Příloha
usnesení vlády
ze dne 30. července 2019 č. 565

Statut
Uhelné komise
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Uhelná komise (dále jen „komise“) je poradním orgánem vlády ČR.
(2) Hlavním cílem komise je poskytnout vládě ČR, objektivní a v maximální možné míře
konsensuální výstupy (viz výstupy stanovené v článku 2) s ohledem na budoucí využití
hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů, a to v rámci časově omezeného
rámce stanoveného v článku 2.
(3) Pod pojmem předseda se v dalším textu rozumí předseda nebo předsedkyně v závislosti
na obsazení funkce mužem nebo ženou. Toto platí obdobně pro ostatní pojmy uváděné
ve specifickém rodě.
Článek 2
Působnost komise
(1) Působnost komise je vymezena následujícími výstupy činnosti:
1. Zhodnocení budoucích potřeb hnědého uhlí se zaměřením na posouzení jednotlivých
velkých spalovacích zdrojů ve formě ucelené analýzy.
2. Analýza možností budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích
zahrnující:


stanovení harmonogramu tohoto odklonu;



určení nástrojů a opatření k dosažení tohoto odklonu;



kvantifikaci nákladů a dopadů odklonu a strukturální změny regionů zejména:
vyvolané náklady politiky zaměstnanosti; vyvolané náklady v návazné energetické
infrastruktuře; dopady na zranitelné zákazníky (spotřebitele elektřiny a tepla);
náklady spojené s kompenzačními opatřeními pro dotčené regiony (v úzkém
provázání s programem RE:START).



definici rizik odklonu;



nástroje a opatření k minimalizaci těchto rizik.

(2) Výstupy komise budou předloženy na jednání vlády ČR formou souhrnného materiálu
s doporučeními. Tento materiál bude předložen na jednání vlády prostřednictvím ministra
průmyslu a obchodu a ministra životního prostředí.
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(3) Působnost komise může být v průběhu její činnosti s respektováním obecné působnosti
vymezené tímto článkem blíže specifikována ze strany vlády ČR. Informace o činnosti
komise jsou periodicky předkládány vládě ČR. Komise může v rámci své působnosti
využívat kapacity Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii respektive jejích
příslušných pracovních skupin.
(4) Působnost komise není časově omezená. Dílčí výstupy komise budou dopracovány do
finální verze nejpozději do 30. září 2020.
Článek 3
Složení komise
(1) Komise má celkem 19 členů, kterými jsou dva předsedové komise a dalších 17 členů
komise.
(2) Předsedy komise jsou ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí.
(3) Komise je vedena předsedy.
(4) Dalšími členy komise jsou zástupci:
1. Ministerstva pro místní rozvoj
2. Ministerstva financí
3. Ministerstva práce a sociálních věcí
4. Českého báňského úřadu
5. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
6. Svazu průmyslu a dopravy ČR
7. Hospodářské komory
8. Českomoravské konfederace odborových svazů
9. Nevládních neziskových organizací s hospodářským, environmentálním a sociálním
zaměřením (Zelený kruh)
10. Nevládních neziskových organizací s hospodářským, environmentálním a sociálním
zaměřením
11. Ústeckého kraje
12. Karlovarského kraje
13. Moravskoslezského kraje
14. Poslanecké sněmovny ČR (předseda Podvýboru pro energetiku)
15. Poslanecké sněmovny ČR (zástupce Výboru pro životní prostředí)
16. Akademické sféry
17. Akademické sféry
(5) Členy komise jmenují a odvolávají předsedové komise po vzájemné dohodě.
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(6) Členství v komisi končí:
a) odvoláním člena komise po vzájemné dohodě předsedů komise;
b) odstoupením člena komise;
c) úmrtím člena komise.
(7) Členství v komisi je zastupitelné s tím, že zástupce musí být vybaven plnou mocí od
člena komise k úkonům na jednání komise.
(8) Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o citlivých informacích, které během
výkonu funkce získali.
Článek 4
Externí spolupráce
(1) Komise může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, kteří nejsou členy
komise, případně externí odborníky z veřejné správy a samosprávy či soukromého
sektoru.
(2) Externí odborníci se mohou na pozvání předsedů komise účastnit jednání komise jednak
jako hosté k určité problematice a jednak jako stálí spolupracovníci.
Článek 5
Tajemník komise
(1) Tajemníka komise do funkce jmenují a odvolávají po vzájemné dohodě předsedové
komise.
(2) Tajemník komise není členem komise.
(3) Tajemník komise zejména:
a) řídí činnost sekretariátu komise v souladu s pokyny předsedů komise a odpovídá za
plnění úkolů, které jsou sekretariátu komise uloženy;
b) zpracovává návrh Statutu a Jednacího řádu komise včetně následných změn
a doplňků;
c) projednává s předsedy komise materiály určené k projednání v rámci komise;
d) připravuje návrh programu jednotlivých zasedání komise včetně zajištění přípravy
podkladových materiálů;
e) řídí se dalšími pokyny předsedů komise.
Článek 6
Sekretariát komise
(1) Sekretariát komise je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu a je totožný
se sekretariátem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.
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(2) Sekretariát komise zejména:
a) zabezpečuje administrativně a organizačně činnost komise;
b) zajišťuje jmenování a odvolávání členů komise;
c) zpracovává materiály určené ke zveřejnění;
d) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost komise;
e) koordinuje zpracování odborných podkladů pro jednání komise;
f) aktualizuje informace o činnosti komise a jejích členech zveřejňované na příslušných
internetových stránkách.
(3) Členové sekretariátu komise se při plnění úkolů řídí pokyny předsedů komise a tajemníka
komise.

