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Úvodní slovo ředitele státního podniku 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové a obchodní partneři, 

 

bilancování uplynulého roku je vždy s určitým odstupem času příležitostí nejen pro zamyšlení 

se nad tímto obdobím, ale především důležitým krokem pro stanovení cílů na nadcházející rok. 

V tomto kontextu je velmi důležité uvědomění si důvodů případných nezdarů pro jejich 

následnou eliminaci, ale také silných stránek pro jejich další rozvoj a rozšiřování.    

V podmínkách státního podniku, jako subjektu účelově založeného státem k uspokojování 

celospolečenských potřeb, je toto hodnocení důležitým a téměř nezbytným krokem pro 

prokázání opodstatněnosti jeho další činnosti. Jestliže v podmínkách běžných obchodních 

společností patří mezi rozhodující ukazatele míry úspěšnosti podíl na trhu v dané oblasti, vývoj 

produkce, obratu a dosažená míra zisku, potom v podmínkách státního podniku, vzhledem 

k účelu založení, nejsou tyto ukazatele mírou úspěšnosti a lze je hodnotit jen velmi obtížně. 

Mezi kritéria, která v podmínkách takového subjektu lze tedy srovnatelně hodnotit, patří splnění 

stanovených úkolů při hospodárném a efektivním provozu.  

V roce 2015 byl státní podnik v pozici, v rámci které bylo nutné, mimo zajištění běžných 

provozních povinností, dokončit významné projekty realizované prostřednictvím finančních 

prostředků uvolněných v rámci programovacího období 2007 – 2013, očekávala se také jeho 

aktivní účast na přípravě úprav některých legislativních norem a aktivní příprava závěrečných 

fází, rozsahem a zaměřením jedinečných, projektů řešených v podmínkách České republiky. 

Mezi další milníky tohoto období lze jednoznačně zařadit také úspěšné zvládnutí všech 

kontrolních akcí a zahájení koncepční přípravy dalšího využívání rozsáhlých území dotčených 

předcházející těžbou vyhrazených nerostů. Výčet těchto několika rozhodujících úkolů 

stanovených pro období roku 2015 jednoznačně dokazuje, že tento rok byl rokem velmi 

náročným, avšak současně velmi důležitým nejen pro rok 2016, ale také pro období 

střednědobého plánování. V této souvislosti je možné s potěšením konstatovat, že všechny 

stanovené úkoly pro rok 2015 byly splněny a z tohoto důvodu došlo k vytvoření velmi 

příznivých podmínek pro další práci, kde především motivace vyplývající z dosažených 

úspěchů tvoří rozhodující pozitivní složku. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám v rámci bilancování roku 2015 

poděkoval za odvedenou práci v tomto roce, kterou hodnotím jako vysoce profesionální a 

odbornou a které si velmi vážím. Současně děkuji za spolupráci všem obchodním partnerům a 

spolupracujícím institucím, se kterými se budu těšit na spolupráci další.        

 

         Ing. Petr Lenc 

           ředitel státního podniku 
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Základní údaje organizace  

 

Název:     Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

Sídlo:     Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 

Identifikační číslo organizace:  00007536 

 

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

oddíl A XVIII, vložka 433. 

 

Statutární orgán: 
Ředitel státního podniku:   Ing. Petr Lenc 

První zástupce:    Ing. Petra Šilhánová 

 

Dozorčí orgán: 

předseda dozorčí rady:  Ing. Jiří Koliba,  

člen dozorčí rady:  Ing. Milan Adámek  

člen dozorčí rady:   Ing. Igor Němec       

Předmět podnikání: 

- distribuce elektřiny, 

- výroba tepelné energie, 

- rozvod tepelné energie, 

- revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvíhacích při hornické činnosti  

a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

- revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti  

a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

- zednictví, 

- výkon zeměměřických činností, 

- hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění: 

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, 

b) otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek, 

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, 

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, 

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených 

v písmenech a) až d), 

f)    zvláštní zásahy do zemské kůry, 

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, 

h) báňská záchranná služba, 

i)    důlně měřičská činnost. 

- činnost prováděna hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a), c), d), 

e), f), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě v platném znění: 

a) dobývání ložisek nevýhradních nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 

 c)  práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), 

 d)  práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 
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 e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přesunuje 

více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, 

 f)  vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, 

 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných důlních děl  

a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 

 i)  podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož 

i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny. 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- poskytování zdravotních služeb: zdravotnická dopravní služba. 

 

Předmět činnosti: 

- vypořádání restitučních nároků, 

- sanace zbytkových jam podle plánu likvidace a jejich doplňků schválených Státní 

   báňskou správou ČR, 

- zahlazování následků hornické činnosti, 

- vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně 

závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé 

zaměstnance v hornictví i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty, 

      - správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu. 
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Zpráva o vývoji organizace  

 

     Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra 

hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků. Hlavním 

předmětem činnosti státního podniku byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. 

 

     V roce 1991 bylo Usnesením vlády ČR č. 331 ze dne 11. 9. 1991 a Usnesením vlády č. 444 

ze dne 30. 10. 1991 rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový 

kombinát Ústí a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností 

Lomu Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového 

hornictví. 

 

     Vláda ČR svým Usnesením č. 395 ze dne 23. 4. 2003 k Návrhu spoluúčasti státu na 

dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu a Usnesením č. 1128 ze dne 12. 11. 2003  

o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví schválila záměr převést pod 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, lokality s již ukončenou těžbou uhlí, a to: 

 

- Lokalitu Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor, a. s., 

- Lokalitu Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly, a. s.  

 

Tento záměr byl uskutečněn formou prodeje části podniků s účinností od 1. 1. 2004.  

 

     Na základě Usnesení vlády č. 1128 ze dne 12. 11. 2003 a Rozhodnutí ministra průmyslu  

a obchodu č. 150/2004 ze dne 1. 11. 2004 bylo provedeno sloučení státního podniku 

Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od  

1. 1. 2005. 

 

     Na základě Usnesení vlády č. 713 ze dne 27. 6. 2007, kterým bylo odsouhlaseno sloučení 

podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik  

a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik se státním podnikem Palivový kombinát Ústí 

s účinností od 1. 1. 2008. 

 

     Vláda České republiky rozhodla svým Usnesením č. 713 ze dne 27. 6. 2007 o začlenění 

činností spojených s likvidací ekologických zátěží po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území 

jižní Moravy do působnosti podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik.  

 

     Od 1. 10. 2007 bylo zřízeno středisko MND (později Hodonín). 

 

     Program útlumu, v současné době zahlazování následků hornické činnosti (dále jen ZNHČ), 

v rámci státního podniku Palivový kombinát Ústí probíhá dle schváleného Technického  

a sociálního projektu likvidace (TSPL). Schválený Technický a sociální projekt likvidace 

lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské 

uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravna Komořany byl upřesněn formou 

Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 70 lokality Chabařovice, 

lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality 

Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let 2015 – 2019. Poslední schválený 

materiál na ro  2015 byl Roční program ZNHČ č. 75 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, 

lokality Kladenské doly, lokality Hodonín, lokality Východočeské uhelné doly a lokality Doly 
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a úpravny Komořany pro rok 2015. V Ročním programu (RP) jsou definovány akce 

s předpokládanými náklady pro uvedený rok. Součástí RP je předpoklad objemu dotace 

z prostředků státního rozpočtu na ZNHČ a sociálně zdravotní náklady pro daný rok.   

V jednotlivých Ročních programech ZNHČ jsou definovány akce v členění na skupiny: 

 

 likvidační práce, 

 sanační a rekultivační práce, 

 sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem, 

 mandatorní sociálně zdravotní náklady, 

 tvorba a užití výnosů ZNHČ, 

 akce hrazené z jiných zdrojů (ekologická dotace, prostředky dle UV ČR č. 50/2002 

a následujících, UV ČR č. 552/2003 a následujících, rezerva dle HZ, prostředky dle UV 

ČR č. 119/2009 a následujících, OP ŽP). 

 

     U každé akce je uveden předpoklad nákladů či výnosů pro uvedený rok. Součástí materiálu 

je výše dotace, která vyplývá z potřeb pro daný rok.  Na základě schváleného Ročního programu 

ZNHČ je dotace na příslušný rok přidělena Rozhodnutím o poskytnutí dotace na zahlazování 

následků hornické činnosti a Rozhodnutím o poskytnutí dotace na krytí mandatorních sociálně 

zdravotních nákladů. Případné změny výše a využití přidělené dotace jsou oznámeny 

schvalovacím dopisem MPO. 

 

     Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělitelné na zdroje ze 

státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, neinvestiční 

dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje (financování z MF ČR, 

OP ŽP apod.).  

 

     Na základě schválení jednotlivých Ročních programů zpracovává Palivový kombinát Ústí, 

s. p. řídící akty – prováděcí plány na jednotlivé roky. 

 

Ekonomika státního podniku je pro zabezpečení průkaznosti finančních toků řízena a sledována 

vedením podniku dle stanovených hospodářských středisek, kterými jsou: 

 

  HS 10 -  lokalita Chabařovice (podnikové ředitelství), 

  HS 11  -  lokalita Kladenské doly, 

  HS 12 -  lokalita Kohinoor, 

  HS 13 -  lokalita Ležáky, 

  HS 14       -  lokalita VUD, 

  HS 15  -  lokalita Hodonín, 

  HS 16 -  lokalita DÚK, 

  HS 17 -  majetek převzatý od státních podniků. 
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Organizační struktura státního podniku s metodickým řízením 
                                                               Stav k 31. 12. 2015 
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

      V roce 2015 bylo Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik doručeno 8 žádostí o 

poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), které byly vyřízeny v zákonné 

lhůtě. Palivový kombinát Ústí, státní podnik nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Proti jeho rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání a proti jeho činnosti nebyla ani podána 

žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

neposkytl v roce 2015 žádné výhradní licence. 

 

počet podaných žádostí o informace 8 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti 

0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

počet stížností podaných podle § 16a zákona 

č. 106/1999 Sb. 

