
PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39  Chlumec
IČO: 00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 433

UPOZORNĚNÍ
V souladu s Nařízením vlády č. 342/2016 Sb. mají zaměstnanci určené těžební společnosti 1), kteří rozvázali 
pracovní poměr v důsledku snižování počtu zaměstnanců z důvodu restrukturalizace nebo útlumu výpovědí 
z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 z týchž důvodů a ke dni 
skončení pracovního poměru jejich pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky, nárok na přiznání 
příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických 
osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, si mohou o tento příspěvek požádat prostřednictvím státního 
podniku Palivový kombinát Ústí, oddělení sociální centrum.

Termín pro podání žádosti: 
Nárok na příspěvek může oprávněná osoba uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od ukončení pracovního poměru.  
Zaměstnanec určené těžební společnosti, jehož pracovní poměr trval a byl ukončen za stejných podmínek 
v období od 1. Ledna 2016 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, může podat žádost o příspěvek do 31.
března 2017. 

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách PKÚ, s. p. (www.pku.cz v záložce Společnost –
Sociální centrum)

Žádost o příspěvek lze předat osobně na:

 oddělení sociální centrum PKÚ, s. p., středisko Kladenské doly, Libušín, 
od 6.00 – 13.00 hod.
na adrese: Palivový kombinát Ústí, s. p.
                    oddělení sociální centrum 

                                   273 06 Libušín                                                      
               e-mail: soc.centrum@kl.pku.cz  
              tel. 312814219 nebo 312814218

 na dole ČSA v předem daném termínu 
termín dle telefonické dohody 
na adrese: Most - Komořany, Lom Čs. armády, personální oddělení

aktuální termín je možné zjistit na webových stránkách (www.pku.cz v záložce Společnost – Sociální 
centrum) nebo na tel. 312814219 nebo 312814218

 na lokalitě DÚK v předem daném termínu 
termín dle telefonické dohody 
na adrese: Václava Řezáče 315, Most 434 06 (6. patro budovy B)

              
aktuální termín je možné zjistit na webových stránkách (www.pku.cz v záložce Společnost – Sociální    
centrum) nebo na tel. 312814219 nebo 312814218



 oddělení personalistiky a mzdové účtárny na Palivovém kombinátu Ústí, s. p., Chlumec

na adrese: Palivový kombinát Ústí, s. p.

                   Hrbovická 2
                     403 39 Chlumec

zde je možné podat žádost pouze na základě předem domluvené schůzky - tel. 475672407

Adresa pro zasílání dokladů:  Palivový kombinát Ústí, s. p. 
          oddělení sociální centrum 

                                                      273 06  Libušín                                                      

Pro posouzení nároku na příspěvek musí žadatel předložit:

 vyplněný tiskopis žádosti (případně vyplní na místě),

 doklad o občanství a věku - občanský průkaz nebo cestovní doklad,  

 doklad o ukončení pracovního poměru - výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. a) až c) 

zákoníku práce nebo dohodu o rozvázání pracovního poměru u určené těžební společnosti podle § 

49 zákoníku práce z týchž důvodů,

 doklad o nepřetržitém trvání pracovního poměru, o průběhu a délce zaměstnání - Potvrzení 

o zaměstnání při skončení pracovního poměru vystavené určenou těžební společností podle § 313 

zákoníku práce (zápočtový list),

 potvrzení o převažujícím zařazení zaměstnance za dobu zaměstnání v určené těžební společnosti na 

základě počtu směn odpracovaných na stálém pracovišti v podzemí dolu, případně o odpracované 

době v povrchových profesích,

 poživatel ZPH - potvrzení příslušného plátce o výplatě a výši zvláštního příspěvku horníkům, 

 poživatel náhrady - potvrzení příslušného plátce o výplatě a výši náhrady za ztrátu na výdělku,

 číslo účtu,

 podle skutečnosti: buď fotokopii pracovní smlouvy s novým zaměstnavatelem, nebo potvrzení ÚP 

o evidenci, případně fotokopii živnostenského listu a potvrzení OSSZ, že je OSVČ.

1) Seznam určených těžebních společností dle Nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 

1. Severní energetická a.s.
2. Sev.en WT, a.s.
3. Coal Services a.s.
4. Czech Coal Power s.r.o.
5. KSK – BELT, a.s.
6. Slovácké strojírny, a.s. – závod 05
7. Důl Kohinoor a.s. 




