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Diskuze byla zaměřená na nový finanční nástroj 

Evropské unie, tzv. Fond pro spravedlivou 

transformaci (Just Transition Fund), který má pomoci 

uhelným regionům přejít na nízkouhlíkovou 

ekonomiku. Na co by měl být Fond spravedlivé 

transformace použit v České republice? Jak jej 

můžeme co nejlépe využít v našich uhelných 

regionech tak, aby se přesunuly od závislosti na uhlí  

k obnovitelné a udržitelné budoucnosti? I na tyto 

otázky odpovídali hosté naší diskuze. 

 

 

Josef Schwarz začal představením Mechanismu 

spravedlivé transformace, jehož je Fond spravedlivé 

transformace součástí. Vysvětlil také, že kvůli 

ekonomické krizi způsobené pandemií COVID-19 byl 

fond navýšen na čtyřnásobek původně plánované 

částky. Česká republika by tak z fondu měla získat 

přibližně 90 miliard korun nad rámec běžného 

rozpočtu EU. Podle něj je potřeba, aby se česká státní 

správa lépe podchytila projektovou přípravu na 

čerpání z tohoto fondu a také, aby byl dán prostor 

novým inovativním nápadům a jejich přenesení do 
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praxe. Rizika zneužití prostředků z tohoto fondu se 

díky robustním kontrolním mechanismům nebojí.  

Podle Karla Tichého má Fond spravedlivé 

transformace významný potenciál podpořit proces 

dekarbonizace v České republice, ale sám o sobě 

nebude stačit. Při pohledu na české uhelné regiony 

vidí pozitivní změny – v každém kraji podle něj dochází 

k posunu směrem k větší inovativnosti  

i informovanosti o problematice přechodu od uhlí. 

Luděk Niedermayer souhlasí, že fond je pro Českou 

republiku obrovskou příležitostí provádět 

transformační procesy lépe a rychleji, než kdybychom 

využívali pouze našich vlastních veřejných prostředků. 

Dostupných peněz bude mít Česká republika opravdu 

hodně. Otázkou však je, zda je bude schopna 

efektivně využít. Doposud podle něj peníze  

z evropských fondů efektivně využívány nebyly. Velmi 

bude nyní záležet na tom, jak Česká republika využije 

peníze z evropského záchranného balíčku po 

koronavirové krizi: buď zakonzervujeme ekonomiku 

20. stolení, nebo rychleji nastartujeme ekonomiku 21. 

století. 

Otázky diváků se pak týkaly například potenciálu 

zelených pracovních míst v českých uhelných 

regionech nebo nástrojů, jakými se bude kontrolovat 

efektivita vynaložených prostředků z Fondu 

spravedlivé transformace.  

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za 
obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují 
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jejich obsahem.  
 


