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Rozhovor s Ing. Vladimírem Budinským, MBA  

prezidentem ZSDNP 
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Ceny energií stoupají neuvěřitelným 
tempem. Proč? 
Mám-li to říci jednoduše, hlavní příčina 
je Čína, Covid a Zelená politika EU Gre-
en Deal. Čína proto, že je největším 
spotřebitelem energií na světě, užívá 
energetiku jako zbraň, například vůči 
Austrálii. Covid proto, že v roce 2020 
srazil poptávku po všem včetně energií 
a nerovnováha se projevila po oživení 
světové ekonomiky. Pro nás je nejcitel-
nější a nejméně vyzpytatelná politika 
EU Green Deal a zejména návrh Fit for 
55, který byl publikován v červenci. 
Okamžitě si bohaté západní firmy a 
spekulanti začali nakupovat povolenky 
dopředu a jejich cena stoupla 3x až na 
85 Euro za tunu. To vyvolalo úprk od 
uhlí k plynu a ten, navíc vinou prázd-
ných zásobníků a potíží s dodávkami 
kvůli zpožděnému Nord Stream II, za-
čal šíleně zdražovat. Protože cenu 
elektřiny vždy určuje poslední nasaze-
ný zdroj na pokrytí poptávky – a to je 
plyn, tak zdražila velmi i cena elektři-
ny.  

Kdo je viník zdražování? 
Odpověď je v předchozí odpovědi. 
Hlavním blízkým viníkem je Komise EU, 
ale globálním viníkem je Čína, protože 
ta zavinila jak Covid, tak hlavně roze-

hrává mocenské hry a fakticky jsme už 
ve „čtvrté světové válce – 
v energetické válce“. 

Má naše republika dostatek uhlí?  

Tato otázka má dvouznačnou odpo-
věď. Máme geologické zásoby na urči-

tě řádově 100 let. Ovšem těžitelné 
zásoby, které odpovídají limitům 
těžby, povolením hornické činnosti, 
EIA a souhlasům veřejnosti s těžbou 
jsou výrazně nižší. Černé uhlí do roku 
2022. Hnědé uhlí dnes do roku 2038, 
tento termín byl vládou vzat na vědo-

mí a byl dán jako zadání do nové Státní 
energetické koncepce. Odpověď tedy 
je, zatím ano, dnes ještě máme dosta-
tek uhlí, i když toho černého stále více 
dovážíme. 
Jak se díváte na uzavírání uhelných 
zdrojů v ČR? Už dnes jsou slyšet hlasy, 
že bude nedostatek elektřiny, a navíc 
bude neúnosně drahá. 
Zavírání dolů v Evropě je nevyhnutelná 
věc, protože využíváme naše uhlí už 
řádově 170 let a těžba vždy postupuje 
od výhodných lokalit a poloh k méně 
výnosným. Z tohoto důvodu nám zbý-
vají zásoby už jen hluboko, nebo, 
v případě povrchových dolů, tam, kde 
je vyšší překryvný poměr. Ekonomicky 
je tedy těžba méně a méně rentabilní a 
s dalšími vícenáklady na ekologii se 
postupně stává těžba neekonomickou. 
To je proces, kterým prošly těžební 
oblasti v Anglii, ve Francii, v Belgii i 
v Německu. Od Západu k Východu po-
stupuje útlum těžby uhlí a nám se ne-
vyhne. Uzavírání dolů však musí být 
řízený dlouhodobý proces, provázený 
sociálním programem a pomocí trans-
formujícím se těžebním regionům. 
Energie už budou vždy drahé. Tvrdě to 
pociťujeme v nynějším energetickém 
cenovém šoku. 

Co byste řekl na možnost prodloužení 
těžby v OKD za horizont roku 2022? 

Vím, že na Karvinsku a v dalších lokali-

Obr.1 Růst ceny povolenek EU na vypouštění CO2. 

