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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. Walter Fiedler  
první zástupce ředitele:   Ing. Petra Šilhánová 
druhý zástupce ředitele:  Ing. Petr Kubiš  
 
 
Dozorčí rada: 
 
počet členů  6  
 
předseda dozorčí rady:  Ing. Milan Adámek, do 31. 3. 2020 
předseda dozorčí rady:  Ing. Vladimír Šanda, od 28. 4. 2020  
 
místopředseda dozorčí rady:  Ing. Igor Němec        
člen dozorčí rady:  Mgr. Martin Dvořák     
člen dozorčí rady:  Ing. Stanislav Beneš  
člen dozorčí rady:  Ing. Pavel Loprais, do 5. 3. 2020 
člen dozorčí rady:  Ing. Pavlína Janiková, Ph.D., od 6. 3. 2020    
člen dozorčí rady:   Ing. Radek Musílek, od 1. 4. 2020 
člen dozorčí rady:  Ing. Vladimír Šanda, do 27. 4. 2020  
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Výbor pro audit: 
 
počet členů  3  
 
předseda výboru pro audit:  Ing. Zdeněk Forst 
člen výboru pro audit:   Ing. František Heřmánek 
člen výboru pro audit:   Ing. Petra Šilhánová 
 
 
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, ve znění 
pozdějších předpisů: 
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 prováděná 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, ve znění pozdějších předpisů: 
a) dobývání ložisek nevyhrazených 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, 
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, 
- provozování leteckých prací. 

 



- 6 - 

 

 

 
Předmět činnosti: 

- vypořádání restitučních nároků, 
- sanace zbytkových jam podle plánů 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, a to i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty, 

- správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu, 
- výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik 

Palivový kombinát Ústí právo hospodařit, a u kterých bylo v souladu se zákonem  
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, příslušným orgánem státní správy lesů rozhodnuto o jejich 
zařazení do kategorie lesů ochranných anebo do kategorie lesů zvláštního určení, 

- revitalizace a územní rozvoj pozemků v majetku státu, 
- podpora zajištění surovinové a energetické bezpečnosti státu, 
- realizace aktivit pro zmírnění následků klimatických změn. 
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Zpráva o vývoji organizace  
 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik je právním pokračovatelem těžebních organizací, které 
se zabývaly těžbou energetických surovin v celé ČR. Hlavním předmětem činnosti byla těžba 
a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 1991 bylo rozhodnuto o zastavení 
těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a došlo k transformaci činnosti 
podniku na naplňování technických plánů likvidace svých právních předchůdců v souladu  
s báňskou legislativou. Formou sanace a rekultivace realizuje státní podnik likvidaci následků 
hornické činnosti v oblasti těžebního průmyslu a souvisejícího energetického prostředí  
a zároveň se podílí na komplexní revitalizaci a resocializaci krajiny dotčené těžební činností. 

 
Historie až současnost  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok 1990                                               Pohled z východu na sever – Lom Chabařovice                                                     rok 2015 

 
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, bylo odsouhlaseno sloučení podniků 
Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik a Palivový 
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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 státního podniku Palivový kombinát Ústí.  
 
Od 1. 10. 2007 bylo zřízeno středisko Moravské naftové doly (později Hodonín). 

 
Následně státní podnik pokračoval v naplňování plánů likvidace dolů a lomů v lokalitách své 
působnosti a řešení problematiky následků těžby ropy a zemního plynu. Hlavní činnost 
probíhala formou realizace jednotlivých projektů, které díky svým technickým parametrům  
a často dlouhé době realizace nemají v celostátním a nezřídka i celosvětovém porovnání 
obdoby. Zároveň se řadí státní podnik mezi lídry v oblasti zahlazování následků hornické 
činnosti po těžbě energetických surovin. 
 
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 úpravny Komořany byl upřesněn formou Aktualizovaného Technického a sociálního projektu 
likvidace č. 90 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality 
Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období 
let 2020–2024. Poslední schválený materiál na rok 2020 byl Roční program ZNHČ č. 95 lokality 
Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Hodonín, lokality 
Východočeské uhelné doly a lokality Doly a úpravny Komořany pro rok 2020. V Ročním 
programu (RP) jsou definovány akce s předpokládanými náklady pro uvedený rok. Součástí 
RP je předpoklad objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly MPO, a to 
zejména na ZNHČ (neinvestiční dotace), na mandatorní sociálně zdravotní náklady, na 
investiční dotaci, na úhradovou (dříve ekologickou) dotaci, na kofinancování akcí a zároveň 
na akce hrazené z kapitoly ministerstva financí, to zejména na prostředky čerpané dle 
příslušných UV ČR a rovněž prostředky čerpané z OP ŽP pro daný rok. V jednotlivých Ročních 
programech ZNHČ jsou definovány akce v členění na skupiny: 
 

• Provozní práce 

• Likvidační práce, 

• Sanační a rekultivační práce, 

• Akce zabezpečující rozvoj podniku, 

• Likvidace SDD, 

• Sociálně zdravotní náklady, 

• Mandatorní sociálně zdravotní náklady, 

• Mandatorní sociálně zdravotní náklady dle NV č. 342/2016 Sb., 

• Tvorba a užití výnosů ZNHČ, 

• Akce hrazené z jiných zdrojů (úhradová 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. 
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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 úhradová 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 Východočeské uhelné doly, 

•  HS 15  -  lokalita Hodonín, 

•  HS 16 -  lokalita Doly a úpravny Komořany, 

•  HS 17 -  majetek převzatý od státních podniků. 
 
Mezi nejúspěšnější projekty patří bezesporu sanace a rekultivace bývalého lomu Chabařovice.  
Na území bývalé těžební činnosti vzniklo jezero Milada. Rozsáhlé rekultivované území  
o rozloze více než 1700 ha s vodní plochou 252 ha, bylo zpřístupněno veřejnosti v roce 2015. 
Jedná se o jedinečný a v tomto rozsahu dosud neřešený projekt. V současnosti na 
rekultivovaném území probíhají dokončovací práce související s úpravou terénu v okolí jezera.   
 

 
             Jezero Milada 

Dalším jedinečným projektem zabývajícím se napouštěním zbytkové jámy je komplexní 
revitalizace bývalého lomu MOST – Ležáky a dokončení jezera Most, které v současnosti 
svými parametry patří mezi největší projekty. Státní podnik zároveň připravil návrh postupu 
budoucího koncepčního řešení využívání území s ukončenou a probíhající těžební  
a rekultivační činností s výraznou majetkovou účastí státu pro vládu ČR. 
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                                                                                                                                          Jezero Most 

Dále podnik zajišťuje zahlazování následků hornické činnosti v oblasti starých a opuštěných 
důlních děl nacházejících se v lokalitách své působnosti.  Součástí zajišťovaných činností je 
také likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní 
Moravy, sledování režimu důlních vod v území v minulosti zasaženého hlubinným  
a povrchovým dobýváním uhlí a jejich vlivu na krajinu, realizace převodu nepotřebného 
majetku státu, zajištění správy majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu, 
vypořádání majetkoprávních vztahů k majetku ve vlastnictví státu, restitučních nároků  
a technickou likvidaci již nepotřebného zařízení a objektů v souladu s programem zahlazování 
následků hornické činnosti právních předchůdců státního podniku. 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pkudas.azurewebsites.net/dashboard/cs-CZ/
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Organizační uspořádání státního podniku Palivový kombinát Ústí k 31. 12. 2020 

 
 
                                                                    
 
 
 
 

Palivový kombinát Ústí, s. p. 
Podnikové ředitelství

ředitel podniku

Úsek ředitele

ORG, sekretariát ředitele

Tiskové oddělení

Oddělení právní

Odbor nákupu

Oddělení vnitřní kontroly 
a interního auditu

Personálně-ekonomická 
náměstkyně ředitele

Odbor 
ekonomiky

Oddělení lidských 
zdrojů

Oddělení sociální centrum

Náměstek ředitele Úseku 
ZNHČ

Zástupce náměstka 
ředitele

Odbor tech. a revi. 
činností

ZBZS Libušín

Odbor ZNHČ

Středisko Hodonín

Náměstek ředitele Úseku 
NŘP

Zástupce náměstka
ředitele

Oddělení správy 
majetku

Oddělení centrální 
evidence dat

Oddělení energetiky a 
provozní údržby 

Oddělení 
autodopravy

Oddělení 
informačních 

a řídícíh systémů

Středisko DÚK

Oddělení strážní služby a 
úklidu

Úsek námě. ředitele pro 
strategii a rozvoj

Oddělení strat. plánování 
a analýz

Oddělení podpory 
projektů

Oddělení rozvoje 
a inovací
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, je povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). V roce 2020 byly Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik 

doručeny dvě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., obě byly vyřízeny 

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

žádosti. Proti jeho rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání. Proti činnosti Palivového 

kombinátu Ústí, státní podnik byla podána jedna stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik neposkytl v roce 2020 žádné výhradní licence. 
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Činnosti státního podniku Palivový kombinát 
Ústí v roce 2020 
 
     Zájmové oblasti činností PKÚ, s. p. 

 

 
 
Na všech lokalitách PKÚ byly v roce 2020 zajištěny provozní, likvidační, sanační a rekultivační 
akce v souladu se schválenými Ročními programy ZNHČ. 

Byla zahájena postupná transformace státního podniku od subjektu zajišťujícího především 
závazky státu v oblasti zahlazování následků hornické činnosti na subjekt, který kromě těchto 
činností bude zajišťovat i zájmy státu v oblasti revitalizace území, územního rozvoje a podniku 
podporujícího zajištění surovinové a energetické bezpečnosti státu a podniku, který vyvíjí 
aktivity v boji proti suchu. 
 
Provozní práce  
V rámci provozních prací byly vynaloženy nezbytně nutné náklady, které jsou spojené  
s činností příslušných lokalit PKÚ. V souhrnu nákladů na provozní práce se jedná zejména  
o činnosti na zajištění provozu a údržby vodohospodářských zařízení - čerpání a čištění 
důlních vod, správa, ostraha a údržba areálů, správa zájmového území jezera Milada a Most, 
kontrola a průzkum stavu důlních děl, rekognoskace hlavních důlních děl (dále také HDD), 
zajištění HDD po likvidaci, geotechnické sledování území zasaženého těžební činností, 
monitoring podzemních a stařinových vod, monitoring vodohospodářské soustavy jezera 
Milada a Most, provoz sociálního centra.  

 
Likvidační práce 
Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly především demolice nepotřebných objektů 
povrchových areálů. V rámci likvidačních prací v lokalitě Doly a úpravny Komořany (DUK) byly 
odstraněny 2 objekty, jeden v lokalitě Obránců Míru a jeden v lokalitě Jan Šverma. Dále byla 
u jednoho objektu v areálu Úpravny uhlí Komořany provedena částečná demolice.  
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Na lokalitě Východočeské uhelné doly (VUD) proběhlo předání části majetku na obec 
Radvanice. Jednalo se o dlouhodobě připravovanou záležitost. Zejména se jednalo  
o rekultivované pozemky a nemovitosti v areálu odvalu Kateřina, které PKÚ již ke své další 
činnosti nepotřebuje. V rámci VUD byla dále připravena demolice tří objektů bývalého skladu 
trhavin na dole Jan Šverma v Žacléři, ale samotná realizace bude až v roce 2021. 
 
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 
HDD a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 
52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou báňskou legislativou.  
 
Ke dni 31. 12. 2020 bylo v právní odpovědnosti PKÚ, celkem 1 042 HDD. Jejich správa spočívá 
v pravidelné kontrole a ověřování jejich stavu, údržbě a opravách uzavíracích objektů, 
případně v provedení dodatečné likvidace. V průběhu roku byla takto dokončena likvidace 
celkem 7 HDD. 
 
Sanační a rekultivační práce 
V rámci těchto prací byly na území bývalých povrchových uhelných lomů Chabařovice 
a Most – Ležáky zajištěny rekultivace ploch dotčených bývalou hornickou činností.  
 
V lokalitě Chabařovice byly dokončeny stavební práce na komunikaci pro IZS (integrovaný 
záchranný systém) a na komunikaci u příkopu K. Na vodoteči „Přeložka Modlanského potoka“ 
byla dokončena oprava koryta. Dále byly provedeny opravy příkopů M a P6, opraveny byly 
také dvě hospodárnice na severním a západním svahu jezera. Na poslední rekultivaci v území 
pokračovala pěstební péče na rekultivaci „Svahy Rabenov“, s předpokladem dokončení v roce 
2021. 
 
Na rozpracovaných rekultivacích v území lomu Ležáky - Most pokračoval cyklus pěstební péče 
na akcích „Pařidelský lalok“ a „Lom Most - severozápadní a severní svahy“. V rámci 
rekultivace bývalého kamenolomu Kočičí vrch, proběhl sedmý, tj. poslední rok pěstební péče. 
Rovněž pokračovala údržba porostů ukončených lesnických rekultivací. V oblasti 
jihovýchodních svahů a Střimické výsypky pokračoval monitoring podzemních vod. 
V lokalitě Kohinoor byly nadále čerpány důlní vody jamou MR 1 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 byly dokončeny práce na důlním díle Josef 5, kde došlo 
k zajištění a úpravě výtoku důlních vod. Na štole Ida byla dokončena jedna část zajištění  
a zahájeny byly práce na dalším úseku. 
 
V lokalitě Kladenské doly byly na základě zjištění teplotně aktivní plochy na odvalu Jiří 
bývalého dolu Schoeller v Libušíně, o rozloze cca 125 m2, provedeny sanační práce s cílem 
zamezit přístup vzdušného kyslíku do tělesa odvalu.  
 
Na odloučeném pracovišti Sokolov byla kontinuálně a intenzivně řešena problematika náhrady 
škod na nemovitostech způsobených bývalou činností lomů Boží Požehnání. V rámci řešení 
náhrady důlní škody vlivem hornické činnosti v minulosti, byla realizována výstavba nového 
oplocení pozemků v celkové délce 57,5 m. Předmětné pozemky byly, z důvodu zajištění 
stability, zpevněny dosypem terénu kamenivem.  
 
V oblasti bývalých oceláren POLDI, pokračoval pravidelný monitoring podzemních vod. 
Z vyhodnocených vzorků kvality podzemních vod nebyla doposud prokázána významnější 
kontaminace důlních vod v území pod bývalým průmyslovým areálem.  
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Akce zabezpečující rozvoj podniku (dále také AZRP) 
Pro rok 2020 byl schválen záměr zařazení nových akcí zabezpečujících rozvoj podniku 
(AZRP) do RP ZNHČ: 

• Dobudování dopravní infrastruktury (jezero Milada) 

• Vybudování 3 záchytných parkovišť včetně kanalizace (jezero Milada) 

• Architektonická soutěž - jezero Most 

• Vybudování záchytných parkovišť včetně kanalizace (jezero Most) 

• Geotermální využití energie důlních vod 
 

Pro jezero Milada byla zahájena architektonická soutěž a její dokončení a vyhodnocení 
výsledků se očekává v roce 2021. Architektonická soutěž jezera Most nebyla a nebude 
realizována z důvodu nesouhlasu statutárního města Most s vyhlášením architektonické 
soutěže k řešení dotčeného území. V případě zájmového území jezera Most byl v prosinci 
2020 schválen nový územní plán statutárního města Most řešící i rozvojové části jezera, využití 
řady ploch jsou však v územním plánu podmíněny následným zpracováním územní studie. 
 
V lokalitě jezera Most je záměrem vybudování záchytných parkovišť u budoucí vyhlídky jezera 
a u napouštěcího objektu. Byla zpracována technicko - ekonomická studie „Posouzení 
možnosti využití odpadního tepla z důlních vod jámy MR1 v areálu hnědouhelného dolu 
Kohinoor v Mariánských Radčicích“. Dle závěrů a doporučení studie bude dále postupováno 
v předprojektové přípravě záměru. 
 
Investice  
V rámci obnovy dopravních prostředků byl pořízen univerzální kloubový nakladač a sanitní 
vozidlo náhradou za stávající. V rámci programu OP PIK, administrovaného MPO, byly 
pořízeny dva kusy užitkových elektrovozidel, včetně rychlonabíjecích wallboxů, pro zajištění 
obslužnosti jezera Milada a jezera Most. Předmětem akce bylo zvýšení inovačního potenciálu 
státního podniku prostřednictvím uplatnění inovativních technologií v oblasti elektromobility. 
 
V rámci akce „Prvky počítačové sítě PKÚ“ došlo k upgradu technologie pro ukládání 
serverových a uživatelských dat, kdy byla navýšena výkonnostní i objemová kapacita 
datového systému, provedena výměna centrálních síťových prvků pro navýšení kapacity 
počítačové sítě, nahrazení již zastaralých a nevyhovujících záložních zdrojů pro centrální 
serverový systém a pořízení serverů pro realizaci Offline záloh dat a pravidelné provádění 
Disaster Recovery testů souvisejících se zvýšením zabezpečení podnikových dat. 
 
V lokalitě Chabařovice byla dokončena realizace akce „Úpravy komunikační sítě JCH pro 
potřeby IZS“ v území jezera Milada. Ve správní budově areálu Hrbovice byla provedena 
rekonstrukce sociálních zařízení a rekonstrukce části bývalé jídelny na nové kanceláře.  
 
Na středisku Kohinoor byla, v návaznosti na plánované úpravy správní budovy, provedena 
I. etapa rekonstrukce areálu.  
 
V lokalitě Kladenské doly byl, pro činnosti na akcích realizovaných vlastními pracovníky 
pořízen přívěsný vozík za osobní automobil, elektrocentrála a digitální nivelační přístroj včetně 
nivelační latě. Dále byl instalován nový hlavní rozvaděč ve správní budově. 
 