0 
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Činnosti státního podniku Palivový kombinát v roce 2015 

 
     Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly demolice nepotřebných objektů 

povrchových areálů, a to zejména v lokalitě Doly a úpravny Komořany. V rámci likvidačních 

prací byla v roce 2015 dokončena likvidace celkem 3 nepotřebných objektů, a to 1 nepotřebný 

objekt v areálu lomu ČSA, 1 nepotřebný objekt v areálu Čechův dvůr a 1 nepotřebný objekt 

v areálu DTS Vrbenský. Dále byly zajišťovány činnosti a práce vyplývající z povinností správce 

ložisek a správy majetku státu ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek 

a předpisů. Zajištění hlavních důlních děl a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala 

v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnou 

báňskou legislativou. V současnosti je v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. celkem 570 hlavních 

důlních děl. Změna počtu hlavních důlních děl oproti roku 2014 byla upřesněna s Českou 

geologickou službou – Geofondem. Správa hlavních důlních děl (HDD) spočívá v pravidelné 

kontrole a ověřování jejich stavu, údržbě a opravách uzavíracích objektů, případně v provedení 

dodatečné likvidace.  V  roku 2015 byla v  souladu s  požadavky vyhlášky  ČBÚ č. 52/1997 Sb. 

dokončena likvidace celkem 13 HDD, která náleží do právní odpovědnosti PKÚ, s. p.  

 

     V rámci sanačních a rekultivačních prací byly v oblasti ZNHČ na území bývalých 

povrchových uhelných lomů Chabařovice a Most - Ležáky zajištěny rekultivace ploch 

dotčených bývalou hornickou činností a realizována stabilitní opatření na skrývkových řezech 

a vnitřních výsypkách. V lokalitách s ukončenou hlubinnou těžbou uhlí pokračovaly práce 

spočívající zejména v zajištění hlavních důlních děl, čerpání a úpravě důlních vod.  

 

     V lokalitě Chabařovice v roce 2015 pokračovala rekultivační činnost na již rozpracovaných 

biologických rekultivacích. Jednalo se o pěstební péči z větší části na lesních rekultivacích, 

u kterých je nutné provádět činnosti do fáze zapojeného lesního porostu. Po dokončení 

sanačních prací v lokalitě Chabařovice došlo ke splnění všech podmínek Plánu likvidace a 

následně bylo Obvodním báňským úřadem pro území kraje Ústeckého vydáno dne 28. 4. 2015 

rozhodnutí – Zrušení dobývacího prostoru Chabařovice. 

 

     Dne 6. listopadu 2015 byla uzavřena smlouva mezi PKÚ, s. p. a společností Coal Services 

a.s. o dočasném obnovení čerpání důlních vod na Obřím prameni v obci Lahošť s účinností do 

31. prosince 2015, na jejímž základě PKÚ, s. p. zajistil pokračování čerpání důlní vody do doby 

konečného vyřešení otázky trvalého pokračování čerpání. Problematika čerpání důlní vody byla 

dořešena v roce 2016 a k 1. 4. 2016 bylo státnímu podniku uloženo tuto odpovědnost převzít a 

čerpání na čerpací stanici Obří pramen dále zabezpečovat. 

 

     Na rozpracovaných rekultivacích v území lomu Ležáky - Most pokračoval v roce 2015 

cyklus pěstební péče   na  akcích  Konobržský  lalok,   Nový  závod,   Lom  Most  –  západní  

svahy a v lokalitě Pařidelského laloku. V rámci rekultivace bývalého kamenolomu Kočičí vrch, 

která tvoří část severovýchodních svahů lomu Ležáky, proběhl druhý rok pěstební péče. V roce 

2015 bylo z důvodu deficitu srážek zajištěno dopouštění jezera Most o celkovém objemu vody 

ve výši 1,2 mil. m3. 

 

     V oblasti jihovýchodních svahů a Střimické výsypky pokračoval monitoring podzemních 

vod a jejích vývěrů. Od počátku roku 2015 pokračovaly práce na sanaci zátrhu v místech 

Střimické výsypky. V rámci této akce byl koncem listopadu téhož roku vybudován zcela nový 
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drenážní systém a upraveny stávající komunikace v oblasti. Účelem stavby je protierozní 

ochrana svahů Střimické výsypky a obnova poškozené cestní sítě. 

 

     V lokalitě Kohinoor byly nadále čerpány důlní vody jámou MR 1 dolu Kohinoor 

s udržováním úrovně hladiny důlní vody na kótě -20 m n. m., kterou je zajištěna ochrana 

výhradního ložiska hnědého uhlí a ochrana majetku právnických a fyzických osob. 

 

     V lokalitě Východočeské uhelné doly Trutnov byla v roce 2015 dokončena realizace akce 

„Odstranění staré ekologické zátěže – odkaliště IDA“. Jednalo se o sanaci dvou odkališť, 

opravu výpustných objektů, odstranění již nefunkčních industriálních objektů a celkovou 

revitalizaci prostoru v oblasti bývalého Dolu Zdeněk Nejedlý. V rámci rekultivačních činností 

nadále pokračovala udržovací péče na odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích, na téže lokalitě 

byly také dokončeny práce na úpravě vyústění výtoku důlních vod.  

 

     V lokalitě Kladenské doly byla dokončena 1. etapa prací následné péče na rekultivovaných 

plochách odvalů dolu Schoeller, Tuchlovice a probíhala likvidace hlavních důlních děl, 

ovlivněných nastoupáním hladiny podzemních vod v souvislosti s ukončením čerpání důlních 

vod v tomto revíru. Dále proběhla realizace akcí financovaných z tzv. ekologické dotace MPO. 

V lokalitě bývalého povrchového lomu Boží požehnání v Dolních Pochlovicích byly zahájeny 

práce na vybudování odvodňovacího systému, který zajistí konstantní úroveň hladiny 

zatopeného lomu.  Akce bude pokračovat v roce 2016. Součástí zajištění poddolovaného území 

v k. ú. Záluží u Třemošné bylo vyplnění podzemních prostor nerozplavitelným materiálem 

pomocí 20 plnících vrtů, dále byly likvidovány propady na lesních pozemcích postižených 

hlubinnou těžbou kaolinu s následnou rekultivací. V obci Chomle byl předmětem realizace 

odvodňovací vrt CH-1, kde se původně předpokládána oprava vrtu. Po zjištění, že vrt je po 

období, kdy nikdo neprováděl jeho údržbu, zcela devastován, bylo nutno přistoupit  

k následnému zhotovení nového odvodňovacího vrtu. 

 

     V roce 2015 probíhala přípravná jednání k řešení problematiky nástupu hladiny důlních vod 

z důvodu možné kontaminace v oblasti bývalého areálu POLDI Kladno. 

 

     V roce 2015 došlo k vyhlášení 4. kola jednostupňové veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku 

na uzavření kupní smlouvy se smlouvou o zřízení věcného břemene na nemovité a movité věci, 

které tvoří areál bývalého dolu Schoeller, v k. ú. Libušín, Kačice, Smečno a Srby u Tuchlovic. 

Obchodní veřejná soutěž byla vyhlášena dnem 23. 1. 2015 zveřejněním na internetových 

stránkách Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, zveřejněním v Kladenském deníku dne 7. 

2. 2015 a v Hospodářských novinách dne 4. 2. 2015. Informace o vyhlášení obchodní veřejné 

soutěže byla zveřejněna na Centrální adrese od 1. 2. do 16. 3. 2015 a dále na úřední desce Města 

Libušín a Magistrátu města Kladna. Na základě podané nabídky byla uzavřena kupní smlouvu 

na nemovité a movité věci, které jsou součástí areálu bývalého dolu Schoeller, v k. ú. Libušín, 

Kačice, Smečno a Srby u Tuchlovic, 

 

     V lokalitě Hodonín v roce 2015 pokračovaly činnosti v rámci projektu Sanace starých 

ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v sektorech CHOPAV Kvartér řeky 

Moravy. Práce v sektorech I, II a III byly ukončeny již v předchozím období. V roce 2015 

pokračovaly práce v sektorech IV, V a VI podle zpracovaných realizačních projektů relikvidací 

jednotlivých SEZ a podle zpracovaných projektů sanací realizací sanačních prací, spočívající  

v odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin a odčerpání nadlimitně kontaminovaných 
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podzemních vod. Od začátku prací do konce roku 2015 bylo zrelikvidováno v sektoru IV 

celkem 37 sond, v sektoru V celkem 21 sond a v sektoru VI celkem 200 sond. V průběhu roku 

2015 byly dokončeny veškeré práce v sektoru V. Bylo tak možno po schválení závěrečné 

zprávy projekt ke konci roku ukončit. Práce v sektorech IV a VI budou pokračovat v příštím 

roce. 

 

     V roce 2015 pokračovalo provádění následného monitoringu v lokalitách sektorů I, II a III, 

který je prováděn podle metodiky zpracované zhotovitelem prací v sektorech a spočívá 

v  odběru kontrolních vzorků vody ze stanovených monitorovacích vrtů a jejich laboratorním 

vyhodnocení za účelem sledování, zda nedochází k opakovanému výskytu nadlimitního 

znečištění. 

 

     V roce 2015 intenzivně probíhala realizace projektu „Odstranění starých ekologických 

zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky 

Moravy“. Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), 

přičemž se jednalo o největší projekt z OPŽP za celé programovací období let 2007 až 2013.  

V rámci projektu „Jímací území“ byly prováděny práce zaměřené na odstranění starých 

ekologických zátěží v prostoru jímacího území skupinového vodovodu Podluží, který 

zabezpečuje dodávku pitné vody pro cca 40 - 50 tisíc, výhledově až 95 tisíc obyvatel širšího 

regionu a je v současnosti nenahraditelný. Činnosti v roce 2015 spočívaly v opakované likvidaci 

nedostatečně nebo nevhodně zlikvidovaných ropoplynových sond spolu se sanací zemin  

a podzemních vod nadlimitně kontaminovaných ropnými látkami. Realizace prací v sektoru 

byla v roce 2015 ukončena a ke dni 30. 11. 2015 bylo hotové dílo zhotovitelem protokolárně 

předáno. Od zahájení prací bylo v rámci projektu zrelikvidováno 109 sond, odtěžena zemina  

v objemu 34 tisíc m3, odčerpána voda v objemu 64 tisíc m3 a vysanována plocha o rozloze téměř 

27 tisíc m2. Projekt „Jímací území“ navazuje na dílčí etapy komplexního projektu, rozděleného 

do sektorů I – VI. Realizací projektu došlo ke zlepšení stavu kvality podzemních a povrchových 

vod a snížení zátěže vodních ekosystémů v prostoru jímacího území skupinového vodovodu 

Podluží, který zabezpečuje dodávku pitné vody pro cca 40 - 50 tisíc obyvatel a po ukončení 

realizace projektu v sektoru VI dojde k vyřešení problematiky Sanace SEZ v celém území 

CHOPAV.   

 

     V roce 2015 pokračovalo ověřování stavu ropoplynových sond, zlikvidovaných v minulosti  

v území mimo CHOPAV s ohledem na naplnění požadavků vyhlášky ČBÚ 239/1998 Sb.  

v platném znění. Souběžně s těmito činnostmi byl rovněž připraven projekt, jehož obsahem je 

provedení a vyzkoušení inovativního postupu při realizaci modelové sanace starých 

ropoplynových vrtů v regionu Moravy za účelem zabránění úniku metanu a tím eliminace jeho 

vlivu na klimatické změny (skleníkový efekt) a navržení řešení přispívajícího k snižování 

skleníkových plynů. Předpokládá se spolufinancování MŽP a poskytnutí dotace z EU  

v programu LIFE. 

