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Úvodní slovo ředitele státního podniku 
 
 
Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, 

 

na tomto místě bych měl z pozice ředitele podniku zrekapitulovat uplynulý rok 2019. Vzhledem 
k tomu, že státní podnik vedu až od 1. 1. 2020, spíše se zaměřím na budoucnost. 

V roce 2019 se podniku podařilo splnit převážnou většinu úkolů, které mu byly stanoveny ať 
již v oblasti zahlazování následků hornické činnosti, sociálního centra, báňských záchranných 
služeb, ale také návrhů a zahájení realizace úsporných opatření a optimalizace firemních 
procesů. Tím bylo dosaženo dobrého hospodářského výsledku, jak se dočtete v dalších 
kapitolách této zprávy. 

V minulém roce byly také zahájeny intenzivní práce na zpracování koncepčních materiálů, 
důležitých pro budoucnost podniku v oblasti revitalizace, resocializace a restrukturalizace 
rozsáhlých území po ukončení těžby hnědého uhlí. Jedná se o složitou problematiku návrhu 
možností rozvoje podniku, jako je realizace propojené vodohospodářské soustavy stávajících 
i budoucích jezer v rekultivovaných lomech, možnosti výstavby přečerpávacích a malých 
vodních elektráren a vybudování fotovoltaických parků na hladině jezer i na souši. Závěry  
a návrhy z těchto úvodních studií budou v druhé polovině roku 2020 podrobeny diskuzi a bude 
rozhodováno o dalších směrech rozvoje a transformace PKÚ, s. p. V neposlední řadě se 
musíme zaměřit na budoucí využití nemovitého majetku ve formě lesního a zemědělského 
hospodaření, developerské činnosti a podobně. Čeká nás také diskuze o vymezení území pro 
sukcesní vývoj přírody, rekreaci a sport. Přijatá řešení, mající základní ekonomický, 
environmentální a technický smysl a přínos, budou jistě „během na dlouhou trať“ a přesáhnou 
délku pracovní části života většiny z nás. My však musíme ovlivnit a nastavit kvalitu základů 
těchto projektů a také připravit mladou generaci stávajících i budoucích kolegů na převzetí  
a dokončení těchto úkolů. 

V oblasti zahlazování následků hornické činnosti plánujeme v roce 2020 pokračovat 
v rozpracovaných rekultivacích v okolí jezera Milada spolu s údržbou a opravami komunikací 
a příkopů. Obdobná situace bude i v zájmovém území jezera Most. Na středisku Kohinoor 
bude ve druhé polovině roku probíhat zkušební provoz biotechnologického systému k úpravě 
a čištění důlní vody čerpané z jámy MR1. Nadále bude zajišťováno trvalé čerpání důlních vod 
na čerpacích stanicích Franz Josef v Trmicích, Kateřina v Modlanech, Obří pramen v Lahošti 
a čištění důlních vod vytékajících ze štoly IDA na středisku Východočeské uhelné doly.  

Budeme rovněž pokračovat v kontrolách, údržbě a uvádění hlavních důlních děl v právní 
odpovědnosti PKÚ, s. p. do bezpečného stavu v souladu s platnou báňskou legislativou. 
Obdobnou činnost budeme zajišťovat i v oblasti starých důlních děl, a to na základě rámcové 
smlouvy uzavřené s Ministerstvem životního prostředí. Při těchto činnostech budeme 
významným způsobem využívat jak ZBZS Libušín, tak i ZBZS Odolov. 

Na středisku Hodonín budeme pokračovat na projektech sanace zátěží po těžbě ropy  
a zemního plynu na území mimo CHOPAV - projekt Sektor VIII, etapa I a II a zahájení realizace 
etapy III. Pokračovat bude následný monitoring u dříve zlikvidovaných sond.  

Vážení, tato slova píši v době vrcholících omezení našeho pracovního i soukromého života, 
vzniklých v souvislosti s nutností zamezení šíření koronavirové nákazy. Proto bude rok 2020 
asi zatím největší výzvou pro celou společnost i náš podnik, jak vzniklé problémy překonat  
a opět nastartovat ekonomiku. PKÚ, s. p. je zdravý a silný podnik a já věřím, že se nám 
společnými silami podaří tuto vážnou situaci překonat. 
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Základní údaje organizace  
 
Název:    Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
Sídlo:     Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
Identifikační číslo organizace:  00007536 
 
Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
oddíl A XVIII, vložka 433. 
 
