
Zápis z průběhu veřejného projednání návrhu koncepce 
v rámci posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. 

 
 
Projednávaný návrh koncepce: 

 
„ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ  

2020 – 2044“ 
 
Čas a místo konání:   
 
19. 5. 2021 v 15:00 hodin, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice spojenou 
s výskytem COVID-19 a platné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví a metodické sdělení 
Ministerstva životního prostředí, distanční formou prostřednictvím bezplatné internetové aplikace 
Microsoft Teams  
 
 
Účastníci veřejného projednání (mimo veřejnost): 
 
Za předkladatele koncepce-Moravskoslezský kraj:                              Ing. Jiří Freisler 
Za zpracovatele koncepce-ENVIROS, s.r.o.:                                  Ing. Róbert Máček  
                                       Ing. Marta Kovalovská  
 
Za zpracovatele vyhodnocení koncepce-EMPRESS o.p.s.:     Ing. Jiří Klicpera CSc., držitel    
                                                                                                                      osvědčení odborné způsobilosti dle   
                                                                                                                      zákona č. 244/1992 Sb. 
 
 
Harmonogram jednání: 

 
1. 15:00 -15:07 - Zahájení – přivítání účastníků veřejného projednání, představení procesu zpracování 

a hodnocení koncepce a průběhu veřejného projednání, včetně podrobností pro zapojení 

veřejnosti prostřednictvím písemné on-line diskuze – Ing. Jiří Freisler 

2. 15:08-15:38 - Prezentace „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 

2020–2044“ - Ing. Róbert Máček 

Zpracovatel koncepce popsal postup přípravy koncepce, výchozí bilance paliv a energií. Uvedl všechny 

použité podklady a metodiku zpracování výchozích bilancí i metodiku zpracování možných variant. 

Uvedl hlavní trendy ve vývoji poptávky po energii a způsoby nakládání s energií. Přítomné seznámil 

s využitelností obnovitelných a druhotných zdrojů energie, s využitelností úspor energie. V cílech 

koncepce uvedl hlavní priority Moravskoslezského kraje a představil vyhodnocení variant možného 

vývoje spotřeb energií.  

3. 15:40-16:45 - Prezentace vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví dle zákona  

č. 100/2001 Sb. – autorizovaná osoba Ing. Jiří Klicpera, CSc. 

Hodnotitel představil hlavní zásady a metodiku hodnocení koncepce. Zopakoval důvody pořízení 

koncepce a 9 cílů, které si koncepce klade. Popsal všechny 3 varianty možného vývoje nakládání s 

energiemi a upřesnil hlavní možné vlivy koncepce a jejich význam, specifikoval je především do oblasti 

ovzduší, vody, hluku a vibrací, nakládání s odpady, ochrany přírody. Popsal stav životního prostředí 

MSK, jeho specifika, problémy a rizika. Dále seznámil přítomné s hodnocením podle jednotlivých 



složkových vlivů, s vyhodnocením soustavy Natura 2000 a s celkovým vyhodnocením variant. Do 

hodnocení jsou zahrnuty i vedlejší vlivy, jako např. vznik nových zátěží, změny rozptylových podmínek 

vlivem malých obnovitelných zdrojů a odchod od plynofikace, změna sociálních struktur jako důsledek 

změny struktury zaměstnanosti. Právě tyto detaily vedly k vyhodnocení varianty 2 jako nejpřijatelnější. 

Hodnotitel představil také indikátory pro hodnocení plnění koncepce a navrhovaná opatření. Závěrem 

bylo konstatováno, že koncepce nemá negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 

4. 16:40- 17:05 – Diskuse – online 

Diskuse probíhala prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, veřejnost měla možnost pokládat otázky 

písemně.   

Položené dotazy: 

Ing. Václav Parchaňský, Ph.D. 

Proč nevstupovala do ekonomických propočtů variant předpoklad ceny povolenky? 

Odpověď: Ing. Róbert Máček 

Tento dotaz přišel i písemně v rámci připomínek a byl nebo bude zodpovězen i písemně v rámci 

připomínkového řízení.  