Obr. 2 Stav zásobníků plynu v EU vinou zákazu EU 
Německu kupovat více plynu. 
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tách Severní Moravy kvalitní uhlí je. 
Bohužel je hluboko a těžba by měla 
vysoké náklady a vyžádala by si inves-
tice. Investovat do uhlí je však v této 
době riskantní až nemožné, protože 
finanční ústavy, banky a pojišťovny, se 
od uhlí odklonily a nechtějí mít 
s financováním „neekologických zdro-
jů“ nic společného. Proto nelze dnes 
pro investice do uhlí najít financování 
a prodloužení těžby v OKD za rok 2022 
je jen utopie. Možná se o pár měsíců 
prodlouží, ale nová pole se neotevřou. 
Jak se díváte na podporu obnovitel-
ných zdrojů, má stát každý rok investo-
vat desítky miliard do OZE? Neměl by 
raději investovat urychleně do jádra? 

Souhlasím, že OZE nejsou principiálně 
řešením naší energetiky, tím je rozvoj 
jaderné energetiky a nestačí jen nové 
Dukovany, musí se postavit i dva nové 
bloky v Temelíně a určitě další menší 
jaderné zdroje. Ročně padá na podpo-
ru solárů 30 miliard korun. Kdyby se 
tyto zdroje dávaly do jaderné energeti-
ky, už bychom ty nové jaderné elek-
trárny měli. 
Co si myslíte o Německu, které ohlásilo 
odchod od jaderné energie, odklon od 
uhlí v roce 2038 a urychleně chce dobu-
dovat plynovod Nord Steam 2, i když je 
plyn rovněž fosilní palivo? Když to udě-
lá ČR, nestaneme se nebezpečně závislí 
na Německu? 

Problém je, že nová „semaforová koa-

lice“ v Německu od konce jaderné 
energetiky neustoupí. To bude zname-
nat konec 8 GW ve spolehlivé jaderné 
energii. My přitom chceme ve stejném 
propojeném středoevropském prosto-
ru postavit 1,2 + 2 GW, tedy necelou 
polovinu toho, co Německo zavře. Vý-
sledkem bude nedostatek elektřiny ve 
Střední Evropě, její vysoká cena, ne-
konkurenceschopnost průmyslu a jeho 
odliv jinam s drtivým dopadem na za-
městnanost. Nová německá koalice 
podepsala Pakt pro Německo, kde na-
víc chtějí zkrátit termín konce uhlí 
z 2038 na 2030. Tento termín bude pak 
tlačit i na ČR a bude hrozit ještě větší 
závislost na plynu, jehož výstavba je 
rychlá a není k němu v současnosti ve 
Střední Evropě alternativa. OZE jsou 
zástěrkou a argumentem pro plyn. 
Ekologické organizace tlačí na zákaz 
uhlí, co byste jim vzkázal? 
Já jim nemusím nic vzkazovat. Oni vě-
dí, co dělají. Jsou pravděpodobně slou-
hy ve službách plynárenských, větrně 
turbinářských a solární panely dováže-
jících firem. Mají výsledky a svoji práci 
dělají dobře. Další rady od nás nepo-
třebují. Občanům ČR bych vzkázal in-
vestujte do snižování své energetické 
náročnosti, zateplujte své domovy a 
celkově se připravte na vysoké a velmi 
vysoké ceny elektřiny a tepla. Taková 
bude budoucnost. Lépe už opravdu 
bylo.  

Obr. 4 Země EU přímo ohrožené energetickou chudobou, u kterých by ČR měla hledat spojence na 
změnu návrhů směrnic Fit for 55 pro realizaci EU Green Deal. 

Obr. 3 Důležitost uhlí pro výrobu elektřiny v ČR. 
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V Ústí nad Labem v Inovačním centru Ústeckého kraje, z.s. 

dne 21. října 2021 proběhl 11. ročník konference  

Záštitu nad konferencí pro rok 2021 převzali místopředseda vlády, ministr průmyslu a ob-

chodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA a prezident Hospodářské ko-

mory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.  