 
Statutární orgán: 
ředitel státního podniku:   Ing. Petr Lenc  datum zániku 31. prosince 2019     
      Ing. Walter Fiedler datum vzniku 1. ledna 2020 
první zástupce ředitele:   Ing. Petra Šilhánová 
druhý zástupce ředitele:  Ing. Petr Kubiš  
 
 
Dozorčí rada: 
počet členů   3 do 30. dubna 2019 
 
předseda dozorčí rady:  Ing. Jiří Koliba  datum zániku 30. dubna 2019 
člen dozorčí rady:  Ing. Milan Adámek  
člen dozorčí rady:   Ing. Igor Němec       
 
počet členů  6 od 1. května 2019 
 
předseda dozorčí rady:  Ing. Milan Adámek   datum vzniku 28. května 2019 
místopředseda dozorčí rady:  Ing. Igor Němec       datum vzniku 28. května 2019 
člen dozorčí rady:  Mgr. Martin Dvořák datum vzniku 1. května 2019      
člen dozorčí rady:  Ing. Stanislav Beneš datum vzniku 1. května 2019 
člen dozorčí rady:  Ing. Pavel Loprais datum vzniku 1. května 2019      
člen dozorčí rady:   Ing. Vladimír Šanda datum vzniku 1. srpna 2019 
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Výbor pro audit: 
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. 

 
Předmět činnosti: 

- vypořádání restitučních nároků, 
- sanace zbytkových jam podle plánů likvidace a jejich doplňků schválených Státní     

báňskou správou ČR, 
- zahlazování následků hornické činnosti, 
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- 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. 
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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 
 
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). 

 
Současnost 
 
V současné době státní podnik pokračuje v naplňování plánů likvidace dolů a lomů v lokalitách 
své působnosti a řešení problematiky následků těžby ropy a zemního plynu. Hlavní činnost 
probíhá formou realizace jednotlivých projektů, které díky svým technickým parametrům  
a často dlouhé době realizace nemají v celostátním a nezřídka i celosvětovém porovnání 
obdoby. Zároveň 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. 70 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality 
Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období 
let 2015 – 2019. Poslední schválený materiál na rok 2019 byl Roční program ZNHČ č. 91 
lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Hodonín, lokality 
Východočeské uhelné doly a lokality Doly a úpravny Komořany pro rok 2019. 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: 
 

 Likvidační práce, 

 sanační a rekultivační práce, 

 akce zabezpečující rozvoj podniku, 

 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, a u kterého se plné dokončení základní etapy  
projektu předpokládá v roce 2020. 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. 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palivový kombinát Ústí, s. p. 
Podnikové ředitelství

ředitel podniku

Úsek ředitele

Oddělení kancelář 
ředitele, ORG

Oddělení 
právní

Oddělení interního 
auditu

Oddělení vnitřní 
kontroly

Oddělení technické 
podpory

Personálně-
ekonomická 

náměstkyně ředitele

Odbor 
ekonomiky

Oddělení lidských 
zdrojů

Oddělení sociální 
centrum

Oddělení 
zásobování

Náměstek ředitele 
Úseku ZNHČ

Zástupce náměstka 
ředitele

Oddělení veřejných 
zakázek

Odbor tech. a revit. 
činností

ZBZS Libušín

Oddělení likvidace 
SDD+HDD

Odbor ZNHČ

Středisko Hodonín

Náměstek ředitele 
Úseku NŘP

Zástupce náměstka
ředitele

Referát majetkopráv. 
vypořádání pozemků

Oddělení správy 
majetku

Oddělení centrální 
evidence dat

Oddělení energetiky 
a provozní údržby

Oddělení 
autodopravy

Oddělení 
informačních 

a řídícíh systémů

Oddělení střážní 
služby a úklidu

Středisko DÚK

Úsek nám. 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 2019 byla Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik 
doručena jedna žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla 
vyřízena v zákonné lhůtě. Palivový kombinát Ústí, státní podnik vydal jedno rozhodnutí  
o odmítnutí žádosti. Proti jeho rozhodnutí bylo podáno jedno odvolání a proti jeho činnosti 
nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik neposkytl v roce 2019 žádné výhradní licence. 
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Činnosti státního podniku Palivový kombinát 
Ústí v roce 2019 
 
     Zájmové oblasti činností PKÚ, s. p. 