 

     V roce 2015 byla z prostředků investiční dotace zajišťována částečná obnova dopravních 

prostředků a strojního zařízení a doplněna výpočetní technika v rámci celého státního podniku. 

Z výnosů ZNHČ bylo v roce 2015 provedeno zejména doplnění prvků počítačové sítě, 

vybudování nových kanceláří v areálu Hrbovice, oprava střešních krytin správní budovy, 

převystrojení ochranné kolony výtlačného potrubí na čerpací stanici Kateřina a vybudování 

monitorovací sítě podzemních a stařinových vod.  V lokalitě Chabařovice bylo dále zajištěno 

doplnění monitorovací sítě pod svahy Rabenov. V lokalitě lomu Ležáky byla doplněna 
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monitorovací síť pro geotechnický monitoring, která zajišťuje sledování sanovaných, resp. 

ztrátou stability ohrožených míst a tím zajištění ochrany majetku a práv třetích osob v území 

dotčených hornickou činností. V lokalitě Kladenské doly byla dokončena rekonstrukce 

komunikace za správní budovou, byly zahájeny práce na stavebních úpravách správní budovy 

(přízemí, 1. patro) a byl vybudován monitorovací vrt  Pustinka  ke zjišťování tlakových  

a  plynových   poměrů   ve vyrubaných prostorách v souvislosti se stoupající hladinou důlních 

vod V lokalitě Východočeské uhelné doly bylo doplněno a obnoveno vybavení ZBZS  

v Odolově potřebným zařízením, jako jsou analyzátory plynu, dýchací přístroje a další 

drobnější zařízení sloužící k činnosti ZBZS.  

 

Oblast vývoje  
 

Oblast vývoje na státním podniku Palivový kombinát Ústí není realizována. 

 

Oblast výzkumu 

 

     V oblasti výzkumu spolupracuje státní podnik Palivový kombinát Ústí s: 

 ČVUT Praha, fakultou stavební při řešení problematiky svahových pohybů nestabilních 

území,  

 VUT  Liberec při realizaci zvláštního způsobu zakládání na poddolovaných územích 

     a při vývoji informačního monitorovacího systému k predikci nebezpečných situací v oblasti 

rekultivovaných zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí, 

 Biologickým centrem AV ČR při řešení rámcového průzkumu rybí obsádky jezera 

Chabařovice, jezera Most, 

 VÚHU a. s. v součinnosti s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Obvodním báňským úřadem 

pro území kraje Ústeckého na „Ověření současného stavu důlních vod v prostoru 

severočeské hnědouhelné pánve – projekt Vodamin“, 

 Institutem geologického inženýrství VŠB-TUO Ostrava při řešení problematiky opakované 

likvidace nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových vrtů na jižní Moravě, 

 UJEP Ústí nad Labem a VŠB-TUO Ostrava při zadávání vhodných témat diplomových prací 

studentů, 

 Ústavem geologických věd Masarykovy univerzity Brno při přípravě na realizaci 

biotechnologického celku na čištění důlních vod z dolu Kohinoor čerpaných jamou MR 1. 

 

V těchto oblastech výzkumu působí státní podnik Palivový kombinát Ústí jako spoluřešitel 

jednotlivých grantových úkolů. 

 

Oblast životního prostředí 

 

Středisko podnikové ředitelství 

 V roce 2015 byl akreditovanou laboratoří prováděn pravidelný monitoring povrchových, 

podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních rozhodnutí.  

 V souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků 

na koupaliště…, byl Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem prováděn od 27. 7. 

2015 do 7. 9. 2015 odběr a mikrobiologické vyšetření koupacích vod jezera Chabařovice, 
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a to v ukazatelích sinice, Escherichia coli a Intestinální enterokoky. Z provedených analýz 

vyplynulo, že hodnoty sledovaných ukazatelů splňovaly limity pro koupací vody. 

 Pracovníky Biologického centra AV ČR byl proveden průzkum rybí obsádky 

v jezeře Chabařovice. Z provedeného průzkumu byla PKÚ, s. p. předána předběžná zpráva. 

V termínu do 31. 3. 2016 obdržel PKÚ, s. p. zprávu závěrečnou, zahrnující zhodnocení 

výsledků dosavadního rybářského hospodaření, vývoje rybí obsádky a vypracování návrhů 

pro řízení rybích obsádek v budoucnu se zaměřením na úspěšnost přežívání a reprodukce 

cílových druhů dravých ryb. 

 V okolí zbytkové jámy lomu Chabařovice pokračovaly rekultivační práce a následná 

pěstební péče již rekultivovaných ploch. 

 V listopadu 2015 bylo provedeno autorizované měření emisí na zdroji znečišťování ovzduší 

– plynové kotelně v areálu střediska podnikové ředitelství.  

 S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle 

katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Středisko Kohinoor 

 V roce 2015 byl na středisku Kohinoor prováděn pravidelný monitoring povrchových, 

podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních rozhodnutí. Vzorky vod byly 

odebírány a analyzovány akreditovanou laboratoří.  

 V jezeře Most byl dále v roce 2015 proveden monitoring rybí obsádky.  

 Činnost potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Most byla v roce 2015 zaměřena na kontrolu 

především severozápadních svahů z hlediska výskytů podvodních zátrhů. Dále byl průzkum 

zaměřen na výskyt fauny a flóry v jezeře.  

 V okolí jezera Most nadále pokračovaly rekultivační práce. 

 Pro oblast Střimické výsypky a jihovýchodních svahů byla v roce 2015 doplněna síť 

monitorovacích vrtů. Monitoring podzemních vod z těchto vrtů umožní zpracování 

numerického modelu proudění podzemních vod v zájmové oblasti. 

 V roce 2015 byly důlní vody vzhledem ke své kvalitě vypouštěny výhradně do retenční 

nádrže pod popelovou skládkou K4 sever a následně vypouštěny do veřejné vodoteče 

Mračný potok. S ohledem na nevyhovující kvalitativní parametry důlních vod byly 

zahájeny přípravné práce pro stavbu „Biotechnologického systému čištění důlních vod 

z MR1“. Tento systém umožní vypouštění důlních vod do vod povrchových s kvalitativními 

parametry vyhovujícími vodoprávním požadavkům. 

 S odpady je na středisku Kohinoor nakládáno dle platné legislativy. Na středisku je zaveden 

systém třídění nebezpečných odpadů do vhodných nádob, které jsou označeny dle § 13 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Středisko Kladenské doly  

 S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle 

katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů.  
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 Měsíčně je prováděno měření stoupající hladiny důlních vod ve zlikvidovaných jamách 

Nejedlý I a Jaroslav. Jedenkrát ročně jsou odebírány vzorky důlních vod ve zlikvidovaných 

jamách Nejedlý I a Jaroslav a provedena jejich chemická analýza. Dále je 2 x ročně 

prováděno měření hladin, odběr a chemická analýza vzorků podzemní vody ve vrtech PJ – 

106, 107, 227, Vrapice I, v domovních studních  VR-0  a VR-1 a povrchové vody 

z Dřetovického potoka. O průběhu zatápění vyrubaných prostor z uvedených výsledků 

měření za rok 2015 je zpracována souhrnná zpráva, která je předkládána obvodnímu 

báňskému úřadu a odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna.  

 Čtvrtletně je prováděn chemický rozbor vody Libušínského potoka před vtokem do odvalu 

a za odvalem V Němcích. Výsledky chemických rozborů jsou zasílány na Lesy České 

republiky, ST – oblast povodí Vltavy, Benešov. 

 V roce 2015 pokračovaly práce na následné pěstební péči rekultivovaných odvalů dolu 

Schoeller a Tuchlovice. 

 Měsíčně je prováděno monitorování průzkumných vrtů na odvale V Němcích a odvale dolu 

Tuchlovice. 

 V lokalitě Kladenské doly bude pokračovat monitoring nástupu hladiny důlních vod 

z důvodu možné kontaminace v oblasti bývalého areálu POLDI, kde byla v rámci analýzy 

rizik zjištěna ohniska kontaminace zemin a podzemních vod v některých částech bývalého 

areálu POLDI.  Hlavními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, PAU, PCB, fenoly, chrom 

a vrstvy dehtů. V této oblasti byly zjištěny dva vodonosné horizonty, u obou byla prokázána 

kontaminace podzemních vod, a to až do hloubky cca 90 m pod terénem.  S ohledem na 

současný stav lze předpokládat, že v následujícím období by vlivem dalšího šíření 

kontaminace, způsobeného postupným průnikem těžbou degradovaného horninového 

masivu, došlo po dosažení hladiny důlních vod na úroveň + 240 m n. m. ke styku 

stoupajících důlních vod s prostupující kontaminací a velmi rozsáhlý rezervoár čistých 

podzemních vod by byl trvale kontaminován. Důlní vody by po svém vystoupání na povrch 

masivně kontaminovaly nejen přítoky řeky Vltavy, ale díky drenáži podzemních vod  

i potoky odvodňované do řeky Berounky. Cílem navrhovaných opatření je zajistit zastavení 

nástupu hladiny důlních vod čerpáním tak, aby jejich hladina nastoupala max. na úroveň + 

200 m n. m. a nedosáhla tak úrovně kontaminovaných hornin a podzemních vod 

v předmětném území. Realizací navrhovaných opatření lze zabránit škodám velkého 

rozsahu a získat časový prostor na odstranění primárního zdroje kontaminace. Čerpané 

důlní vody by mohly být využívány k zásobování obyvatel města Kladna pitnou vodou. 

Úroveň stoupající hladiny důlních vod na kótě +200 m n. m. bude dosažena dle odborného 

odhadu hydrogeologů v letech  2020 - 2022.  Je tedy nutno urychleně přistoupit k realizaci 

navrhovaných opatření. Pokud práce nebudou zahájeny včas, hrozí potencionální riziko 

přímého styku kontaminovaných hornin s důlními vodami, čištění důlních vod bude 

z důvodu charakteru kontaminace dlouhodobě finančně výrazně náročnější. Vzhledem 

k tomu, že státní podnik Palivový kombinát Ústí není právním nástupcem organizace 

provozující hutní výrobu v minulosti, která způsobila kontaminaci části území bývalých 

oceláren POLDI, řeší se v současnosti finanční zdroj, z kterého by mohl být projekt ochrany 

důlních vod v kladenském revíru financován. 