V lokalitě Východočeské uhelné doly byla dokončena realizace akce „Nádrž Prokopi“. Jednalo 
se o vybudování sedimentační odkalovací nádrže na výstupu částečně znečištěných důlních 
vod z bývalého dolu Jan Šverma. Pro přesné měření množství vytékajících důlních vod (ze 
štol Egydi a na soutoku ze štol Prokopi a Antoni), byly na dva Parshallovy žlaby 
nainstalovány elektronické odečty. 
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Úhradová dotace  
V rámci nápravy škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek 
i ložisek nevyhrazených nerostů (úhradová dotace), byly PKÚ zajišťovány zejména následující 
akce: 
 
Lokalita Hodonín 
Likvidace sond mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) - Sektor VIII 
Pokračovala realizace akce „Sektor VIII etapa I a II“ zahájená v roce 2018. Ke konci roku bylo 
v rámci tohoto projektu zrelikvidováno již celkem 44 sond z celkových 49 a sanační práce byly 
provedeny u 13 sond. Na akci „Sektor VIII etapa III“ s termínem dokončení do konce roku 
2024, bylo zrelikvidováno 11 sond.  
 
„Odstranění kontaminace – Stibůrkovská jezera“  
Byla dokončena realizace nápravných opatření, zahájených v roce 2018. Byl odstraněn 
kontaminovaný relikt a byly odtěženy kontaminované okolní zeminy. Po dočištění podzemní 
vody v sanačním výkopu byl výkop postupně zasypán novou nezávadnou zeminou. V místě 
byly zbudovány vrty, do kterých byly zasakovány bakterie pro dočištění lokality. Výsledky 
laboratorních analýz prokázaly pozitivní účinek sanace.  
 
Pro ověření účelnosti sanačního zásahu v lokalitách sektorů I – VII CHOPAV bylo zahájeno 
provádění ověřovacího monitoringu, který spočívá v ověření bezpečného utěsnění 
relikvidovaných sond – odběr vzorků podzemní vody a rovněž měření úniku metanu. 
 
Pokračovalo ověřování technického stavu ropoplynových sond, zlikvidovaných v minulosti  
v území mimo CHOPAV s ohledem na naplnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb.,  
v platném znění. Následně byla vyhodnocena další skupina nejrizikovějších sond, ohrožujících 
životní prostředí, pro kterou byly zpracovány projekty relikvidace a projekty sanace.  
 
Lokalita Chabařovice 
„Rekultivace svahu po sanaci Dubí - Pozorka“  
Po provedené sanaci svahu v katastrálním území Dubí – Pozorka, pokračovaly práce 
biologické rekultivace v území zasaženém sesuvem. Akce bude ukončena v roce 2021. 
 
Užití finančních prostředků VzP (výnosy z privatizace) 
Dle usnesení vlády č. 50/2002 a následujících, byly realizovány projekty v celkové hodnotě 
122,714 mil. Kč. Realizace jednotlivých akcí byla zajišťována dodavatelským způsobem, na 
základě veřejné soutěže, zadávané Ministerstvem financí. Státní podnik je u těchto akcí 
právnická osoba (stavebník). 
 
V lokalitě Chabařovice u jezera Milada pokračovala realizace revitalizačních projektů 
„Rekreační území východ“ a „Chabařovice – jezero Milada, centrální kanalizace“. V lokalitě 
Kohinoor byla dokončena realizace akce „Biotechnologický systém ČDV z MR 1“. 
 
Akce financované z jiných zdrojů  
Z ostatních zdrojů bylo zejména zajišťováno pokračování akce Vodamin II. Obsahuje náklady 
spojené realizací vrtné monitorovací sítě v ploše bývalé severočeské hnědouhelné pánve 
(program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020). 
Realizační část projektu byla ke dni 31. 10. 2020 ukončena. Cílem projektu je zajištění 
informací pro řešení problematiky ochrany nejen sídelních útvarů, ale především ochrany 
kvality vod ve vodotečích s hlavním recipientem řeky Labe i za hranicí České republiky. 
 
Dále byly z ostatních zdrojů zajišťovány akce „Snížení energetické náročnosti správních 
budov“ (program OP PIK), „Obnova degradovaných a transformovaných ekosystémů 
v oblastech postižených těžbou uhlí“ (program Recovery), „HydroSense - Autonomně se 
pohybující platforma pro monitorování bývalých důlních jam jako metoda včasné detekce 
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katastrof“ (program Eurostar 2), „Vytvoření komplexního modelu hodnocení rizik při realizaci 
zatápění bývalých důlních děl“ (program RAFF), „Energetické využití brownfieldů Ústeckého 
kraje“ (program THÉTA), „Pořízení elektromobilů pro PKÚ“ (program OP PIK). 
 
Akce zabezpečující rozvoj podniku  
 
Architektonická soutěž Milada  
V rámci realizace akcí zabezpečujících rozvoj podniku (AZRP) schválených pro rok 2020 byla 
dne 8. 6. 2020 slavnostně vyhlášena otevřená dvoukolová mezinárodní krajinářsko-
urbanisticko-architektonická soutěž, jejímž předmětem je krajinářské a urbanistické řešení 
zájmového území jezera Milada, vč. nastavení strategie jeho dalšího rozvoje (dále jen 
„soutěž“). Již samotná příprava vyhlášení soutěže byla velmi komplexním úkolem, k jehož 
řešení byla na základě výsledků zadávacího řízení vybrána společnost ONplan lab, s.r.o., se 
kterou byla následně uzavřena příkazní smlouva s předmětem plnění zpracování zadání 
soutěže dle podmínek Soutěžního řádu České komory architektů a předepsaný výkon činnosti 
organizátora soutěže. PKÚ, s. p. zapojil ve spolupráci s organizátorem soutěže do přípravy  
a zpracování soutěžních podmínek široký okruh stakeholderů řešeného území, zejména pak 
Ústecký kraj, obce sdružené do Dobrovolného svazku obcí jezera Milada ale také širokou 
odbornou i laickou veřejnost, a to prostřednictvím ustanovení tzv. užší pracovní skupiny, do 
které byly nominováni zejména nejvyšší představitelé Ústeckého kraje a obcí, tzv. širší 
konzultační skupiny složené s dalších významných odborníků různých profesí, a dále 
prostřednictvím 2 veřejných projednávání východisek pro zpracování soutěžních podmínek 
uskutečněných v kinosále Hraničář v Ústí nad Labem. K informování veřejnosti o přípravě, 
průběhu a výsledcích soutěže byly spuštěny samostatné webové stránky www.vizemilada.cz. 
Pro vyhodnocení Soutěže PKÚ, s. p. ustanovil dle platných regulí Soutěžního řádu České 
komory architektů devítičlennou porotu složenou ze 4 závislých členů (zástupci MPO, PKÚ, s. 
p., Ústeckého kraje a obcí) a 5 nezávislých členů (architekti, ekonom). K podpoře činnosti 
poroty při vyhodnocování návrhů byly kontraktováni tzv. odborníci poroty převážně působících 
na místní UJEP. V rámci přípravy soutěžních podmínek se zástupci PKÚ, s. p. Ústeckého kraje 
a přilehlých obcí shodli na základních principech dalšího rozvoje území jezera Milada, které 
byly následně zformulovány do návrhu Memoranda o sdílené vizi jezera Milada, jehož 
podpisem by se jednotliví signatáři přihlásili k definované vizi jezera Milada a tímto 
neformálním způsobem by se zavázali postupovat tak, aby tuto vizi postupně společně naplnili. 
Bohužel Memorandum nebylo do současné doby podepsáno. Po odsouhlasení soutěžních 
podmínek soutěžní porotou na ustavujícím jednání poroty ve dnech 3. 4. – 9. 4. 2020  
a následném získání souhlasu s jejich zněním Českou komorou architektů, byla vlastní soutěž 
slavnostně vyhlášena za značné pozornosti médií z východního břehu jezera Milada dne 8. 6. 
2020. PKÚ vyčlenil k realizaci soutěže finanční prostředky ve výši 6,2 mil Kč, z toho na odměny 
soutěžním týmům byla alokována částka 3,875 mil Kč. Do stanoveného termínu 31. 7. 2020 
předložilo žádost o účast v soutěži, vč. povinných náležitostí celkem 15 soutěžních týmů 
z celého světa. Z předložených žádostí vybrala soutěžní porota v průběhu svého 2. zasedání 
dne 17. 8. 2020 6 týmů, které byly následně vyzvány k předložení návrhů v 1. kole soutěže, 
v jehož rámci měly vybrané soutěžní týmy zpracovat a do 15. 12. 2020 předložit konkrétní 
návrhy a strategii rozvoje řešeného území. Soutěžní porotu nejvíce přesvědčily žádosti, které 
zaslali následující účastníci: (1) Mandaworks AB, (2) 4ct, s.r.o. a CIVITAS, Inc., (3) Djamel 
Klouche – L’AUC, Giacomo Summa – Baukuh a Catherine Mosbach – Mosbach Paysagistes, 
(4) Till Rehwaldt – Rehwaldt Landscape Architects, (5) Francesco Garofalo – Openfabric, 
Marina Kounavi – Anagram A-U, Georgios Orfanopoulos, Anna-Sereine Tremblay – Gruppa 
 a Elena Bouzoni a (6) Alday Jover Arquitectos, S.L.P. Jedná se o významné mezinárodní 
ateliéry, z nichž se většina spojila se silnými českými partnery. Dne 25. 9. 2020 se za účasti 
zástupců všech 6 vybraných soutěžních týmů uskutečnila prohlídka řešeného území. 
Z předložených 6 návrhů v 1. kole soutěže vybrala soutěžní porota na svém 3. zasedání ve 
dnech 7. a 8. 1. 2021 3 soutěžní návrhy, jejichž předkladatelé byli vyzváni k účasti ve 2. užším 
kole soutěže s výzvou předložení rozpracovaných návrhů podle soutěžních podmínek  
a doporučení poroty, a to v termínu do 30. 4. 2021. Posuzování předložených návrhů bylo a je 

http://www.vizemilada.cz/


- 18 - 

 

 

podle požadavků Soutěžního řádu České komory architektů přísně anonymní, porotci ani 
zadavatel do okamžiku vyhlášení vítěze nebude znát, kdo je předkladatelem jednotlivých 
návrhů. Návrhy v 2. kole soutěže budou posouzeny v průběhu měsíce května 2021 a následně 
bude vyhlášen vítěz mezinárodní soutěže, se kterým bude PKÚ jednat v rámci JŘBU  
o případné spolupráci na tzv. následných zakázkách přesně definovaných ve vyhlášených 
soutěžních podmínkách.  
 
V souladu s Dodatkem č. 3 k Zásadám pro přípravu, schvalování, realizaci a financování 
procesu zahlazování následků hornické činnosti a poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze 
státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem 
schválené vládou a zákona 154/2002 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., nařízení vlády č. 167/2016 
Sb., nařízení vlády č. 342/2016 Sb., a pro schvalování, realizaci a financování akcí 
zabezpečujících rozvoj podniku (dále jen Zásady), byly nově schváleny následující akce 
zabezpečující rozvoj podniku (AZRP):  
 

• Multikriteriální posouzení optimálního řešení plánovaných hydrických rekultivací 
zbytkových jam v Ústeckém kraji a jejich energetického využití. 

• Studie/předprojektová příprava realizace výstavby pilotních instalací solárních 
energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na 
rekultivovaných plochách a uplatnitelnosti nových technologií (Power-to-X). 

• Studie připojitelnosti nových energetických celků v lokalitě ČSA a Vršany 

• Posouzení a vyčíslení dopadů změn SPSaR lomů v souvislosti se záměrem realizace 
nového řešení rekultivací lokalit 

 
Tyto čtyři nové akce vycházejí ze závěrů meziresortní pracovní skupiny k úkolům z usnesení 
vlády ČR č. 421/2019 a jejich plnění bude probíhat až do r. 2022/2023. 
 
Akce AZRP, které byly v roce 2020 ukončeny: 

• Přečerpávací vodní elektrárny odevzdáním Technicko-ekonomické studie nových PVE 
v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů 

• Geotermální využití energie důlních vod odevzdáním Technicko-ekonomické studie 
posouzení možnosti využití odpadního tepla z důlních vod jámy MR1 v areálu 
hnědouhelného dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích 

 
Oblast správy majetku 
Palivový kombinát Ústí, s. p. (dále také PKÚ, s. p.) vykonává právo hospodařit s rozsáhlým 
nemovitým majetkem ve vlastnictví státu dotčeným v předchozí nebo v současné době těžbou 
vyhrazeného nerostu – hnědého uhlí. Tento nemovitý majetek je z hlediska jeho využití pro 
potřeby PKÚ, s. p. a stanovení příslušného způsobu nakládání rozdělen do tří následujících 
základních skupin: strategický hmotný majetek, provozní hmotný majetek, nepotřebný hmotný 
majetek. 
 
Strategický hmotný majetek je majetek strategického charakteru a významu, který je určen  
k realizaci vlastních činností v oblasti zahlazování následků hornické činnosti (např. lokality 
bývalých lomů Chabařovice a Most – Ležáky), nebo který je pronajatý na základě § 20 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo o kterém to stanoví zakladatel (např. z důvodů zajištění energetické 
bezpečnosti státu, jehož ponechání ve vlastnictví ČR je veřejným zájmem), nebo který je 
blokovaný pro převody z jiných důvodů (např. pozemky dotčené církevní restitucí, pozemky 
po ukončení rekultivací v zájmových územích jezer s probíhající následnou revitalizací  
a resocializací apod.). Strategický hmotný majetek nelze zcizit, lze ho pouze, pokud je to 
možné a vhodné, pronajmout či propachtovat k dočasnému využívání.  
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Provozní hmotný majetek je využíván k zajištění běžných provozních potřeb PKÚ, s. p. a není 
určen k pronájmu, pachtu, úplatnému ani bezúplatnému převodu na jinou právnickou nebo 
fyzickou osobu nebo jinému majetkoprávnímu vypořádání či likvidaci.  
 
Za nepotřebný hmotný majetek se považuje majetek, který přesahuje potřeby PKÚ, s. p., je 
pro jeho činnost nepotřebný, nadbytečný a nevyužitelný, v případě věcí též takové věci, které 
pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro 
nepřiměřenou nákladnost není hospodárné dále vlastnit. Nepotřebný hmotný majetek je určen 
k majetkoprávnímu vypořádání formou bezúplatnému nebo úplatného převodu na jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu, pokud je to výhodné též k pronájmu či propachtování, nebo 
v případě nepotřebných nebo staticky narušených objektů k fyzické likvidaci. 
 
Nejzásadnější majetkoprávní operace v roce 2020 proběhla na středisku Východočeské 
uhelné doly, kde bylo po mnohaletém úsilí na základě souhlasu Vlády České republiky 
dokončeno majetkoprávní vypořádání již nepotřebného území sanovaného hořícího odvalu 
bývalého dolu Kateřina I v k. ú. Radvanice v Čechách formou bezúplatného převodu na obec 
Radvanice. Dále bylo realizováno majetkoprávní vypořádání pozemků v předpolí lomu Bílina 
formou úplatného převodu na Severočeské doly a.s. V roce 2020 bylo rovněž dokončeno 
majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených revitalizační stavbou obnovující komunikační 
spojení města Mostu s okolními obcemi ležícími severně od Mostu, tj. Mariánskými Radčicemi 
a Braňany, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“, a to úplatným 
převodem dotčených částí na Statutární město Most. 
 
V průběhu roku 2020 probíhala intenzivní jednání s těžební společností Vršanská uhelná a. s. 
o způsobu a podmínkách konečného majetkoprávního vypořádání území dotčeného stavbou 
přeložek tzv. Hořanského koridoru, kterou má být uvolněno předpolí lomu Vršany k další těžbě 
hnědého uhlí. Na základě dokončování jednotlivých částí této rozsáhlé stavby a zaměření 
jejího skutečného provedení jsou postupně dle mechanizmů dohodnutých v předchozích 
písemných souhlasech PKÚ s umožněním realizace stavby, popř. již uzavřených smluv, 
zřizována nová definitivní věcná břemena služebnosti inženýrských sítí, popř. je prováděno 
jiné majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou. 
 
Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly především demolice nepotřebných objektů 
povrchových areálů. V rámci likvidačních prací na středisku Doly a úpravny Komořany byl 
odstraněn 1 objekt v lokalitě Obránců Míru, dále byla provedena částečná demolice 1 objektu 
v areálu Úpravny uhlí Komořany a v rámci Dohody o odškodnění uzavřené mezi PKÚ, s. p. 
a Vršanskou uhelnou a.s. byla provedena demolice 1 objektu v lokalitě Jan Šverma. V rámci 
střediska Východočeské uhelné doly byla projektově připravena demolice 3 objektů bývalého 
skladu trhavin na dole Jan Šverma v Žacléři, samotná realizace bude provedena v roce 2021. 
 
Investice  
V oblasti správy budov bylo vedle zajištění běžné údržby provedena ve správní budově areálu 
podnikového ředitelství v k. ú. Hrbovice rekonstrukce části bývalé jídelny na nové kanceláře, 
rekonstrukce sociálních zařízení vedle podatelny, v prostoru výměníkové stanice plynové 
kotelny bylo vybudováno nabíjecí místo pro pořízené užitkové elektromobily a k zajištění 
nezávadnosti dodávek pitné vody byly instalovány 3 ks UV lamp (kuchyň, objekt bývalých 
buldozerových dílen a ubytovna). Na středisku Kohinoor byla v návaznosti na plánované 
úpravy správní budovy, provedena I. etapa rekonstrukce areálu v k. ú. Mariánské Radčice. 
V oblasti energeticky úsporných opatření bylo realizováno zateplení správních budov na 
středisku Kohinoor a středisku Kladenské doly a dále provedena úsporná instalace termických 
panelů na střeše ZBZS v Odolově. Na středisku Kladenské doly byl instalován nový hlavní 
rozvaděč ve správní budově. 
 