 

 
 
 
Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly především demolice nepotřebných objektů 
povrchových areálů. V rámci likvidačních prací v lokalitě Doly a úpravny Komořany byly 
odstraněny 4 nepotřebné objekty situované v areálu povrchového lomu ČSA. V lokalitě 
Kohinoor byly odstraněny 3 nepotřebné objekty, u 2 objektů pak byla realizována jejich 
částečná likvidace, všechny objekty se nacházely v areálu střediska Kohinoor. V lokalitě 
Východočeské uhelné doly byly odstraněny celkem 2 objekty, které byly ekologickou zátěží,  
a to 1 objekt situovaný v k. ú. Žacléř a 1 objekt v k. ú. Bečkov. 
 
Ke splnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR č. 552 (zejména prověření zajištění 
a utvrzení závazků těžební společnosti souvisejících s úhradou nákladů na sanaci a rekultivaci 
lokality lomu ČSA, které nebudou hrazeny z rezervy ve smyslu horního zákona, popřípadě  
návrhu jiných opatření, jimiž bude státu poskytnuta vyšší jistota ohledně řádného splnění 
vyjmenovaných závazků ze strany těžební organizace), PKÚ, s. p. zpracoval právní analýzu 
možných opatření, která by zajistila naplnění požadavků úhrady nákladů na SaR lokality lomu 
ČSA. Po projednání problematiky požádal PKÚ, s. p. těžební organizaci Severní energetická, 
a.s. (SE) o písemné stanovisko ke způsobu zajištění úhrad nákladů spojených s jednotlivými 
druhy nákladů na SaR. Do konce roku 2019 však požadované stanovisko od těžební 
organizace SE nebylo doručeno.  
 
Dále byly zajišťovány činnosti a práce vyplývající z povinností správce ložisek a správy 
majetku státu ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů. Zajištění 
hlavních důlních děl a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala v souladu 



 - 14 

- - 

 

 

s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnou báňskou 
legislativou.  
 
Ke dni 31. 12. 2019 bylo v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. celkem 1 042 hlavních důlních děl 
(dále také 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.  
 
Lokalita Chabařovice 
Na území bývalých povrchových uhelných lomů Chabařovice a Most - Ležáky byly zajištěny 
rekultivace ploch dotčených bývalou hornickou činností. V lokalitách s ukončenou hlubinnou 
těžbou uhlí pokračovaly práce spočívající zejména v zajištění hlavních důlních děl, čerpání  
a úpravě důlních vod.  
 
Pokračovala pěstební péče na rozpracovaných biologických rekultivacích. Ke konci roku 2019 
byly v souladu s Generelem rekultivací ukončeny rekultivační práce na území severní strany 
jezera Milada o výměře 160 ha. Nadále pokračuje pěstební péče na poslední rekultivaci  
u jezera Milada, na svazích Rabenov o výměře 40 ha. V rámci sanačních prací byly zahájeny 
stavební práce na komunikaci pro IZS (integrovaný záchranný systém), na komunikaci 
u příkopu K. Na vodoteči přeložka Modlanského potoka byla zahájena oprava koryta 
vydlážděním. Dále byly prováděny opravy příkopu K a příkopu na svahu Rabenov. 
 
PKÚ, s. p. nadále zajišťoval čerpání důlních vod na Obřím prameni. 
 
Lokalita Kohinoor 
Na rozpracovaných rekultivacích v území lomu Most - Ležáky pokračoval cyklus pěstební péče 
na akcích „Pařidelský lalok“ a „Lom Most - severozápadní a severní svahy“. V rámci 
rekultivace bývalého kamenolomu Kočičí vrch, která tvoří část severovýchodních svahů lomu 
Ležáky, proběhl šestý rok pěstební péče. V roce 2019 rovněž pokračovala údržba porostů 
ukončených lesnických rekultivací.  
 
V oblasti jihovýchodních svahů a Střimické výsypky pokračoval monitoring podzemních vod 
a jejich vývěrů. Monitoring byl zaměřen zejména na sledování pohybu hladiny podzemní vody 
ve vrtech.   
 
V lokalitě Kohinoor byly nadále čerpány důlní vody jámou MR 1 dolu Kohinoor s udržováním 
úrovně hladiny důlní vody na kótě -20 m n. m., kterou je zajištěna ochrana výhradního ložiska 
hnědého uhlí a ochrana majetku právnických a fyzických osob. 
 