 

Středisko Doly a úpravny Komořany  

 V roce 2015 probíhala standardní údržba a správa majetku, ke kterému má PKÚ, s. p. právo 

hospodařit. 

 V roce 2015 byly likvidovány nepovolené skládky, které byly založeny cizími subjekty. 

 Pravidelně byla prováděna údržba zeleně na pozemcích PKÚ, s. p.                
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 Nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) a vytříděnými složkami ze SKO je 

řešeno v rámci smlouvy o pronájmu nebytových prostor, uzavřené mezi Palivovým 

kombinátem Ústí, s. p. a Czech Coal Services, a. s. Na základě této smlouvy zajišťuje 

zneškodnění SKO a vytříděných složek pronajímatel a vzniklý odpad vykazuje jako 

původce v ročním hlášení. 

 Produkce odpadů na středisku DÚK souvisí s likvidací staveb a technologických zařízení 

v jednotlivých letech. Práce jsou zajišťovány dodavatelsky na základě výběrového řízení. 

Původcem odpadů vzniklých při likvidaci staveb a technologických celků se stává 

na základě uzavřených smluv zhotovitel se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Kovový odpad zůstává v majetku PKÚ, s. p., 

a je za úplatu předáván na základě nejvýhodnější nabídky firmám, zabývajícím se výkupem 

a zpracováním kovového šrotu. 

 

Středisko Východočeské uhelné doly 

 Na lokalitě odkaliště Ida pokračovala úprava důlních vod vytékajících ze zatopených 

prostorů Dolu Zdeněk Nejedlý. Součástí prací je i pravidelný odběr a analýzy vzorků 

prováděné v souladu s příslušným platným rozhodnutím. Od počátku roku 2015 přešla 

činnost úpravny z dodavatelského způsobu do vlastní režie zajišťované zaměstnanci 

střediska VUD.  

 V průběhu roku 2015 byly ukončeny práce na akci „Odstranění staré ekologické zátěže 

Ida“. Práce spočívaly především v zemních pracích na zapouzdření přemístěných kalů,  

v biologické části projektu, v úpravě terénu v okolí odkališť a v konečné úpravě 

komunikací. 

 Pravidelně byla sledována kvalita důlních vod bývalého Dolu Kateřina v Radvanicích, 

vzorky jsou analyzovány akreditovanou laboratoří. V místě výronu důlních vod z bývalého 

dolu Kateřina byly opět ukončeny práce na zabezpečení tohoto výtoku. V roce 2015 byly 

provedeny rekultivační práce v okolí výtoku důlních vod, výsadba nové zeleně v oplocence 

a konečné vyčištění potoka. 

 V oblasti štoly Prokopi pokračovaly práce na zajištění bezproblémového výtoku důlních 

vod. Byla zpracována PD na následné definitivní řešení situace dané v oblasti. Nadále byla 

v oblasti bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři, v souladu s platným rozhodnutím sledována 

kvalita důlních vod odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří.  

 Na odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích probíhaly práce v rámci konečné biologické 

rekultivace. Zároveň se v rámci udržovací péče na odvalu Dolu Kateřina provádělo sečení, 

vláčení a údržba zeleně. 

 S odpady je v rámci střediska nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady 

jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob 

označených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

Středisko Hodonín 

 V roce 2015 pokračovaly činnosti v rámci projektu Likvidace starých ekologických zátěží 

po těžbě ropy a zemního plynu v sektorech CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Práce  

v sektorech I, II a III byly ukončeny již v předchozím období. V roce 2015 pokračovaly 

práce v sektorech IV, V a VI podle zpracovaných realizačních projektů relikvidací 

jednotlivých SEZ a podle zpracovaných projektů sanací realizací sanačních prací, 

spočívající v odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin a odčerpání nadlimitně 

kontaminovaných podzemních vod. Od začátku prací do konce roku 2015 bylo 
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zrelikvidováno v sektoru IV celkem 37 sond, v sektoru V celkem 21 sond a v sektoru VI 

celkem 200 sond. V průběhu roku 2015 byly dokončeny veškeré práce v sektoru V. Bylo 

tak možno po schválení závěrečné zprávy projekt ke konci roku ukončit. Práce v sektorech 

IV a VI budou pokračovat v příštím roce. 

 V roce 2015 pokračovalo provádění následného monitoringu v lokalitách sektorů I, II a III, 

který je prováděn podle metodiky zpracované zhotovitelem prací v sektorech a spočívá 

v  odběru kontrolních vzorků vody ze stanovených monitorovacích vrtů a jejich 

laboratorním vyhodnocení za účelem sledování, zda nedochází k opakovanému výskytu 

nadlimitního znečištění. 

 Byl zpracován projekt geologicko-průzkumných prací a jeho vyhodnocení v okolí sond 

LU5, LU6, LU40, LU43, LU73 a LU84. Byl zpracován finální projekt sanace společný  

 pro sondy LU1, LU3 a LU8, kde byl průzkum realizován v roce 2014 a připravena 

zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele relikvidačních  

a sanačních prací. V roce 2016 bude vyhlášena veřejná zakázka a bude započato s realizací.  

 Rovněž byl realizován projekt geologicko-průzkumných prací a jeho vyhodnocení v okolí 

bývalé sondy NEM2a za účelem ověření předpokládané existence kontaminace 

horninového prostředí ropnými uhlovodíky. Na základě realizovaných prací byl zpracován 

finální projekt sanace, který je koncipován tak, aby bylo možné navrátit území do 

původního stavu, tj. k zemědělskému využití. Projekt bude pokračovat v r. 2016 

vyhlášením veřejné zakázky na zhotovitele a realizací prací. 

 V roce 2015 intenzivně probíhala realizace projektu „Odstranění starých ekologických 

zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér 

řeky Moravy“. Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní 

prostředí, konec projektu byl stanoven jeho podmínkami do konce roku 2015. V rámci 

projektu „Jímací území“ byly prováděny práce zaměřené na odstranění starých 

ekologických zátěží v prostoru jímacího území skupinového vodovodu Podluží, který 

zabezpečuje dodávku pitné vody pro cca 40 - 50 tisíc, výhledově až 95 tisíc obyvatel širšího 

regionu a je v současnosti nenahraditelný. Činnosti v roce 2015 spočívaly v opakované 

likvidaci nedostatečně nebo nevhodně zlikvidovaných ropoplynových sond spolu se sanací 

zemin a podzemních vod nadlimitně kontaminovaných ropnými látkami. Realizace prací 

v sektoru byla v roce 2015 ukončena v souladu s harmonogramem prací a SoD. Ke dni 30. 

11. 2015 bylo hotové dílo zhotovitelem protokolárně předáno. Od zahájení prací bylo  

v rámci projektu zrelikvidováno 109 sond, odtěžena zemina v objemu 34 tisíc m3, 

odčerpána voda v objemu 64 tisíc m3 a vysanována plocha o rozloze téměř 27 tisíc m2. 

Projekt „Jímací území“ navazuje na dílčí etapy komplexního projektu, rozděleného do 

sektorů I – VI. Realizací projektu došlo ke zlepšení stavu kvality podzemních  

a povrchových vod a snížení zátěže vodních ekosystémů v prostoru jímacího území 

skupinového vodovodu Podluží, který zabezpečuje dodávku pitné vody pro cca 40 - 50 

tisíc obyvatel a došlo k vyřešení problematiky Sanace SEZ v celém území CHOPAV.   

 V roce 2015 pokračovalo ověřování stavu ropoplynových sond, zlikvidovaných v minulosti  

v území mimo CHOPAV s ohledem na naplnění požadavků vyhlášky ČBÚ 239/1998 Sb.  

v platném znění. Souběžně s těmito činnostmi byl rovněž připraven projekt, jehož obsahem 

je provedení a vyzkoušení inovativního postupu při realizaci modelové sanace starých 

ropoplynových vrtů v regionu Moravy za účelem zabránění úniku metanu a tím eliminace 

jeho vlivu na klimatické změny (skleníkový efekt) a navržení řešení přispívajícího  

k snižování skleníkových plynů. Předpokládá se spolufinancování MŽP a poskytnutí 

dotace z EU v programu LIFE. 
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Významné události roku 2015 
 

 

Okresní hospodářská komora 

 

     Dne 31. března 2015 schválilo Představenstvo Okresní hospodářské komory Most na svém 

jednání přijetí Palivového kombinátu Ústí, s. p. za člena OHK Most, jako externího partnera. 

Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní 

záležitost a potvrzení solidnosti. Členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni  

a uznáváni. Pro státní podnik Palivový kombinát Ústí představuje členství v Hospodářské 

komoře možnost udržovat a rozvíjet spolupráci se zahraničními partnery, využívat možnosti 

setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy, tím zároveň získává 

příležitosti navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty na formálních  

a neformálních setkáních členů hospodářské komory a rozšiřovat si obzory, předávat a získávat 

zkušenosti a inspiraci. Členstvím v Hospodářské komoře státní podnik také získává přístup 

k celé řadě tematických workshopů, školení a vzdělávacích akcí. 
 

 

Hodnocení CZECH TOP 100  

                                

     Dne 4 června 2015 aktualizoval státní podnik Palivový kombinát Ústí v rámci hodnocení 

CZECH TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award „AA“ a zařadil se tak mezi 

nejstabilnější firmy v České republice. Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý 

pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to 

včetně predikce budoucího rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové 

škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení bude každoročně 

aktualizováno a jeho výsledky pravidelně vyhlašovány. 

 

 

Národní cena kvality 

 

     Státní podnik Palivový kombinát Ústí, který patří do resortu Ministerstva průmyslu  

a obchodu, obdržel za letošní rok nejvyšší ocenění „Úspěšná organizace“ v programu Start plus 

v rámci Národní ceny kvality České republiky. 

 
 

     Prestižní ocenění Národní ceny kvality převzal za státní podnik ředitel Petr Lenc dne 24. 

listopadu 2015 v rámci slavnostního večera u příležitosti jubilejního 15. výročí vyhlášení 

Národní politiky kvality vládou ČR a ustavením Rady kvality ČR, v nádherných prostorách 

Španělského sálu Pražského hradu. 

 

http://www.pku.cz/wp-content/uploads/2015/12/Logo-NC-kvality-ČR.jpg
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„Ocenění v soutěži Národní ceny kvality ČR představuje pro státní podnik zejména příležitost, 

kterou je třeba využít k dalšímu rozvíjení spolupráce se svými partnery při naplňování hlavní 

činnosti podniku. Zároveň je to významný ukazatel toho, že státní podnik jde na své cestě 

správným směrem,“. 

