SOUČASNOST A BUDOUCNOST BEZPEČNOSTI
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
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Průmyslový region Severní Moravy a
Slezska ve
světle iniciativ „RESTART“ a „Uhelné
platformy“
Ing. Pavel Bartoš
předseda představenstva FITE a.s.
prezident Sdružení pro rozvoj MSk

Stručná charakteristika hospodářství MSK
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 Dokončená privatizace – ne vždy úspěšně a účelně
 Probíhá transformace hospodářství MSK:
Perspektivní podniky tradičního průmyslu
Rozvoj nových odvětví a firem
 Vznik nových podnikatelských subjektů (živnostníci,
MSP) – perspektiva růstu
 Veřejný sektor (firmy a instituce)
 Stávající firmy, které musí projít transformací (uhelná
energetika a teplárenství, firmy napojené na uhelný
průmysl, nakládání s komunálními odpady)
 Rizikové firmy (síťové lokální monopoly) nedostatečně
regulované odvětví, nejsou v konkurenčním prostředí
 Neúspěšné firmy (podnikatelské chyby, špatné řízení,
vykradené společnosti

Nová opatření, nová regulace,
nové ohrožení, příležitosti a výzvy
3

 Zimní energetický balíček EU – čistá energie pro
všechny
 Dotěžení černého uhlí v OKR v horizontu 5 až 15 let
(dlouhodobé bezpečnostní ohrožení území dotčeného
důlní činností)
 Balíček k oběhovému hospodářství, zákaz
skládkování SO
 RESTART – Akční plán Strategie hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského kraje
 Uhelná platforma pro regiony procházející
transformací – opatření EU

Hlavní a zásadní cíle:
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Zlepšování kvality života lidí,
jejich bezpečnosti a životní
úrovně
Zlepšování životního prostředí
Nezatěžování budoucích
generací

Podmínky se mění – umíme se jim
přizpůsobit?
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 Omezená dostupnost surovin – očekávané dotěžení
černého uhlí v OKR, omezená dostupnost hnědého uhlí
 Zimní energetický balíček EU (zvýšení účinnosti a další
snížení emisí CO2) – dovedeme využít jako příležitost?!
 RESTART a „Platforma pro uhelné regiony procházející
transformací“ – neopakovatelná příležitost pro MSK
 Maximální využívání tuzemských surovin a energií
 Zákaz skládkování komunálních odpadů od roku 2024
 Oběhové hospodářství – energie je jeho součástí!!
 Společnost 4.0 a smart systémy
 Nutnost využití každého GJ v tuzemských energetických
surovinách a v již vyrobené a dostupné energii!!!

Uhelná platforma pro regiony
procházející transformací
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 Pilotní projekt pro uhelné regiony – Polsko, Slovensko
a Řecko
 Rozšíření na ČR – uhelná platforma ČR, která bude mít
černouhelnou část a hnědouhelnou část
 Hlavní cíle:
 strukturální transformace, včetně
hospodářské diverzifikace a rekvalifikace,
 zavádění technologií z oblasti obnovitelných zdrojů
energie,
 ekologické inovace a vyspělé technologie zpracování
uhlí.
 další cíle (dotěžení černého uhlí, Zimní en. Balíček EU

Černouhelná platforma – příklady rámcových
opatření
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 Dekarbonizace regionu
 Bezpečné ukončení těžební činnosti hlubinných dolů a
jejich následné
 Využití povrchových areálů dolů a pohornické
infrastruktury a krajiny
 Vzdělávání - zavedení nových výukových programů
na VŠ
 Věda výzkum a inovace
 Socioekonomické projekty související s transformací
uhelných regionů
 Organizačně bude platforma součástí
RESTARTU

RESTART – garant vládní
zmocněnec
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 Pilíř A: Podnikání a inovace
 Pilíř B: Přímé zahraniční investice
 Pilíř C: Výzkum a vývoj
 Pilíř D: Lidské zdroje
 Pilíř E: Sociální stabilizace
 Pilíř F: Životní prostředí
Opatření: Nadregionální
Specifické regionální
Roční vyhodnocování a doplňování

Chytré řízení
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Chytré řízení = chytré systémy:
Návrat ke zdravému rozumu bez iluzí a dogmat
Maximální efektivita využití zdrojů (surovin,
energií, lidské práce, financí)
Komplexní řešení v zájmu stanovených cílů
Prosazování a řešení lokálních zájmů a problémů
s ohledem na globální vlivy
Skutečná ochrana životního prostředí
Konkurence ANO, lokální monopoly NE - veřejná
služba!!
Byznys ANO, ale ne na úkor jiných!

Závěr
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Hledejme novou podobu
moderního chytrého hospodářství
jako součást chytrého světa
Nehledejme dlouho – máme málo
času!!
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DĚKUJI ZA POZORNOST