Lokalita VUD  
Pokračovaly práce na zabezpečení stavu opuštěných důlních děl (Josef 5, štola Ida, bývalý 
důl Kolektiv). Jednalo se o zajištění štoly, úpravu výtoku důlních vod a sanaci povrchu 
bývalého dolu. Nadále probíhala údržba ploch rekultivovaného odvalu dolu Kateřina 
v Radvanicích. 
 
Lokalita Kladenské doly 
V lokalitě pokračovala již pátým rokem následná péče na rekultivovaných plochách odvalů 
dolu Schoeller a Tuchlovice. Ve sledovaném období byly zlikvidovány 4 otevřené propady 
terénu na poddolovaném území bývalého kladenského revíru. Na odloučeném pracovišti 
Sokolov byl vyhlouben průzkumný vrt P33 z důvodu ověření horninové skladby podzákladí 
zástavby rodinných domů v blízkosti zatopených lomů Boží Požehnání.  
 
V oblasti bývalých oceláren POLDI, na již zhotovených průzkumných vrtech, pokračoval 
monitoring podzemních vod. Z vyhodnocených vzorků kvality podzemních vod není doposud 
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prokázaná významnější kontaminace důlních  vod v území pod bývalým průmyslovým 
areálem. Monitoring podzemních vod bude zajišťován i v následujícím období.  
 
Akce zabezpečující rozvoj podniku 
 
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), jsou schváleny akce zabezpečující rozvoj 
podniku (AZRP): 
 

 Přečerpávací vodní elektrárny v lokalitách současných a bývalých povrchových 
hnědouhelných lomů - studie proveditelnosti. 

 Geotermální využití energie důlních vod v oblastech působnosti státního podniku 
Palivový kombinát Ústí – studie proveditelnosti. 

 Energetické využití vod čerpaných na lokalitách PKÚ, s. p. – studie proveditelnosti. 

 Architektonická soutěž – jezero Milada. 
 

V roce 2019 byl zpracován oponentní posudek studie proveditelnosti u akce „Geotermální 
využití energie důlních vod čerpaných na jámě MR 1“. Dle závěrů a doporučení oponentního 
posudku bude dále postupováno v předprojektové přípravě záměru. 
 
V roce 2019 byla dokončena „Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby 
přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových 
hnědouhelných lomů“, která ale formou přeparametrizace zadání bude dále pokračovat  
i v roce 2020. 
 
Z důvodu zrušení a opětovného vyhlášení veřejné zakázky na organizátora architektonické 
soutěže došlo v roce 2019 k posunutí vlastní realizace soutěže na roky 2020 a 2021. 
 
 
Investice  
 
Z prostředků investiční dotace byla zajišťována částečná obnova dopravních prostředků 
a strojního zařízení dle schváleného Plánu obnovy motorových vozidel a ostatních 
mechanizačních prostředků pro potřeby jednotlivých lokalit PKÚ, s. p., a to pořízením osobního 
automobilu střední třídy náhradou za stávající pro lokalitu DÚK, osobního terénního 
automobilu nižší třídy náhradou za stávající pro úsek NŘZ  a osobního automobilu střední třídy 
náhradou za stávající pro úsek NŘP. Dále byl pořízen upgrade informačního systému 
Microsoft Dynamic NAV - II. etapa (část hrazená z ID).  
 
Z výnosů ZNHČ bylo v lokalitě Chabařovice provedeno zajištění nákupu kopírovacích strojů, 
upgrade informačního systému Microsoft Dynamic NAV - II. etapa (část hrazená z výnosů 
ZNHČ), zakoupeny serverové licence pro centrální serverový systém, pořízen informační 
systém WISPI – eIDAS, vybudován přístřešek pro elektrocentrálu 250 kVA, pořízena motorová 
vozidla a ostatní mechanizační prostředky dle schváleného Plánu obnovy motorových vozidel 
a ostatních mechanizačních prostředků pro potřeby jednotlivých lokalit, byla realizována 
dodávka a montáž obousměrné závory na centrální parkoviště podnikového ředitelství, 
zakoupeny dva motorové čluny vč. podvalníků, které budou využívány pro potápěčské, 
záchranné i běžné provozní práce u jezera Milada a Most.  
 