 

     Nad oceněními Národní ceny kvality převzali záštitu prezident České republiky, zástupci 

vlády ČR, Poslanecké sněmovny i Senátu ČR. Pro státní podnik Palivový kombinát Ústí 

představuje cena další krok na cestě k excelenci a znamená zahájení cesty inovací a zlepšování 

všech činností a procesů státního podniku v oblasti zahlazování dřívějších škod způsobených 

těžbou energetických surovin. 

 

 

Společenská odpovědnost 

 

     Dne 15. prosince 2015 převzal Palivový kombinát Ústí, státní podnik čestné uznání za účast 

v soutěži – Cena ústeckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii Podnik nad 250 

zaměstnanců, která byla pod záštitou Národní politiky kvality a Hospodářské a sociální rady 

Ústeckého kraje. 

 

 

Charta kvality České republiky 

 

     V roce 2015 se Palivový kombinát Ústí, státní podnik stal signatářem Charty kvality České 

republiky.  

 

 

Úřad práce 

 

       Státní podnik Palivový kombinát Ústí v roce 2015 pokračoval ve spolupráci s Úřady práce 

v rámci České republiky. Hlavním důvodem aktivní spolupráce je možnost čerpat finanční 

prostředky jako příspěvek na mzdy nových zaměstnanců. V roce 2015 organizace obsadila 

s podporou Úřadu práce celkem dvanáct pracovních míst. Vedoucí oddělení personalistiky  

a mzdové účtárny Palivového kombinátu Ústí, s. p. se stal členem poradního sboru ředitele 

Kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem. 

 

        

Jezero Milada 

 

     V souvislosti s ukončením hornické činnosti v lokalitě lomu Chabařovice a následným 

zrušením dobývacího prostoru Chabařovice (do důlního díla nebo území, ve kterém je 

vykonávána hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem, je podle § 39 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, vstup zakázán) a otevření zájmového 

území jezera Chabařovice široké veřejnosti byla k datu 30. 4. 2015 v zájmu ochrany dosud 

vložených finančních prostředků ze státního rozpočtu do komplexní obnovy krajiny zasažené 

těžbou hnědého uhlí před znehodnocením a vytvoření podmínek dalšího rozvoje předmětné 

oblasti, ve spolupráci s DSOJM navržena a realizována celá řada opatření regulujících pohyb 

osob a využívání území k různým druhům zájmové činnosti, a to zejména Návštěvní řád  
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a Pravidla pro vystavování povolenek ke vjezdu do zájmového území jezera Chabařovice 

(Milada). 

 

     Dne 30. 5. 2015 bylo za účasti primátora statutárního města Ústí nad Labem a starostů měst  

a obcí sdružených v DSOJM v rámci akce „Víkend na Miladě“ slavnostně otevřeno sanované  

a zrekultivované území bývalého lomu Chabařovice a zpřístupněno široké veřejnosti 

k využívání pro rekreaci, sport a oddych. 

 

 

JÚ 

 

     Dne 18. 11. 2015 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu „Odstranění starých 

ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, Chráněná 

oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy“ financovaného z Operačního programu 

Životní prostředí, jehož realizace byla zahájena v červnu 2013. Cílem projektu bylo formou 

vhodně zvolených sanačních opatření významně zmírnit riziko kontaminace jímacího území  

v důsledku úniků látek škodlivých vodám do horninového prostředí, podzemních vod  

a následně do jímacích vrtů. Práce byly prováděny v katastrálním území obcí Hodonín, 

Mikulčice, Týnec na Moravě a Moravská Nová Ves. Realizace projektu má pozitivní dopad na 

životní prostředí. Relikvidací sond a následnou sanací bezprostředního okolí starých 

ekologických zátěží došlo k významnému snížení rizika kontaminace podzemní vody a dalšího 

šíření kontaminace směrem k jímacímu území.Celkem bylo relikvidováno 109 sond, odtěženo 

34 185 m3 kontaminovaných zemin, odčerpáno 66 641 m3 kontaminovaných vod a vysanováno 

26 874 m2 plochy. Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí 

(OPŽP), přičemž se jednalo o největší projekt z OPŽP za celé programovací období let 2007 až 

2013.   

 

 

NKÚ 

 

     Od května 2015 do prosince 2015 probíhala u kontrolovaných osob - Ministerstvo financí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, kontrolní akce 

Nejvyššího kontrolního úřadu pod číslem 15/21 „Peněžní prostředky určené na rekultivace  

v lokalitách jezer Most a Chabařovice“. Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky 

určené na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém kraji se zaměřením na hydrické rekultivace v lokalitách jezer Most  

a Chabařovice byly poskytovány, čerpány a použity v souladu se stanovenými podmínkami, 

účelně a hospodárně. Kontrolovaným obdobím byly roky 2002 až 2015, v případě věcných 

souvislostí i období předcházející a následující. NKÚ v rámci kontrolní akce nezjistil při 

hospodaření s penězi určenými na rekultivace žádná závažná pochybení. NKÚ v rámci kontroly 

dále identifikoval rizika možného zmaření investic realizovaných při rekultivaci bývalých lomů 

Ležáky a Chabařovice s cílem plnohodnotného využití rekultivovaného území pro příměstskou 

rekreaci spočívající zejména v neexistenci komplexní právní úpravy celého revitalizačního 

procesu, nevyjasněném způsobu majetkoprávního vypořádání rekultivovaných pozemků  

v zájmovém území (tj. nevyjasněném budoucím vlastníkovi těchto pozemků), nevyjasněném 

budoucím správci vodohospodářského díla, vč. nevyjasněného způsobu budoucího financování 

následných činností nutných pro udržení provozu jezer po ukončení rekultivací, v absenci 

právní závaznosti jednání o budoucí podobě majetkoprávního vypořádání pozemků  
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v zájmových územích s komunální sférou, tj. s dotčenými obcemi, v jejichž úzké součinnosti 

probíhaly závěrečné práce sanačního a rekultivačního charakteru, a to zejména s ohledem na 

přípravu navazujících revitalizačních a resocializačních projektů těmito obcemi, a v absenci 

prověření, zda-li není připravované majetkoprávní vypořádání zájmových území v kolizi 

s předpisy Evropské unie v oblasti nepovolené veřejné podpory. Palivový kombinát Ústí, státní 

podnik zpracoval k výše uvedeným identifikovaným rizikům návrh příslušných opatření 

k zajištění jejich maximálního omezení (eliminace), a v součinnosti s Ministerstvem průmyslu 

a obchodu a dalšími dotčenými organizačními složkami státu a zájmovými organizacemi zahájil 

práce na zpracování návrhu rámcové koncepce následného majetkoprávního řešení a využívání 

rozsáhlých území po těžbě uhlí, která jsou v majetku státu 

 

 

Odborová organizace 

 

     Při státním podniku Palivový kombinát Ústí funguje Odborová organizace Palivového 

kombinátu Ústí nad Labem zastoupená předsedou Františkem Frolíkem a ZO OS PHGN VUD 

zastoupená předsedou Milanem Dufkou.  

 

     V  průběhu roku 2014 probíhalo kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2015. 

Následně 11. 12. 2014 bylo kolektivní vyjednávání ukončeno a byla podepsána Kolektivní 

smlouva na rok 2015.  

 

     V závěru roku 2015 bylo zahájeno nové kolektivní vyjednávání na rok 2016, které bylo 

ukončeno podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2016 dne 14. 12. 2015.   

 

     Závazky sjednané v Kolektivní smlouvě na rok 2015 byly splněny. 

 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb  

 

     Na Palivovém kombinátu Ústí, s. p. je v souladu s vyhláškou MF ČR č. 310/1995 Sb. tvořen 

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). V rámci kolektivního vyjednávání byly 

dohodnuty mimo jiné Zásady pro používání FKSP v rámci PKÚ, s. p. 
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Významné události, které nastaly po rozvahovém dni do doby 

schválení účetní závěrky zakladatelem  
 

Výbor pro audit 

 

     V souladu se zněním §44, odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 

zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů byl jmenován s účinností od 15. 

ledna 2016. 

 

Výbor pro audit: 

předseda výboru pro audit:  Ing. Zdeněk Forst,  

člen výboru pro audit:  Ing. František Heřmánek  

člen výboru pro audit:  Ing. Petra Šilhánová       

 

 

Společenská odpovědnost  

 

     V roce 2016 se Palivový kombinát Ústí, státní podnik přihlásil do programu Národní ceny 

České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (CSR), kde očekáváme 

v náročném interním a externím hodnocení získání vysokého stupně ocenění.  

 

     Dne 11. 4. 2016 byly publikována tisková zpráva a zveřejněn kontrolní závěr ke kontrolní 

akci NKÚ č. 15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most  

a Chabařovice. Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob Ministerstvo financí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  a Palivový kombinát Ústí, s. p. od května 2015 do prosince 

2015. Kontrolovaným obdobím byly roky 2002 až 2015, v případě věcných souvislostí i období 

předcházející a následující. Ačkoliv NKÚ nezjistil při hospodaření s penězi určenými na 

rekultivace závažná pochybení, identifikoval některá rizika v oblasti přípravy majetkoprávního 

vypořádání zájmových území budovaných jezer Milada a Most. K eliminaci těchto rizik přijal 

Palivový kombinát Ústí, s. p. celou řadu opatření, která v současné době postupně rozpracovává 

a průběžně plní. 

 

     Dne 9. května 2016 se uskutečnilo společné jednání zástupců Ministerstva průmyslu  

a obchodu za účasti ministra průmyslu a obchodu, zástupců společnosti Severní energetická a.s. 

a Důl Kohinoor a.s., odborových organizací obou společností, primátorů a starostů a obcí 

dotčených měst a státního podniku Palivového kombinátu Ústí, kde byla státu společností 

Severní energetická a.s. učiněna nabídka převodu dolu Centrum ze společnosti Důl Kohinoor 

a.s. dceřiné společnosti Severní energetické a.s. Ministr průmyslu a obchodu, na základě výše 

uvedené nabídky, pověřil Palivový kombinát Ústí, státní podnik jednáním a následným 

zpracováním příslušných podkladů pro MPO, jehož prostřednictvím bude následně Vládě 

České republiky předložen k projednání záměr, předmětem kterého bude případné nabytí 

majetku souvisejícího s provozem dolu Centrum pro stát.  

