Zápis
Jednání Transformační platformy
Fondu pro spravedlivou transformaci
Datum a čas:
4. prosince 2020 od 13 hod.
Forma jednání:
Online via MS TEAMS
Účastníci:
Viz prezenční listina
1) Úvodní slovo a projednání programu
M. Soukup navrhl změnu programu z důvodu časové kolize s dalším jednáním J. Kříže. Dále předal
slovo D. Koppitzovi.
D. Koppitz poděkoval za účast a přivítal nové členy Transformační platformy (TP). Stále není k dispozici
finální návrh nařízení FST. V optimistickém scénáři by začátkem roku 2021 mohlo být nařízení
schválené.
Dále zmínil nově vzniklý podvýbor v Senátu – snaha o maximální informovanost v rámci všech skupin,
které jsou v TP zastoupeny, kdy není v silách MMR komunikovat s jednotlivými stakeholdery. Závěry
z TP je potřeba předávat dále do území. Stále se počítá s objemem 42 mld. Kč pro FST. Regiony
připravují rozvojová témata, která korelují s hospodářskou transformací a přechodem k nízkouhlíkové
ekonomice.
Stále nejsou k dispozici detailní podíly jednotlivých témat na PSÚT, ale jeho finální zaměření by mělo
být vyváženo jak věcně, tak co se týče nositelů projektů (stakeholderů - zapojení MSP a velkých
podniků). Vyváženost bude jedním z faktorů úspěchu, druhým faktorem je kvalita příběhu pod
jednotlivými prioritami. MMR se soustředilo na zmapování absorpční kapacity – snahou bylo ukázat
vládě i EK, že kapacita je relativně velká.
Uvedl, že byla navázána úzká spolupráce s expertním týmem v rámci technické pomoci z EK. Ocenil
rovněž spolupráci s MŠMT i MPSV – národní i regionální pohled v oblasti vzdělávání a trhu práce.
Apeloval na potřebu vyvinout tlak na ukotvení regionálních struktur zejména v Karlovarském a
Ústeckém kraji.
2) Informace o přípravě pracovních skupin v gesci MŽP
J. Kříž uvedl, že tematické pracovní skupiny proběhnou 14. – 15. 12. 2020. Potřeba vnímat názory
resortů a krajů a dosáhnout toho, aby nebyly překryvy mezi tematickými OP a tím, co se připravuje
v regionech. Výstup bude předložen na další jednání TP.
Termíny jednání tematických pracovních skupin:
Pondělí 14. 12. 2020:



9:30 hod. PS Energetické úspory, Obnovitelné zdroje energie
13:00 hod. PS Zaměstnanost
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Úterý 15. 12. 2020



9:30 hod. PS Oběhové hospodářství, rekultivace
13:00 hod. PS Podnikání, výzkum, digitalizace

3) Harmonogram přípravy OP ST a PSÚT
J. Kříž zrekapituloval pozici MŽP – řídící orgán Operačního programu Spravedlivá transformace,
odpovědnost za vypisování výzev, které se budou vypisovat prostřednictvím SFŽP (prezentace viz
příloha č. 3). Cílem je maximálně transparentní soutěžní prostředí – hlavní princip tohoto nástroje.
Program bude muset navazovat na PSÚT. Úvaha MŽP je taková, že dojde k rozdělení priorit podle
uhelných regionů (tři priority, tři kraje) pod prioritami budou jednotlivé specifické cíle, které ponesou
věcnou náplň. Provázáno s tvorbou samotných plánů. Dále zmínil nejasnosti ze strany nařízení, MŽP
nezná odpovědi EK na některé dotazy. PSÚT a specifické cíle by měly být především o tématech např.
grantové schéma zaměstnanosti, téma revitalizací, dekontaminací apod. priority v jednotlivých
regionech.
Uvedl, že peněz je relativně málo s ohledem na potřeby, které regiony mají. Konkrétní projekty by se
měly zobecnit do témat a ta by se následně propsala do PSÚT. Distribuce peněz přímo v regionu –
grantová schémata, soutěžní témata. Třetí kategorií by byly velké transformační projekty, u kterých by
EK potvrdila, že budou podpořeny. Vyváženost regionální, tematická a MSP vs. velký podnik.
MŽP se snaží vytvářet prostředí pro transparentnost. Nutnost webových stránek na krajích, informace
přes média. Očekává, že rovněž pomohou svazy, asociace a další subjekty, které jsou součástí TP.
