SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁPIS
13. funkční období
ze 4. schůze
PODVÝBORU PRO REGIONY V TRANSFORMACI
VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
konané dne 16. 3. 2021

Přítomni prezenčně: M. Balatka, J. Cienciala, H. Hanza (příchod 14:00 hod), M. Hilšer
(příchod 13:15 hod), J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, M. Plevný,
Přítomni distančně (WEBEX): P. Rabas, P. Vícha
Omluveni: nikdo
Hosté: nikdo
Jednání podvýboru zahájil předseda podvýboru senátor M. Balatka a informoval členy
podvýboru, že celkový počet členů podvýboru je 10, nyní přítomno prezenčně 6, distančně
2 senátoři, kvorum pro jednání podvýboru je 6 senátorů. Konstatoval, že podvýbor
je schopný se usnášet.
V úvodu jednání předseda podvýboru informoval přítomné, že z důvodu ochrany veřejného
zdraví do odvolání není možný přístup veřejnosti na jednání podvýboru. Toto opatření
se nevztahuje na předkladatele, zástupce jednotlivých rezortů a pozvané hosty.
Vzhledem k distančnímu jednání budou všechna hlasování probíhat po jménech dle abecedy,
aby bylo hlasování v souladu s Jednacím řádem Senátu.

1.
Návrh programu

Předseda předložil přítomným senátorům ke schválení pořad schůze, který byl v předstihu
rozeslán a rozdán ve formě pozvánky všem přítomným. Návrh programu tak, jak jej předložil
předseda, byl schválen, hlasování: pro 8 (M. Balatka, J. Cienciala, J. Horník, Z. Linhart,
H. Pavera, M. Plevný, P. Rabas, P. Vícha), proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat.

Za ověřovatele 4. schůze podvýboru určil senátora Z. Linharta, hlasování: pro 8 (M. Balatka,
J. Cienciala, J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, M. Plevný, P. Rabas, P. Vícha), proti 0, zdržel
se 0 – návrh byl přijat.
2.
Komunitní energetika
Předseda podvýboru přivítal Tomáše Jagoše z Hnutí Duha (WEBEX), který členy podvýboru
seznámil s připravenou prezentací na téma Komunitní energetika (prezentace je vyvěšena
na webových stánkách Senátu). Ve svém vystoupení T. Jagoš uvedl, že zásadní otázkou je,
v čí prospěch komunitní energetika slouží. Důležité je pravidlo 3D – demokratizace,
decentralizace a dekarbonizace. Jako přínosy a benefity vidí m. j. růst podpory veřejného
mínění v této oblasti, ekonomické výhody, pozitivní společenské a sociální dopady, tvorbu
lokálních pracovních míst a pozitivní dopad na životní prostředí. Příklady fungující komunitní
energetiky vidí např. v sousedním Rakousku, v ČR také existují příklady dobré praxe: v obci
Modrá ve Zlínském kraji je střešní fotovoltaická elektrárna, v obci Karle v Pardubickém kraji