 

Hodnocení CZECH TOP 100  

                                

     Dne 23 května 2016 Palivový kombinát Ústí, státní podnik obhájil v rámci hodnocení 

CZECH TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award „AA“ a zařazen mezi 

nejstabilnější firmy v České republice. Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý 
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pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to 

včetně predikce budoucího rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové 

škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení bude každoročně 

aktualizováno a jeho výsledky pravidelně vyhlašovány. 
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FOTODOKUMENTACE 
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lokalita Chabařovice 
Jezero Chabařovice – jihovýchodní část, rekultivace svahů Rabenov, část B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalita Chabařovice 
akce A 340, Stabilizace břehové linie 
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lokalita Chabařovice 
akce A 244, Oprava účelových komunikací – jihovýchodní část pod svahem Rabenov 
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lokalita Kohinoor 
vláčení rekultivovaných ploch 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lokalita Kohinoor 
jezero Most – pohled ze severních svahů 
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lokalita Kohinoor 

A 1255, Likvidace jámy Nelson III – výdušná VIII 
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lokalita Kladenské doly 

akce 2279, Likvidace jámy Filip II, k.ú. Lubná u Rakovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lokalita Kladenské doly 

A 2314, Vybudování monitorovacího vrtu Pustinka 
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lokalita VUD 
akce A 3039, Odstranění staré 
ekologické zátěže - odklaliště IDA 

 

 

 

 

 

 
  
   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                     
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

lokalita VUD 
akce A 3069, Eliminace výstupu důlních plynů Strážkovický komín 
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lokalita VUD 
Štola IDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

lokalita VUD 
udržovací práce    
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lokalita Hodonín 
relikvidace sond – vrtná souprava DIR 5505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

lokalita Hodonín 
sonda  H-RIM23 - sanační výkop – sběr fáze ropy z hladiny kontaminované podzemní vody 
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lokalita Hodonín 
sonda H-RIM23 – rozsah sanačních výkopů u sondy a u sond okolních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

lokalita Hodonín 
sonda H290 – sanační výkop v okolí sondy s fází ropy na hladině kontaminované podzemní vody 
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Závěr 

 
       Vedení státního podniku Palivový kombinát Ústí věnovalo v roce 2015 patřičnou pozornost 

ekonomice a hospodárnosti provozu celého státního podniku a stanovilo řadu úsporných 

technicko – organizačních opatření. Souhrn zdrojů financování, včetně úsporných opatření 

zabezpečil za hodnocené období roku 2015 ekonomiku podniku v souladu s příslušnou a 

platnou Aktualizací Technického a sociálního projektu likvidace a RP ZNHČ a došlo k naplnění 

všech schválených závazných limitů v rámci objemů přidělených finančních prostředků. 

 

     Závěrem lze konstatovat, že Výroční zpráva podává k věrný a poctivý obraz o finanční 

situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření státního podniku. 

 

 

 

zpracovala: Ing. Petra Šilhánová 

v Chlumci, 15. června 2016                                                         

 

 

 

 

 

 

 

            

              Ing. Petr Lenc 

                                                                                                         ředitel  

                                                                                        Palivový kombinát Ústí, s. p. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ATSPL Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace 

BP Bezpečnostní předpisy 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČDV  Čistírna, resp. úpravna důlních vod 

ČOV Čistírna odpadních vod 

DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 

DJŠ   Důl Jan Šverma v Žacléři, lokalita VUD 

DKa   Důl Kateřina v Radvanicích v Čechách, lokalita VUD 

DPH Daň z přidané hodnoty  

DSOJM Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada 

DŠ Důlní škody /fyzických a právnických osob/ 

DÚK Lokalita Doly a úpravny Komořany 

DZN   Důl Zdeněk Nejedlý, Odolov, lokalita VUD 

ED bez PO  Ekologická dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 

ED v PO Ekologická dotace v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 

ED Ekologická dotace 

EU Evropská unie 

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb 

ZBZS Závodní báňská záchranná stanice 

HDD Hlavní důlní dílo 

HOD Lokalita Hodonín 

CHLÚ Chráněná ložisková území 

ID Investiční dotace 

IZ Investiční záměr 

JCH Jezero Chabařovice 

KLA Lokalita Kladenské doly 

KOH Lokalita Kohinoor 

KŘÚ Komplexní řešení území 

LCH Lom Chabařovice 

LL Lom Ležáky 

LP  Likvidační práce  

LZ Likvidační záměr 

MF Ministerstvo financí 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu  

MSZN Mandatorní sociálně zdravotní náklady 

MŽP Ministerstvo životního prostředí   

NID Neinvestiční dotace ze SR  

NPE Naplnění prašné expozice 

NZH Areál Nový závod Hrbovice, lokalita Chabařovice 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

PF ČR Pozemkový fond České republiky 

PP Provozní práce 

PKÚ, s. p. Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

PZF Péče o základní fondy 

RN Rozpočtové náklady 
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RP ZNHČ Roční plán ZNHČ  

ŘSP Ředitelství státního podniku 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SP Sociální projekt 

SPS Středisko povrchových služeb 

SR Státní rozpočet 

SRP Sanační a rekultivační práce 

SZN Sociálně zdravotní náklady dle UV č. 1128/2003 

TSPL Technický a sociální projekt likvidace 

UV Usnesení vlády  

VPH Věrnostní přídavek horníků 

VUD  Lokalita Východočeské uhelné doly 

VÚHU Výzkumný ústav hnědého uhlí 

VZ Veřejná zakázka  

ZBZS Závodní báňská záchranná stanice Odolov, lokalita VUD 

ZD Zadávací dokumentace  

ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti 

ZPH Zvláštní příspěvek horníků 
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STATISTICKÉ PŘEHLEDY

m skutečnost skutečnost LEDEN - PROSINEC 2015   index     index

ukazatel j 2013 2014 pán skutečnost rozdíl %   15/14     15/13

poč.prac.k posl.dni os 262 276                x 296          x          x 107,25 112,98

pr.poč.prac.přep. os 265 267 288 288 0 100,00 107,87 108,68

pr.poč.prac.fyz. os 265 268 289 289 0 100,00 107,84 109,06

z toho :

Chabařovice os 148 150 162 162 0 100,00 108,00 109,46

Kladno os 24 27 30 30 0 100,00 111,11 125,00

Kohinoor os 40 41 42 42 0 100,00 102,44 105,00

VUD os 33 32 37 37 0 100,00 115,63 112,12

HOD os 13 11 11 11 0 100,00 100,00 84,62

DÚK os 7 7 7 7 0 100,00 100,00 100,00

hrubé mzdy tk 88 974 92 274 99 129 99 245 116 100,12 107,55 111,54

z toho : tk

Chabařovice tk 49 136 51 930 56 181 56 214 33 100,06 108,25 114,40

Kladno tk 8 192 8 860 9 891 9 884 -7 99,93 111,56 120,65

Kohinoor tk 12 153 12 475 13 056 13 072 16 100,12 104,79 107,56

VUD tk 12 012 11 621 12 603 12 683 80 100,63 109,14 105,59

HOD tk 4 869 4 636 4 675 4 667 -8 99,83 100,67 95,85

DÚK tk 2 612 2 752 2 723 2 725 2 100,07 99,02 104,33

prům.výdělek Kč 26 466 27 169 27 378 27 385 7 100,03 100,80 103,47

z toho :

Chabařovice Kč 26 001 26 901 27 076 27 079 3 100,01 100,66 104,15

Kladno Kč 25 693 26 517 27 047 27 067 20 100,07 102,07 105,35

Kohinoor Kč 24 398 24 918 25 469 25 479 10 100,04 102,25 104,43

VUD Kč 29 992 29 943 29 078 29 089 11 100,04 97,15 96,99

HOD Kč 28 162 29 841 31 400 31 405 5 100,02 105,24 111,52

DÚK Kč 31 098 31 272 32 046 32 054 8 100,02 102,50 103,07

přesčasov.celkem hod 10 929 12 201 11 512 13 914 2 402 120,87 114,04 127,31

% 2,38 2,64 2,30 2,78 0,48 120,87 105,30 116,81

poč.úrazů úr 3,00 0,00                x 2,00          x          x          x             x

poč.smrt.prac.ú úr 0,00 0,00                x 0,00          x          x          x             x

četnost úrazů % 1,13 0,00                x 0,69          x          x          x             x

%prac.nesch. 0,08 0,00                x 0,06          x          x          x             x
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m skutečnost skutečnost LEDEN - PROSINEC 2015   index     index
ukazatel j 2013 2014 pán skutečnost rozdíl %   15/14     15/13

Náklady PKÚ celk. tk 733 406 1 048 784 1 242 829 1 245 192 2 363 100,19 118,73 169,78

z toho :

10 lokalita Chabařovice tk 218 441 235 331 236 918 237 288 370 100,16 100,83 108,63

11 lokalita Kladno tk 53 261 43 000 52 836 53 443 607 101,15 124,29 100,34

12 lokalita Kohinoor tk 33 131 38 017 33 543 33 304 -239 99,29 87,60 100,52

13 lokalita Ležáky tk 57 936 33 804 61 106 61 286 180 100,29 181,30 105,78

14 lokalita VUD tk 48 294 39 655 34 380 34 317 -63 99,82 86,54 71,06

15 lokalita Hodonín tk 253 300 596 815 762 209 763 665 1 456 100,19 127,96 301,49

16 lokalita DÚK tk 69 261 63 302 62 856 62 913 57 100,09 99,39 90,83

17 majetek převz.od S.P. tk 1 0 0 0 0            x         x            x
Vnitropodnikové převody tk -219 -1 140 -1 019 -1 024 -5            x         x            x

Výnosy PKÚ celk. tk 440 112 1 346 673 1 366 333 1 369 858 3 525 100,26 101,72 311,25

z toho :

10 lokalita Chabařovice tk 155 594 189 782 201 224 203 308 2 084 101,04 107,13 130,67

11 lokalita Kladno tk 47 522 51 296 59 952 60 830 878 101,46 118,59 128,00

12lokalita Kohinoor tk 19 276 37 062 42 028 41 959 -69 99,84 113,21 217,67

13 lokalita Ležáky tk 7 997 15 148 42 213 42 096 -117 99,72 277,90 526,40

14 lokalita VUD tk 20 047 35 635 17 496 17 933 437 102,50 50,32 89,45

15 lokalita Hodonín tk 23 239 767 623 814 462 814 670 208 100,03 106,13 3 505,62

16 lokalita DÚK tk 166 656 251 267 189 977 190 086 109 100,06 75,65 114,06

17 majetek převz.od S.P. 0 0 0 0 0          x          x             x
Vnitropodnikové převody tk -219 -1 140 -1 019 -1 024 -5          x          x             x

Hospodář.výsl.PKÚ tk -293 294 297 889 123 504 124 666 1 162          x             x             x

z toho :

10 lokalita Chabařovice tk -62 847 -45 549 -35 694 -33 980 1 714          x          x             x

11 lokalita Kladno tk -5 739 8 296 7 116 7 387 271          x          x             x

12 lokalita Kohinoor tk -13 855 -955 8 485 8 655 170          x          x             x

