
                         
 

 

 

1. zasedání Pracovní skupiny  
„Uhelná platforma Ústeckého kraje“ 

(volební období 2020 – 2024)  
 

 

Místo konání:  Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. 
 Velká hradební 2800, 400 01 Ústí nad Labem 
    
Termín konání: dne 18. 03. 2021 od 14:00 hodin online přes komunikační platformu  
 MS Teams 
 

Přítomní:  Předsedkyně Uhelné platformy Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA,  
  1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 
 

Členové PS:  
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M     
Ing. Tomáš Kirbs 
Bc. Tomáš Globočník 
Ing. Tomáš Tesař 
Ing. Martin Mata, MBA 
Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
Mgr. Antonín Tym, Ph.D. 
JUDr. Zuzana Krejčiříková 
Ing. Petr Svoboda, CSc. 
Ing. Vladimír Zemánek 
Mgr. Alena Hájková 
Ing. Walter Fiedler 
Ing. Jan Harnych 
Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.  
Ing. Milan Boháček 
Mgr. Kamila Bláhová 
Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. 
Ing. Petr Lenc 
Jan Rovenský 
Ing. Zuzana Vondrová 
MgA. Aleš Loziak 
Ing. Jaroslav Gabriel 

Stálí hosté PS: 
Gabriela Nekolová, DiS. 
Ing. Helena Veverková 
Marta Ctiborová 
Ing. Slunečka Josef 
PaedDr. Jiří Kulhánek 
Ing. Jan Schiller 
Ing. Bohumil Ježek 
Jaroslav Komínek 
 
Filip Ušák 
Mgr. Jiří Řehák 
Ing. Vít Rous 
Ing. Mgr. Marek Hartych 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

 
 

 

Nepřítomni: Ing. Jiří Hájek, MBA - člen 
Mgr. Jan Paparega - stálý host 

 

 
 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení, představení záměrů a cílů obnovené PS Uhelná platforma 
2. Shrnutí předchozích jednání PS  
3. Představení výstupů práce Uhelné komise, poradního orgánu Vlády ČR 
4. Představení materiálu „Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu 

spravedlivé transformace pro Ústecký kraj“ 



                         
 

 
 
 

 
5. Příprava plánu spravedlivé územní transformace v Ústeckém kraji  
6. Diskuse 
7. Závěr, úkoly 

 
 
 

1. Zahájení, představení záměrů a cílů obnovené PS Uhelná platforma  
(Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA) 
Úvodní slovo - činnost uhelné platformy navazuje na aktivity předchozího volebního období. Nadále je 
potřeba věnovat se aktivitám, které by měly zmínit případné negativní dopady na hospodářskou, 
sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje. 
 

Smyslem Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje je iniciovat dialog mezi strategickými 
aktéry v území ke koordinovanému a systematickému přístupu v souvislosti s ukončováním těžby uhlí a 
dekarbonizací uhelných energetických zdrojů. Úkolem je specifikovat hlavní cíle transformace regionu, 
potřeby, aktivity a projektové záměry, které zmírní negativní dopady na hospodářskou, sociální a 
environmentální situaci Ústeckého kraje a přispět k hospodářskému rozvoji kraje. 
 
2. Shrnutí předchozích jednání PS 
(Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA) 
Ustavení Uhelné platformy Ústeckého kraje na základě usnesení č. 0122/78R/2019 RUK ze dne 2. 10. 
2019 - návaznost na iniciativu EU 
 Platforma pro uhelné regiony v transformaci, dále navazuje na strategii RE:START pro strukturálně 
postižené kraje.  
Hlavními úkoly pracovní skupiny bylo zabývat se problematickou ukončování těžby uhlí a s tím 
spojenými potřebami a aktivitami, které by měly zmírnit případné negativní dopady na hospodářskou, 
sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje. Dále se měla zabývat zejména energetickými zdroji 
(náhrada za uhlí), koncepčním využitím území po těžbě, inovativními projekty, atd. Důležité jsou 
výstupy vzešlé z této platformy, které by následně měly být podkladem pro jednání s Uhelnou komisí 
ustanovenou Úřadem vlády. 
Představena jednotlivá zasedání Uhelné platformy ÚK (5) a probíraných témat (viz prezentace): 
- přenos informací z uhelných platforem do PS Uhelná platforma ÚK 
- důraz na stanovení a aktualizaci strategických projektů (Akční plán strategie RE:START) 
- problematika přenosové soustavy (Prezentace Analýza přenosové soustavy – ČEPS, a. s.,  
  Ing. Karel Winkler, MBA  
- řešena vize kraje – prezentace Problematika pánevní oblasti - Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. 
- varianty ukončení těžby uhlí 
- řešena vize ÚK – studie „Infrastrukturní problematika Ústí a jeho okolí z pohledu potřeb  
  Ústeckého kraje“ 
- prezentace analýzy „Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé  
  transformace pro Ústecký kraj 
- představena problematika „Technicko-ekonomického posouzení implementace vodíkového pohonu 

v Ústeckém kraji“, Ing. V. Skalník   
- trajektorie útlumu energetického využívání uhlí – návrh usnesení pro Uhelnou komisi 
 
Pracovní skupina Uhelná platforma Ústeckého kraje se na 4. zasedání usnesla o hlavních úkolech a 
cílech uhelné komise - snižování emisí CO2 ze spalovacích zařízení. 
 