Na středisku Kohinoor byla z výnosů ZNHČ, v návaznosti na plánované úpravy správní 
budovy, provedena rekonstrukce oplocení od vrátnice k parkovišti I. Dále byla v areálu 
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střediska vybudována nová parkovací místa a probíhala přípravná fáze realizace výstavby 
ČOV a osvětlení areálu. V rámci výstavby biotechnologické čistírny důlních vod z MR1 (viz jiné 
zdroje) byly z výnosů ZNHČ hrazeny veškeré náklady související s předmětnou investicí, tedy 
především činnosti dozorů, výzkumů či instalace veřejného osvětlení stavby. 
 
V lokalitě Kladenské doly byly dokončeny práce na vybudování dýmnice v objektu správní 
budovy střediska KLA, jako výcvikového prostoru ZBZS Libušín. Pro práce na zakázkách 
ZNHČ byl pořízen mulčovač s pohonnou jednotkou a obousměrná vibrační deska.  
 
Na odloučeném pracovišti Sokolov bylo zhotoveno 7 monitorovacích vrtů v délkách od 8 m do 
10 m, které slouží ke sledování úrovně hladiny podzemní vody v oblasti zástavby v blízkosti 
zatopených lomů Boží Požehnání v Kynšperku nad Ohří.  
       
V lokalitě Východočeské uhelné doly bylo doplněno a obnoveno vybavení závodní báňské 
záchranné stanice v Odolově. Jednalo se o pořízení defibrilátoru, termokamery, pro zajištění 
vyšší bezpečnosti potápěčských prací byl pořízen komunikátor potápění, nákladní automobil 
IVECO byl vybaven novým navijákem. Dále pokračovala realizace akce „Nádrž Prokopi“. 
Jedná se o vybudování sedimentační odkalovací nádrže na výstupu částečně znečištěných 
důlních vod z bývalého dolu Jan Šverma v Žacléři. 
 
V lokalitě Kohinoor – Ležáky byla realizována akce „Propojení hydrobariéry S a J křížení“, 
jejímž účelem je propojení severního a jižního úseku přeložky a intenzifikace stávající 
podzemní těsnící stěny (dále též PTS). 
 
V lokalitě Chabařovice byla zahájena realizace akce „Úpravy komunikační sítě JCH pro 
potřeby IZS“ v území jezera Milada.  
 
 
Úhradová (dříve tzv. ekologická) dotace  
 
V rámci nápravy škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek 
i ložisek nevyhrazených nerostů (tzv. úhradové, dříve ekologické dotace), byly PKÚ, s. p. 
zajišťovány zejména následující akce: 
 
Lokalita Hodonín 
„Likvidace sond mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) - Sektor VIII" 
Realizace akce Sektor VIII etapa I a II byla zahájena v roce 2018, v roce 2019 práce úspěšně 
pokračovaly. Postupně po uzavření dohod o vstupu na pozemky s vlastníky a uživateli 
pozemků byly budovány dočasné přístupové panelové komunikace a dočasné panelové 
pracovní plochy pro vrtnou soupravu. Následně byly dle harmonogramu prací relikvidovány 
jednotlivé sondy. U sond, v jejichž okolí byl projektován sanační zásah, byly provedeny 
sanační práce. Po provedení prací daných projektem, byly dočasné panelové komunikace  
a pracovní plochy demontovány, pozemky zrekultivovány a protokolárně vráceny zpět  
k užívání. Práce byly realizovány v součinnosti s dotčenými subjekty, orgány a institucemi. Ke 
konci roku 2019 bylo v rámci tohoto projektu zrelikvidováno již celkem 33 sond a sanační práce 
byly k tomuto datu provedeny u 8 sond. Předpoklad ukončení celé akce je v roce 2021.  
 
V roce 2019 se podařilo po téměř dvouleté přípravě a zpracování projektové dokumentace 
vyhlásit výběrové řízení na akci Sektor VIII etapa III a vyhodnotit první kvalifikační část. 
V prvním čtvrtletí roku 2020 se předpokládá podpis SoD a započetí realizace. V tomto projektu 
je celkem 49 SEZ, 44 k relikvidaci. V okolí 8 SEZ bude proveden sanační zásah. 
  