13 lokalita Ležáky tk -49 939 -18 656 -18 893 -19 190 -297          x          x             x

14 lokalita VUD tk -28 247 -4 020 -16 884 -16 384 500          x          x             x

15 lokalita Hodonín tk -230 061 170 808 52 253 51 005 -1 248          x          x             x

16 lokalita DÚK tk 97 395 187 965 127 121 127 173 52          x          x             x

17 majetek převz.od S.P. -1 0 0 0 0          x          x             x
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NÁKLADY PKÚ, s. p. v tis.Kč          1

NÁKLADY   1-12/2013   1-12/2014             1  -  12   /    2015

      plán  skutečnost    rozdíl

nákl.na prod.zboží 6 058 5 552 5 462 5 261 -201

spotř.materiálu 6 804 7 935 10 599 11 059 460

spotř.paliva 4 256 4 383 3 948 3 859 -89

poříz.drob.hm.maj. 2 565 2 544 5 357 5 444 87

spotř.potravin 51 48 54 55 1

elektr.energie 13 791 10 722 10 834 10 687 -147

voda 752 640 659 689 30

plyn 3 961 2 719 2 733 2 699 -34

tepelná energie 277 231 291 247 -44

spotř.mater.a ener. 32 457 29 222 34 475 34 739 264

opravy a údržba 25 002 17 881 24 373 24 555 182

cestovné 580 612 567 564 -3

nákl.na reprezent. 153 165 157 178 21

ekologické nákl. 1 288 1 235 285 282 -3

inzerce,propag. 806 787 880 880 0

výkony spojů 3 225 2 749 2 807 2 810 3

nájemné 4 341 4 376 1 709 1 708 -1

důlně bezpeč.služ. 1 208 1 353 2 913 2 913 0

nákl.na školení 285 419 693 694 1

nákl.na výpoč.tech 3 349 2 777 3 380 3 382 2

odv.a lik.odpadu 527 1 721 456 463 7

zemní práce 3 283 320 3 216 3 213 -3

tech.pom.a proj. 3 194 2 782 3 331 3 371 40

ostraha majetku 6 209 5 825 5 462 5 486 24

Sanace a rekultiv. 277 361 607 630 769 464 769 304 -160

KŘÚ 4 411 2 901 2 989 2 886 -103

San,rek,DŠ-rezerva 0 1 941 1 124 1 123 -1

důlní škody 4 416 744 3 090 3 090 0

průzkumné práce 2 080 5 027 325 326 1

monitoring a ČDV 14 079 9 717 6 783 6 717 -66

likvidace 17 545 16 490 8 177 8 177 0

ED-v práv.odpověd. 26 062 21 835 8 820 8 821 1

ED-bez práv.odpov 6 960 7 798 4 752 4 752 0

JÚ-správce stavby 10 472 14 495 22 991 22 991 0

LP v rež.PKÚ a proj 13 232 472 497 25

SaR v rež.PKÚ a proj. 0 152 152 152 0

strav.služ.pro zam. 1 394 1 388 1 564 1 564 0

ostatní služby 4 109 4 564 6 571 7 014 443

služby celkem 422 352 737 916 887 503 887 913 410
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         2

NÁKLADY    1-12/2013    1-12/2014                 1   -   12   /   2015

      plán  skutečnost     rozdíl

mzdové náklady 88 974 92 274 99 129 99 245 116

nákl.na SZ 30 034 31 072 33 439 33 504 65

VPH 256 238 232 232 0

ZPH celkem 839 602 449 449 0

deputát důchodců 5 819 5 144 4 602 4 582 -20

ostat.soc.nákl. 1 951 1 602 1 771 1 787 16

osobní náklady 127 873 130 932 139 622 139 799 177

daň silniční 213 240 258 254 -4

daň z nemovitostí 31 824 34 421 34 694 34 694 0

odnětí zem.půdy 3 147 3 147 3 147 3 162 15

ostat.poplatky 3 471 1 939 5 743 5 945 202

popl.z dobýv.prost. 260 260 261 260 -1

daně a poplatky 38 915 40 007 44 103 44 315 212

odpisy dlouh.maj. 28 635 34 903 33 777 33 780 3

ZC prod.IM a mat. 0 1 986 19 231 20 446 1 215

zm.stavu rezervy -1 274 2 131 -4 773 -4 772 1

zm.stavu oprav pol 155 -343 60 222 162

bezpl.přev.a dary 0 0 0 0 0

odp.nedobyt.pohl. 30 252 0 0 0

renty celkem 43 687 36 100 29 774 29 228 -546

manka a škody 0 0 0 0 0

ostat.prov.nákl. 3 474 3 962 4 204 4 218 14

ost.prov.nákl.celk. 47 191 40 314 33 978 33 446 -532

opr.pol.fin.nákl. 0 0 0 0 0

úroky 0 0 0 0 0

ostat.finan.nákl. 326 264 241 936 695

finan.nákl.celkem 326 264 241 936 695

prod.DHM 11 076 0 0 0 0

náhr.hraz.pojišť. 22 727 21 491 20 148 20 131 -17

ostat.mimoř.nákl. 55 69 32 48 16

mimoř.nákl.celk. 33 858 21 560 20 180 20 179 -1
tvor.a zruš.rez.na 

daň z příj.-splat. -30 974 907 28 063 27 095 -968
daň z příj.za 

běž.čin.splatná 31 000 0 907 907 0

daň z příj.za 

běž.čin.splat.celkem 26 907 28 970 28 002 -968

daň z příj.za běž.čin.-

odložená -3 166 3 433 0 926 926

Náklady celkem 733 406 1 048 784 1 242 829 1 245 192 2 363
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VÝNOSY PKÚ, s. p. v tis Kč           3

VÝNOSY    1-12/2013    1-12/2014                 1   -   12   /   2015

        plán  skutečnost     rozdíl

trž.za prod.zboží 7 016 6 223 5 691 5 782 91

služ.pro zdravot.poj. 0 0 3 688 4 017 329

el.energ.-paušál 21 21 20 19 -1

trž.z nevyhr.nerost 0 0 0 0 0

trž.z vyhr.nerostů 0 0 0 0 0

trž.z pronáj.staveb 24 531 24 931 28 067 28 065 -2

prod.tepla a tep.vo. 630 278 300 306 6

výk.telef.ústř.PKÚ 25 21 18 18 0

trž.ze ZJ 617 616 690 695 5

FKSP na zlep.str. 103 105 112 113 1

pronáj.pozemků 98 542 100 150 89 056 89 129 73

pronáj.nebyt.prost. 2 637 2 548 1 864 1 893 29

pronáj.zařízení 3 581 3 639 956 995 39

trž.z prod.ost.služ. 1 138 2 268 3 752 3 764 12

služby BZS 6 637 7 295 5 274 5 409 135

trž.zprod.vl.výr.a sl 138 462 141 872 133 797 134 423 626

aktivace 3 696 1 783 1 653 -130

zm.stavu ned.výr. 0 0 0 1 894 1 894

prod.DHM-směna 0 0 2 118 2 118 0

prod.dl.HaN maj. 0 93 564 49 160 49 160 0

trž.z prod.mater. 0 0 0 0 0

prod.dl.dr.maj. 147 377 397 512 115

mat.z likv.dl.majet. 0 0 0 0 0

mater.za hotové 0 0 0 0 0

nepotř.materiál 17 14 32 32 0

použitý materiál 17 37 0 0 0

kovový a jiný odp. 790 758 273 275 2

prod.dl.maj.a mat. 971 94 750 51 980 52 097 117
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          4

VÝNOSY   1-12/2013   1-12/2014                 1   -   12   /   2015

      plán  skutečnost    rozdíl

přij.dot.na útlum 110 426 230 978 274 932 274 932 0

přij.dot.na deputát 5 819 5 144 4 583 4 582 -1

přij.dot.na odstup. 43 53 65 65 0

dot.na odšk.-renty 42 440 34 919 28 444 28 445 1

přij.dot.na VPH 256 238 232 232 0

dot.na ZPH-útlum 449 265 176 176 0

dot.na ZPH-nes.s ú 390 337 273 273 0

dotace SFŽP 0 37 831 39 787 39 787 0

dot.-Evr.fondy 0 643 127 676 375 676 375 0

kofin.MPO-SFŽP 0 60 827 72 422 72 422 0

ekologic.dot.-PKÚ 26 062 21 835 8 811 8 811 0

ED-bez práv.odpov 6 912 7 782 4 657 4 657 0

ED-BPO v rež.PKÚ 0 245 1 424 1 424 0

ED-v práv.odp.v rež.PKÚ 0 0 870 870 0

úhr.rent od jin.org. 85 25 26 26 0

ostat.prov.výn. 714 7 727 5 044 5 340 296

dot.Geoindustrie 398 240 41 42 1

dot.na mzdy v ÚP 0 0 805 803 -2

výn.z odeps.pohl. 34 6 101 103 2

zú.opr.k op.pol.ma 20 505 20 505 20 505 20 505 0

ost.provoz.výnosy 214 533 1 072 084 1 139 573 1 139 870 297

úroky 6 543 6 184 10 852 10 820 -32

ost.fin.výnosy 3 0 0 0 0

výn.z krát.CP-JTB 0 0 1 405 2 093 688

fin.výnosy celkem 6 546 6 184 12 257 12 913 656

mimoř.výnosy 72 581 24 864 21 252 21 226 -26

Výnosy celkem 440 112 1 346 673 1 366 333 1 369 858 3 525

provoz.HV -341 377 293 005 139 386 140 570 1 184

HV z finan.oper. 6 220 5 920 12 016 11 977 -39

daň z příj.za běž.čin.-

splatná celkem 26 907 28 970 28 002 -968

daň z příjmů za
běž.čin.-odložená -3 166 3 433 0 926 926

HV za běž.čin. -332 017 294 585 122 432 123 619 1 187

mimoř.HV 38 723 3 304 1 072 1 047 -25

HV za účet.období

zisk +  ztráta - -293 294 297 889 123 504 124 666 1 162
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Finanční výsledky 
 

     Za rok 2015 vykázal státní podnik PKÚ zisk ve výši 124 666 tis. Kč, celkové výnosy činily 

1 369 858 tis. Kč a celkové náklady dosáhly výše 1 245 192 tis. Kč. 

 

Předpokládaným hospodářským výsledkem hodnoceného období byl zisk ve výši 123 504 tis. 

Kč, tj. skutečně dosažený zisk je oproti předpokladu vyšší o 1 162 tis. Kč. 