Mottem letošního ročníku bylo zvoleno téma:  

„Energetika v nových souvislostech“ 

Konferenci, jejíž jednání moderoval Ing. Petr Svoboda, CSc., ředitel Výzkumného ústavu 

hnědého uhlí, a.s., pořadatelé rozdělili do čtyř tematických bloků: 

• současný stav a reálné naplňování Státní energetické koncepce ČR 

• přednášky výrobců a distributorů energií, 

• Ústecký kraj a energetika v nových souvislostech, 

• energetika není jen o výrobě. 
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 Zajímavé přednášky přednesli zástupci člen-

ských organizací ZSDNP, zástupci akademických kru-

hů, samosprávy a odborníci z praxe. Přednášky sledo-

valy hlavní téma konference projektované v kontextu 

politiky tzv. Green Deal na možné dopady v České re-

publice a v Ústeckém kraji. Jak uvedl ve svém úvod-

ním slovu Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., a další předná-

šející, pozice České republiky nespočívá v paušálním 

odmítnutí potřeby snižovat hodnoty oxidu uhlíku v 

ovzduší. Kriticky je třeba posoudit dopady na Českou 

republiku a na jednotlivé členské státy EU, na jejich 

obyvatelstvo a na jejich podnikatelské prostředí.  

 Jde např. o zachování práva člen-

ského státu na vlastní energetický mix 

k dosažení zamýšlených cílů, na sociál-

ní udržitelnost, nezbytnost nahradit 

odstavené uhelné zdroje jinými efektiv-

ními výkonovými zdroji k udržení ener-

getického výkonu domácích zdrojů, ne-

zbytnost zachovat stabilitu dodávek 

energií a další souvislosti ovlivňující 

udržitelný růst ČR.    

 Ke škodě průběhu konference protagonisté návrhů na řešení směřování energetiky 

České republiky urychleným ukončením energetického využívání uhlí a cest k restrukturali-

zaci uhelných regionů z řad nevládních organizací pozvání pořadatelů k účasti a k vystoupe-

ní na konferenci nepřijali. 

 

Realizátorem a odborným garantem konference byla Okresní hospodářská komora Most.  

Ve speciálním vydání periodika TEMA, které vydává OHK Most, bude k dispozici kompletní přehled 
přednášek, jež na konferenci zazněly.  

Periodikum je tradičně zveřejňováno na stránkách OHK Most: http://www.ohk-most.cz/e-tema/.

Následují vybraná témata přednesená na energetickém fóru:

Ing. Petr Svoboda, CSc., ředitel Výzkumného ústavu 
hnědého uhlí, a.s.,  místopředseda OHK Most 

Úvodní vystoupení Ing. Vladimíra Dlouhého CSc.,     
prezidenta Hospodářské komory ČR    

http://www.ohk-most.cz/e-tema/
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Autor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING 

 Dekarbonizace energetiky 

 – sny nebo reálné vize 

Kompletní text přednášky je 
umístěn na stránkách 

www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 

Energetické fórum Ústeckého kraje se v říjnu 2021 zabývalo dekarbonizací 
energetiky – fakticky uvažovaným vyloučením fosilních paliv z energetiky s 
důsledky tohoto již započatého kroku. K tomuto zaměření konference vedla 
politika EU – Green Deal a tím vyvolaná situace na energetických trzích. Je dobré 
si v úvodu zdůraznit několik zásadních skutečností – reálnou pozici Evropské unie: 

• Energetická soběstačnost EU není dosažitelná.  
• Země EU dováží více než 50 % fosilních paliv s odhadem růstu přes 80 % do roku 

2030.  
• Manévrovací možnosti EU v dodávkách energie jsou omezené.  
• EU nemá vliv na tvorbu světových cen paliv. Ty tvoří ti, kdož energetické 

suroviny vlastní. 

    Vedením EU byla deklarována východiska, která lze shrnout do následujících                  
bodů: 

• Využití lokálních podmínek především pro solární a větrnou energetiku. 
• Snižování podílu fosilních paliv v energetice s cílem snížení tzv. „uhlíkové stopy“. 
• Snižování emisí skleníkových plynů jako příčiny a východiska pro zpomalení 

globálního oteplování. 
 