je větrná elektrárna v obci Hostětín ve Zlínském kraji je výtopna na biomasu, v Brně existuje
zařízení na výrobu bioplynu a bio CNG. Rozvoji tohoto segmentu brání především nedostatek
finančních zdrojů ve fázi projektové přípravy a provozu, právní bariéry, chybí know-how.
Senát by mohl pomoci především v oblasti financování (např. prostřednictvím
Modernizačního fondu) a dalšími fondy a nástroji (FST, NPO), novelizací potřebných zákonů
např. zákon č. 165/2021 Sb., o podporovaných zdrojích energie nebo zákonem č. 458/2000
Sb., energetický zákon, které je třeba novelizovat. Na úrovni EU byla přijata potřebná
legislativa (směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a směrnice
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou). T. Jagoš uvedl, že MPO ČR
se k obnovitelným zdrojům staví dlouhodobě spíše skepticky. V následné diskuzi vystoupili:
- senátor J. Horník uvedl, že v regionu Krušných hor je největší větrná elektrárna
(Výsluní/Měděnec), obecně náklady na výstavbu těchto zařízení klesají, obce jsou
na projekty připravené, ale chybí podpora státu;
- senátor Z. Linhart uvedl, že zástupce Senátu v platformě Modernizačního fondu může
být v těchto otázkách aktivní a upozornil, že dochází k přelévání finančních prostředků
do velkých soukromých firem;
- senátor H. Pavera upozornil na otázku skladování energie např. pro domácí využití, cena
baterií.
V závěru svého vystoupení T. Jagoš uvítal aktivitu Podvýboru pro regiony v transformaci
VUZP v této oblasti a nabídl sdílení informací na toto téma také z jiných platforem.
Předseda podvýboru uvedl, že tlak ze strany Senátu je dlouhodobý, ale vzhledem k blížícím
se volbám do PS PČR není předpoklad přijetí zásadních zákonů do konce volebního období.
Uvedl, že klíčová je lepší informovanost zástupců obcí a měst.
3.
Shrnutí průběhu 3. schůze PVRT za účasti zástupců krajů a ministerstev,
návrh usnesení

Předseda seznámil přítomné senátory s návrhem usnesení, které reaguje na jednání
z minulé schůze PVRT (bylo rozesláno e-mailem a rozdáno v podkladech). Návrh usnesení
reflektuje stanovisko členů podvýboru, návrh bude dopracován dle připomínek členů
podvýboru a poté bude návrh usnesení rozeslán ke schválení per rollam – zajistí
sekretariát PVRT, úpravy návrhu usnesení do 17. 3. do 14:00 hodin.
4.
Zákony z Poslanecké sněmovny PČR s dopadem na regiony v transformaci
________________________________________________________________________
Nyní jsou v PS PČR projednávány tyto zákony:
a) novela zákona o podpoře regionálního rozvoje (SnT 780), je ve 2. čtení;
b) novela exekučního řádu (SnT 295), je projednáno ve výborech, na schůzi PS nebylo
do 2. čtení zařazeno;
c) novela insolvenčního zákona (SnT 1073), je v 1. čtení, zákonu se bude věnovat M. Hilšer.
Pokud bude mít zájem některý z členů výboru o legislativu, může se přihlásit na sekretariátu
PVRT.
5.
Informace předsedy podvýboru, různé

Předseda informoval o již avizovaném záměru uspořádat výjezdní
do Karlovarského nebo Ústeckého kraje s přesahem do SRN, termín
téma m. j. komunitní energetika.
Předseda informoval o korespondenci podvýboru (rozesláno
v podkladech) s příslušnými resorty, také informoval o rozeslání
senátorů k MOFO, FST a NPO.

zasedání podvýboru
květen/červen 2021,
e-mailem, rozdáno
odpovědí na dotazy

Jako jedno z dalších témat, kterým se může podvýbor věnovat, je oblast kariérního
vzdělávání v těchto regionech. Aktivní je v této oblasti organizace Člověk v tísni, hlavní
otázkou je udržení kontinuálního vzdělávání v sociálně slabých rodinách, finanční podpora
těchto rodin, je možné zapojit také členy VSZ Senátu.
Senátor J. Horník informoval, že v Karlovarském kraji vzniká aktivita, která sdružuje
podnikatele z oblasti sklářství, keramiky a výroby porcelánu s cílem udržet tuto průmyslovou
tradici v regionu a udržet pracovní místa s tímto odvětvím spojená. Je plánovaná také
modernizace studijních oborů s tímto zaměřením v Karlových Varech.
Předseda podvýboru také poděkoval členům podvýboru za aktivní účast na jednání. Příští
schůze je plánovaná na úterý 27. dubna 2021 od 13:00 hodin ve Frýdlantském salonku, dle
potřeby je možné svolat jednání PVRT i dříve.

Zapsala: Kateřina Šarmanová, tajemnice podvýboru

Miroslav Balatka, v. r.
předseda podvýboru

Zbyněk Linhart, v. r.
ověřovatel výboru