V oblasti správy parku motorových vozidel a ostatních mechanizačních prostředků byla v roce 
2020 vybranou společností KPMG s.r.o. zpracována analýza nákupu, přidělování a využívání 
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osobních vozidel PKÚ, s. p. Z těchto důvodů byly až do doby projednání výstupů ze 
zpracovávané analýzy pozastaveny investice do nákup osobních vozidel (M1 a N1). Jedním 
z výstupů zpracované analýzy bylo i konstatování, že v oblasti správy, údržby a obnovy 
vozového parku osobních vozidel postupuje PKÚ, s. p. efektivně a hospodárně.  V oblasti 
nákladních vozidel, strojů a speciálních vozidel byl v rámci obnovy dopravních prostředků 
pořízen 1 univerzální kloubový nakladač a 1 sanitní vozidlo náhradou za stávající. V oblasti 
správy vozového parku byl v průběhu roku 2020 implementován nový systém správy  
a dohledu nad provozem vozidel Commander, jehož pořízení umožnilo prohloubení efektivity 
a hospodárnosti správy vozového parku v podmínkách PKÚ, s. p. V rámci dotačního programu 
OPPIK byly v závěru roku 2020 pořízeny 2 kusy užitkových elektrovozidel, vč. rychlonabíjecích 
wallboxů pro zajištění obsluhy jezera Milada a jezera Most. Jedním ze základních cílů této 
akce bylo zvýšení inovačního potenciálu státního podniku prostřednictvím uplatnění 
inovativních technologií v oblasti elektromobility. 
 
V oblasti správy a rozvoje ICT byl v roce 2020 v rámci akce „Prvky počítačové sítě PKÚ, s. p.“ 
realizován upgrade technologie pro ukládání serverových a uživatelských dat, kdy byla 
navýšena výkonnostní i objemová kapacita datového systému, k výměně centrálních síťových 
prvků pro navýšení kapacity počítačové sítě, nahrazení již zastaralých a nevyhovujících 
záložních zdrojů pro centrální serverový systém a k pořízení serverů pro realizaci Offline záloh 
dat a pravidelné provádění Disaster Recovery testů souvisejících se zvýšením zabezpečení 
podnikových dat. 
 
Na lokalitě Východočeské uhelné doly bylo doplněno vybavení závodní báňské záchranné 
stanice v Odolově o výkonné kalové čerpadlo. Dále v rámci střediska byla vybudována nová 
měřicí místa důlních vod včetně dálkového přenosu dat a byla dokončena a kolaudována 
stavba sedimentační a odkalovací nádrže Prokopi.  
 
Majetkoprávní vypořádání pozemků v zájmových územích jezer Milada a Most  
 V průběhu roku 2020 pokračovala intenzivní příprava majetkoprávního vypořádání pozemků 
 v zájmových územích jezer Milada a Most jejich převodem na dotčená města a obce dle jejich 
katastrální příslušnosti. Na základě žádosti měst a obcí sdružených do Dobrovolného svazku 
měst a obcí jezero Milada byly se souhlasem zakladatele odložen stanovený termín 
konečného majetkoprávního vypořádání zájmového území jezera Milada částečným 
bezúplatným a částečným úplatným převodem do majetku obcí dle katastrální příslušnosti do 
31. 12. 2023 s cílem vytvořit dostatečný prostor pro dokončení klíčových revitalizačních 
projektů v územích financovaných z prostředků státu, pro dořešení problematiky ochrany 
vyhrazeného nerostu (uhlí) v zájmových územích omezujících další rozvoj těchto území, pro 
vyjasnění dalšího rozvoje území jako nezbytné podmínky pro nastavení účinné eliminace rizika 
vzniku nepovolené veřejné podpory v rámci transferu tohoto majetku ze státu a obce  
a provedení případného prenotifikačního procesu, pokud bude shledán nezbytným.       
 
S přihlédnutím k nedostatečné územně plánovací dokumentaci a chybějící rámcové koncepci 
dalšího rozvoje zájmového území jezera Milada byla po nezbytných přípravách a v úzké 
spolupráci s dotčenými obcemi v červnu 2020 vyhlášena otevřená mezinárodní krajinářsko-
urbanisticko-architektonická soutěž k řešení zájmového území jezera Milada. S vítězem 
soutěže bude následně jednáno v rámci JŘBÚ o následných zakázkách dle soutěžní 
dokumentace mj. i o případném zpracování navazující studie, která by se stala klíčovým 
řídícím dokumentem dalšího rozvoje území a případným podkladem pro úpravu územně 
plánovací dokumentace Ústeckého kraje a dotčených obcí.     
 
Dne 12. 9. 2020 bylo území u jezera Most zpřístupněno veřejnosti. Ihned po tomto datu se 
celé území stalo hojně navštěvovaným místem, kde začali obyvatelé města Mostu a blízkého 
okolí trávit svůj volný čas. V listopadu 2020 byl střediskem Kohinoor dopracován dokument 
„Návrh využití území jezera Most (2020)“, který se zabývá možnostmi dalšího směřování 
území jezera Most a jeho využití. Hlavním cílem tohoto dokumentu je najít využití pro celé 
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území jezera Most, jehož rozloha je téměř 1 300 ha. Základem je samotná vodní plocha jezera 
Most, která je dostatečně velká (309 ha), hluboká (až 71 m) a z hlediska charakteru jezera 
jako neprůtočného vhodná pro bezmotorové vodní sporty. Dokument respektuje a vychází  
z veškerých omezení, které jezero Most jako neprůtočné jezero má, a zároveň zohledňuje 
dokončované revitalizační projekty realizované statutárním městem Most. Návrh byl 
zpracován mj. z důvodu prodloužení termínu majetkoprávního vypořádání pozemků  
v zájmovém území jezera Most do 31. 12. 2023. V prosinci 2020 byl schválen nový územní 
plán statutárního města Most řešící i rozvojové části jezera. Využití řady ploch jsou však 
v územním plánu podmíněny zpracováním územní studie. PKÚ, s. p. předpokládal vyhlášení 
architektonické soutěže i k řešení druhé významné lokality ve své správě tj. zájmového území 
jezera Most, avšak na základě výstupů z jednání se statutárním městem Most a s přihlédnutím 
k faktu, že v závěru roku 2020 byla schválena aktualizace územního plánu města Mostu 
řešícího významnou část jezera Most, bylo rozhodnuto architektonickou soutěž k řešení 
dotčeného území nevyhlašovat a popřípadě přímo ve spolupráci se statutárním městem Most 
zpracovat územní studii řešení území tam, kde to stávající platný územní plán statutárního 
města Most k dalšímu rozvoji území vyžaduje. 
 
V zájmových územích jezer Milada a Most bude podporován postupný rozvoj sportovně-
rekreačních aktivit. Na základě řešení identifikovaných překážek budou zpracovány konkrétní 
návrhy majetkoprávního vypořádání zájmových území a předloženy obcím k posouzení. 
Paralelně bude připravován návrh dalšího postupu v územích pro případ, že by  
k majetkoprávnímu vypořádání území převodem na obce nedošlo.  
 
Oblast vývoje  

V oblasti vývoje spolupracuje státní podnik s EvoLogics GmbH, Kurt-Schwabe-Institu, Institut 
für angewandte Gewässerökologie GmbH, BVT Technologies, a.s., a scan Messtechnik 
GmbH na realizaci projektu HydroSense – Autonomně se pohybující platforma pro 
monitorování zatopených bývalých důlních jam jako metoda časné detekce katastrof v rámci 
evropského dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje Eurostar 2. Cílem tohoto 
výzkumného projektu je vytvoření autonomní, na vodě samostatně plovoucí a měřící platformy 
pro každodenní použití v provozu. Tato platforma (plošina) bude schopna sama vytvářet 
pravidelná hodnocení založená na zjištěných parametrech odebraných vzorků vody  
v postindustriálních jezerech a dále v mělkých jezerech obecně. Platforma by měla také do 
budoucna být nabídnuta ke komerčnímu využití organizacím nebo osobám zodpovědným za 
vodní objekty a hospodářství. Monitorovací systém a interpretace naměřených hodnot 
představuje celosvětovou novinku na trhu. Projekt byl schválen Evropskou komisí v roce 2019 
a v současnosti je ve fázi realizace projektových úkolů. Akce je naplánována do konce roku 
2021. Jedná o mezinárodní program a PKÚ, s. p. se podílí na projektu jako partner  
a poskytovatel výzkumného prostoru. Výše finanční podpory ze strany EU je stanovena na 50 
% celkových uznatelných výdajů. 
 

Oblast výzkumu 

V oblasti výzkumu spolupracuje státní podnik Palivový kombinát Ústí s: 

• Biologickým centrem AV ČR při řešení rámcového průzkumu rybí obsádky jezera 
Milada, jezera Most a botanického průzkumu obou jezer, 

• UJEP Ústí nad Labem a VŠB-TU Ostrava při zadávání vhodných témat bakalářských 
a diplomových prací studentů a zajištění spolupráce se studenty při jejich zpracování, 
Ústavem geologických věd Masarykovy univerzity Brno při realizaci 
biotechnologického celku na čištění důlních vod z dolu Kohinoor čerpaných jámou 
MR1, 

• TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Görlitz, SAXONIA 
Standortentwicklungs- und – verwaltungsgesellschaft mbH a VŠB-TU Ostrava na 
realizaci projektu „VODAMIN II Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro 
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zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky 
Labe“ v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, 

• Poltegor-Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s., 
INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES INERIS, 
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, The University of 
NOTTINGHAM, Glowny Instytut Gornictwa, UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CTL 
Maczki-Bór S.A., SUBTERRA INGENIERIA SL, POLYTECHNEIO KRITIS, 
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA na realizaci projektu RAFF – 
Hodnocení rizika zrekultivovaných bývalých těžebních jam při jejich zaplavování  
v rámci evropského dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje v oblasti uhlí  
a oceli (RFCS-2018), 

• Glowny Instytutem Gornictwa, UNIVERSIDAD DE OVEIDO, HUMBOLDT- 
UNIVERSITÄT ZU BERLIN, VŠB – TU Ostrava, HULLERAS DEL NORTE SA  
a s TAURON WYDOBYCIE SPOLKA AKCYJNA na realizaci projektu RECOVERY-
Obnova degradovaných a transformovaných ekosystémů v oblastech postižených 
těžbou v rámci evropského dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje v oblasti 
uhlí a oceli (RFCS-2018), 

• UJEP v Ústí nad Labem, fakulta strojního inženýrství, ČVUT v Praze, fakulta strojní na 
zpracovávání projektu „Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje“ z 3. veřejné 
soutěže THÉTA Technologické agentury České republiky. 

V těchto oblastech výzkumu působí státní podnik Palivový kombinát Ústí jako spoluřešitel 
jednotlivých grantových úkolů. 

Dále státní podnik zajistil zpracování odborných studií a analýz, které jsou nezbytné pro další 
rozhodování o budoucím využití území po ukončení těžby hnědého uhlí v Severočeském kraji, 
a to prostřednictvím společností: 

• Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., MAVEL, a.s. a PROGEO, s.r.o., a akce 
„Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených 
hydrických rekultivací“ pro plnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády ČR č. 421/2019, 
konkrétně čl. II. odst. 2 b). 

• ENERGOTIS, s.r.o. a akce s názvem „Technicko-ekonomická studie nových PVE  
v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů“, která navazuje 
na studii proveditelnosti zpracovanou AQUATIS a. s a na dosud provedené jiné studijní 
práce. 

• Deloitte Advisory s.r.o., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a ENACO, s.r.o.  
a akce s názvem „Analýza ověření realizovatelnosti výstavby solárních energetických 
parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na rekultivovaných plochách“. 
Oba výše jmenované odborné materiály jsou připravovány v souvislosti se specifickým 
zadáním pro PKÚ, s. p. od Ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2019. 

• GeoTec-GS, a.s. kde cílem zpracovaných analýz byly „Návrhy technických opatření 
souvisejících s ochranou nevytěžené části ložiska a optimalizace parametrů zbytkové 
jámy lomu ČSA“ formou využití dostupných hmot a technologií. Tento odborný materiál 
byl v roce 2020 i dokončen. 

 

Oblast životního prostředí 

Činnost státního podniku Palivový kombinát Ústí v oblasti zahlazování následků hornické 
činnosti byla v roce 2020 zaměřena zejména na následující opatření: 
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Středisko podnikové ředitelství 

• V roce 2020 byl akreditovanou laboratoří Povodí Labe, s. p. 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 18. 5. 2020 do 24. 8. 2020 odběr a mikrobiologické vyšetření koupacích vod jezera 
Chabařovice, a to v následujících ukazatelích: sinice, Escherichia coli a Intestinální 
enterokoky. Z provedených analýz vyplynulo, že hodnoty sledovaných ukazatelů splňovaly 
limity pro koupací vody. 

• Dle schváleného provozního a manipulačního řádu probíhaly odběry vody na jezeru 
Chabařovice čtyřikrát ročně, a to v následujících termínech: 24. 2., 18. 5., 31. 8. a 9. 11. 
Kvalitativní parametry byly vyhodnocovány dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., konkrétně 
dle Normy environmentální kvality. 

• Během celého roku 2020 probíhalo čerpání důlních vod na ČS Franz Josef a ČS Kateřina, 
kde docházelo k odstávce čerpadel jen pro potřeby údržby. Na ČS Franz Josef bylo 
v průběhu roku 2020 odčerpáno celkem 853 550 m3 důlních vod a na ČS Kateřina 
286 256 m3. 

• Z Přelivového vrtu č. 9 vyteklo během rok 2020 s přestávkami celkem 291 230 m3 vody. 

• V okolí zbytkové jámy lomu Chabařovice pokračovaly rekultivační práce a následná 
pěstební péče již rekultivovaných ploch. 

• Zaměstnanci Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České 
republiky, v. v. i. prováděli na jezeru Chabařovice v období od května do konce října 
následující činnosti: obecné odběry vzorků, průzkum raka pruhovaného, komplexní 
průzkum rybí obsádky a průzkum makrofyt. 

• S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle 
katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  

• Palivový kombinát Ústí, s. p., je od roku 2016 zapojen do projektu „Zelená firma“. 
V souvislosti se zřízením místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů 
ve smyslu zákona o odpadech, získal Palivový kombinát Ústí, s. p. „Osvědčení o přínosu 
pro životní prostředí“ od společnosti ECOBAT s. r. o. 

• V květnu 2020 bylo provedeno vyčištění odtokového potrubí z jezera Chabařovice 
(Milada). 

 

Středisko Kohinoor 

• V roce 2020 byl na středisku Kohinoor prováděn pravidelný monitoring povrchových, 
podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních rozhodnutí. Vzorky vod byly 
odebírány a analyzovány akreditovanými laboratořemi.  

• V jezeře Most, které bylo dne 12. 9. 2020 otevřeno veřejnosti, byl Zdravotním ústavem se 
sídlem v Ústí nad Labem prováděn od 13. 7. 2020 do 29. 9. 2020 odběr a následné 
mikrobiologické vyšetření koupacích vod, a to v následujících ukazatelích: sinice, 
Escherichia coli a Intestinální enterokoky. Z provedených analýz vyplynulo, že hodnoty 
sledovaných ukazatelů splňovaly limity pro koupací vody. 

• Činnost potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Most byla v roce 2020 zaměřena především 
na kontrolu stability zatopených severozápadních a severovýchodních svahů, kdy byl 
monitorován výskyt podvodních zátrhů. V další fázi byla činnost potápěčského oddílu 
zaměřena na ukotvení nových bójí na odběrných místech monitoringu a kotvení bójek 
pro označení kamenných vlnolamů v břehové části jezera Most. V neposlední řadě byla 
činnost potápěčů zaměřena také na ukotvení výparoměru na nové kotvící bloky 
a na průzkum výskytu fauny a flóry v jezeře.  
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• V okolí jezera Most nadále pokračovaly rekultivační práce i realizace následné pěstební 
péče na již zrekultivovaných plochách. 

• V roce 2020 byly důlní vody vzhledem ke své kvalitě vypouštěny do retenční nádrže 
pod popelovou skládkou K4 sever a následně vypouštěny do veřejné vodoteče Mračný 
potok. S ohledem na nevyhovující kvalitativní parametry důlních vod pokračovaly práce 
na stavbě „Biotechnologického systému čištění důlních vod z MR1“. Stavba byla 
dokončena v červnu 2020 a následně probíhala příprava podkladů pro povolení 
zkušebního provozu, vč. zpracování provozního řádu k zajištění provozu stacionárního 
zdroje znečišťování dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění 
a provozního řádu vodního díla pro zkušební provoz. Tento systém čištění 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. 

• Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu současné ČOV, bylo rozhodnuto 
o výstavbě nové ČOV pro středisko Kohinoor. Po předchozím výběrovém řízení byla 
v listopadu 2020 podepsaná smlouva o dílo s tím, že zhotovitel zahájil práce výrobou 
prefabrikátů a strojní technologie ČOV. Termín předpokládaného předání pro zahájení 
zkušebního provozu ČOV je plánován na 30. 6. 2021. 

 

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.  