                         
 

 
 
 

 
Všechna tato kritéria a rozhodnutí uhelné komise by měla být poměřována právě tím, nakolik efektivně 
přispívají k dosahování tohoto cíle.  
Trajektorie útlumu energetického využívání uhlí by měla nastavena na základě celkové snižování emisí 
CO2 ze spalovacích zařízení.   
 
3. Představení výstupů práce Uhelné komise, poradního orgánu Vlády ČR (Ing. Pavel Farkač) 
 UK zřízena usnesením vlády č. 565 ze dne 30. července 2019 jako poradní orgán vlády. 
 Hlavním cílem komise bylo poskytnout vládě ČR, objektivní a v maximální možné míře konsensuální 

výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů. 
 Jednalo se o vypracování střednědobého, dlouhodobého výhledu, jaká potřeba hnědého uhlí je ve 

velkých spalovacích zařízeních.  
 Důležité je vnímat práci Uhelné komise ve vtahu k energetice, neřešíme průmyslové využití uhlí 

např. ve zpracování oceli 
 

V rámci Uhelné komise ČR fungovaly 3 pracovní skupiny (řešené oblasti). 
- harmonogram útlumu využití uhlí 
- parametry útlumu a problematiky legislativy 
- identifikace sociálních a ekonomických dopadů 
 

Podmínky útlumu těžby uhlí (k roku 2038) 
- včasná náhrada utlumených uhelných zdrojů 
- dostavba jaderných zdrojů 
- úspěšná transformace teplárenství 
 

 Představeny různé podoby energetického mixu k referenčnímu roku 2038 
 Analytické výstupy zpracovány skupinou ČEPS 
 Analyzován byl bezpočet scénářů 
 Jednotlivé scénáře se mezi sebou nejvíce lišily v zastoupení OZE  
 

Důležitá kritéria rozhodování - argumenty zvolení roku 2038 jako hraničnímu z hlediska ukončení 
těžby a využívání hnědého uhlí: 
- 90 % potřeb elektřiny schopnost vyrobit jako ČR 
- náklady snížení ceny 1 tuny CO2 podle jednotlivých scénářů 
- emisní intenzita – kolik emisí CO2 daný zdroj vyprodukuje na 1 vyrobenou Mwh 
- předpoklad regulace národní soustavy národními zdroji (dominantní OZE, potřeba nového jaderného 
zdroje – bloku) 
 

Jan Rovenský 
 Problematická komplexnost podkladů, s nimiž komise pracovala. 
 Nebyly vyhodnoceny dopady na sociální oblast, regiony a ŽP, vůbec nehodnoceno schválení 

útlumové křivky. Útlumové křivky jsou důležitějším kritériem než útlumový rok.  
Dopady mají podstatný vliv na Ústecký kraj (měly být zpracovány ex post). 
Uhelné křivky se podle Havlíčka budou dodělávat, Uhelná komise se jimi nestačila zabývat. 

 Materiál k projednání na vládě je neúplný.  
 S aktivním útlumem uhlí začínáme až v roce 2029. 
 

 
 
 



                         
 

 
 
 

 
Ing. Pavel Farkač 
 Útlumové křivky nebyly v mandátu Uhelné komise ČR. Omezení výroby v uhelných elektrárnách je 

explicitně dáno. Závěry uhelné komise vláda dosud neschválila, mezirezortní připomínkové řízení 
podpořilo rok 2033. 

 

Ing. Jaroslav Gabriel  
 Odkaz na Územní energetickou koncepci Ústeckého kraje – uvedeno uhlí jako využitelná surovina i 

v roce 2044 pro teplárny na území Ústeckého kraje. Jak tato platforma přispěje k přenesení jejich 
závěrů (uhelné komise ČR) do území Ústeckého kraje?  

 
 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FSE) 
 Kraj se musí připravit na dynamický vývoj v ceně emisních povolenek – uhlí skončí díky trhu už 

možná v roce 2030. 
 

JUDr. Zuzana Krejčiříková (ČEZ, a. s.) 
 V rámci rady Ústeckého kraje existuje několik komisí s podobným zaměřením, stojí za úvahu 

promýšlet spolupráci min. Energetické komise a Uhelná platformy ÚK 
 

Ing. Martin Mata, MBA (ředitel ICUK) 
 Ve vztahu k Uhelné platformě ÚK je dobré dohodnout vymezení činností tří komisí kraje, tak aby se 

své činnosti případně nezastupovaly:  
- Komise pro vědu, výzkum a inovace (SmartRegion) 
- Komise pro energetiku 
- Komise pro transformaci a obnovu krajiny 
 
4. Představení Podkladové analýzy pro přípravu a implementaci Územního plánu spravedlivé 
transformace Ústeckého kraje (Ing. František Jochman LL.M.) 
 