Postupné umělé znevýhodňování uhlí emisními povolenkami vůči jiným palivům nebo zdrojům je 

zahrnuto do výhledu. I proto varianta V2 i V3 očekává odklon od uhlí. Nicméně je velmi obtížné 

predikovat ceny povolenek v kontextu cen uhlí a zemního plynu na tak dlouhé období. Zejména, když 

není na národní úrovni ČR vyřešeno, jak bude vypadat uhlíková daň. Tyto vlivy do jisté míry pokrývají 

podnikatelské plány provozovatelů uhelných zdrojů. V rámci dotazníkového šetření byli dotazováni na 

předpokládanou dobu provozu svých zdrojů a na příčiny případného ukončení jejich provozování. Tyto 

informace byly zváženy při formulaci varianty vývoje a zahrnuty do výpočtových scénářů. Připomínka 

se netýká vlivu koncepce na životní prostředí nebo veřejné zdraví. 

Ing. Václav Parchaňský, Ph.D. 

Jaká je relace těch 300MWp FVE s technickým/ekonom. potenciálem FVE v kraji? 

Odpověď: Ing. Róbert Máček 

Tento dotaz přišel i písemně v rámci připomínek a byl nebo bude zodpovězen i písemně v rámci 

připomínkového řízení. Připomínka se netýká vlivu koncepce na životní prostředí nebo veřejné zdraví. 

ÚEK MSK uvádí (strana 197): "Celková plocha střech všech obydlených domů byla v roce 2016 

19 654 000 m2 (z toho 5 416 000 m2 bytové domy a 14 238 000 m2 rodinné domy). Při omezení dané 

památkově chráněnými budovami, kterých asi 1,5% celkové plochy obydlených domů a využitelnosti 

plochy z hlediska vhodné orientace vůči světovým stranám a oslunění 30 % a měrné ploše FVE pro el. 

výkon 1 kWp na 7 m2 dosahuje technický potenciál el. výkonu 830 MWp." Z uvedeného je možné 

zpětně dopočíst, že se jedná o 29,56% plochy střech. 

Ing. Václav Parchaňský, Ph.D. 

V tabulce zdrojů elektřiny nás zaujal řádek “Jiné alternativní a obnovitelné zdroje”, který se v 

jednotlivých variantách poměrně liší, přičemž tento rozdíl není v textu nijak vysvětlen.? 

Odpověď: Ing. Róbert Máček 

 

 

 



Pojem „Jiné alternativní a obnovitelné zdroje“ je vysvětlen na straně 53 koncepce, kde je uvedeno, že 

je zde zahrnuto odpadní a druhotné teplo. Podíl jiných obnovitelných zdrojů, jak je známe, není zahrnut 

v této části bilance.  

Ing. Václav Parchaňský, Ph.D. 

Koncepce předpokládá realizaci úspor vč. úspor v průmyslu o hodnotě > 8 PJ/rok, není však 

specifikováno, kde se v průmyslu ty úspory vezmou - jedná se o odhad provozovatelů? 

Odpověď: Ing. Róbert Máček 

V rámci přípravy koncepce byli dotázání všichni provozovatelé velkých průmyslových areálů a zdrojů 

na území MSK, myslím, že to bylo přes 70 dotazníků, které byly rozeslány. Z toho nám odpovědělo 35. 

Mimo jiného jsme se ptali to, jaké jsou jejich plány v oblasti úspor energií, co jim brání tyto úspory 

energie realizovat. Na základě těchto informací, které nám poskytli dotazované podniky, na základě 

našich odborných znalostí a na základě extrapolací, byl určen potenciál 8 PJ.  

Ing. Václav Parchaňský, Ph.D. 

Jaký bude další osud koncepce v případě souhlasného stanoviska? Půjde na nějaké výbory a schvaluje 

zastupitelstvo? 

Odpověď: Ing. Jiří Freisler 

Poté co bude ukončen proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a bude 

vydáno souhlasné stanovisko k této koncepci Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, koncepce 

bude oficiálně projednána v orgánech kraje -  v radě, a pak také v zastupitelstvu MSK. 

 

Zapsal: Ing. Róbert Máček 
Schválil: Ing. Jiří Freisler 

 

 