V roce 2019 rovněž probíhaly další fáze průzkumných prací ve vlastní režii PKÚ, s. p., kdy po 
získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a po získání souhlasů vlastníků pozemků, 
byly podle projektu geologických prací realizovány vrtné práce v terénu v okolí starých sond 
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za účelem získání vzorků zemin a podzemní vody. Následně, po vyhodnocení vzorků  
v akreditované laboratoři, byly zpracovávány projekty sanačních prací ve vlastní režii PKÚ,  
s. p. Součástí průzkumných prací je rovněž měření úniku plynu v okolí starých sond, k tomu 
byl využíván vysoce specializovaný přístroj na měření dynamiky výstupu plynu, pořízený 
v rámci investic v minulém období. Současně 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 ve vlastní režii PKÚ, s. p. zpracovány projekty relikvidace a projekty sanace. Dodavatelsky 
byly zadány a vypracovány projekty přístupových komunikací a panelových ploch. Byla tak 
zahájena příprava projektové dokumentace pro další etapu nápravných opatření v rámci 
Sektoru VIII. 
 
„Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera“  
Předmětem akce je sanační zásah v přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera. Zásah je 
realizován z podnětu vlastníka pozemku. Na rozhraní vodního toku a přilehlého břehu se 
nacházel kontaminovaný betonový objekt - relikt po bývalé těžbě ropy. Relikt byl odstraněn, 
byly odtěženy kontaminované okolní zeminy a odvezeny na biodegradační plochu. Ve 
vzniklém sanačním výkopu byla postupně čerpána kontaminovaná podzemní voda, která byla 
likvidována na sanační stanici. Po dočištění podzemní vody v sanačním výkopu byl výkop 
postupně zasypán novou nezávadnou zeminou. V místě byly realizovány vrty, do kterých byly 
zasakovány bakterie za účelem dočištění lokality. Rovněž byly realizovány monitorovací vrty, 
které sloužily ke kontrole účinnosti sanačního zásahu, spočívající v dynamickém odběru 
vzorků podzemní vody, jejich organoleptickém posouzení, měření mocnosti případné fáze 
ropných látek (RL) na hladině podzemní vody a zadání analýzy C10-C40 do akreditované 
laboratoře. Z výsledků laboratorních analýz odebraných vzorků podzemní vody je zřejmý 
pozitivní účinek metody bioremediace saturované zóny zvolené prováděcím projektem. 
Předpoklad ukončení prací je na jaře roce 2020. 
 
„Odstranění SEZ BRU2 (Bruzovice 2)“ 
Po vznesení připomínek správce dobývacího prostoru Bruzovice na ústním jednání a místním 
šetření OBÚ a neudělení jeho souhlasu s realizací relikvidace sondy BRU2 dle předložené 
projektové dokumentace bylo začátkem roku 2019 ze strany OBÚ přerušeno správní řízení 
o povolení hornické činnosti. V průběhu roku v součinnosti se znalcem v oboru byly ze strany 
PKÚ, s. p. zadány ke zpracování a následně správci dobývacího prostoru předloženy další 
verze projektové dokumentace k relikvidaci. Přes veškerou snahu se nepodařilo dosáhnout 
vyřešení střetu zájmů. Bez tohoto kroku nebylo možné v roce 2019 dokončit správní řízení  
a získat povolení k hornické činnosti.  
 
V sektoru I v areálu ČOV, v sektoru II u 11 nezrelikvidovatelných sond, situovaných 
v intravilánu obce a v prostoru sektoru Jímací území, byl realizován následný monitoring ze 
strany PKÚ, s. p., zajištěný výkony ve vlastní režii PKÚ, s. p. V souladu s metodikou byl pětiletý 
monitoring v sektoru I a v sektoru II v roce 2019 ukončen. V souladu s metodikou budou 
vypracovány závěrečné zprávy. 
 
Lokalita Kladenské doly 
Na středisku byla v rámci úhradové dotace v roce 2019 zpracována projektová dokumentace 
na zajištění podzemních prostor opukového lomu ve Vehlovicích. 
 
Lokalita Kohinoor 
„Uhelný pilíř Most – řešení stabilizace zvodnění“ 
Na základě posouzení a zhodnocení závěrů studie „Uhelný pilíř Most - návrh řešení stabilizace 
zvodnění“ bylo přikročeno ke komplexnímu řešení určení příčin zvýšené hladiny podzemní 
vody v postižené oblasti. Od července 2019 probíhá monitoring kvality a pohybu hladiny 
podzemní vody na průzkumných vrtech realizovaných v roce 2018. V prosinci 2019 byla 
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zhotovitelem, tj. společností AQUATEST a.s., zpracována zpráva o výsledcích probíhajícího 
monitoringu podzemních vod. V závěru zpracované zprávy se uvádí, že antropogenní vlivy na 
kvalitu podzemní vody, jsou z hlediska anorganických látek nevýznamné a z hlediska 
organických látek antropogenní vliv nebyl prokázán. Monitoring bude dále pokračovat v roce 
2020. 
 