Proces přípravy Plánu i OP ST běží dobře. Do konce roku je plánované klíčové jednání s EK – na jaře
by měl být plán hotov, aby MŽP mohlo spustit samotné vyjednávání OP. Probíhá komunikace s kolegy
ze SFŽP, jak podpořit projektovou přípravu. Nelze podpořit projektovou přípravu v celkovém rozsahu –
spíše pro užší výběr Strategických projektů.
M. Soukup požádal o průběžné zasílání připomínek. Dne 9. 12. 2020 se uskuteční webinář pro
Karlovarský kraj, kde budou prezentovány informace k FST a PSÚT. Další akce se připravují na leden
2021. V lednu se očekává největší pokrok v PSÚT. V únoru další jednání TP zejména ke kapitole, která
se týká typových aktivit. Snaha dodržet harmonogram – 1/3 2021 finální podoba plánu + zahájení SEA,
předložení na vládu ČR.
M. Soukup následně požádal J. Jílkovou o přestavení projektu zaměřeného na podporu přípravy PSÚT
v ČR.
J. Jílková představila projekt, který je financován EK, koordinován německým partnerem. J. Jílková
koordinuje český expertní tým (tým UJEP a tým ČVUT), příjemcem za českou stranu je MMR. Bližší
informace k projektu jsou uvedeny v prezentaci (příloha č. 4).
Š. Špoutilová potvrdila spolupráci CzechInvestu s pí Jílkovou.
Z. Karásek požádal, zda mohou být zapojeni do tvorby otázek k průzkumu v regionech, aby se jeho
nastavení dalo do souladu s již ověřovanými daty přímo ze strany MSK.
J. Jílková zmínila, že přípravná fáze je nesmírně důležitá, počítají s tím.
M. Soukup požádal paní Jílkovou o nasdílení podkladů k průzkumu, které budou předány regionům
k vyjádření.
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4) Statut a Jednací řád Transformační platformy
M. Soukup představil organizační strukturu PSÚT (příloha č. 5). V případě akcí v regionech nabídl
možnost vystoupení a prezentování aktuálních informací k FST a PSÚT ze strany MMR i EIB.
Statut a Jednací řád - definována základní působnost TP a její role. Obecně jednání 1x za 3 měsíce –
tj. minimální doba. Lze očekávat častější jednání. Vedoucí oddělení RE:START je navržen jako
místopředseda platformy. Bude pořizován zápis, který bude rozesílán členům. Jednací řád upravuje i
způsob připomínkového řízení materiálů včetně lhůt. Členství v platformě je otevřené, je možné
navrhnout další členy – nutná je tematická souvislost. Připomínky jsou zapracovávány postupně.
Schválení Statutu a Jednacího řádu proběhne per rollam – bude odesláno společně se zápisem. Statut
a Jednací řád by mohly být schváleny ve zkráceném řízení. Tento kratší termín se bude vztahovat pouze
ke Statutu a jednacímu řádu, ostatní lhůty pro projednávání dokumentů budou v souladu s jednacím
řádem.
G. Nekolová zmínila, že zaslali připomínky týkající se spíše formulací a zpřesnění. Omluva za pozdější
zaslání připomínek.
R. Vidlička uvedl, že za energetiku udělají vše proto, aby komunikace směrem dovnitř byla
transparentní, aby všichni byli dostatečně informováni.
M. Soukup zmínil, že bude připraven připomínkový formulář, který bude na sdíleném prostoru a
připomínky bude možné zasílat průběžně.
5) Informace o aktuálním dění – pozměňovací návrhy po jednání s EK a EP, aktuální
informace k II. a III. pilíři MST
S. Illínová představila aktuální informace k II. a III. pilíři MST. Pro transformaci EK navrhla další dva
zdroje, které mohou být využity. Tj. II. a III. pilíř. Jedná se o zdroje návratné. II. pilíř představuje záruku
InvestEU a III. pilíř úvěrové prostředky EIB, které byly doplněny o dotační prvek.
Nařízení FST – vyjednávání pokročilo do finální fáze. Minulý týden proběhl trialog. Uzavřeny základní
věci – čl. 4 rozsah podpory tohoto fondu např. podpora městské mobility, městské dopravy, sociální
inkluze vzdělání, dopravy, kultury. Umožněny dobrovolné převody, nedořešena celková alokace fondu,
EP požaduje navýšení těchto prostředků, část alokace by měla být uvolňována až na základě toho, jak
členské státy přistupují k zelené neutralitě. Do konce letošního roku finální znění schválené nebude,
přesune se na portugalské předsednictví. Všichni cílí k tomu, aby bylo schváleno co nejdříve.
InvestEU – nařízení, které se vztahuje k tomuto zdroji, možnost využít všechna okna InvestEU, jak pro
širší územní zacílení tak věcné.