Článek 7
Náklady na činnost komise
(1) Náklady na činnost komise jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu
a z rozpočtu Ministerstva životního prostředí stejným dílem.
(2) Náklady na činnost sekretariátu a tajemníka komise, včetně mzdových prostředků, jsou
hrazeny z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu.
(3) Jednání komise se konají v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu, v sídle Ministerstva
životního prostředí, případně po odsouhlasení předsedů komise v jiných prostorách.
(4) Členství v komisi je čestná funkce a členové komise nemají nárok na odměnu za výkon
této funkce.
Článek 8
Jednací řád komise
(1) Zasedání komise svolávají po vzájemné dohodě předsedové pozvánkou v písemné,
nebo elektronické formě, a to s využitím sekretariátu komise. Pozvánka je rozeslána
nejpozději 10 pracovních dní před zasedáním komise. Pozvánka musí obsahovat místo,
dobu, program zasedání a materiály k projednání.
(2) Program zasedání určují po vzájemné dohodě předsedové komise, a to s přihlédnutím
k návrhům členů komise.
(3) Zasedání

komise

se

mohou

zúčastnit

hosté

(např.

externí

spolupracovníci, apod.), a to na základě rozhodnutí předsedů komise.
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odborníci,

stálí

(4) Zasedání komise řídí po vzájemné dohodě předsedové komise, respektive předseda
komise. V nepřítomnosti obou předsedů řídí zasedání komise předsedou pověřený člen
komise.
(5) Komise je způsobilá jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina
jejích členů. Závěry se přijímají hlasováním. Hlasuje se veřejně. Způsob hlasování a jeho
výsledek (počet hlasů pro, zdržel se hlasování, proti) je součástí záznamu průběhu
jednání. Přijat je ten návrh, pro který se vyslovila prostá většina přítomných členů komise
včetně zástupců členů komise zmocněných k hlasování. Odlišné stanovisko členů
komise se do závěrů uvádí jen na jejich požádání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedajícího.
(6) Zasedání komise jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak. Závěry z jednání komise,
včetně průběhu a výsledku hlasování, jsou veřejné.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut nabývá účinnosti dne 1. srpna 2019.
(2) Statut komise je přístupný veřejnosti v elektronické verzi na internetových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Na internetových
stránkách se zveřejňuje vždy úplné a platné znění statutu.
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