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Hodnocení sekce energetiky a životního prostředí KHK KK - 2020 

 

Garant sekce: Mgr. Jan Mraček 

 

Sekce energetiky a životního prostředí (dále jen EnŽP) se v roce 2020 primárně zabývala tématem 

útlumu těžby uhlí s cílem nalezení východisek pro palivovou, ekonomickou i sociální konverzi regionu 

do doby „pouhelné“ s přihlédnutím k zájmům podnikatelského sektoru (nejen členů KHK KK).  

Tento cíl v rámci výše uvedeného tématu byl realizován především dvěma nástroji: 

A) Účastí člena představenstva v pracovní skupině Uhelné komise 

B) Monitoringem a lobbingem u hlavních finančních nástrojů sloužících pro tuto konverzi regionu 

-  Modernizačního fondu (MF) a Just Transition Fondu (JTF) 

 

A) Na základě nominace KHK KK po schválení rady Karlovarského kraje jsem se podílel na činnosti 

pracovní skupiny celostátní Uhelné komise, kde jsem přeedevším hájil krajské zájmy z hlediska 

vytváření parametrů pro odstavování energických zdrojů a samotného data ukončení těžby 

uhlí tak, aby to nezpůsobilo zásadní socioekonomické škody Karlovarskému kraji. I na základě 

komunikace v rámci EnŽP se nám podařilo moderovat kompromisní datum pro ukončení těžby 

uhlí na rok 2038 (doporučení Uhelné komise) tak, aby se Karlovarský kraj byl schopen připravit 

na všech úrovních na tuto významnou proměnu.  

 

B) Vznikem dvou „investičních nástrojů“ EU 

a. Modernizační fond – modernizace a ekologizace energetického sektoru v členských 

zemích 

b.  Just Transition Fond – řešení problému dekarbonizace ve strukturálně postižených 

regionech EU (v ČR Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj) 

jsme se zaměřili na pomoc s přípravou pravidel a dokumentů pro spuštění těchto programů v 

ČR tak, aby subjekty v KK a Karlovarský kraj mohly vyčerpat co nejefektivněji co největší objem 

alokace bez rozdílu na jejich velikost a status (soukromý/veřejnoprávní subjekt). 

Dále se EnŽP zaměřila na řešení konkrétních problémů členů KHK KK zejména při komunikaci s veřejnou 

správou (např. ESTO Cheb).  

 

Zpracoval: Mgr. Jan Mraček 