Lokalita Chabařovice 
„Rekultivace svahu po sanaci Dubí - Pozorka“  
Po provedené sanaci svahu v katastrálním území Dubí – Pozorka, byly v roce 2019 zahájeny 
práce biologické rekultivace v území zasaženém sesuvem. 
 
Lokalita Východočeské uhelné doly 
Práce v rámci akce „Sanace areálu Bečkov – oblast DJŠ“ byly zahájeny v roce 2018  
a dokončeny v roce 2019. Jednalo se o likvidaci bývalého vodojemu, který byl součástí areálu 
Bečkov.  
 
Užití finančních prostředků VzP (výnosy z privatizace)  
 
Dle usnesení vlády č. 50/2002, č. 552/2003, č. 119/2009 a následujících, byly PKÚ, s. p. 
realizovány projekty v celkové hodnotě 70,538 mil. Kč. Realizace jednotlivých akcí je 
zajišťována dodavatelským způsobem, na základě veřejné soutěže zadávané MF. Státní 
podnik u těchto akcí vystupuje v pozice právnické osoby (stavebníka). 
 
V lokalitě Chabařovice u jezera Milada byla zahájena realizace revitalizačních projektů 
„Rekreační území východ“ a „Chabařovice – jezero Milada, centrální kanalizace“. V lokalitě 
Kohinnor probíhala realizace akce „Biotechnologický systém ČDV z MR 1“. 
  
Náklady roku 2019 byly částečně financovány z výnosů ZNHČ, jelikož se jednalo zejména 
o projekční a inženýrské činnosti na akcích „Jezero Milada - centrální kanalizace“, „Rekreační 
území východ“ a „Biotechnologický systém ČDV z MR 1“.  
 
Akce financované z jiných zdrojů  
 
Z ostatních zdrojů je zejména zajišťováno pokračování akce Vodamin II. Obsahuje náklady 
spojené s technickou přípravou a realizací vrtné monitorovací sítě v ploše bývalé severočeské 
hnědouhelné pánve. Do konce roku 2019 bylo v rámci první části odvrtáno a převzato 16 
z celkem 20 monitorovacích hydrogeologických vrtů zajišťujících dlouhodobé sledování hladin 
důlních vod v návaznosti na postupný útlum těžby a jím provázející stoupání hladiny 
podzemních vod. 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 jsou z ostatních zdrojů zajišťovány akce „Snížení energetické náročnosti správních 
budov - z programu OP PIK“, „Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké 
pánve“, „Nová tvář společné krajiny z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“, „Recovery - Obnova 
degradovaných a transformovaných ekosystémů v oblastech postižených těžbou uhlí“, 
„HydroSense - Autonomně se pohybující platforma pro monitorování bývalých důlních jam jako 
metoda časné detekce katastrof - (progr. Eurostar 2)“ a „RAFF - Vytvoření komplexního 
modelu hodnocení rizik při realizaci zatápění bývalých důlních děl“. 
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Oblast nakládání s majetkem v roce 2019 
 
Palivový kombinát Ústí, s. p. kromě komplexní revitalizace krajiny dotčené bývalou těžební 
činností v hnědouhelných a černouhelných revírech a likvidace ekologických zátěží po těžbě 
ropy a zemního plynu na území jižní Moravy vykonává právo hospodařit k rozsáhlému 
nemovitému majetku ve vlastnictví státu dotčenému v předchozí nebo v současné době těžbou 
vyhrazeného nerostu, zajišťuje majetkoprávní vypořádání nepotřebného majetku státu, vč. 
vypořádání restitučních, církevních a jiných nároků. 
 