• Měsíčně je prováděno měření stoupající hladiny důlních vod ve zlikvidovaných jamách 
Nejedlý I a Jaroslav, dále v monitorovacích vrtech série MVDD v oblasti bývalých oceláren 
POLDI. Jedenkrát ročně jsou odebírány vzorky důlních vod ve zlikvidovaných jamách 
Nejedlý I, Jaroslav a vrtu Vrapice1, dvakrát ročně ve vrtech série MVDD a Dřetovického 
potoka s následným laboratorním rozborem. O průběhu zatápění vyrubaných prostor z 
uvedených výsledků měření za rok 2020 je zpracována souhrnná zpráva, která je 
předkládána obvodnímu báňskému úřadu a odboru životního prostředí Magistrátu města 
Kladna.  

• Pololetně je prováděn laboratorní rozbor vody Libušínského potoka před vtokem do odvalu 
a za odvalem V Němcích. Výsledky rozborů jsou zasílány na Lesy České republiky, ST – 
oblast povodí Vltavy, Benešov.  

• Na odvale V Němcích a odvale dolu Tuchlovice je měsíčně prováděn odběr vzorků vzdušin 
z monitorovacích vrtů včetně měření teplot.   

 
Středisko Doly a úpravny Komořany  

• V roce 2020 probíhala standardní údržba majetku a kontrola pronajatého majetku, 
ke kterému má PKÚ, s. p. právo hospodařit. 

• Byly likvidovány nepovolené skládky, které byly založeny cizími subjekty. 

• Pravidelně byla prováděna údržba zeleně na pozemcích státu, ke kterým má PKÚ,  
s. p. právo hospodařit. 

• 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 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. 
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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 Hodonín 

• V roce 2020 pokračovala realizace projektů likvidace SEZ v území sektoru VIII - mimo 

CHOPAV. Pokračovala realizace Projektu Sektor VIII etapa I a II, zahájena byla realizace 

Projektu Sektor VIII etapa III. Po uzavření dohod o vstupu na soukromé pozemky, spočívaly 

práce v terénu v položení dočasných panelových komunikací a ploch pro vrtnou soupravu. 

Dále byly prováděny relikvidace jednotlivých sond pomocí vrtné soupravy. U sond, v jejichž 

okolí byl projektován sanační zásah, byly odtěženy nadlimitně kontaminované zeminy, 

které byly nahrazeny novou nezávadnou zeminou a byly odčerpány kontaminací zasažené 

podzemní vody. Po provedení prací daných projektem byly pozemky zrekultivovány  

a protokolárně vráceny zpět k užívání. Práce byly realizovány v součinnosti s dotčenými 

subjekty, orgány a institucemi.  

• Úspěšně byla dokončena nápravná opatření v přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera. 

Byl odstraněn relikt po bývalé těžbě ropy, který působil znečištění, byly odtěženy 

kontaminované okolní zeminy, ve vzniklém sanačním výkopu byla odstraněna fáze 

na hladině podzemní vody. Účinnost sanačního zásahu byla kontrolována instalovanými 

monitorovací vrty. Výsledky laboratorních analýz prokázaly pozitivní účinek vhodně zvolené 

metody sanace. 

• V rámci geologicko-průzkumných prací v terénu ve vlastní režii PKÚ, s. p. byly odvrtávány 

průzkumné vrty v okolí jednotlivých SEZ do hl. 3 m p. t. a odebírány vzorky zemin  

a podzemní vody. Vzorky byly předány k analýzám do akreditované laboratoře, výsledky 

byly interpretovány do sanačních projektů, zpracovaných ve vlastní režii PKÚ, s. p. 

• Současně byl ve vlastní režii PKÚ, s. p. průběžně vyhodnocován technický stav dalších 

sond z oblasti mimo CHOPAV. Pro skupinu nejrizikovějších sond ohrožujících životní 

prostředí byly zpracovávány projekty relikvidací. 

• Byl zahájen ověřovací monitoring provedených nápravných opatření pro ověření účelnosti 

sanačního zásahu v lokalitách sektorů I - VII CHOPAV v okolí jednotlivých SEZ, a to 

odběrem vzorků podzemní vody a měřením úniku metanu vysoce specializovaným 

přístrojem. 

 

Práce na realizaci akcí jsou zajišťovány dodavatelsky na základě výběrových řízení. 

Původcem odpadů vzniklých při realizaci prací se stává na základě uzavřených smluv 

zhotovitel se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění.  

Původcem odpadu vzniklého při činnostech v rámci geologicko-průzkumných prací ve vlastní 

režii je PKÚ, s. p. Odpad je předáván na biodegradační plochu v Ladné a jsou plněny veškeré 

povinnosti původce z toho plynoucí.  

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. (nájemcem) a p. Markem Žákem (pronajímatelem). Na základě této 
smlouvy zajišťuje zneškodnění SKO a vytříděných složek pronajímatel. 
 
Lokalita VUD        
V rámci činnosti střediska pokračovaly mj. práce na zabezpečení stavu opuštěných důlních 
děl ať už v gesci PKÚ nebo i v gesci MŽP, 
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Nedílnou součástí střediska je ZBZS Odolov, která zajišťuje speciální práce pro PKÚ, podílí 
se na výše uvedených pracích v rámci zabezpečení opuštěných důlních děl a částečně 
provádí i speciální práce v komerčním režimu. Při provozování zdravotnické dopravní služby 
se velmi aktivně zapojila do pomoci při zvládání pandemie COVID 19. 
 
Nejdůležitějším počinem střediska v uplynulém roce, (pochopitelně v úzké spolupráci 
s příslušnými odbory PKÚ), byla bezesporu ta skutečnost, že se po dlouhých dvanácti letech 
podařil uskutečnit převod části majetku PKÚ, na kterém byl dříve provozován hlubinný důl 
Kateřina na obec Radvanice. V dotčeném území probíhala prakticky hned po ukončení těžby 
v roce 1994 až do roku 2006 nákladná sanace a rozsáhlá rekultivace pozemků hořícího odvalu 
dolu Kateřina, včetně následné pěstební péče, která byla ukončena až v roce 2017.  
 
Obec Radvanice vyjádřila zájem o tyto prostory a v roce 2008 podala žádost o bezúplatný 
převod movitých a nemovitých věcí areálu dolu Kateřina. Po složitých jednáních a splnění 
všech vnějších podmínek spojených s převodem, byla všechna úskalí překonána, a po 
příslušném Usnesení vlády ČR došlo na jaře roku 2020 k uzavření smlouvy o převodu  
a majetek byl předán.  
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Významné události roku 2020 
 
Změna na pozici ředitele státního podniku 
 
Novým ředitelem státního podniku Palivový kombinát Ústí se 1. ledna 2020 stal Ing. Walter 
Fiedler. Nahradil tak předchozího ředitele podniku, Ing. Petra Lence, který pracoval v PKÚ, 
s. p. od roku 1992. 
 

 
 
 
 
Projekt „Zelená firma“ 
Palivový kombinát Ústí, s. p. na základě smlouvy se společností REMA Systém, a. s., která je 
provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení ve smyslu 
zákona o odpadech, se i v roce 2020 zapojil do projektu „Zelená firma“. 
 
V souvislosti se zřízením místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů  ve smyslu 
zákona o odpadech, získal Palivový kombinát Ústí, s. p. od společnosti ECOBAT s. r. o. 
„Osvědčení o přínosu pro životní prostředí“. 
 

 
 
Podpis významné smlouvy o dílo 
 
Koncem roku 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci Sektor VIII etapa III, které bylo 
završeno v březnu 2020 podpisem smlouvy o dílo. V tomto projektu, jehož realizace bude 
probíhat až do listopadu 2024, bude řešeno celkem 49 starých ekologických zátěží (SEZ) po 
průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. Z tohoto počtu je určeno 44 sond  
k relikvidaci. V okolí 8 SEZ bude proveden sanační zásah spočívající v odtěžení nadlimitně 
kontaminovaných zemin, případně v odčerpání kontaminované vody. Celková cena dosáhne 
téměř 570 mil. Kč.  
 
Pro ověření účelnosti sanačního zásahu v lokalitách sektorů I – VII CHOPAV bylo v r. 2020 
zahájeno provádění ověřovacího monitoringu ve vlastní režii PKÚ, s. p., který spočívá  
v ověření bezpečného utěsnění relikvidovaných sond – odběr vzorků podzemní vody  
a rovněž měření úniku metanu vysoce specializovaným přístrojem. V roce 2020 byly 
provedeny práce v úhrnné hodnotě 147 952 tis. Kč. 
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Konference Krajina po těžbě 
 
11. března 2020 prezentoval ředitel státního podniku Ing. Walter Fiedler veřejnosti záměry 
PKÚ, s. p. v oblasti budoucího směřování projektu jezera Milada, a to v odborné části 
mezinárodní konference Krajina po těžbě, kterou hostil veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem. 
V úvodním bloku konference měli účastníci možnost získat informace o dosavadním průběhu 
projektu jezera Milada, ale zejména o dalším vývoji tohoto veřejností velmi sledovaného 
prostoru. Následovala panelová diskuse: u jednoho stolu se sešli plánovači, architekti, 
představitelé samospráv, zástupci akademické sféry a současný i bývalý ředitel PKÚ, s. p. 
Odborný den konference poskytl náhledy do tématu obnovy krajiny ve všech měřítkách  
a z pohledu různých profesí. Bylo představeno několik příkladů úspěšných projektů z České 
republiky i zahraničí 
 
Změna ve složení Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik 
 
Dopisem č. j. MPO 8365/20/21100/01000 ze dne 13. března 2020 byl na základě rozhodnutí 
ministra, vedoucím oddělení zakladatelských činností a majetkových účastí, Ing. Jaroslavem 
Kubovicem, k 5. březnu 2020 odvolán z funkce člena Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, 
státní podnik Ing. Pavel Loprais a s účinností od 6. března 2020 byla do funkce člena Dozorčí 
rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik jmenována Ing. Pavlína Janíková, Ph.D. 
 
Dopisem č. j. MPO 24529/20/21100/01000 ze dne 24. března 2020 byl na základě rozhodnutí 
ministra, vedoucím oddělení zakladatelských činností a majetkových účastí, Ing. Jaroslavem 
Kubovicem, k 31. březnu 2020 odvolán z funkce člena Dozorčí rady Palivového kombinátu 
Ústí, státní podnik Ing. Milan Adámek a s účinností od 1. dubna 2020 byl do funkce člena 
Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik jmenován Ing. Radek Musílek. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že na 219 zasedání Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, státní 
podnik (28. dubna 2020) žádný z členů dozorčí rady nezastával funkci předsedy dozorčí rady, 
zvolila ze svých členů na svém zasedání předsedu dozorčí rady, v souladu s Jednacím řádem 
Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, schváleným Ministerstvem průmyslu  
a obchodu dopisem č. j. MPO 36542/2019 ze dne 13. května 2019. Předsedou byl zvolen Ing. 
Vladimír Šanda. 
 
Podpis rámcové smlouvy s MŽP 
 
V březnu 2020 došlo k podpisu rámcové smlouvy na zajišťování nebo likvidaci starých  
a opuštěných průzkumných důlních děl, uzavřené mezi Ministerstvem životního prostředí  
a PKÚ, s. p. jako vedoucím společníkem společnosti „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 
1“. Platnost smlouvy jsou čtyři roky ode dne účinnosti, tedy až do března 2024. Likvidace 
starých důlních děl bude významnou náplní činnosti pro zaměstnance ZBZS Libušín i ZBZS 
Odolov. 
 
Oddělení lidských zdrojů PKÚ, s. p.  
 
Činnosti oddělení lidských zdrojů byly v podstatě po celý rok 2020 zásadně ovlivněny 
celosvětovou pandemií způsobenou novým onemocněním Covid19. Tato situace silně zasáhla 
do dříve nastavených aktivit v oblasti personálního marketing. týkalo se to jak aktivní 
spolupráce se školami v našich regionech působnosti, prezentace podniku na akcích typu 
veletrh práce, tak zejména oblasti vzdělávání. Celý soubor naplánovaných aktivit souvisejících 
s rozvojem zaměstnanců a prezentacemi podniku musel být zásadně přepracován a tam, kde 
to situace umožnovala se realizovalo např. vzdělávání formou on-line webinářů.  
Pandemie byla pro nás i novou výzvou v oblasti konání výběrových řízení bezkontaktními 
metodami, on-line nebo telefonické konferenční pohovory. 
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Došlo a stále dochází v celém podniku ke změnám v organizaci práce a řízení, kdy se 
nahrazuje dříve běžný fyzický kontakt on-line formou. Pro řadu profesí se zavedl výkon práce 
mimo stále pracoviště tzv. home office.       
 
Pandemie má vliv i na významný růst objemu činností a kreativitu personalistů a mzdových 
účetních. Zavedla se celá řada nových kompenzací a náhrad pro zaměstnance a s tím 
související zásadní legislativní změny (zavedení e-neschopenek, akční změny v karanténách, 
ošetřovném, příplatkům k neschopenkám a karanténám, zkracování a zase prodlužování 
karantén aj.).       
 
Organizační změny na PKÚ, s. p. 
 
V rámci zkvalitnění řízení podniku došlo od 1. 7. 2020 k organizačním změnám, kdy byl mj. 
zřízen centrální odbor nákupu, který nově spadá do úseku ředitele podniku. 
 
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 Jiřím Novotným.  
 
V závěru roku 2019 bylo zahájeno nové kolektivní vyjednávání na rok 2020. Ředitel státního 
podniku Ing. Petr Lenc a zástupce odborových organizací František Frolík podepsali 18. 12. 
2019 na podnikovém ředitelství v Chlumci Kolektivní smlouvu na rok 2020.   
 
V prosinci roku 2020 probíhalo nové kolektivní vyjednávání na rok 2021. Ředitel státního 
podniku Ing. Walter Fiedler a zástupce odborových organizací František Frolík podepsali 29. 
12. 2020 na podnikovém ředitelství v Chlumci Kolektivní smlouvu na rok 2021.  
 
Účetní konsolidace státu 
 
V souladu s vyhláškou č. 312/2004 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou 
republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, byl státní podnik 
Palivový kombinát Ústí zařazen mezi významné ekonomické subjekty a následně zahrnut do 
konsolidačních celků státu. Mezi konsolidačními celky státu je Palivový kombinát Ústí, s. p. od 
roku 2016. 
 
Schválení strategického plánu PKÚ, s. p. 
 
Dne 18. prosince 2019 byl dopisem MPO č. j. 93842/2019 schválen strategický plán 
Palivového kombinátu Ústí, s. p. na období následujících 5 let. Aktualizovaný technický  
a sociální projekt likvidace č. 90, pro lokalitu Chabařovice, lokalitu Kohinoor, lokalitu Kladenské 
doly, lokalitu Východočeské uhelné doly, lokalitu Hodonín a lokalitu Doly a úpravny Komořany 
pro období let 2020 – 2024. 
 
Elektromobily 

Nové elektromobily již pracují na březích jezera Milada i Most. Státní podnik Palivový kombinát 
Ústí koupil dvě vozidla s elektrickým pohonem od českého výrobce TPC Industry, vítěze 
výběrového řízení. Cílem zavedení ekologických vozidel do provozu státního podniku bylo 
snížení provozních nákladů společnosti a značné snížení dopadu na životní prostředí. 
Elektromobily jsou využity pro práci na rozsáhlých územích kolem obou rekultivovaných jezer 
a nebudou rušit návštěvníky při jejich odpočinku. 
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Biotechnologického systému pro čištění důlních vod 
 
V Mariánských Radčicích u Mostu byl slavnostně zahájen provoz Biotechnologického systému 
pro čištění důlních vod. Palivový kombinát Ústí, státní podnik uvedl do provozu unikátní 
čistírnu, jejímž cílem je zajistit stabilní nízkonákladový způsob čištění důlních vod s využitím 
fyzikálně-chemických a biologických procesů, které se běžně vyskytují v přírodních 
mokřadních ekosystémech. 

 
 
PKÚ s. p. zajišťuje čerpání a čištění důlních vod v této lokalitě již od roku 2004 v rámci nutného 
odvodňování Mostecké pánve. Biotechnologický systém byl vybudován společností Eurovia 
CS, a. s. ve spolupráci se společností Herkul a. s. Jedná se o unikátní řešení čerpání a čištění 
důlních vod, které se skládá ze sedmi nádrží – 6 je usazovacích a čistících a sedmá nádrž je 
stabilizační a dočišťovací. Stavba trvala více než rok a byla hrazena z Programu určeného na 
odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (tzv. 15 ekomiliard). Tato stavba byla velkou 
technologickou a technickou výzvou.  

 
 
 
 

https://www.pku.cz/images/article/full/530/elektromobil%20Most.jpg
https://www.pku.cz/images/article/full/530/elektromobil%20Most2.jpg
https://www.pku.cz/images/article/full/474/1-cistirna.jpg
https://www.pku.cz/images/article/full/474/2-cistirna.jpg
https://www.pku.cz/images/article/full/474/3-st%C5%99%C3%ADh%C3%A1me.jpg
https://www.pku.cz/images/article/full/474/5-eurovia-PKu-hejtman.jpg
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Významné události, které nastaly po rozvahovém 
dni do doby schválení účetní závěrky 
zakladatelem 
 
Organizační změny na PKÚ, s. p. 

Organizační změnou, která nastala od 1. 1. 2021, bylo zřízení střediska Chabařovice, a tím 

došlo k narovnání a zefektivnění systému řízení podniku a jejich středisek (lokalit). 

Odborová organizace 
 
V prosinci roku 2020 probíhalo nové kolektivní vyjednávání na rok 2021. Ředitel státního 
podniku Ing. Walter Fiedler a zástupce odborových organizací František Frolík podepsali 29. 
12. 2020 na podnikovém ředitelství v Chlumci Kolektivní smlouvu na rok 2021.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v době podpisu kolektivní smlouvy na rok 2021 nebyl vyjasněna 
problematika tzv. stravenkového paušálu byla tato problematika zahrnuta do Dodatku č. 1 KS 
na rok 2021, který byl podepsán 15. 1. 2021. 
  
