
Odklon od uhlí – Výsledky německé „uhelné 
komise“ a jejich význam pro Českou republiku
11. červen 2019

Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

Snížení emisí pro splnění Pařížské dohody o klimatu bude mít zásadní dopad na formu hospo-
daření a strukturu zaměstnanosti. V uhelných regionech proto v následujících letech dojde ke 
značným změnám.

Přechod od těžby uhlí k obnovitelným zdrojům představuje velkou výzvu pro uhelné regiony, které 
se potýkají se strukturálními problémy jako např. nedostatečnou diverzifikací ekonomiky či sla-
bou infrastrukturou. 

Pro celkový odklon Německa od využívání energie z uhlí určila tzv. „uhelná komise“, která vznikla 
v roce 2018 pod iniciativou německé vlády, konec roku 2038. Zároveň komise přinesla speciální 
doporučení pro dané regiony s cílem zmírnit negativní dopady jejich strukturální přeměny. 

Jak lze zhodnotit výsledky „uhelné komise“? Jaké kroky jsou nutné k dosažení stanovených cílů? 
Může tyto postupy převzít také Česká republika, a jaké jsou podmínky pro jejich úspěšnou apli-
kaci? 



Termín: 11. června 2019 
Místo události: Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem 

12:30 registrace a oběd
13:30 Zahájení konference: Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem
 Úvodní slovo: Anne Seyfferth, Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR
13:45 Část 1: Průběh a výsledky německé „uhelné komise“: 
 Pohledy a názory ze strany politiků, odborářů a civilní společnosti
 Panelisté: 
 · Frederik Moch, vedoucí oddělení energetické politiky 
  Německého odborového svazu (DGB)
 · Fabian Hübner, referent v oblasti uhelné a energetické politiky, Klima Allianz
 · Thomas Jurk, poslanec Německého spolkového sněmu 
 
Moderuje: Claudia Ehing, Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR

15:00-15:15 Přestávka na kávu
15:15-17:00 Část 2: České reakce a diskuse 
 Panelisté:  
 · Gabriela Nekolová, národní manažerka programu RE:START
 · Jitka Žambochová, Re-vize Ústí  
 · Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha 
 · Marta Ctiborová, Český odborový svaz energetiků 
 
 Moderuje: Zuzana Vondrová, Centrum pro dopravu a energetiku
 
 Závěrečné shrnutí a ukončení konference: Vojtěch Kotecký, Glopolis 

Následuje neformální setkání u číše vína

Tato událost součástí projektu organizace European Climate Initiative (EUKI). EUKI je nástrojem fi nancujícím projekty od německého Spol-
kového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů (BMU). Cílem EUKI je podporovat evropskou spolupráci 
v oblasti ochrany klimatu za účelem snižování emisí skleníkových plynů.

Tato událost vznikla díky fi nanční podpoře Evropské Unie a německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bez-
pečnosti reaktorů (BMU). Za obsah zodpovídá výhradně Centrum pro dopravu a energetiku, Friedrich Ebert Stiftung a Hnutí DUHA a nemůže 
být považován za stanovisko donorů.

Supported by:

based on a decision of the German Bundestag



Wege aus der Kohle – Die Ergebnisse der 
deutschen Kohlekommission und ihre 
Bedeutung für die Tschechische Republik
11. Juni 2019

Ústí nad Labem, Stadtmuseum, Masarykova 1000/3

Die Senkung der Emissionen zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens wird einen grundlegen-
den Einfluss auf die Form des Wirtschaftens und die Beschäftigungsstrukturen haben. In den 
Kohleregionen wird es  daher in den nächsten Jahren zu deutlichen Veränderungen kommen. 
Der Übergang von der Kohleförderung hin zu erneuerbaren Energien stellt eine große Herausfor-
derung dar, zumal die betroffenen Regionen  strukturelle Defizite, wie beispielsweise ein wenig 
diversifizierte Wirtschaft oder eine schwache Infrastruktur aufweisen.

Die von der deutschen Bundesregierung 2018 eingesetzte „Kohlekommission“ hat einen Ausstieg 
Deutschlands aus der Kohleenergie für das Jahr 2038 beschlossen . Zugleich hat sie speziel-
le Förderungen für die betroffenen Regionen empfohlen, um die negativen Auswirkungen des 
Strukturwandels abzufedern. Wie sind die Ergebnisse der Kohlekommission zu bewerten? Was 
braucht es um die gesetzten Ziele zu erreichen und wie kann ein sozial gerechter und ökologisch 
nachhaltiger Strukturwandel gelingen? Lässt sich eine ähnliche Lösung auf die Tschechische 
Republik übertragen und wenn ja, unter welchen Bedingungen? 



Termin: 11. Juni 2019 
Veranstaltungsort: Ústí nad Labem, Stadtmuseum, Masarykova 1000/3 

12:30 Registrierung und Mittagessen
13:30 Grußwort: Petr Nedvědický, Oberbürgermeister der Stadt Ústí nad Labem
 Eröffnung der Veranstaltung: Anne Seyfferth, Friedrich-Ebert-Stiftung Prag
13:45 Teil 1: Prozess und Ergebnisse der deutschen Kohlekommission: 
 Perspektiven aus Politik. Gewerkschaften und Zivilgesellschaft
 Panelisten:
 · Frederik Moch, Abteilungsleiter Energiepolitik 
  des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
 · Fabian Hübner, Referent Kohle- und Energiepolitik, Klima-Allianz Deutschland 
 · Thomas Jurk, MdB
 
 Moderation: Claudia Ehing, Friedrich-Ebert-Stiftung Prag

15:00-15:15 Kaffeepause
15:15-17:00 Teil 2: Tschechische Reaktionen und offene Diskussion   
 Panelist_innen: 
 · Gabriela Nekolová, Nationale Managerin des Programms RE:START
 · Jitka Žambochová, Re-vize Ústí  
 · Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha 
 · Marta Ctiborová, Tschechische Gewerkschaft für Energie
 
 Moderation: Zuzana Vondrová, ECN
 
 Schlussfolgerungen und Fazit: Vojtěch Kotecký, Glopolis
 
Im Anschluss: informelles Networking bei einem Glas Wein

The event is funded by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project funding instrument by the Federal Ministry for the Envi-
ronment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the 
European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and cooperation as 
well as exchange of knowledge and experience.

This event has been organized with the fi nancial assistance of the European Union. The content of the event is the sole responsibility of the 
Centre for Transort and Energy, Friendrich Ebert Stiftung and Hnuti DUHA and can under no circumstances be regarded as refl ecting the 
position of the European Union.

Supported by:

based on a decision of the German Bundestag


