Úřad vlády České republiky
Výbor pro udržitelné municipality Rady vlády pro
udržitelný rozvoj

Návrh usnesení Výboru pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj k studiím
„Posouzení sociálních dopadů u jednotlivých obcí a dotčeného regionu z pohledu zvažovaných
variant prolomení limitu těžby uhlí“ a „Posouzení ekonomických dopadů z pohledu zvažovaných
variant prolomení limitu těžby uhlí“, předložených ministerstvem průmyslu a obchodu ČR:

Návrh usnesení:
Výbor pro udržitelné municipality doporučuje Radě vlády pro udržitelný rozvoj i ostatním
Výborům RVUR podpořit variantu 1, to znamená beze změn limitů.

Odůvodnění:
Ostatní tři zpracované varianty dopadů prolomení územních a ekologických limitů těžby hnědého
uhlí dostatečně nepokrývají všechny relevantní aspekty této problematiky. Sami zpracovatelé
přiznávají, že pro relevantní zhodnocení by bylo třeba zhodnotit více externalit, které
se k problematice váží. Studie nezohledňují dopady na samostatný rozvoj obcí a zhoršení stavu
životního prostředí s negativním vlivem na zdraví obyvatel.
Žádná ze studií předložených Ministerstvem průmyslu a obchodu se nezaměřuje na zásoby
hnědého uhlí jako strategické suroviny (i pro jiné než energetické využití); modelují pouze trh
s hnědým uhlím a potřebnost hnědého uhlí pro teplárenský průmysl. Přitom je pomíjen fakt, že
většina uhlí ze sledovaných lokalit nesměřuje do teplárenství, ale je spalována v elektrárnách.
Pro odpovědné rozhodnutí vlády by spolu s dosud předloženými studiemi měly být předloženy také
studie dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel a k celé problematice se přistupovalo
integrovaně posuzováním všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Spolu s rozhodnutím
o ne/prolomení limitů by měla být předložena dlouhodobá a komplexní strategie rozvoje dotčeného
území, jež by se zaměřovala na podporu postupné přeměny ekonomického profilu kraje, na řešení
sociálního vyloučení a podporovala diverzitu ekonomických aktivit, malé a střední podnikání,
sociální podnikání apod., které jsou trvalejší zárukou dlouhodobého rozvoje, než časově omezená
těžba uhlí.
Předložené studie řeší úbytek pracovních míst v důsledku omezování těžby, ale nezmiňují úbytek
pracovních míst na povrchu, pokud by k prolomení limitů došlo, ani neřeší výrazně vyšší
potenciality rozvoje, pokud se v regionu uhlí těžit nebude - např. rekultivace krajiny po těžbě,
obnovu osídlení, dopravní a technické infrastruktury ap. Právě ve zvýšení potenciálu dalšího
rozvoje celého regionu (a v zaměření nikoliv pouze na těžbu uhlí) vzniká příležitost pro kvalitní
život obyvatel obcí.