Memorandum o partnerství a spolupráci  
 
Dne 13. 4. 2021 bylo podepsáno Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji a výstavbě 
OZE v ČR mezi smluvními stranami Palivovým kombinátem Ústí, s. p. a společností ČEZ a.s., 
ve kterém obě strany memoranda deklarují svůj zájem na vzájemně výhodné spolupráci při 
výstavbě a rozvoji OZE v České republice a zájmu přispět tak k naplnění Vnitrostátního plánu 
České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který byl zpracován na základě požadavku 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu. 
 
Majetkoprávní vypořádání souboru nemovitého majetku  
 
Na základě projednání Vládou České republiky udělil zakladatel dopisem ze dne 8. 4. 2021 
souhlas s bezúplatným převodem trvale nepotřebného majetku státu, a to souboru pozemků 
v k. ú. Chomutov I a Droužkovice, do vlastnictví statutárního města Chomutov. Předmětné 
pozemky se nacházejí na území tzv. „Ochranného pilíře důlních staveb“ bývalého hlubinného 
dolu Jan Žižka (tzv. areál „Pražské pole“). Tato dlouhodobě připravovaná majetková 
transakce, společně s již schváleným úplatným převodem pozemků charakteru vodní plochy 
v tomto území bude dokončena v průběhu roku 2021.  
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Pohled na JM z věže hradu Hněvín
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Výstavba nového skleníku - důlní škoda -
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Nalezené odkopané ústí sondy - ustřelená 
pažnice - uvnitř ropa
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Seznam použitých zkratek 
 
a. s. Akciová společnost 
ATSPL Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace 
AZRP Akce zajišťující rozvoj podniku 
BP Bezpečnostní předpisy 
č.  Číslo 
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 
HDD Hlavní důlní dílo 
HOD Lokalita Hodonín 
HSR – ÚK Hospodářská a sociální rada  Ústeckého kraje 
HZ Horní zákon 
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 
OP ŽP Operační program životní prostředí 
PF ČR Pozemkový fond České republiky 
PKÚ, s. p. Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
PP Provozní práce 
PTZ Podzemní těsnící stěna         
PZF Péče o základní fondy 
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RN Rozpočtové náklady 
RP ZNHČ Roční plán ZNHČ  
ŘSP Ředitelství státního podniku 
Sb. Sbírka 
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 
ÚD Úhradová dotace 
ÚD bez PO  Úhradová dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 
ÚD v PO Úhradová dotace v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 
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 
ZD Zadávací dokumentace  
ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti 
ZPH Zvláštní příspěvek horníků 
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1. Obecné údaje 

1.1. Založení a charakteristika státního podniku 
 
Název Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
 
Sídlo Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39, Chlumec 
 
Právní forma státní podnik 
 
Zakladatel  Česká republika – organizační složka státu Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. 
 

 

Datum vzniku 
 
Státní podnik byl založen rozhodnutím č. 144/1990 ministerstva hospodářství ČSFR ze dne 
17. 12. 1990, č. j. 1642/401, k 1. lednu 1991, a je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném 
u Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl AXVIII, vložka 433. 
 

 

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, a to i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty 

−      správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu 

−      výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik  
     Palivový kombinát Ústí právo hospodařit a u kterých bylo v souladu se zákonem 
     č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění  
     pozdějších předpisů, příslušným orgánem státní správy lesů rozhodnuto jejich zařazení  
     do kategorie lesů ochranných anebo do kategorie lesů zvláštního určení 

 

Předmět podnikání 
 

−      distribuce elektřiny 

−      výroba tepelné energie 

−      rozvod tepelné energie 

−      revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvihacích při hornické činnosti 
     a činnosti prováděné hornickým způsobem 



                                      Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
                                     Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
 

  

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2020 4 

 
 

−      revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti 
     a činnosti prováděné hornickým způsobem 

−      zednictví 

−      výkon zeměměřičských činností 

−      hornická činnost ve smyslu ust. § 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, ve znění  
     pozdějších předpisů:  
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 prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a), c), d), 
       e), f), h), a i) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
       správě, ve znění pozdějších předpisů: 
a)   dobývání ložisek nevyhrazených 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 
e)   zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

  přemisťuje 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 č. 1 - 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 
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1.2.   Představenstvo a dozorčí rada státního podniku 
 

 
Funkce Jméno 

Statutární orgán ředitel podniku Ing. Walter Fiedler 

první zástupce Ing. Petra Šilhánová 

  druhý zástupce Ing. Petr Kubiš 

    

Dozorčí orgán předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Šanda 

místopředseda dozorčí rady Ing. Igor Němec 

  člen dozorčí rady Ing. Radek Musílek 

člen dozorčí rady Ing. Stanislav Beneš 

 člen dozorčí rady Mgr. Martin Dvořák 

 člen dozorčí rady Ing. Pavlína Janíková 
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    Organizační uspořádání státního podniku Palivový kombinát Ústí k 31. 12. 2020 
 

 

Palivový kombinát Ústí s. p. 
Podnikové ředitelství

ředitel podniku

Úsek ředitele

ORG, sekretariát ředitele

Tiskové oddělení

Oddělení právní

Odbor nákupu

Oddělení vnitřní kontroly a 
interního auditu

Personálně-ekonomická 
náměstkyně ředitele

Odbor 
ekonomiky

Oddělení lidských 
zdrojů

Oddělení sociální centrum

Náměstek ředitele Úseku 
ZNHČ

Zástupce náměstka ředitele

Odbor tech. a revi. činností

ZBZS Libušín

Odbor ZNHČ

Středisko Hodonín

Náměstek ředitele Úseku 
NŘP

Zástupce náměstka
ředitele

Oddělení správy 
majetku

Oddělení centrální evidence 
dat

Oddělení energetiky a 
provozní údržby 

Oddělení 
autodopravy

Oddělení 
informačních 

a řídícíh systémů

Středisko DÚK

Oddělení strážní služby a 
úklidu

Úsek námě. ředitele pro 
strategii a rozvoj

Oddělení strat. plánování a 
analýz

Oddělení podpory projektů

Oddělení rozvoje 
a inovací
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2.    Používané účetní metody a jejich případné změny oproti 
minulým účetním obdobím. 
 

2.1. Použité účetní metody 
 

Účetnictví státního podniku je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými 

účetními standardy pro podnikatele v platném znění.  

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 

cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 

a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

Účetní závěrka státního podniku je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2020 za kalendářní rok 2020.  

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno 

jinak.  

 

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek  
 

Hmotným majetkem nebo také dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen DHM) se rozumí 

samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, se samostatným technicko-ekonomickým 

určením, jejichž vstupní cena je k datu účetní závěrky vyšší než 40 tis. Kč bez DPH a jejichž provozně-

technická funkce je delší než 1 rok, a dále také nemovitý majetek (pozemky, budovy a stavby). 

Hmotným majetkem nejsou zásoby. Podrobná specifikace tohoto majetku je v interním předpisu 

organizace. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 

pořízení, náklady na dopravu, případně clo a jiné náklady související s jeho pořízením. 

Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje přímými náklady (zejména osobní 

náklady, materiál a nakupované externí služby) a dalšími přímo souvisejícími přiřaditelnými náklady 

(např. náklady na mechanizaci). 

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace (více bod 2.14.). 

Náklady na technické zhodnocení, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 

částku 40 tis. Kč, zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Opravy a údržba se účtují 

do nákladů. 
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Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je 

účetně odpisována po dobu odhadované životnosti majetku. Odpisový plán je v průběhu používání 

dlouhodobého hmotného majetku každý rok, v rámci sestavování účetní závěrky, aktualizován na 

základě předpokládané doby jeho použitelnosti. 

 

Odpisový plán DHM  Počet let 

Budovy  30-50 

Stavby  10-40 

Stroje  8-20 

Přístroje 7-15 

Kancelářské stroje a počítače 5-8 

Motorová vozidla (osobní automobily) 8-10 

Motorová vozidla pro nákladní dopravu 9-14 

 

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní 

zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány výsledkově ve výkazu zisku a ztráty. 

 

Oceňovací rozdíl 
 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku, který představoval rozdíl mezi oceněním nabytého majetku 

a jeho převodem za úplatu, byl stanoven na základě Smlouvy o prodeji části podniku střediska Kladno 

a střediska Kohinoor a byl rovnoměrně odepisován do výnosů po dobu 180 měsíců od nabytí majetku 

části podniku, od 1. 1. 2004. K 31. 12. 2018 byl oceňovací rozdíl zcela odepsán. 

  

2.3. Dlouhodobý nehmotný majetek  

 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná 

práva a software, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než 60 tis. Kč 

v jednotlivém případě. 

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, které u jednotlivého majetku 

přesáhnou hodnotu 40 000 Kč za účetní období, zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se 

účtují do nákladů. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován po dobu jeho životnosti. Účetní odpisy jsou vypočteny na 

základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je 
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v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku pravidelně aktualizován, a to na základě 

roční inventarizace, dle očekávané doby životnosti. 

DNM Počet let 

Software 4-8 

 

 

2.4. Krátkodobý finanční majetek 
 

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry s dobou splatnosti kratší než 1 rok, pořízené s úmyslem 

držet je do splatnosti. Jedná se o směnky se splatností nebo zbývající dobou splatnosti do 1 roku 

a předem známým úrokovým výnosem. Dále jsou do krátkodobého finančního majetku řazeny 

dluhopisy a podílové listy určené k obchodování. Všechny tyto cenné papíry byly nakoupeny za účelem 

zhodnocení dočasně volných finančních prostředků, formou konzervativní strategie a s využitím 

garance výnosu, na základě Smlouvy o obhospodařování portfolia, uzavřené s bankou J&T Banka, a.s. 

Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé 

náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. 

K rozvahovému dni se cenné papíry do splatnosti s pevným úrokovým výnosem oceňují podle § 27 

odst. 1 písm. a) a § 27 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pořizovací cenou zvýšenou nebo 

sníženou o úrokové výnosy a náklady. Cenné papíry určené k obchodování se oceňují k rozvahovému 

dni reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Reálná hodnota 

je stanovena jako tržní hodnota zjišťovaná k rozvahovému dni. 

 

 

2. 5. Majetek neuvedený v rozvaze 
 

V rozvaze státního podniku není uveden majetek, který byl pořízen z dotace, dále drobný dlouhodobý 

hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000,- Kč v jednotlivém případě a drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000,- Kč v jednotlivém případě. Veškerý majetek 

neuvedený v rozvaze je veden v podrozvahové evidenci. 

 

2. 6. Deriváty 
 

Státní podnik vykazuje k datu účetní závěrky jako součást portfolia cenných papírů zajišťovací derivát 

Swap. Jedná se o nástroj sloužící k zajištění měnového rizika, jehož princip spočívá v nákupu měny 

a jejímu následnému prodeji v předem určeném datu v budoucnosti, za předem určený kurz, čímž se 

eliminuje měnové riziko rovnající se nejistému směnnému kurzu v budoucnosti. Vypořádání obchodu 



                                      Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
                                     Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
 

  

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2020 10 

 
 

proběhne forwardovou valutou. Správce portfolia využil tohoto měnového zajištění k nákupu 

dluhopisu v Eurech, v účetnictví státního podniku přepočítávaných na CZK. V průběhu běžného roku je 

tento typ derivátu sledován na podrozvahových účtech, k datu účetní závěrky je oceněn reálnou 

hodnotou a je o něm účtováno výsledkově. 

 

2.7. Zásoby 

 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob je rozdělena 

v analytické evidenci na cenu pořízení a náklady s pořízením související - zejména poštovné, dopravné. 

Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob, se do 

pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.  

Nedokončená výroba je oceňována přímými náklady. 

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu). 

 

2.8. Pohledávky 
 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné 

položky k pochybným a nedobytným částkám.  

 

2.9. Způsob tvorby opravných položek 
 

Způsob tvorby opravných položek k DHM 

Opravné položky se tvoří k dlouhodobému hmotnému majetku, jehož skutečná hodnota je nižší, než je 

jeho účetní zůstatková cena zjištěná na základě inventarizace před opravnými položkami.  K datu účetní 

závěrky je tedy tento majetek stále veden v rozvaze jako aktivum, tvorbou opravné položky je ale 

dočasně snížena jeho hodnota. 

Způsob tvorby opravných položek pohledávkám 

Opravné položky k pochybným a nedobytným částkám jsou tvořeny na základě analýzy jednotlivých 

pohledávek z hlediska stavu soudního řízení, ekonomického stavu dlužníka a právního stanoviska. 

Zákonné OP k pohledávkám se tvoří v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách dle § 8a a §8c 

a jsou daňově uznatelné.   
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Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám je stanovena vnitřní směrnicí, a to opatřením 

ředitele podniku č. 22/18 – Pravidla péče o pohledávky tak, že k  pohledávkám po splatnosti delší než 

1 rok se tvoří 100% účetní opravná položka. 

 

2.10. Závazky 
 

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

 

2.11. Rezervy 
 

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována 

a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá 

jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K 31. 12. 2020 eviduje státní podnik rezervu na úroky z 

platebního výměru Finančního úřadu Ústí nad Labem a rezervu na mzdové náklady – roční odměny.  

 

2.12. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 
 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky, 

platným ke dni uskutečnění účetního případu.  

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke 

kterému je účetní závěrka sestavena. 

 

2.13. Daně 
 

2.13.1. Splatná daň 
 

Vedení státního podniku zaúčtovalo daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho 

porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky 

a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. 

S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně 

orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce státního podniku se může 

změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. 
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2.13.2. Odložená daň 
 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.  Účetní 

hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, 

v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo 

možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou 

případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související 

odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. 

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto 

hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím 

daňovým závazkům.  

 

2.14. Dotace 
 

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti 

s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo 

hmotného majetku a technického zhodnocení snižují jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady.  

 

Dotace se účtují v okamžiku nezpochybnitelného nároku na jejich přijetí, a to dle interpretace NÚR 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace a dle interpretace I–22 Dotace v cizích 

měnách. K datu sestavení účetní závěrky jsou všechny dotace se státním rozpočtem finančně 

vypořádané.  

Hlavním poskytovatelem dotací, a to jak investičních, tak neinvestičních, je státní rozpočet, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dalším poskytovatelem dotací je Evropská unie. 

 

2.15. Výnosy a náklady 
 

Výnosy a náklady jsou zaúčtovány do období, s nímž časové a věcně souvisejí.  

Výnosy plynoucí z titulu přijatých náhrad za věcná břemena zatěžující pozemky státního podniku, která 

byla smluvně sjednána na dobu neurčitou, jsou časově rozlišovány po dobu 5 let. 

Výnosy z nájmů se účtují měsíčně, na základě vystavených faktur vyplývajících z uzavřených nájemních 

smluv. 
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2.16. Použití odhadů 
 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají 

vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů 

a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 

všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné 

hodnoty se v budoucnu mohou od těchto odhadů odlišovat.  

 

2.17. Přehled o peněžních tocích  
 

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní toky z provozních, investičních 
nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.  
 
  



                                      Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
                                     Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
 

  

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2020 14 

 
 

 

Seznam zkratek použitých v doplňujících údajích: 
 

AZRP -  Akce zajišťující rozvoj podniku 

BZS -   Báňská záchranná služba 

CP -       Cenné papíry 

JCH -     Jezero Chabařovice 

ÚD -   Úhradová dotace 

EU -       Evropská unie 

FKSP -   Fond kulturních a sociálních potřeb 

IZS -      Integrovaný záchranný systém 

KŘÚ -    Komplexní řešení území 

MPO -  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

MSZN - Mandatorní sociálně zdravotní náklady 

OPŽP - Operační program životního prostředí 

OP -      Opravné položky 

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

RP ZNHČ- Roční program zahlazování následků hornické činnosti 
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3. Doplňující údaje 

 

3.1. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný 
 

Vývoj majetkových účtů za rok 2020 je uveden v samostatné příloze č. 1. 

 

3.1.1 Přijaté dotace na investiční účely  
 

V roce 2020 tvořily přijaté dotace na investiční účely částku 44 000 tis. Kč (2019 - 60 306 tis. Kč). Mezi 

nejvýznamnější položky dotačních akcí patří v roce 2020 akce A864 Přeložka modlanského potoka 

– úprava koryta (lokalita Chabařovice) ve výši 25 000 tis. Kč a akce A621 Úpravy komunikační sítě JCH 

pro potřeby IZS (lokalita Chabařovice) ve výši 15 000 tis. Kč.  

 

 Přijaté investiční dotace 2020 2019 

Přijaté dotace na investiční účely - státní rozpočet 44 000 32 000 

Ostatní dotace - celkem 0 28 306 

 (údaje v tis. Kč) 

 

3.1.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
 

V položce rozvahy B. II. 5. 2.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou vykazovány investiční 

akce, které nebyly k datu účetní závěrky dokončeny. Celková hodnota nedokončeného DHM k datu 

31. 12. 2020 činí 211 021 tis. Kč (k 31. 12. 2019 – 156 415 tis. Kč.) Mezi nejvýznamnější nedokončené 

investiční akce patří:  

Biotechnologický systém čištění důlních vod – hodnota 83 484 tis. Kč, z toho 81 831 tis. Kč hrazeno 

z prostředků MF. Následuje roční zkušební provoz, na jehož základě bude udělen kolaudační souhlas. 

Poté bude majetek zařazen do užívání.  