Je patrné, že vzrůst spotřeby 

fosilních paliv ve světě vzroste, 

především v rozvojových zemích. 

Výroba tepla a elektřiny včetně 

motorových paliv pro dopravu 

z fosilních paliv je pro ně 

nejlevnější! Obnovitelné zdroje 

(OZE) jsou drahé pro bohatší země, 

ale neobejdou se bez dotací!  Pro 

země rozvojové jsou OZE fakticky 

nedostupné…  



   

   Do vytěžení poslední tuny uhlí v lomu ČSA před územními limity zbývají zhruba tři 
roky. Lom ČSA tak bude jedním z nejrozsáhlejších území v České republice, které se bude 
měnit z těžební lokality v nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart 
sídelními celky, novými podnikatelskými aktivitami a krajinou, kde dostává prostor příroda. 
Skupina Sev.en Energy se tak nad rámec své rekultivační povinnosti hlásí k zodpovědnosti 
za dlouhodobý a udržitelný rozvoj oblasti. Kompletní transformaci území plánuje Sev.en 
Energy v projektu Green Mine. 

Budoucnost regionu staví Sev.en Energy na bezemisní výrobě energie. Plochy 
zasažené těžbou umožňují svým charakterem realizaci moderního energetického parku, 
který bude sdružovat jak výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tak akumulaci energie s 
významným regulačním potenciálem. 

Území, které transformací lomu ČSA u Mostu vznikne, nabídne rovněž příležitosti pro 
nové podnikatelské aktivity. Vznikne smart průmyslová zóna pro moderní ekonomická 
odvětví. Cílem je přilákat nové investory v oborech, které využijí optimální podmínky 
lokality lomu ČSA. 

Projekt se zaměřuje také na agroprodukci. Významnou součástí je totiž Solar 
Akvaponie. Zahrnuje vybudování komplexní moderní akvaponické farmy, jejíž součástí je 
chov a produkce ryb, skleníkové pěstování zeleniny a výroba energie. Farma o rozloze pěti 
hektarů podle odborných odhadů vyrobí za rok produkci odpovídající 90 ha polí a 1 000 ha 
rybníků. 

Nedílnou součástí je i možnost moderního bydlení, rekreace a sociálního, kulturního 
a sportovního vyžití. Projekt počítá s rozvojem nových energeticky soběstačných sídelních 
útvarů pro novou generaci obyvatel. Počítá se s aplikací smart řešení s napojením na místní 
obnovitelné zdroje energie.  

Realizace celého projektu závisí na možnosti spolufinancování z dotací Evropské unie, 
především z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Stejně tak je 
projekt otevřen spolupráci i s dalšími partnery z průmyslové, akademické, ale i veřejné 
sféry, kteří budou chtít společně rozvíjet území o rozloze více než 45 km2. Vznikne bezmála 
1 000 nových pracovních míst. 

Autor: Ing. Pavel Farkač 

Transformace lomu ČSA, 

projekt Green Mine  

- krajina zítřka 

URGP: Odborné články 
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Kompletní text přednášky je umístěn na stránkách 

www.zsdnp.cz v rubrice  
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   V současné době sílí tlak na uzavírání stávajících konvenčních energetických zdrojů (zejména uhelných 

elektráren a tepláren) a jejich plné nahrazení obnovitelnými zdroji bez ohledu na fyzikální realitu a 

podmínky provozování energetických soustav. Na rozdíl od těchto představ budou tyto konvenční fosilní 

zdroje (vedle jaderných elektráren) v blízké budoucnosti nutnou součástí pro zajištění stability, 

spolehlivosti a provozuschopnosti elektrizační soustavy jak na regionální, tak státní či evropské úrovni. 

Provozovatelé zejména uhelných zdrojů si jsou samozřejmě vědomi své odpovědnosti za ochranu životního 

prostředí, a proto kontinuálně tyto zdroje modernizují s ohledem na omezování emisí do ovzduší a obecně 

zvyšování jejich evnironmentální přijatelnosti. 