 

 

Vývoj hospodářského výsledku za účetní období v tis. Kč 

 

                                                  2013           2014            2015     

 

leden    -7 313          -9 258          -5 722       

leden – únor  -14 864        -14 397        -80 654              

leden – březen  -24 422        -28 365        -64 131  

leden – duben  -32 225        -32 222      -163 572   

leden – květen  -58 188        -62 183      -309 807 

leden – červen                      -59 975        -74 361      -414 584 

leden – červenec  -79 240        -86 245      -467 166 

leden – srpen                      -144 125          -4 732      -271 574   

leden – září                         -150 669        -15 822        -50 632 

leden – říjen                        -222 305        -10 207        -51 246  

leden – listopad                   -254 232      -286 517        -68 120 

leden – prosinec                  -293 294     +297 889     +124 666 

 

     

     

     Hospodářská činnost státního podniku je řízena a sledována dle hospodářských středisek: 

HS 10 - lokalita Chabařovice,  

HS 11 - lokalita Kladenské doly,  

HS 12 - lokalita Kohinoor,  

HS 13 - lokalita Ležáky,  

HS 14 - lokalita VUD,  

HS 15 - lokalita Hodonín,  

HS 16 - lokalita DÚK, 

HS 17 - majetek převzatý od zlikvidovaných s. p. 

 

     Věcné, časové a finanční upřesnění průběhu likvidace bylo v r. 2015 zabezpečeno 

zpracovaným RP ZNHČ č. 75, který byl zpracován v souladu se „Zásadami pro přípravu, 

schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro 

poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků 

hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákona č. 154/2002 Sb.“, vydanými 

MPO v prosinci 2012 pod č. j. 48548/12/31100 a jejich Dodatku č. 1 vydaného MPO v září 

2014 pod č. j. 44535/14/31100, Ekonomická náročnost procesu ZNHČ dle Dopisu č. j. MPO 

36853/2014 ze dne 8. srpna 2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) EDS: 

122D113000018 – Výpočetní technika (ID) a Dopisu č. j. MPO 56388/2015 za dne 1. prosince 

2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) EDS: 122D113000017 – Dopravní prostředky 

(ID) a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 24/2015 změna č. 1 ze dne 15. prosince 2015 (ED)  
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a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2/2015 změna č. 1 ze dne 23. listopadu 2015 (MSZN)  

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.7/2015 změna č. 1 ze dne 14. prosince 2015 (NID)  

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.10/2015 změna č. 1 ze dne 10. prosince 2015 

(kofinancování JÚ).  Ekonomika podniku byla hospodářským vedením řízena tak, že k pokrytí 

potřebných nákladů pro zabezpečení komplexní činnosti podniku byla používána kombinace 

 

 

Prodej dlouhodobého majetku, materiálu a zásob v tis. Kč 

        

celková hodnota prodejů s. p. PKÚ                  2013        2014         2015  

     

tržby z prod. DDHM a mat.                              971        1 186           819                  

tržby z prod. DHM                                       52 591      93 564      49 160         

                                                                   ----------    ----------    ----------   

celkem s. p. PKÚ                                         53 562      94 750      49 979 

                    

 

    Celková hodnota výnosů za rok 2015 dosáhla výše 1 369 858 tis. Kč. Tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb činily 134 423 tis. Kč, tržby z prodeje zboží 5 782 tis. Kč, aktivace 

činila 1 653 tis. Kč, změna stavu nedokončené výroby činila 1 894 tis. Kč, tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu 52 097 tis. Kč, ostatní provozní výnosy 1 139 870 tis. Kč  

(z toho: přijatá dotace na ZNHČ 274 932 tis. Kč, přijatá dotace na odškodnění 28 445 tis. Kč, 

přij.dot.na deputát důchodců 4 582 tis. Kč, přijatá dotace na ZPH - útlum 176 tis. Kč a dotace 

na  ZPH - MSZN 273 tis. Kč, úhrady rent od jiných organ. 26 tis. Kč, ostatní provozní výnosy 

5 340 tis. Kč, ED - PKÚ 8 811 tis. Kč, ED bez právní odpovědnosti 4 657 tis. Kč, přijatá dotace 

na odstupné 65 tis. Kč, přijatá dotace na VPH 232 tis. Kč, dotace Geoindustrie 42 tis. Kč, dále 

zúčtování oprávek k opravné položce k nabytému majetku 20 505 tis. Kč, výnosy z odepsaných 

pohledávek 103 tis. Kč, ED - BPO v režii PKÚ 1 424 tis. Kč, ED v právní odpovědnosti v režii 

PKÚ 870 tis. Kč, dotace SFŽP 39 787 tis. Kč, dotace z evr. fondů 676 375 tis. Kč, dotace 

kofinancování MPO k SFŽP 72 422 tis. Kč, dotace na mzdy z ÚP 803 tis. Kč), finanční výnosy 

činily 12 913 tis. Kč, mimořádné výnosy 21 226 tis. Kč (z toho: ostatní mim. výnosy 58 tis. Kč, 

úhrady z Kooperativy 20 531 tis. Kč, nárok na náhradu mank a škod FO+PO 158 tis. Kč a 

náhrada za škody hrazené pojišťovnou  479 tis. Kč).   

 

 

    Na výše uvedené výnosy byly vynaloženy náklady ve složení dle jednotlivých druhů: náklady 

na prodej zboží ve výši 5 261 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií ve výši 34 739 tis. Kč, služby 

celkem ve výši 887 913 tis. Kč, osobní náklady činily 139 799 tis. Kč, daně  

a poplatky 44 315 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku 33 780 tis. Kč, ZC prodaného majetku 

a mater. 20 446 tis. Kč, změna stavu rezerv -4 772 tis. Kč, změna stavu opravné položky +222 

tis. Kč, ostatní provozní náklady 33 446 tis. Kč (z toho: renty 29 228 tis. Kč, ostatní provozní 

náklady 4 218 tis. Kč), finanční náklady ve výši 936 tis. Kč, ostatní mimořádné náklady činily 

20 179 tis. Kč (z toho: ostatní mim. náklady 48 tis. Kč a náhrady hrazené pojišťovnou. 20 131 

tis. Kč), daň z příjmů za běžnou činnost - odložená  ve výši 926 tis. Kč, tvorba a zrušení rezervy 

na daň z příjmu ve výši 27 095 tis. Kč. Celková hodnota nákladů dosáhla výše 1 245 192 tis. 

Kč.     

 

Srovnání s rokem 2013 a 2014 je uvedeno v tabulkách č. 1, 2, 3, 4.   
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Pracovníci a ekonomika 
 

Stav zaměstnanců k 31.12. 

                                        2013       2014       2015 

Dělníci                                      107         118        129 

THP                            155         158        167   

Celkem                          262         276        296 

 

 
Průměrný stav v měsíci prosinci 2015 byl 296 zaměstnanců. 

  

 

Vývoj průměrných výdělků 

Průměrný výdělek za rok 2015 dosáhl výše 27 385,--Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 

2014 je vyšší o 216,--Kč, index 100,80 %. 

  

V roce 2015 bylo zameškáno z důvodu nemoci 2 222 kalendářních dnů. Pro nemoc tak chybělo 

denně 6 zaměstnanců. 

  

 

Průměrný výdělek v Kč: 

                                                      2013     2014     2015  

  

Chabařovice                26 001     26 901     27 079          

Kladenské doly                    25 693     26 517     27 067 

Kohinoor                             24 398     24 918     25 479 

VUD                              29 992     29 943     29 089 

HOD                                                    28 162     29 841     31 405 

DÚK                 31 098     31 272     32 054  
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Celkově bylo na mzdy vynaloženo 99 245 375 Kč. Z toho na pracovní pohotovosti 2 500 870 

Kč, na dohody mimo pracovní poměr 4 128 120 Kč a na odstupném bylo vyplaceno 65 114 Kč. 

 

Přesčasová práce 

V roce 2015 bylo odpracováno 13 914 přesčasových hodin, tj. o 1 713,5 hodin více než 

v loňském roce. Na přesčasovou práci bylo ze mzdových prostředků vynaloženo 1 815 906  Kč.
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Bezpečnost práce 

   

    úrazy     úrazy 

zameškan

é  poč. poj.    % prac. 

     období      S      T      O  celkem  kal. dny 

 

pracovník

ů  četnost 

  

neschop. 

    1-12/2015      0       0 2 2 59 289 0,69 0,06 

    1-12/2014      0       0       0       0 0 268 0,00 0,00 

    1-12/2013      0       0       3       3 73 265 1,13 0,08 

 

 

V průběhu roku 2015 došlo na PKÚ, s. p. k dvěma pracovním úrazům a to: 

 lokalita Kladenské doly      - 1 úraz 

 lokalita Chabařovice           - 1 úraz 
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Skladové hospodářství 
 

Přehled stavu zásob 

 
 

 

Stav zásob dle lokalit 

 

 

 počáteční stav        příjem         výdej   konečný stav

1.čtvrtletí 2013 786 707,31 1 748 108,22 1 931 694,30 603 121,23

2.čtvrtletí 2013 603 121,23 2 605 224,56 2 401 582,33 806 763,46

3.čtvrtletí 2013 806 763,46 2 124 136,40 2 375 155,62 555 744,24

4.čtvrtletí 2013 555 744,24 3 821 715,66 3 712 480,95 664 978,95

1.čtvrtletí 2014 664 978,98 2 349 230,11 2 203 261,81 810 947,28

2.čtvrtletí 2014 810 947,28 2 123 595,43 2 070 756,92 863 785,79

3.čtvrtletí 2014 863 785,79 2 985 033,33 3 136 787,46 712 031,66

4.čtvrtletí 2014 712 031,66 3 994 380,62 3 804 041,84 902 370,44

1.čtvrtletí 2015 902 370,44 2 490 294,39 2 708 275,10 684 389,73

2.čtvrtletí 2015 684 389,73 4 185 840,59 3 935 528,24 934 702,08

3.čtvrtletí 2015 934 702,08 4 913 673,81 4 926 301,20 922 074,69

4.čtvrtletí 2015 922 074,69 5 822 758,92 5 521 892,05 1 222 941,56

stav zásob k 31.12.2013 Chabařovice 664 978,95

Kladno 0,00

Kohinoor 0,00

VUD Trutnov 0,00

Hodonín 0,00

DÚK 0,00

DNT 0,00

PKÚ, s. p. celkem 664 978,95

stav zásob k 31.12.2014 Chabařovice 902 370,44

Kladno 0,00

Kohinoor 0,00

VUD Trutnov 0,00

Hodonín 0,00

DÚK 0,00

DNT 0,00

PKÚ, s. p. celkem 902 370,44

stav zásob k 31.12.2015 Chabařovice 1 222 941,56

Kladno 0,00

Kohinoor 0,00

VUD Trutnov 0,00

Hodonín 0,00

DÚK 0,00

DNT 0,00

PKÚ, s. p. celkem 1 222 941,56


