměstnanosti, v

energetické infrastruktuře, náklady spojené s kompenzačními opatřeními pro dotčené regiony)
- rizika odklonu a jejich minimalizace



Pracovní skupiny:

1. PS pro stanovení harmonogramu případného útlumu využití uhlí, a to v

celkovém kontextu energetického mixu

 sjednocení datové základny

 analýza současného energetického mixu a jeho budoucího vývoje (zaměření na zdroje a využití

hnědého a černého uhlí)

 stanovení alternativ postupu uzavírání uhelných zdrojů

Výstupem PS je stanovení harmonogramu případného útlumu využití uhlí.

Složení PS: MPO, MŽP, SP ČR, HK ČR, zástupce neziskových organizací, zástupce akademické

sféry, KZPS MSK, PSP, (odborní hosté)



2. PS pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku 

legislativy

 Stanovení základních pravidel pro útlum jednotlivých paliv a energetických zdrojů

- stanovení kritérií pro prioritizaci útlumu jednotlivých paliv a energetických zdrojů

- identifikace konkrétních zdrojů a stanovení kapacity nutné k dalšímu provozování (stabilita

přenosové soustavy, energetická bezpečnost, apod.)

 Legislativní opatření

- identifikovat právní předpisy, do kterých lze zahrnout a legislativně upravit doporučení

Uhelné komise (např. stanovení max. emisní intenzity pro jednotlivé roky, aj.)

- identifikovat možná rizika (např. riziko soudních sporů s provozovateli, ohrožení energetické

bezpečnosti, aj.)

- identifikovat kroky ke snížení rizik (např. kompenzace pro provozovatele, zavedení

strategické rezervy, aj.)

- vypracovat harmonogram pro přijetí nutných legislativních úprav/změn

Složení PS: MPO, MŽP MF, SP ČR, HK ČR, ČBÚ, PSP ČR, zástupce neziskových organizací,

zástupce akademické sféry, KZPS, PSP (odborní hosté)



3. PS pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů (dotčené regiony)

 Připravit analytické podklady k socioekonomickým dopadům a dopadům majícím přímý či
nepřímý vliv na možnosti místního rozvoje tří dotčených regionů, a to zejména s důrazem na

- oblast místní ekonomiky (restrukturalizace ekonomické základny, dopady na trh práce
a migraci, požadavky na mobilitu atd.)
- sociální strukturu
- kvalitu života obyvatel
- územní rozvoj včetně sanací a rekultivací

 Ve vazbě na implementaci vládní Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK
(RE:START) a v úzké spolupráci s dotčenými kraji a klíčovými stakeholdery identifikovat
časově a finančně vymezená podpůrná a rozvojová opatření s cílem

- eliminovat negativní dopady transformace energetiky
- využít potenciálu souvisejících změn

Složení PS: MMR, MPO, MŽP, MPSV, MF, KVK, ÚK, MSK, ČMKOS, HK ČR, zástupce
neziskových organizací, zástupce akademické sféry, SP ČR, KZPS, MSK, PSP, (odborní hosté)



Územní energetická koncepce

(ÚEK ÚK)



Stav aktualizace ÚEK ÚK

 V současné době je zpracovaná

- analytická část popisující stav energetického hospodářství k roku 2016, výrobu a spotřebu paliv energie

- návrhová část se scénáři rozvoje s výhledem do roku 2044

- vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí

- veřejné projednání aktualizace ÚEK ÚK – 6. srpna 2019

- vypořádány připomínky k aktualizaci ÚEK ÚK včetně SEA

- vydáno kladné stanovisko OŽP ÚK podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.

 Další postup

- vydání stanoviska MPO k souladu se SEK

- projednání v Radě ÚK

- projednání a schválení v Zastupitelstvu ÚK

 Poté bude aktualizována ÚEK platná pro období 2019 až 2044 nebo do další aktualizace.

 Nejpozději v roce 2023 se začne připravovat zpráva o uplatňování ÚEK.
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