Elektrárny spalující hnědé uhlí budou mít v blízké budoucnosti v ČR stále svou nezastupitelnou roli coby 

stabilizační elementy elektrizační soustavy a jejich prostá náhrada obnovitelnými zdroji je v podmínkách 

České republiky prakticky neproveditelná, což lze dokázat celkem jednoduchými fyzikálními propočty. V 

době, kdy tyto zdroje definitivně dožijí, bude nutná jejich náhrada patrně jadernými zdroji (konvenčními či 

na bázi tzv. malých modulárních reaktorů). 

Skupina SEV.EN Energy proto dále pokračuje v modernizaci a provozu svých velkých uhelných zdrojů Elektrárna 
Počerady, Elektrárna Chvaletice a Teplárna Kladno (zdroj EKLI), které dnes vedle obdobných zdrojů společnosti ČEZ a 
dalších tvoří páteř české energetiky a základ její stability a spolehlivosti. 

Autor: Ing. Petr Karafiát 

 Modernizace tradičních zdrojů jako        
nezbytná součást stability sítě a přechodu 

na moderní energetiku 

URGP: Odborné články 

Kompletní text přednášky je 
umístěn na stránkách 

www.zsdnp.cz v rubrice  

Elektrárna Počerady. Zdroj: archiv autora 
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   Cílem přednášky je srovnání opuštěných 

továren, nevyužívaných zemědělských statků 

a opuštěných vojenských areálů a kasáren 

s rekultivovanými plochami po těžbě surovin, 

které našly nové využití. Autoři dále uvádějí, že 

na základě dlouhodobých zkušeností 

s rekultivační činností lze vytvořit plněhodnotnou 

funkční krajinu, která po následné realizaci 

revitalizačních a resocializačních záměrů odpovídá potřebám lidí v 21. století. Na několika 

příkladech fotografií tzv. „dvojčat“ (fotografie poskytl archiv Oblastního muzea v Mostě) je 

uvedena ukázka krajiny při těžbě a současný stav, který plně vystihuje rozvoj krajiny po 

těžební činnosti. 

   V další části autoři upozorňují na skutečnost, že doposud existovala v plánování 

následných kroků po ukončení těžby určitá koordinace či shoda, která vycházela z 

„Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Dle autorů by se mělo dbát i do budoucna na 

této koordinaci v celé oblasti Mostecké pánve, a tím co nejvíce eliminovat vznik 

neperspektivních oblastí či podnikatelských záměrů. V samotném závěru přednášky autoři 

citují autorku příspěvku „Proměny české post-krajiny – Kamilu Svobodovou“, která ve svém 

článku upozorňuje na obrovský potenciál 

rekultivované krajiny a ve výsledku může být 

tato krajina v řadě ohledů bohatší než krajina 

před těžbou. Navíc, pokud bude pocit 

sounáležitosti místních obyvatel s 

rekultivovanou krajinou posilován již při její 

tvorbě, může být výsledná krajina pro 

obyvatele dokonce hodnotnější. 

Autor: Ing. Walter Fiedler  

Ing. Miroslav Seidl, Ph.D. 

 Těžební organizace po sobě uklízejí          
a nabízí nové hodnoty 

 

URGP: Odborné články 

Kompletní text přednášky je 
umístěn na stránkách 

www.zsdnp.cz v rubrice  

Po někom potopa, po nás uklizeno. 

