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Žádost o doplnění odpovědi k Petici za klima 
 
Vážený pane premiére, 

Děkuji Vám za odpověď, kterou jste poskytl 11. prosince 2020 na petici za klima (čj. 
42270/2020-UVCR) i za vyjádřenou podporu snahám o zastavení klimatické změny. Rád bych 
vás požádal o doplnění Vaší odpovědi ve věci bodů 1 a 5 petice. 

V bodu 1 petice jsem Vás jménem podepsaných žádal o přijetí závazku klimatické neutrality do 
roku 2050. Ve Vaší odpovědi uvádíte, že Česká republika podporuje dlouhodobý cíl Evropské 
unie dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Z tohoto vyjádření na unijní úrovni však 
nevyplývají plány České republiky na státní úrovni. Jménem podepsaných bych Vás tedy rád 
požádal o prosazení závazku klimatické neutrality České republiky do roku 2050 na státní 
úrovni. 

V bodu 5 petice jsem Vás jménem podepsaných žádal o uzavření v petici jmenovaných uhelných 
elektráren v navrhovaných termínech. Ve Vaší odpovědi se odkazujete na Uhelnou komisi, která 
se touto problematikou zabývá. Uvádíte, že: „O ukončení využívání uhlí v České republice tak 
bude vláda rozhodovat na základě analýz a doporučení zpracovaných tímto poradním orgánem 
vlády, které budou vycházet z reálných ekonomických, technologických a ekologických 
předpokladů a se zohledněním i sociálních dopadů. Pokud vláda rozhodne o ukončení spalování 
uhlí v České republice, budou muset legislativním procesem projít též potřebné zákony. Se 
zastavením uhelných elektráren je samozřejmě úzce spjata i dekarbonizace českého teplárenství 
a náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji za účelem zajištění energetické bezpečnosti České 
republiky.“  

Dle veřejně dostupných výstupů zmiňovaná Uhelná komise již rozhodla o ukončení využívání 
uhlí v České republice v roce 2038. Přitom ovšem nesplnila předpoklady, které uvádíte výše a 
které jsou uvedeny i v jejím statutu. Cituji vyjádření Klimatické koalice 14.12.2020: „Uhelná 
komise ani v jediném bodě nesplnila zadání dle svého Statutu schváleného vládou ČR. Potřeby 
hnědého uhlí vyhodnotila pouze pro elektroenergetiku, chybí vyhodnocení teplárenství. Zároveň 



chybí posouzení jednotlivých velkých spalovacích zdrojů. Nestanovila harmonogram útlumu 
(pouze datum konce spalování uhlí), nebyly určeny nástroje a opatření pro dosažení odklonu od 
uhlí, není k dispozici kvantifikace nákladů a dopadů takového odklonu, nedefinovala rizika a 
nenavrhla nástroje a opatření k jejich minimalizaci.“ 

Krom toho také technicko-ekonomická analýza, kterou pro Uhelnou komisi vypracoval ČEPS, 
pracovala s odhadovanou cenou emisní povolenky v roce 2030 ve výši 30 EUR/t. Tato 
odhadovaná cena se však ukazuje jako zcela nereálná vzhledem k tomu, že byla překročena již 
v současnosti v reakci na rozhodnutí EU zvýšit své emisní cíle do roku 2030. Podle nových analýz 
renomovaných zahraničních institucí bude cena povolenky v roce 2030 výrazně vyšší než 
uvažovaných 30 EUR/t, což zneplatňuje ekonomickou stránku analýzy vypracované ČEPS. 

Rád bych vás tedy jménem podepsaných požádal, abyste vyzval Uhelnou komisi k napravení 
výše uvedených nedostatků a nepřijímal její doporučení, dokud tyto nedostatky nebudou 
napraveny. 

S úctou 

Ing. Jakub Zamouřil, MSc. 
Autor petice 