6) Informace o přípravě projektů na počáteční i další vzdělávání – výstupy z jednání s MPSV a
MŠMT
M. Soukup představil závěry z jednání s MŠMT a MPSV. Cílem bylo hledání shody tak, aby byly řešeny
specifické potřeby v regionech. Proběhlo jednání na krajské, regionální úrovni s cílem zapojit klíčové
hráče, kteří opatření navrhují. Potřeba zajištění komplementarity a souladu se strategickými dokumenty.
V případě MPSV – důraz na zaměstnanost, aby zaměstnanost byla v PSÚT promítnuta takovým
způsobem, který podpoří proces transformace. V následujících měsících proběhnou jednání na výkonné
úrovni. První jednání v KVK je již naplánováno na 8. 1. 2021.
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7) Aktuality z regionů
Z. Karásek uvedl, že MSK pokračuje ve sběru projektů kontinuálně, práce se nezastavila. Řeší akutní
problém – rychlý útlum těžby uhlí, při sběru dat a práce s projekty využívají metodiky z ITI, Jaspers,
RE:STARTu, ROP Slezské vojvodství. V rámci komunikace využívají – webové stránky kraje, nový web
+ databáze projektů, 9. 12. 2020 webinář pro obce k dotačním příležitostem.
Strategické záměry mimo velké podniky – 51 projektů, absorpce 91,5 mld. Kč, velké firmy 161 projektů
– 151, 2 mld. Kč z toho absorpce 70 mld. Kč pro FST.
Mají 4 typy operací – strategické projekty, grantová schémata, komplexní řešení IPRM/IPRÚ, ostatní
projekty.
Útlum těžby – doporučen rok 2038. V MSK mají datum příští rok, kdy končí významná část
černouhelných dolů, důl ČSM se ještě diskutuje – snaha kraje bavit se se státem. O rok se míjí
s nastartováním dalších aktivit.
Vznikly tři pracovní skupiny:
1) PS pro koordinaci řešení útlumu těžby uhlí na Karvinsku a dosažení souladu útlumových prací
se záměry rozvoje regionu,
2) PS ke stanovení termínu ukončení těžby černého uhlí na dole ČSM,
3) PS pro rozšíření velmi vysokého napětí.
Definice strategických projektů – regionální/nadregionální dopad, soulad se strategiemi, nová pracovní
místa, jasný nositel – diskuze s MMR, MŽP + dalšími regiony. Mají připraveno schéma výběru projektů,
transformační výbor, metodika výběru projektů. Transformační plán MSK – 10 transformačních příběhů.
Více informací v prezentaci (příloha č. 6).
D. Koppitz doplnil – role regionů v hodnocení je klíčová včetně zapojení RSK – široká škála aktérů by
se měla shodnout a je potřeba pro to vytvořit podmínky.
J. Nedrdová představila aktuální vývoj v ÚK. Od června 2020 probíhá sběr projektových záměrů pro
FST z území ÚK. Vznikají tematické PS, webové stránky RSK, absorpční kapacita je navržena v 6
pilířích:
1) Pilíř 1 Podnikání (ekonomická diverzifikace)
2) Pilíř 2 Lidské zdroje pro transformaci
3) Pilíř 3 Nová energetika (nízkouhlíková ekonomika; vodíková ekonomika; výzkum, vývoj v nové
energetice; capacity building)
4) Pilíř 4 Smart region (oblast digitalizace; smart projekty)
5) Pilíř 5 Revitalizovaná území 21. století (CR; digitalizace; výzkum, ekonomická činnost;
příprava osídlení)
6) Pilíř 6 Cirkulární ekonomika (spalování odpadů; recyklace odpadů; výzkum, vývoj)
Bližší informace viz prezentace (příloha č. 7). Jednotlivými pilíři se prolínají různé typy aktivit
investičního i neinvestičního charakteru
J. Štěrba představil vývoj v KVK. KVK realizuje kroky k mapování absorpční kapacity v návaznosti na
čl. 4 Obecného nařízení. Při sběru absorpční kapacity byla analyzována data pro jednotlivé projekty,
různé druhy projektů - z toho vyplynuly jednotlivé fiše, tak aby korespondovaly s potřebami kraje.
Zapojení subjektů v území formou workshopu, který se uskuteční online formou příští týden (9.12).
Zapojení externích společností (zpracování analýz). Fiše KVK jsou zpracovány do 11 oblastí – na tyto
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fiše navazují typové projekty. V tuto chvíli jsou zpracovávány dvě koncepce – budou dokončeny do
konce roku, v příštím roce začnou práce na dalších koncepcích.