Lom Vrbenský (1965)  

Jezero Matylda (2015)  



   

V pátek 1. 10. 2021 proběhl ve Stráži pod Ralskem jedinečný celorepublikový „132. Skok přes kůži“, je-

hož hlavním organizátorem a současně i pořadatelem byl Hornicko-historický spolek pod Ralskem.  Le-

tošního ročníku se zúčastnilo přes dvě stě hostů z řad akademiků, těžařů, členů spolků či zástupců stát-

ních organizací, přičemž byla přítomna taktéž hornická delegace ze Slovenska. 
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Další program již pokračoval v kulturním domě. Po občerstvení ve formě kančího guláše započal slavný 132. Skok 

přes kůži, který vedlo „slavné, vysoké a neomylné prezídium“ v osobě Ing. Petra Miervy. Letošní ročník byl 

v mnoha ohledech zcela výjimečný. Organizátoři letos udělali tzv. „zlatý skok“, kdy oslovili skokany z roku 1983, 

kteří tehdy skákali v Mimoni. Nakonec se našlo „sedm statečných“, kteří si tento skok chtěli prožít po 38 letech zno-

vu a rádi na náš skok přijali pozvání. K „sedmi statečným“ přibylo ještě cca sedm čestných skokanů a tradice byla 

dodržena! Zmiňme, že mezi čestnými skokany se objevily hornické kapacity jako ředitel s. p. DIAMO či ředitel Se-

verní energetické a.s. Snad poprvé v historii skoků skákal také ředitel Akademie Vězeňské služby ČR (AVS ČR) se 

sídlem ve Stráži pod Ralskem, pan plk. Ing. František Vlach, Ph.D., MBA. 

Několik měsíců připravovaná akce se vcelku vydařila a náš spolkový tým si oddechl. Nikdy bychom tuto akci ne-

zvládli nebýt sponzorů a podporovatelů z řad hornických organizací. Výjimečnou zásluhu za tento slavný skok nese 

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu a AVS ČR, která hostům umožnila ubytování. 

Krásu skoku doplňovaly hornické karmíny (písně) zpívané celým sálem či vyprávěné hornické historky. Celý skok byl 

veden dle několik staletí platných a pevných skokových pravidel. Jedná se tak o jednu z nejstarších tradic na území 

České republiky. Daného skokového dne se Stráž pod Ralskem zapsala na zcela výjimečnou mapu skokových měst 

v České republice a věříme, že zde hornický stav opět někdy přivítáme. 

           Zdař Bůh! 

Za HHS pod Ralskem Václav Dorazil 

Skok započal slavnostním průvodem cca 70 horníků ve slavnostních hornických uniformách s hornickou 

hudbou přes město, přičemž průvod zastavil u budovy s. p. DIAMO, kde hosty přivítal ředitel 

s. p. DIAMO Ing. Ludvík Kašpar. Poté průvod pokračoval před místní radnici, kde byl hornický stav před-

staven panu starostovi Mgr. Zdeňku Hlinčíkovi. Po projevu pana starosty průvod zavítal na své poslední 

zastavení - před důlní vozík umístěný pro tuto akci u kulturního domu. Zde byla „sv. Prokopem“ a      

„sv. Barborou“ položena slavnostní kytice na počest hornického stavu. 

Účastníci 132. Skoku přes kůži (foto: Dagmar Rajtrová)  
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Vlivem krizových opatření souvisejících s pandemií covid - 19 bylo     

tradiční předávání medailí J. Agricoly za rok 2020 uskutečněno s časo-

vým odstupem v době, pro slavnostní ceremoniál přívětivější. 

• Jaroslav Richtermoc 

• Ing. Karel Mach, Ph.D. 

• JUDr. Josef Luks 

• Ing. Zdeněk Piech 

• Ing. Antonín Míra 

• Ing. Hana Lorencová, Ph.D. 

• Bohdan Štěpánek 

• Ing. Ladislav Hešnaur 

• Ing. Josef Jašek 

• Ing. Petr Twardzik 

• Ing. Ivo Turek 

• Ing. Eduard Muřický 

• Ing. Josef Hájek 

 

Dle zápisu z jednání komise pro udělení resortní medaile Jiřího Agricoly ze dne 15.12.2O2O na ČBÚ 

v Praze bylo předáno celkem 13 medailí Jiřího Agricoly. Oceněnými v roce 2020 jsou:  

Dne 5. 10. 2021 v sídle Českého báňského úřadu v Praze proběhlo předání medailí J. Agricoly oce-

něným, kteří se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví. Slavnostní akt pro-

běhl za účasti doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, místopředsedy vlády, ministra průmyslu a ob-

chodu a ministra dopravy, Ing. Martina Štemberky, Ph.D, předsedy Českého báňského úřadu, Ing. 