Propojení hydrobariéry S a J křížení - 44 232 tis. Kč. Termín dokončení stavby a následné kolaudace 

je plánovaný na rok 2021 (nedokončený geometrický plán z důvodu prozatím nevyřešených 

majetkoprávních vztahů se Statutárním městem Most). 

Doplnění drenážního systému PTS (podzemní těsnící stěny) – 20 738 tis Kč - termín kolaudace stavby 

je plánovaný v průběhu roku 2021 (nedokončený geometrický plán z důvodu prozatím nevyřešených 

majetkoprávních vztahů se Statutárním městem Most). 
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3.2. Oceňovací rozdíl k nabytému dlouhodobému majetku 
 

Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku byl k 31. 12. 2018 zcela odepsán. 

 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

Středisko Zaúčtovaný oceňovací rozdíl 
k nabytému majetku 

Oprávky k oceňovacímu rozdílu 
k nabytému majetku 

Kladenské doly 204 693 204 693 

Kohinoor 102 916 102 916 

Celkem 307 609 307 609 

 (údaje v tis. Kč) 

3.3. Majetek neuvedený v rozvaze  
 

Majetek vedený v podrozvahové evidenci je oceněn pořizovací cenou, která není snížena dotací. Jedná 

se o majetek pořízený ze 100% z dotace. 

 

Majetek neuvedený v rozvaze 2020 2019 

Dlouhodobý majetek pořízený ze 100% dotace 480 973 426 012 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - evidence 55 970 53 602 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidence 1 626 1 703 

 (údaje v tis. Kč) 

3.4. Krátkodobé pohledávky  
 

Pohledávky z obchodních vztahů činí k datu účetní závěrky 15 886 tis. Kč (v roce 2019 – 15 677 tis. Kč). 

Opravné položky k pohledávkám činí 1 024 tis. Kč (v roce 2019 – 1 008 tis. Kč).  

Státní podnik nevykazuje pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let. 

Krátkodobé poskytnuté zálohy činí 10 578 tis. Kč, z toho 10 300 tis. Kč jsou pohledávky z titulu zálohy 

za společností v konkurzu. K této záloze byla vytvořena 100% opravná položka ve výši 10 300 tis. Kč. 

Krátkodobé daňové pohledávky činí 731 tis. Kč a tvoří je položky DPH na vstupu, které budou zúčtovány 

v lednu 2021.   

Rozhodující položkou jiných krátkodobých pohledávek je pohledávka ze zajišťovací derivátové operace 

Swap – měnového zajištění portfolia cenných papírů, která má k rozvahovému dni hodnotu 584 tis. Kč. 
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3.5. Krátkodobý finanční majetek 
 

Složení krátkodobého finančního majetku v rámci portfolia cenných papírů, jehož hodnota odpovídá 

řádku C. III. 2. Rozvahy. 

 

 2020 2019 

Cenné papíry určené k obchodování - dluhopisy, podílové 
listy 

314 127 376 788 

pořizovací cena 310 826 364 923 

přecenění reálnou hodnotou k rozvahovému dni 3 301 11 865 

Cenné papíry držené do splatnosti – směnky 244 344 249 977 

pořizovací cena 240 003 246 867 

výnosové úroky k rozvahovému dni  4 341 3 110 

Krátkodobý finanční majetek celkem 558 471 626 765 

                       (údaje v tis. Kč) 

 Peněžní prostředky 2020 2019 
 

Pokladna 406 327 

Ceniny 22 14 

Peněžní prostředky v pokladně - celkem 428 341 

Běžné účty 301 119 154 384 

Peníze na cestě – výplata úrokového výnosu dluhopisu 1 283 1 283 

Peněžní prostředky na účtech - celkem 302 402  155 667 

                    (údaje v tis. Kč) 

3.6. Časové rozlišení aktivní 

 

Významné částky účtů nákladů příštích období k 31. 12. 2020 jsou tvořeny těmito položkami: Pojištění 

majetku ve výši 598 tis. Kč, povinné a havarijní pojištění ve výši 332 tis. Kč a pojištění plavidel ve výši 

126 tis. Kč. Dále pak např. poplatkem za servis a podporu IS DMS 21 ve výši 330 tis Kč a platbou za 

licence Kaspersky na období roků 2021 - 2022 ve výši 131 tis. Kč  

Nejvýznamnější částkou příjmů příštích období jsou plnění hrazená v roce 2020 zálohově, která budou 

v roce 2021 vyúčtována společnosti Severočeské doly, a.s., a to ve výši skutečně vynaložených nákladů 

na provoz zařízení MR1, a to v částce 8 215 tis. Kč. 
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Časové rozlišení aktivní 2020  2019 

Náklady příštích období 2 972 2 511 

Příjmy příštích období 8 268 22 151 

Časové rozlišení aktiv – celkem  11 240 24 662 

               (údaje v tis. Kč) 

3.7. Vlastní kapitál 

 

Hospodářským výsledkem roku 2020 je zisk ve výši 29 153 tis. Kč. Rozdělení zisku roku 2020 je 

navrhováno následovně: částka ve výši odpovídající 2% nákladů zaúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy 

a odměny za pracovní pohotovost roku 2020 bude přidělena na účet FKSP, zbylá část zisku bude 

zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let. 

Hospodářský výsledek roku 2019, kterým byl zisk ve výši 6 901 tis. Kč, byl na základě rozhodnutí 

zakladatele rozdělen následovně: částka ve výši 2 920 tis. Kč byla přidělena na účet FKSP a částka 3 981 

tis. Kč byla zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let. 

 

3.7.1. Změny vlastního kapitálu 
 

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatné příloze. 

3.8. Rezervy 
 

Zaúčtované rezervy státního podniku k datu účetní závěrky ve výši 1 520 tis. Kč jsou tvořeny těmito 

položkami: Rezerva na penále z platebního výměru Finančního úřadu Ústí nad Labem ve výši 728 tis. 

Kč a rezerva na mzdové náklady (roční odměny) ve výši 792 tis. Kč. 

 

3.9. Odložená daň z příjmů  
 

Odložená daň k 31. 12. 2020 Daňová zůstatková 
hodnota 

Účetní zůstatková 
hodnota 

Rozdíl 

Dlouhodobý majetek 396 935 441 692 -44 756 

Mzdová rezerva na odměnu   792 

Výnos ze smluvní pokuty   -185 

Sazba daně 19 % (odl. daňový závazek)    
-8 388 

           (údaje v tis. Kč) 
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Odložená daň k 31. 12. 2019 Daňová zůstatková 
hodnota 

Účetní zůstatková 
hodnota 

Rozdíl 

Dlouhodobý majetek 381 694 425 379 -43 685 

Mzdová rezerva na odměnu    795 

Výnos ze smluvní pokuty   -441 

Sazba daně 19 % (odl. daňový závazek)   -8 233 

           (údaje v tis. Kč) 

3.10. Krátkodobé přijaté zálohy 
 

Krátkodobé přijaté zálohy činí k rozvahovému dni 11 763 tis. Kč (2019 – 7 732 tis. Kč), a jsou tvořeny 

zejména krátkodobými přijatými zálohami ve výši 10 825 tis. Kč od společnosti Severočeské doly a.s. 

Jedná se o zálohové plnění nákladů spojených s provozem zařízení čerpací stanice jámy MR1. 

K vyúčtování těchto zálohových plateb dojde nejpozději do 1. 3. 2021. 

 

 

3.11. Krátkodobé závazky  
 

Závazky z obchodních vztahů činí k datu účetní závěrky 52 359 tis. Kč (2019 – 59 017 tis. Kč), závazky 

po splatnosti nejsou evidovány. Daňové závazky činí 23 828 tis. Kč (2019 – 2 406 tis. Kč). Jiné závazky 

v celkové částce 12 069 tis. Kč (2019 – 11 585 tis. Kč) představují především závazky z mezd ve výši 

9 191 tis. Kč (2019 – 8 955 tis. Kč). Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti. 

Veškeré závazky z titulu osobních nákladů byly k datu sestavení účetní závěrky uhrazeny. 

Státní podnik neeviduje žádné závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.  

 

3.12. Časové rozlišení pasivní 
 

Nejvýznamnější položkou výdajů příštích období je odměna správci portfolia cenných papírů za správu 

finančních aktiv ve výši 6 987 tis. Kč, vyplácená peněžnímu ústavu J&T Banka, a.s. 

Výnosy příštích období představují jednotlivé položky časového rozlišení výnosů z titulu věcných 

břemen, která byla zřízena na dobu neurčitou. Výnosy z těchto věcných břemen jsou postupně 

zařazovány po dobu pěti let. 

 

Časové rozlišení pasivní 2020 2019 

Výdaje příštích období 7 761 10 032 

Výnosy příštích období 6 269 8 950 

                     (údaje v tis. Kč 
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3.13. Výnosy z běžné činnosti  
 

V tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb mají rozhodující podíl tržby z pronájmu dlouhodobého 

majetku. Významnou položku oddílu ostatních služeb tvoří výnosy hrazené společností Severočeské 

doly a.s., souvisejících s provozem zařízení na úpravu, čerpání a čištění důlních vod z čerpací jámy MR1. 

 

Výnosy z běžné činnosti 2020 2019 

Tržby z pronájmů  130 906 128 245 

Tržby za služby BZS 2 432 2 152 

Služby pro zdravotní pojišťovny  6 441 6 140 

Tržby za výkony pro MŽP 10 175 11 979 

Ostatní služby 13 112 13 419 

Tržby z prodeje služeb - celkem 163 066 161 935 

Tržby z prodeje tepla a teplé vody 465  452 

Tržby z prodeje výrobků - celkem 465 452 

Tržby z prodeje výrobků a služeb - celkem 163 531 162 387 

Tržby z prodeje elektrické energie 1 591 1 621 

Tržby z prodeje zboží 1 591 1 621 

             (údaje v tis. Kč) 

 

3.14. Spotřeba materiálu a energie   
         

Spotřeba materiálu a energie 2020 2019 

Spotřeba materiálu  20 921  23 378 

Spotřeba energie 18 015 17 118 

Spotřeba materiálu a energie - celkem 38 936 40 496 

 (údaje v tis. Kč) 

 

3.15. Služby 
 

Výše spotřebovaných služeb odpovídá potřebě externích dodávek k realizaci zahlazování následků 

hornické činnosti. Rozsah prací pro rok 2020 byl stanoven dle jednotlivých akcí v RP ZNHČ č. 95 

(schválený MPO), pro rok 2019 v RP ZNHČ č. 91 (schválený MPO).  
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Služby 2020 2019 

ÚD - bez právní odpovědnosti 125 584  157 896 

Sanace a rekultivace                   149 766                       115 630 

Opravy a udržování  19 973 17 928 

Studie proveditelnosti-AZRP 2 519 10 782 

Likvidační práce 2 926 4 215 

Ostraha objektů a majetku  836 3 664 

Projekty a studie 2 440 1 660 

KŘÚ 2 442 3 335 

Výkony výpočetní techniky 5 280 3 253 

Monitorovací práce 7 476 3 014 

Ostatní služby 26 546 26 200 

Služby celkem 345 788 347 577 

 (údaje v tis. Kč)

               

3.16. Zaměstnanci státního podniku 
 

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2020 a 2019 je následující: 

 

Počet zaměstnanců 2020 2019 

Dělníci 163 145 

THP – technicko - hospodářský pracovník 215 211 

Celkem 378 356 

 

Osobní náklady 2020 2019 

Celkové osobní náklady                      221 914   201 998 

Z toho: Mzdové náklady řídících zaměstnanců * 6 889 6 156 

              Odměny členům dozorčích orgánů                             1 130 840 

* zahrnuje také odměny statutárního orgánu. Tato informace nemusí být podle §39b odst. 6 písm. c) vyhlášky 
500/2002 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele uvedena samostatně, protože by její uvedení 
umožnilo zjistit finanční situaci statutárního orgánu.       (údaje v tis. Kč) 

V roce 2020 ani v roce 2019 neobdrželi členové statutárního orgánu a dozorčí rady žádné zálohy, 

závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky ani jiné výhody.  
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3.17. Ostatní provozní výnosy a náklady   

 

3.17.1. Jiné provozní výnosy - přijaté dotace 
 

Poskytovatelem dotací na neinvestiční účely je zejména státní rozpočet - Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. Dalším zdrojem byly dotace z Evropských fondů (ostatní zdroje celkem). 

 

Dotace 2020 2019 

Likvidační a provozní práce 293 447 225 323 

Sanační a rekultivační práce 155 438 125 370 

Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem 1 115 307 

Sociálně zdravotní náklady MSZN 14 350 16 500 

Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 7 165 3 758 

Úhradová dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 80 000 132 754 

Dotace Geoindustrie 0 6 

Ostatní zdroje celkem 374 1 490 

Přijaté dotace na provozní účely celkem 551 889                        505 508 

(údaje v tis. Kč)  

 

3.17.2 Jiné provozní výnosy – ostatní  
 

Během roku 2020 nebyla na účtech jiných provozních výnosů zaznamenána žádná významnější položka 

oproti roku 2019. Navýšení kapitoly odškodnění ve výši 1 500 tis. Kč bylo v roce 2020 způsobeno 

výplatou od společnosti Vršanská uhelná a.s., na základě Dodatku č. 8 uzavřeného k Dohodě o 

odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009. 

 

Jiné provozní  výnosy - ostatní 2020 2019 

Úhrady od pojišťovny na úhradu rent a deputátů 12 360 12 659 

Odškodnění - nárok na náhradu mank a škod od právnických osob 1 827 423 

Ostatní provozní výnosy 3 384 3 506 

Jiné provozní výnosy - ostatní - celkem 17 571 16 588 

 (údaje v tis. Kč) 
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3.17.3. Jiné provozní náklady  

 

Rozhodující položkou jiných provozních nákladů jsou renty z titulu úrazů a nemocí z povolání, hrazené 

v rozsahu stanoveném v RP ZNHČ z dotace na sociální a zdravotní náklady – MSZN a náhrady z titulu 

úrazů a nemocí z povolání – hrazené pojišťovnou Kooperativa. 

Další významnou položkou jiných provozních nákladů jsou v roce 2020 dary (bezúplatné převody 

majetku) ve výši 19 472 tis. Kč, zejména pak převod na lokalitě Východočeské uhelné doly  

(dar – bezúplatný převod) majetku obci Radvanice, a to ve výši 19 357 tis. Kč. 

Jiné provozní náklady 2020 2019 

Náklady na mandatorní výdaje  14 416  16 755 

Z toho: MSZN - hrazené z dotace  14 350 16 500 

              MSZN-hrazeno z vlastních zdrojů 66 255 

Renty Geoindustrie - hrazené z dotací 0 6 

Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 7 165 3 758 

ZPH zdravotní - hrazené dotací 0 6 

Důlní škody - hrazené dotací 2 747 5 264 

z toho: Důlní škody hrazené dotací 2 706 4 763 

z toho: Důlní škody hrazené z vlastních zdrojů 41 501 

Náhrady z tit. prac. úrazů a nem. z pov. hraz.  pojišťovnou Kooperativa 11 886 12 217 

Pojistné - hrazené z vlastních zdrojů 5 427 5 413 

Ostatní jiné provozní náklady - hrazené z vlast. zdrojů 731 178 

Dary (bezúplatné převody) 19 472 0 

Jiné provozní náklady celkem 61 844 43 597 

            (údaje v tis. Kč) 

3.18. Výnosové úroky a podobné výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 
 

Během účetního období roku 2020 bylo správcem portfolia nakoupeno více dluhopisů s pravidelnou 

výplatou výnosového úroku a byly tak jimi nahrazeny směnky s pevnou úrokovou sazbou a předem 

známým datem proplacení. 

                          Ostatní výnosové úroky a podobné úroky                                     2020                2019 

Úroky z bankovních účtů běžných 773 637 

Ostatní úroky           258       317 

Úroky z  finančního majetku – alikvotní úrokový výnos z dluhopisů 13 877 10 661 

Výnosové úroky z krátkodobého finančního majetku (směnky)            11 302 14 930 

Ostatní výnosové úroky a podobné úroky - celkem 26 210 26 545 

                          (údaje v tis. Kč 
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3.19. Ostatní finanční výnosy  
 

Nejvýznamnější položkou ostatních finančních výnosů jsou výnosy spojené s prodejem dluhopisů 

v rámci portfolia CP.  

Nákupem cenných papírů v cizí měně, vedených v účetnictví v CZK, se další významnou položkou 

ostatních finančních výnosů staly kurzové rozdíly (zisky) z přecenění CP. Nákup cenných papírů v cizí 

měně byl proveden zajišťovací derivátovou operací Swap (měnovým zajištěním), jehož kladná reálná 

hodnota k datu účetní závěrky významně vstoupila do celkové částky ostatních provozních výnosů. 

 

Ostatní finanční výnosy 2020 2019 

Tržby z prodeje cenných papírů  121 136 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů 2 808 5 803 

Kurzové zisky z přecenění cenných papírů 6 271 958 

SWAP - měnové zajištění cenných papírů 3 585 4 301 

Kurzové zisky - ostatní 1 139 11 

Ostatní finanční výnosy celkem 134 939 11 073 

           (údaje v tis. Kč) 

3.20. Ostatní finanční náklady  
 

Nejvýznamnější položkou ostatních finančních nákladů roku 2020 jsou náklady spojené s prodejem 

dluhopisů v rámci obhospodařovaného portfolia CP.  

Další významnou položkou finančních nákladů jsou ztráty z derivátových operací, související 

s měnovým zajištění Eur určených k nákupu cenných papírů, způsobenou nestabilní situací na 

finančním trhu ovlivněnou především různou intenzitou „vln“ pandemie onemocnění Covid 19. 