 Podkladová analýza nemá za cíl řešit náhradu energetických zdrojů, což není ani cílem PSUT 
 Otázka, čím bude nahrazeno uhlí – fosilní palivo po ukončení jeho těžby a využívání a v jakém čase 

se tak stane, je spíše pro Uhelnou komisi a z hlediska finanční podpory směrem k Modernizačnímu 
fondu. 

 Plán spravedlivé územní transformace je pro identifikaci možností, jak v souvislosti s ukončením 
těžby a využívání uhlí, finančně pokrýt související problémy – ekonomické, sociální, apod.  

 Analýza odpovídá na otázku, proč je potřeba finančních prostředků na eliminaci problémů 
související s odchodem od uhlí, analyzuje dopady na zaměstnanost (viz prezentace).  

 

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA – všem členům platformy bude odeslán odkaz na podkladovou 
analýzu, je na webu https://rskuk.cz/files/Uhelne-regiony/Podkladova-analyza-UPST-FINAL.pdf 
 

Bc. Petr Globočník 
 Levná energie – termín není adekvátní v souvislosti s uhlím 
 Rizika vzniku sociálně vyloučených lokalit – prokletí nerostného bohatství 
- Slabší místa analýzy 
 

Ing. František Jochman LL.M. 
 analýza je jen popisem – jde o konstatování faktu, řešení je v FST, aby to tak nebylo 
 

 

https://rskuk.cz/files/Uhelne-regiony/Podkladova-analyza-UPST-FINAL.pdf


                         
 

 
 
 

 
8. Příprava plánu spravedlivé územní transformace v Ústeckém kraji  
 
Ing. Martin Mata, MBA 
 Účel ICUK – rozvoj podnikání v regionu, rozvoj vize a strategie Ústeckého kraje 
 Plán spravedlivé územní transformace je dokument tvořený MMR a předepsaný v návrhu nařízení     
      o FST  
 Plán transformace Ústeckého kraje – dokument obsahuje identifikaci problémů a cílového stavu,      
      k němuž chceme směřovat a návaznost na související dokumenty 
 Priority - preferovaný způsob rozvoje 
 Témata všech tří uhelných regionů se víceméně prolínají 
 V prezentaci představeny oblasti zájmu a harmonogram  
 probíhá komunikace s MSP - 9. dubna 2021 proběhne  wokshop pro MSP s možností konzultovat         
      jednotlivé záměry související s transformací regionu a rozvojem Ústeckého kraje 
 Absorpce záměrů velkých podniků, statutárních měst a Ústeckého kraje dosahuje hodnoty cca.  
      500 mld. Kč, k dispozici je 20 mld. Kč, část je, vzhledem k charakteru záměrů, určena pro       
      Modernizační fond. Ústecký kraj by ale měl mít ambici sáhnout si až na 100 mld. Kč. 
 

Jan Rovenský – ocenění přístupu botton up  
 Rozšíření také na zaměstnance, kterých se změna bude týkat, jak vidí svou budoucnost, jaké mají         
       očekávání, jak by ji chtěli změnit. 
 

Aktualizace údajů k zaměstnanosti  - Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA 
 Požádala těžební společnosti o verifikaci a vyčíslení údajů v podkladové analýze za předpokladu   
     ukončení těžby roku 2038. Jde o množství nevydobytých uhelných zásob, počet pracovních míst  
     ohrožených koncem těžby v roce 2038 s předpokladem realizace pouze sanací a rekultivací,      
     obvyklou roční výši odvodů pro obce a Ústecký kraj plynoucí z dobývání uhlí. Na základě toho by  
     bylo možné s těmito údaji pracovat a řešit pracovní uplatnění pro končící pracovníky.   
 
 

Jan Rovenský: 
 Verifikace těchto dat bude určitě přínosná, hodnotná a zajímavá. 
 Zajímavá myšlenka se míjí s tím, co bylo řečeno, jde spíše o přístup top down. 
 Poznámka se netýká jen těžebních společností (např. elektrárny zaměstnávají stejný počet      
      pracovníků) ale přímo názorů a preferencí samotných zaměstnanců, ne jejich zaměstnavatelů. 
 
 

Mgr. Antonín Tym, Ph.D. (Výzkumné centrum RINGEN): 
 Podmínky pro zapojení firem v rámci transformace regionu 
 Zákon o VZ – v řadě případů budou dodavatelé zahraniční, multiplikační efekt HDP bude významně       
      snížený 
 

Mgr. Kamila Bláhová (starostka Města Litvínov) 

 Samosprávy by měly mít možnost vyjádřit se k Plánu spravedlivé územní transformace a        
      poskytnout tak podněty k transformaci území z místní úrovně.  
 
 
 
 
 



                         
 

 
 
 

 

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA: 

 Plán spravedlivé územní transformace připomínkuje RSK, dále regionální uskupení, obce mají svá     
      zastoupení v RSK, pro obce i MSP pořádány webináře, pro obce se připravuje dotazníkové šetření   
 
 
Termín dalšího jednání Uhelné platformy Ústeckého kraje bude oznámen.  
 
 
Zapsal: Mgr. Karel Novák, odd. uhelné regiony, odbor strategie, přípravy a realizace projektů  
 

 