Vladimíra Budinského, MBA, prezidenta ZSDNP a Rostislava Paličky, předsedy OS PHGN. 
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Ve dnech 6.—8. října proběhla konference s názvem  

Podzimní setkání těžařů v Hluboké nad Vltavou, na níž došlo      

7. října 2021 v 9:00 hodin k podpisu memoranda mezi Zaměstna-

vatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Těžební Unií.   

Podzimní setkání těžařů 

 

Dokument o vzájemné a spolupráci podepsali hlavní představitelé obou společností: za ZSDNP prezi-

dent Ing. Vladimír Budinský, MBA a viceprezident Ing. Petr Lenc, za TU předseda představenstva Ing. 

Pavel Fiala a místopředseda představenstva Ing. Jiří Kotrba. 

ZSDNP a TU tak sjednaly součinnost zejména 

při tvorbě a připomínkování nových právních 

předpisů a při prezentačních a propagačních 

akcích v oblasti těžebního průmyslu. Účelem 

spolupráce je dosažení vytvoření a zlepšení 

příznivého legislativního rámce pro podnikání 

v těžebním průmyslu a propagaci tohoto odvětví 

a jeho nezastupitelnosti v České republice. 

Ing. Vladimír Budinský, MBA a Ing. Pavel Fiala 
při podpisu memoranda. 
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Ve středu 11. 11. 2021, na Den veteránů, byl v Belgii státní svátek a ulice Bruselu byly v pošmourném podzimním dni 
pusté. Naopak Evropská komise intenzívně pracovala a paní Komisařka EU pro Energetiku měla, dalo by se říci, 
“Český den”. 

Pan předseda informoval paní komisařku o 4 “žlutých kartách”, které legislativě Fit for 55 minulý týden vystavil Senát PČR. 
Diskutovalo se také o prioritách Českého předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022. 

Hned po návštěvě českých senátorů přijala paní komisařka Kadri 

Simson zástupce Evropského sdružení černého a hnědého uhlí EU-

RACOAL, jmenovitě prezidenta EURACOAL Vladimíra Budinského 

a generálního sekretáře EURACOAL Briana Rickettse. 

Nejprve ji navštívila delegace Senátu Parlamentu ČR vedená panem předsedou Senátu RNDr. Milošem Vystrčilem.  

Diskuse byla zejména o nové legislativě EU na omezení 

metanu. Metan není problémem v povrchových dolech 

na severozápadě Čech, ani v Německu či v Polsku. Na 

Ostravsku, v Německu, dokonce ve Francii i v Polsku 

existuje řada přikladů, jak se využívá metan z uzavře-

ných dolů k energetickým účelům. Toto téma ze člen-

ských zemí EURACOAL do budoucna zajímá primárně 

Polsko, kde dnes fungují ještě desítky hlubinných dolů. 

Prezident EURACOAL a ZSDNP Vladimír Budinský paní 

komisařku pro energetiku informoval o situaci v uhel-

ném průmyslu v Evropě i v ČR, hovořilo se o vysokých 

cenách energií o reformě obchodování s povolenkami, o 

balíčku nové legislativy Fit for 55 i o Klimatické konfe-

renci COP-26. 

Pro EURACOAL to bylo zásadní setkání, protože přijetí u 

Komisaře EU pro Energetiku, což je “ministr energetiky 

EU”,  se nepodařilo zorganizovat žádnému z předchozích 

prezidentů EURACOAL. Jako jediný v dlouhé historii po-

sledních 15 let přijal delegaci EURCOAL před 6 lety slo-

venský Komisař pro Energetickou unii Maroš Ševčovič. I 

tohoto setkání se tehdy v roce 2015 zúčastnil Vladimír 

Budinský v té době jako Vice-Prezident EURACOAL. 