Významnou položku tvoří mimo jiné i poplatek společnosti J&T Banka, a.s. za správu 

obhospodařovaného portfolia cenných papírů. 

 

Ostatní finanční náklady 2020 2019 

Prodané cenné papíry 121 007 0 

Náklady z přecenění cenných papírů 6 336 2 714 

Náklady z derivátových operací - SWAP  11 446 0 

Bankovní poplatky 199 122 

Poplatek za správu finančních aktiv 6 987   9 390 

Kurzové ztráty z přecenění cenných papírů 9 1 718 

Kurzové ztráty - ostatní 28 325 

Celkem 146 012 14 269 

                            (údaje v tis. Kč) 
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3.21. Informace o transakcích se spřízněnými stranami 
 

Účetní jednotka považuje za spřízněné osoby členy řídících a kontrolních orgánů společnosti, to 

znamená členy rady vedení a dozorčí rady státního podniku a osoby blízké těmto osobám. Členům 

řídících orgánů a členům dozorčí rady nejsou poskytována žádná další plnění s výjimkou těch, která 

jsou uvedená v kapitole 3.16. K žádným dalším transakcím se spřízněnými osobami v roce 2020 

nedošlo.  

 

3.22. Celkové náklady na odměny statutárnímu 
auditorovi/auditorské společnosti 
 

Povinný audit účetní závěrky za rok 2020 provedla auditorská společnost BDO Audit, s.r.o., V Parku 

2316/12, Praha 4 - Chodov, 148 00, zastoupená auditorem Ing. Ondřejem Šnejdarem, vedená pod 

číslem licence auditorské kanceláře 018 a číslem licence 1987, auditora provádějícího audit. Odměna 

auditorovi za povinný audit účetní závěrky roku 2020 činí 324 000 Kč bez DPH, přičemž náklady 

vstupující do roku 2020 za provedený předaudit účetní závěrky činí 129 600 Kč bez DPH. 

 

Povinný audit účetní závěrky za rok 2019 provedla auditorská společnost AUDIT TOPOL s.r.o., Ještědská 

261, Liberec, zastoupená auditorem: Ing. Petrem Topolem, vedená pod číslem licence auditorské 

kanceláře 453 a číslem licence 400, auditora provádějícího audit. Odměna auditorovi za povinný audit 

účetní závěrky roku 2019 činila 290 tis. Kč bez DPH, přičemž do nákladů roku 2020 byl zaúčtován 

doplatek za audit roku 2019 ve výši 160 tis. Kč. 

 

3.23. Soudní spory 
 

K rozvahovému dni 31.12.2020 je státní podnik účastníkem soudního sporu vedeného Okresním 

soudem v Mostě, ve věci nároku na vydání pozemků, spadajících do katastrálního území Most I 

a Střimice, uplatněného Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou. Soud prozatím ve věci 

nerozhodl ani v řízení v prvním stupni. Je ale pravděpodobné, že soud prvního stupně rozhodne již 

v průběhu roku 2021, a že zaujme ve věci takové stanovisko, že část žaloby zamítne a v části žalobě 

vyhoví. Avšak do data vydání Přílohy v účetní závěrce za rok 2020 zůstává stav soudního sporu 

nezměněn. 
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Statistické přehledy         1 

  m skutečnost skutečnost LEDEN - PROSINEC   2020   index index 

ukazatel j 2018 2019          plán  skutečnost rozdíl        %   20/19  20/18 

Poč.prac.k posl.dni os 346 377               x 378          
x 

        x 100,27 109,25 

Prům.poč.prac.přep. os 337 354 377 377 0 100,00 106,50 111,87 

Prům.poč.prac.fyz. os 338 356 378 378 0 100,00 106,18 111,83 

z toho:                   

Chabařovice os 203 214 227  227  0 100,00 106,07 111,82 

Kladno os 25 28 30  30  0 100,00 107,14 120,00 

Kohinoor os 52 55 61  61  0 100,00 110,91 117,31 

VUD os 37 38 38  38  0 100,00 100,00 102,70 

HOD os 13 13 14  14  0 100,00 107,69 107,69 

DÚK os 8 8 8  8  0 100,00 100,00 100,00 

                    

Hrubé mzdy tk 131 389 146 022 160 123 160 414 291 100,18 109,86 122,09 

z toho: tk                 

Chabařovice tk 79 752 89 154 100 859  100 933  74 100,07 113,21 126,56 

Kladno tk 10 133 12 036 12 627  12 731  104 100,82 105,77 125,64 

Kohinoor tk 17 134 18 810 19 655  19 698  43 100,22 104,72 114,96 

VUD tk 14 451 15 777 15 964  16 034  70 100,44 101,63 110,95 

HOD tk 6 587 6 968 7 352  7 377  25 100,34 105,87 111,99 

DÚK tk 3 332 3 277 3 666  3 641  -25 99,32 111,11 109,27 

                    

Průměrný výdělek Kč 31 192 33 171 34 392  34 398  6 100,02 103,70 110,28 

z toho:                   

Chabařovice Kč 31 767 33 906 36 035  36 037  2 100,01 106,29 113,44 

Kladno Kč 29 569 31 232 32 700  32 722  22 100,07 104,77 110,66 

Kohinoor Kč 26 661 28 659 26 692  26 700  8 100,03 93,16 100,15 

VUD Kč 33 082 34 521 35 333  35 346  13 100,04 102,39 106,84 

HOD Kč 35 941 39 360 41 378  41 381  3 100,01 105,13 115,14 

DÚK Kč 34 708 34 497 36 436  36 442  6 100,02 105,64 105,00 

                    

Přesčasovost celk. hod 17 388 19 382 15 225  20 445  5 220 134,29 105,48 117,58 

  % 3,07 3,26 2,45  3,29  0,84 134,29 100,92 107,17 

poč.úrazů úr 0 3               x 4         x          x          x          x 

poč.smrt.prac.úrazů úr 0 0               x 0         x          x          x          x 

četnost úrazů % 0,00 0,84               x 1,06        x          x          x          x 

%prac.nesch.   0,00 0,17               x 0,27        x          x          x          x 
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  m skutečnost skutečnost LEDEN - PROSINEC   2020   index  index 

ukazatel j 2018 2019 pán skutečnost rozdíl %   20/19 20/18 

Náklady PKÚ celkem tk 668 797 733 191 902 024  919 413 17 389 101,93 125,40 137,47 

z toho:                   

10 lokalita Chabařovice tk 262 782 267 454 415 998  433 418 17 420 104,19 162,05 164,93 

11 lokalita Kladno tk 34 721 37 959 40 420  40 440 20 100,05 106,54 116,47 

12 lokalita Kohinoor tk 35 335 34 001 39 446  39 643 197 100,50 116,59 112,19 

13 lokalita Ležáky tk 49 723 45 304 36 632  36 233 -399 98,91 79,98 72,87 

14 lokalita VUD tk 32 723 35 017 54 073  54 113 40 100,07 154,53 165,37 

15 lokalita Hodonín tk 211 398 274 873 275 133  275 215 82 100,03 100,12 130,19 

16 lokalita DÚK tk 46 214 43 409 46 262  46 357 95 100,21 106,79 100,31 

17 majetek převz.od S.P. tk 0 0 0  0 0            
x 

        x            
x 

Vnitropodnikové převody tk -4 099 -4 826 -5 940  -6 006 -66            
x 

        x            
x 

Výnosy PKÚ celkem tk 775 486 740 092 944 764  948 566 3 802 100,40 128,17 122,32 

z toho:                   

10 lokalita Chabařovice tk 244 933 205 171 403 858  406 770 2 912 100,72 198,26 166,07 

11 lokalita Kladno tk 35 703 26 105 20 712  20 689 -23 99,89 79,25 57,95 

12 lokalita Kohinoor tk 71 595 34 247 60 825  60 868 43 100,07 177,73 85,02 

13 lokalita Ležáky tk 40 901 36 776 23 612  23 581 -31 99,87 64,12 57,65 

14 lokalita VUD tk 32 334 37 877 36 207  36 888 681 101,88 97,39 114,08 

15 lokalita Hodonín tk 196 590 245 572 223 617  223 621 4 100,00 91,06 113,75 

16 lokalita DÚK tk 157 529 159 170 181 873  182 155 282 100,16 114,44 115,63 

17 majetek převz.od S.P.   0 0 0  0 0          x          x          x 

Vnitropodnikové převody tk -4 099 -4 826 -5 940  -6 006 -66          x          x          x 

Hospodářský výsled.PKÚ tk 106 689 6 901 42 740 29 153 -13 587          x            x          x 

z toho:                   

10 lokalita Chabařovice tk -17 849 -62 283 -12 140 -26 648 -14 508          x          x          x 

11 lokalita Kladno tk 982 -11 854 -19 708 -19 751 -43          x          x          x 

12 lokalita Kohinoor tk 36 260 246 21 379 21 225 -154          x          x          x 

13 lokalita Ležáky tk -8 822 -8 528 -13 020 -12 652 368          x          x          x 

14 lokalita VUD tk -389 2 860 -17 866 -17 225 641          x          x          x 

15 lokalita Hodonín tk -14 808 -29 301 -51 516 -51 594 -78          x          x          x 

16 lokalita DÚK tk 111 315 115 761 135 611 135 798 187          x          x          x 

17 majetek převz.od S.P.   0 0 0 0 0          x          x          x 
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Finanční výsledky 
 

Za rok 2020 vykázal státní podnik PKÚ zisk ve výši 29 153 tis. Kč, celkové výnosy činily  
948 566 tis. Kč a celkové náklady dosáhly výše 919 413 tis. Kč. 
 
Předpokládaným hospodářským výsledkem hodnoceného období byl zisk ve výši  
42 740 tis. Kč, tj. skutečně dosažený zisk  je oproti předpokladu nižší o 13 587 tis. Kč. 
 
 

Vývoj hospodářského výsledku za účetní období         (v tis. Kč) 
 

   2018 2019 2020 

      

leden   12 238 -33 398 -39 142 

leden-únor  32 803 -12 635 15 460 

leden-březen  12 221 -15 036 -367 

leden-duben  11 803 -20 605 32 306 

leden-květen  26 406 -8 934 31 338 

leden-červen  -12 638 -506 32 693 

leden-červenec  -11 604 11 084 41 405 

leden-srpen  -7 934 19 920 67 817 

leden-září  -4 002 25 348 57 736 

leden-říjen  114 351 12 881 46 994 

leden-listopad  127 707 3 732 46 907 

leden-prosinec  106 689 6 901 29 153 

 

 
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 roce 2020 zabezpečeno 
zpracovaným Ročním programem ZNHČ č. 95, 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., 
zákona č. 218/2000 Sb. a nařízení vlády č. 167/2016 Sb. a nařízení vlády č. 342/2016 Sb. a pro 
schvalování, realizaci a financování akcí zabezpečujících rozvoj podniku, vydanými MPO pod č. 
j. MPO 86444/2019, z listopadu 2019 (dále také Zásad) pro změny provedené v roce 2020. 
 
Ekonomická náročnost procesu ZNHČ: dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2/2020 – změna 
č. 1 ze dne 23. listopadu 2020 (MSZN) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 7/2020 ze dne 9. 
ledna 2020 (NID) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11/2020 – změna č. 2 ze dne 8. prosince 
2020 (MN – OSD 2) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14/2020 – změna č. 1 ze dne 30. června 
2020 (ÚD) Dopisu č. j. MPO 12581/2020 ze dne 5. února 2020 (AZRP) Dopisu č. j. MPO 
13322/2020 ze dne 6. února 2020 (AZRP) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
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122D252000001 (změna) ze dne 18. listopadu 2020 (ID - Úpravy stávající komunikační sítě pro 
potřeby IZS) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 122D163000007 (změna) ze 
dne 29. listopadu 2019 (ID – Prvky počítačové sítě PKÚ - 2019) Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 122D252000007 ze dne 9. dubna 2020 (ID – Přeložka Modlanského 
potoka - úprava koryta) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 122D163000010 
ze dne 12. října 2020 (ID – Prvky počítačové sítě PKÚ - 2020) Registrace akce a Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace č. 122D163000011 ze dne 12. října 2020 (ID – Stroje a vozidla PKÚ - 
2020). 
 
Ekonomika podniku byla hospodářským vedením řízena tak, že k pokrytí potřebných nákladů 
pro zabezpečení komplexní činnosti podniku byla používána kombinace zdrojů financování, 
kterými byly dotace a vlastní zdroje podniku. 

 
Prodej dlouhodobého majetku, materiálu a zásob v tis. Kč 

        

celková hodnota prodejů PKÚ, s. p. 2018 2019 2020 

       

tržby z prod. DDHM a materiálu  558 1 147 612 

tržby z prod. DHM   8 133 15 223 52 223 

       

PKÚ, s. p. celkem   8 691 16 370 52 835 
 

Celková hodnota výnosů za období leden až prosinec 2020 dosáhla výše 948 566 tis. Kč. 
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb činily 163 531 tis. Kč, tržby z prodeje zboží 
1 591 tis. Kč, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 52 835 tis. Kč, jiné provozní 
výnosy 569 460 tis. Kč (z toho: přijatá dotace na ZNHČ  448 885 tis. Kč, přijatá dotace 
na odškodnění 11 805 tis. Kč, přijatá dotace na deputát důchodů 2 522 tis. Kč, přijatá dotace 
na ZPH -útlum  0 tis. Kč, přijatá dotace na ZPH – MSZN 23 tis. Kč, dotace-příspěvek 
dle nařízení vlády č. 342/2016 činila 7 165 tis. Kč, úhradová dotace – PKÚ 0 tis Kč, ostatní 
provozní výnosy  3 002 tis. Kč, dále zúčtování oprávek k opravné položce k nabytému majetku 
0 tis. Kč, výnosy z odepsaných pohledávek 67  tis. Kč, ÚD bez právní odpovědnosti 
80 000 tis. Kč, ÚD BPO v režii PKÚ 0 tis Kč, ÚD v právní odp. v rež. PKÚ 0 tis. Kč, dotace 
na odstupné 823 tis. Kč, úhrady rent od jiných organizací 0 tis. Kč, přijatá dotace na VHP 
292 tis. Kč, dotace SFŽP 0 tis. Kč, dotace – Evr. fondy 0 tis. Kč, dotace kof. MPO k SFŽP 
0 tis Kč, dotace - Nadace ČEZ 0 tis. Kč, dotace Geoindustrie 0 tis. Kč, dotace na mzdy z ÚP 0 
tis. Kč, dotace Ostatní zdroje celkem 374 tis. Kč, mimořádné provozní výnosy 14 502 tis. Kč), 
finanční výnosy činily 161 149 tis. Kč. 

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

náklady na prodej zboží ve výši 605 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií ve výši 38 936 tis. Kč, 
služby celkem ve výši 345 788 tis. Kč, aktivace - 569 tis Kč, změna stavu nedokončené výroby 
0 tis. Kč, osobní náklady činily 221 914 tis. Kč, daně a poplatky 32 145 tis. Kč, odpisy 
dlouhodobého majetku 46 525 tis. Kč, ZC prodaného majetku a materiálu 1 478 tis. Kč, změna 
stavu rezervy -731 tis. Kč, změna stavu opravných položek 16 tis. Kč, ostatní provozní náklady 
49 958 tis. Kč (z toho: bezplatné převody a dary 19 473 tis. Kč, odpis nedobytných pohledávek 
1 tis. Kč, renty 11 871 tis. Kč, deputát – důchod. 2 522 tis. Kč, ZPH celkem 23 tis. Kč, příspěvek 
–nařízení vl. č. 342/16 Sb. 7 165 tis. Kč, důlní škody 2 747 tis. Kč, ostatní provozní náklady 
6 156 tis. Kč), finanční náklady ve výši 146 012 tis. Kč, mimořádné provozní náklady činily 
11 886 tis.  Kč (z toho: náhrady hrazené pojišťovnou 11 886 tis. Kč a ostatní mimořádné 
provozní náklady 0 tis. Kč), daň z příjmu za běžnou činnost splatná činila 25 294 tis. Kč, daň 
z příjmu za běžnou činnost odložená byla ve výši 156 tis. Kč. Celková hodnota nákladů dosáhla 
výše 919 413 tis. Kč. 
 