Agregace dat do jednotlivých fiší (plus dílčí projekty – Digitalizace, Obnova lokalit, podpora MSP,
podpora inovací, čistá mobilita, čistá energie, podpora tradičních odvětví, rozvoj lidského potenciálu,
další nezařazené projekty).
Aktivity – oslovení relevantních subjektů napříč krajem, podpora formou usnadnění pro podávání
projektů, preference kraje. Práce na nových webových stránkách – aktuální informace o FST, marketing
a propagace o fondu. Bližší informace viz prezentace (příloha č. 8).

8) Diskuse
M. Soukup připomněl důležitost zasílání připomínek a návrhů podkladů pro jednání platformy. Pro
připomínky je důležité použít formulář připomínkových listů (snadnější komunikace a přehlednost
jednotlivých připomínek – vypořádání připomínek). Vytvoření sdíleného prostoru určeného pouze pro
členy Transformačního platformy – bude sloužit ke sdílení dokumentů, v případě nefunkčnosti je možné
se obrátit na správce sdíleného prostoru (M. Soukup).
J. Nedrdová – problémová analýza – kdo ji bude zadávat? MMR či regiony?
D. Koppitz – je potřeba se na tomto domluvit, regiony mají data a MMR by je mělo zastřešovat – je
potřeba připravit workshop na toto téma.
Z. Vondrová – Centrum pro dopravu a energetiku – oceňují proces a participaci. Jakým způsobem
budou materiály dále zveřejňovány, jak s nimi zacházet?
M. Soukup – bude dvojí úroveň těchto dokumentů – v případě, že bude potřeba pracovat na
dokumentech v rámci přípravy a projednávání tyto materiály nejsou určeny pro další šíření – jedná se o
pracovní materiál k diskuzi a odborným připomínkám. V této fázi vás jako členy Platformy žádáme
primárně o marketing aktivit spojených s přípravou plánu a šířením informací o připravovaném OP ST.
D. Koppitz doplnil, že je potřeba publicitu jednotlivých materiálů nejdříve prodiskutovat a domluvit se
na tomto postupu s ostatními členy této platformy.
P. Farkač – připomínka - jakým způsobem bude probíhat financování, kdy budou vyhlášeny první
výzvy? Bude možnost zpětně uznat výdaje pro rok 2021?
J. Hlaváček – Obecně to možné je. Pokud se bude jednat o projekty zakládající veřejnou podporu tak
výdaje „před“ registrací žádosti spadají do neuznatelných výdajů.
D. Ružik – MF PCO – reakce na zpětnou způsobilost, může být závislé na schválení programu – je
potřeba tuto skutečnost ověřit. V aktuálních návrzích je připravováno, že nejpozději k 1. 1. 2021 jsou
výdaje způsobilé, případně je možnost mít způsobilost i dříve, ale je to podmíněno předložením
operačního programu ke schválení.
J. Svobodník (reakce z chatu)
„Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku z fondů, jestliže vznikly příjemci nebo soukromému
partnerovi při operaci prováděné v partnerství veřejného a soukromého sektoru a byly uhrazeny při
provádění operací v období ode dne předložení programu Komisi nebo od 1. ledna 2021 – podle
toho, co nastane dříve – do 31. prosince 2029." (návrh článku 57 obecného nařízení)
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zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=CS
(návrh nařízení, zatím neschváleno)

Závěry z chatu:
R. Palička (hornické odbory)
Dobrý den, chci požádat o zastoupení zástupců zaměstnanců v regionální pracovní skupině za MSK a
KVK a Ústeckého kraje.
H. Bakičová (Ministerstvo kultury)
Vzhledem k tomu, že byl rozšířen rozsah podpory i o kulturu, prosíme o sdělení, zda bude k tomuto také
vytvořena skupina (jako např. s MPSV či MŠMT).
Děkuji za organizaci setkání a můj dotaz je stále týž, jakou formou bude zohledněno nově zařazení
kultury. Prosím o odpověď na mail.
P. Toporská
SMO se snaží informovat své členy prostřednictvím našich interních PS, komisí, případně
prostřednictvím článků v našem časopise INS.

9) Shrnutí, závěr
D. Koppitz poděkoval za konstruktivní setkání a shrnul závěry:
 dotační zdroje by se měly doplňovat a ne překrývat,
 bude pokračovat debata s rezorty ohledně koheze,
 účast velkých podniků – čekáme na finální znění legislativy,
 rychlost útlumu těžby, sladění metodiky, role RSK, role EIB, další témata v jednotlivých
krajích.
M. Soukup ukončil jednání Transformační platformy.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Program
Prezenční listina
Prezentace OP ST
Prezentace JTP
Prezentace MMR
Prezentace MSK
Prezentace ÚK
Prezentace KVK
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