Srovnání s rokem 2018 a 2019 je uvedeno v tabulkách č.1, 2, 3, 4. 
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NÁKLADY PKÚ, s. p. v tis. Kč             1 

NÁKLADY   1-12/2018   1-12/2019             1  -  12   /    2020   

            plán  skutečnost    rozdíl 

Nákl.na prodej zboží 621 662 604 605 1 

spotřeba materiálu 12 190 13 480 11 761 11 574 -187 

spotřeba paliva 4 620 5 000 4 193 4 069 -124 

poříz.drob.hmot.majetku 4 429 4 818 5 209 5 236 27 

spotřeba potravin 68 79 36 42 6 

elektrická energie 11 952 13 493 14 356 14 340 -16 

voda  829 843 833 840 7 

plyn 2 047 2 476 2 361 2 362 1 

tepelná energie 274 307 473 473 0 

Spotřeba materiálu a 
energie celkem 36 409 40 496 39 222 38 936 -286 

opravy a údržba 24 428 17 928 19 955 19 973 18 

cestovné 961 1 390 1 117 1 141 24 

nákl.na reprezentaci 319 241 381 390 9 

ekologické nákl. 392 376 449 464 15 

inzerce, propagace 1 421 1 400 726 726 0 

výkony spojů 2 257 2 361 2 784 2 781 -3 

nájemné 1 988 1 858 1 970 1 985 15 

důlně bezpeč. služby  819 1 815 1 262 1 262 0 

nákl.na školení 1 291 1 202 596 594 -2 

nákl.na výpoč. techniku 4 460 6 172 5 191 5 280 89 

odv.a lik.odpadu 707 398 766 818 52 

rozb.pevn.vzor.zem. 9 1 11 11 0 

zemní práce 399 548 683 682 -1 

tech.pom.a projekty 4 880 1 661 2 439 2 440 1 

ostraha majetku 3 793 3 664 830 836 6 

sanace a rekultivace 138 557 115 630 149 790 149 766 -24 

KŘÚ 1 780 3 335 2 461 2 442 -19 

AZRP 1 027 10 782 2 519 2 519 0 

správa kulturních pam. 11 50 0 0 0 

OZ-MF 241 0 0 0 0 

průzkumné práce 0 0 0 0 0 

ter.měř.toku plynů 0 0 0 0 0 

monitoring a ČDV 4 582 3 063 7 496 7 476 -20 

likvidace 8 639 4 215 2 926 2 926 0 

ÚD-v práv.odpověd. 326 986 151 151 0 

ÚD-bez práv.odpov 81 373 157 896 125 560 125 584 24 

JÚ-správce stavby 0 0 0 0 0 

ostatní zdroje 89 921 0 0 0 

LP v rež.PKÚ a proj 343 649 1 1 0 

SaR v rež.PKÚ a proj. 59 7 104 103 -1 

strav.služ.pro zam. 0 0 0 0 0 
kooperace 
napoušť.jez.Matylda 0 1 627 0 0 0 

ostatní služby 5 942 7 401 15 811 15 437 -374 

Služby celkem 291 093 347 577 345 979 345 788 -191 

Aktivace celkem -976 -1 929 -539 -569 -30 

zm.stavu nedok.výr. 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

              2 
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NÁKLADY    1-12/2018    1-12/2019                 1   -   12   /   2020 

            plán  skutečnost     rozdíl 

mzdové náklady 131 389 146 022 160 123 160 414 291 

nákl.na SZ 44 245 49 093 53 695 53 802 107 

VPH 302 301 292 292 0 

ostat.soc. náklady 5 043 6 582 7 347 7 406 59 

Osobní náklady 180 979 201 998 221 457 221 914 457 

Odpisy dlouh. maj. 38 653 43 953 46 525 46 525 0 

Zm.stavu rezervy 0 2 251 -1 023 -731 292 

Zm.stavu oprav pol 710 -764 16 16 0 

ZC prod.IM a mat. 831 6 417 1 479 1 478 -1 

daň silniční 363 380 399 349 -50 

daň z nemovitostí 29 730 29 516 28 458 28 459 1 

odnětí zem.půdy 2 805 2 682 2 705 2 704 -1 

ostat.poplatky 499 457 441 445 4 

popl.z dobýv.prost. 188 188 188 188 0 

Daně a poplatky 33 585 33 223 32 191 32 145 -46 

bezpl.přev.a dary 0 0 19 473 19 473 0 

odp.nedobyt.pohl. 0 174 0 1 1 

renty celkem 16 470 13 485 11 932 11 871 -61 

ZPH celkem 92 29 23 23 0 

deputát důchodců 3 551 3 253 2 645 2 522 -123 

přísp.-nař.vl.č.342/16 4 219 3 758 7 165 7 165 0 

důlní škody 2 835 5 265 2 775 2 747 -28 

manka a škody 0 0 0 0 0 

ostat.prov.nákl. 5 883 5 416 6 172 6 156 -16 

Ostatní provozní 
náklady celkem 33 050 31 380 50 185 49 958 -227 

náhr.hraz.pojišť. 14 318 12 217 11 950 11 886 -64 

ostat.mimoř.nákl. 36 0 0 0 0 

Mimořád. provozní  
náklady celkem 14 354 12 217 11 950 11 886 -64 

opr.pol.fin.nákl. 0 0 0 0 0 

prodané CP  5 217 0 121 007 121 007 0 

nákl.na přec.CP 0 2 714 4 088 6 336 2 248 

nákl.z derivát.oper. 0 0 10 620 11 446 826 

ost.finanční náklady 8 197 11 555 8 207 7 223 -984 

Finanční náklady celk. 13 414 14 269 143 922 146 012 2 090 

tvor.a zruš.rez.na daň z 
příj.-splat. 0 0 0 0 0 

daň z příj.za 
běž.čin.splatná 15 152 442 10 056 25 294 15 238 

daň z příj.za 
běž.čin.splat.celkem 15 152 442 10 056 25 294 15 238 

daň z příj.za běž.čin.-
odložená 10 922 999 0 156 156 

Náklady celkem 668 797 733 191 902 024 919 413 17 389 
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VÝNOSY PKÚ, s. p. v tis Kč              3 

VÝNOSY     1-12/2018    1-12/2019                 1   -   12   /   2020 

              plán  skutečnost     rozdíl 

Tržby z prodeje zboží 1 159 1 621 1 500 1 591 91 

služ.pro zdravot.poj. 4 838 6 139 6 000 6 441 441 

el.energ.-paušál 16 18 17 17 0 

trž.z nevyhr.nerost 0 0 0 0 0 

trž.z vyhr.nerostů 0 0 0 0 0 

trž.z pronáj.staveb 23 629 27 315 27 825 27 819 -6 

prod.tepla a tep.vo. 353 452 550 465 -85 

výk.telef.ústř.PKÚ 7 7 8 7 -1 

trž.ze ZJ 0 0 0 0 0 

FKSP na zlep.str. 0 0 0 0 0 

pronáj.pozemků 94 779 98 163 100 024 100 191 167 

pronáj.nebyt.prost. 2 322 2 415 2 481 2 498 17 

pronáj.zařízení 138 352 398 398 0 

trž.z prod.ost.služ. 20 520 23 603 23 372 23 263 -109 

dopušť.vody-Matylda 0 1 771 0 0 0 

služby BZS 3 783 2 152 2 258 2 432 174 

Trž.z prodeje vlast. 
výrobků a služeb 150 385 162 387 162 933 163 531 598 

prod.DHM-směna 0 0 0 0 0 

prod.dl.HaN maj. 8 133 15 223 52 038 52 223 185 

trž.z prod.mater. 0 0 0 0 0 

prod.dl.dr.maj. 2 42 118 116 -2 

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

mater.za hotové 0 0 0 0 0 

nepotř.materiál 0 2 0 0 0 

použitý materiál 20 0 0 0 0 

kovový a jiný odp. 536 1 103 410 496 86 

            

Prod. dlouhodobého 
majetku a materiálu 8 691 16 370 52 566 52 835 269 
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               4 

VÝNOSY   1-12/2018   1-12/2019                 1   -   12   /   2020 

            plán  skutečnost    rozdíl 

přij. dotace na útlum 419 581 350 693 448 885 448 885 0 

přij. dotace na deputát 3 551 3 253 2 525 2 522 -3 

přij. Dotace na odstupné 71 0 823 823 0 

dotace na odšk.-renty 16 133 13 224 11 802 11 805 3 

přij.dot.na VPH 302 301 292 292 0 

dot.na ZPH-útlum 46 6 0 0 0 

dot.na ZPH-nes.s ú 46 23 23 23 0 

dot.-př.n.vl.č.342/16 4 219 3 758 7 165 7 165 0 

dotace SFŽP 0 0 0 0 0 

dot.-Evr.fondy 0 0 0 0 0 

kofin.MPO-SFŽP 0 0 0 0 0 

dotace-přísp.MŽP 0 0 0 0 0 

Dotace OZ celkem 19 1 490 376 374 -2 

ÚD(ED) dot.-PKÚ 0 0 0 0 0 

ÚD(ED)-bez práv.odp. 70 000 132 754 80 000 80 000 0 

ÚD(ED)BPO v rež.PKÚ 0 0 0 0 0 

ÚD(ED)-v práv.odp.v rež.PKÚ 0 0 0 0 0 

úhr.rent od jin.org. 0 0 0 0 0 

ostat.prov.výn. 32 707 3 112 2 824 3 002 178 

dot.Geoindustrie 6 6 0 0 0 

dotace z ÚP 8 0 0 0 0 

výn.z odeps.pohl. 72 56 70 67 -3 

zú.opr.k op.pol.ma 20 535 0 0 0 0 

mimoř.provoz.výn. 15 172 13 420 14 325 14 502 177 

Jiné provozní výnosy 582 468 522 096 569 110 569 460 350 

Prodej CP 5 242 0 121 135 121 136 1 

úroky 19 373 25 107 24 533 24 398 -135 

výn.z přec.CP-JTB 8 158 7 241 3 635 4 621 986 

výn.z derivát.oper. 0 4 301 3 001 3 585 584 

ostat.finanční výnosy 10 969 6 351 7 409 1 058 

Finanční výnosy celkem 32 783 37 618 158 655 161 149 2 494 

Výnosy celkem 775 486 740 092 944 764 948 566 3 802 

provoz.HV 113 394 -15 007 38 063 39 466 1 403 

HV z finan.oper. 19 369 23 349 14 733 15 137 404 

daň z příj.za běž.čin.-
splatná celkem 15 152 442 10 056 25 294 15 238 

daň z příjmů za           
běž.čin.-odložená 10 922 999 0 156 156 

HV za účet.období           

zisk +  ztráta - 106 689 6 901 42 740 29 153 -13 587 
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Zaměstnanci a ekonomika práce 
 
 

Stav zaměstnanců k 31.12. 
                 

  2018 2019 2020 

Dělníci   141 162 163 

THP  205 215 215 

Celkem   346 377 378 

 
 
 
 
                                                  Stav zaměstnanců k 31. 12. 
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Průměrný evidenční stav v měsíci prosinci 2020 byl 379 zaměstnanců, za období leden až 
prosinec 2020 činil průměrný evidenční stav 378 zaměstnanců. 
  
                 

Vývoj průměrných výdělků 
 

Průměrný výdělek za rok 2020 dosáhl výše 34 398 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 
2019 je vyšší o 1 227 Kč, index 103,70 %. 
 
V roce 2020 bylo zameškáno z důvodu nemoci 6 826 kalendářních dnů. Pro nemoc tak chybělo 
na pracovištích denně 19 zaměstnanců. 
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Průměrný výdělek v Kč: 
 

  2018 2019 2020 

Chabařovice 31 767 33 906 36 037 

Kladenské doly 29 569 31 232 32 722 

Kohinoor  26 661 28 659 26 700 

VUD  33 082 34 521 35 346 

HOD  35 941 39 360 41 381 

DÚK   34 708 34 497 36 442 

 
 
 
 
                                                        Průměrný výdělek v Kč 
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Celkově bylo v roce 2020 na mzdy vynaloženo 160 413 512 Kč včetně OON.  
Z toho na pohotovost mimo pracoviště bylo vynaloženo 2 075 131 Kč, na pohotovost ZBZS 
2 508 548 Kč, na odměny za výkon funkce 1 250 400 Kč a na dohody mimo pracovní poměr 
2 243 163 Kč.   
 
   

Přesčasová práce 
  

V roce 2020 bylo odpracováno 20 444,50 přesčasových hodin.                 
Na přesčasovou práci bylo ze mzdových prostředků vynaloženo 3 715 626 Kč.   
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Bezpečnost práce 
 
  Pracovní úrazy 

Pracovní 
úrazy 

registrované 
celkem 

Zameškané 
kalendářní 

dny 

Počet 
pojištěných 
pracovníků 

Četnost 
(registr. 
úrazy) 

% pracovní 
nechopnosti 

středisko bez PN do PN nad smrtelné 

  PN 3 dnů 3 dny   

Leden-prosinec 2020         

Chlumec/ 
ZBZS Libušín 11 0 3 0 3 161 227 1,32 0,19 

Kladno 2 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 

Kohinoor 0 0 0 0 0 0 61 0,00 0,00 

VUD/ZBZS 
Odolov 0 0 1 0 1 217 38 2,63 1,56 

HOD 0 0 0 0 0 0 14 0,00 0,00 

DÚK 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 

PKÚ, s. p. 13 0 4 0 4 378 378 1,06 0,27 

2018 3 0 0 0 0 0 338 0,00 0,00 

2019 6 0 3 0 3 206 356 0,84 0,17 

 
 
V roce 2020 registroval Palivový kombinát Ústí, státní podnik čtyři pracovní úrazy.  
 
Evidovaných pracovních úrazů (bez pracovní neschopnosti) bylo v roce 2020 třináct. 
 
V roce 2020 nedošlo na pracovištích Palivového kombinátu Ústí, státní podnik k žádnému 
požáru. 
 
 
 
Informace: 
 
 
1. Na PKÚ, s. p. – podnikovém ředitelství probíhalo vstupní školení nových zaměstnanců 

PKÚ, s. p. dle § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Za měsíc 
prosinec 2020 se jedná o jeden nový nástup na PŘ – OSSÚ a jeden na středisko Kohinoor 
– odd. ostrahy.  
 
 

2. Na středisku Kohinoor probíhala školení zaměstnanců dle § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce a opatření závodního lomu OZL 1/2016 (1x povolení vstupu 
na Jezero Most a1x do areálu střediska KOH).  

 

3. Kontrola bezpečnosti práce a požární ochrany dle plánu kontrol na rok 2020: 

 

Dne 1. a 2 . prosince 2020 proběhla na podnikovém ředitelství PKÚ, s. p. – pracovištích 
oddělení správy majetku (OSM), 8. prosince 2020 na středisku DÚK a 14. prosince 2020 na 
středisku KOH: 

 

a) roční prověrka bezpečnosti a ocharany zdraví při práci dle § 108 odst. 5 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, 
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b) zhodnocení rizik dle § 102 odst. 3 zákoníku práce, 

 

c) pravidelná kontrola požární ochrany dle § 12 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci. 

 

Jedná se o původně plánované říjnové a listopadové roční prověrky BOZP, které byly 
přeloženy vzhledem k vyhlášení krizového stavu na všech lokalitách našeho podniku. 

Z prověrky byl pořízen a rozeslán zápis dle daného rozdělovníku. 

 

 

4. V areálu podnikového ředitelství PKÚ, s. p. byla dne 3.prosince 2020 provedena pravidelná   

       kontrola BOZP a PO na pracovištích nájemců objektů (viz. Zápis z kontroly).  

 

 

5.   Z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR nadále platí vyhlášený krizový stav a to až  

      do doby jeho odvolání (v souladu s ukončením nouzového stavu). 

       

      Opatření BOZP na PKÚ, s. p.: 

• Na vstupech do SO 247 (administrativní budova) a SO 244 (podniková spisovna) byly 

instalovány nášlapné stojeny s desinfekčním přípravkem na ruce. 

• Nadále platí již daná bezpečnostní doporučení, jedná se zejména o dodržování pravidel 

ministerstva zdravotnictví – pravidlo 3 R (ruce, roušky, rozestupy).  

 

 

6.   V průběhu měsíce prosince bylo na podnikovém ředitelství provedeno u namátkově  

      vybraných zaměstnanců kontrolní měření tělesné teploty (přístrojem Infrared Thermometer).  

      Nebyly naměřeny žádné zvýšené tělesné teploty.  

 

 

7. Pravidelné revize vyhrazených technických zařízení tlakových a zdvihacích jsou prováděny  

       dle plánu revizí na rok 2020, který byl zpracován v lednu 2020.  
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Skladové hospodářství 
 
                                                                           přehled stavu zásob v Kč 

období počáteční stav        příjem         výdej   konečný stav 

         

1.čtvrtletí 2018 2 689 514,79 3 052 081,92 3 194 048,91 2 547 547,80 

2.čtvrtletí 2018 2 547 547,80 3 060 106,69 3 647 986,26 1 959 668,23 

3.čtvrtletí 2018 1 959 668,23 4 380 058,85 4 610 831,99 1 728 895,09 

4.čtvrtletí 2018 1 728 895,09 4 956 551,20 5 681 311,08 1 004 135,21 

         

1.čtvrtletí 2019 1 004 135,21 3 218 273,57 3 151 463,74 1 070 945,04 

2.čtvrtletí 2019 1 070 945,04 3 830 908,27 3 649 992,93 1 251 860,38 

3.čtvrtletí 2019 1 251 860,38 3 247 071,25 3 338 365,76 1 160 565,87 

4.čtvrtletí 2019 1 160 565,87 6 355 074,53 6 337 886,72 1 177 753,68 

         

1.čtvrtletí 2020 1 177 753,68 2 907 747,77 2 941 832,78 1 143 668,67 

2.čtvrtletí 2020 1 143 668,67 6 232 510,86 5 843 397,40 1 532 782,13 

3.čtvrtletí 2020 1 532 782,13 4 062 599,69 4 205 745,09 1 389 636,73 

4.čtvrtletí 2020 1 389 636,73 4 535 680,75 4 114 780,53 1 810 536,95 

 
 
 
                                                                                                                      stav zásob dle lokalit v Kč 

stav zásob k 31.12.2018 Chabařovice   1 004 135,21 

   Kladno  0,00 

   Kohinoor  0,00 

   VUD Trutnov  0,00 

   Hodonín  0,00 

   DÚK  0,00 

    PKÚ s. p. celkem 1 004 135,21 

stav zásob k 31.12.2019 Chabařovice   1 177 753,68 

   Kladno  0,00 

   Kohinoor  0,00 

   VUD Trutnov  0,00 

   Hodonín  0,00 

   DÚK  0,00 

    PKÚ s. p. celkem 1 177 753,68 

stav zásob k 31.12.2020 Chabařovice   1 810 536,95 

   Kladno  0,00 

   Kohinoor  0,00 

   VUD Trutnov  0,00 

   Hodonín  0,00 

   DÚK  0,00 

    PKÚ s. p. celkem 1 810 536,95 

 