V rámci sanace a rekultivace rozsáhlých pozemků po těžbě vyhrazeného nerostu – hnědého 
uhlí a na dalších spravovaných pozemcích, které PKÚ, s. p. nabyl v rámci sloučení s dalšími 
bývalými státními podniky, vznikají v rámci prováděných lesnických rekultivací nebo  
i přirozenou sukcesí lesní porosty. Dne 19. 1. 2019 bylo mezi PKÚ, s. p. a LČR uzavřeno 
Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání pozemků, které mohou mít 
charakter lesních pozemků, jehož cílem je vytvořit podmínky k postupnému převodu práva 
hospodařit k pozemkům (částem pozemků) určeným k plnění funkce lesa z PKÚ, s. p. na LČR. 
Obdobně po ukončení zemědělských rekultivací převádí PKÚ, s. p. v rámci stávající platné 
legislativy nově vzniklé zemědělské pozemky na Státní pozemkový úřad. 
 
V oblasti přípravy majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v rozsáhlých územích  
s ukončenou sanací a rekultivací, tj. v zájmových územích jezer Milada a Most, jejich převodem 
na dotčená města a obce dle jejich katastrální příslušnosti, byla intenzivně komunikována 
klíčová problematika eliminace rizika případného vzniku nepovolené veřejné podpory v  rámci 
připravovaných majetkoprávních řešení. Jedním ze zásadních výstupů společných jednání 
i za účasti zástupců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)  je doporučení 
eliminovat toto riziko formou tzv. prenotifikačního, popř. i notifikačního procesu. Předpokladem 
pro jeho zahájení  je co nejpřesnější popis budoucího rozvoje a využívání území. V návaznosti 
na to bylo rozhodnuto o přípravě a vyhlášení urbanisticko – architektonických soutěží k řešení 
obou zájmových území - jezera Milada a jezera Most. V roce 2019 byl podle pravidel 
Soutěžního řádu České komory architektů vybrán tzv. organizátor soutěže pro zájmové území 
jezera Milada, jehož klíčovým úkolem je zpracování zadání a následná organizace 
urbanisticko-architektonické soutěže. Předpoklad jejího vyhlášení je červen 2020 a vyhlášení 
výsledků soutěže je plánováno na duben 2021. Stejný postup s určitým časovým odstupem je 
plánován i pro lokalitu jezera Most. 
 
V návaznosti na řadu objektivních skutečností, zejména pak prodloužení termínů realizace 
klíčových revitalizačních projektů realizovaných statutárním městem Most v rámci programu 
zahlazování vlivu těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji a rovněž provedení 
prenotifikačního procesu k eliminaci nepovolené veřejné podpory s předchozím stanovením 
využití území v rámci případného vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže, požádalo 
statutární město Most Palivový kombinát Ústí, s. p. o odložení majetkoprávního vypořádání 
nemovitého majetku v zájmovém území jezera Most z původně stanoveného termínu 31. 12. 
2019 do 31. 12. 2023. Ministerstvo průmyslu a obchodu následně s přihlédnutím 
k dosavadnímu průběhu přípravy realizace majetkoprávního vypořádání akceptovalo žádost  
o odklad majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v zájmovém území jezera Most do 
31. 12. 2023. Obdobný postup lze pravděpodobně očekávat i za strany měst a obcí sdružených 
v Dobrovolném svazku obcí jezero Milada v případě majetkoprávního vypořádání nemovitého 
majetku v zájmovém území jezera Milada, kde je stanoven termín do 31. 12. 2020. 
 
Statutární město Most v závěru roku 2019 deklarovalo v zájmu zvýšení právní závaznosti vůli  
a zájem o majetkoprávní vypořádání v zájmovém území jezera Most podpisem Memoranda  
o spolupráci při majetkoprávním vypořádání zájmového území jezera Most.  
 
Palivový kombinát Ústí, s. p. dále na základě výstupů z usnesení vlády č. 536/17 bod II/1  
a bod II/2, usnesení vlády č. 421/19 a úkolu ministra průmyslu a obchodu ze dne 16. 8. 2019, 



 - 20 

- - 

 

 

kterým uložil PKÚ, s. p. zpracovat návrh řešení na vybudování propojené soustavy jezer  
s možností využití pro boj s klimatickými změnami a s využitím v oblasti energetiky, zpracuje 
návrh nejefektivnějšího způsobu budoucího provozování a správy zatápěných zbytkových jam  
v Ústeckém kraji jako klíčový podklad pro další rozhodování ve věci dalšího postupu v oblasti 
majetkoprávního vypořádání zájmových území současných i budoucích jezer, která vznikla 
nebo vzniknou po ukončení hornické činnosti v lokalitách stávající těžby hnědého uhlí  
v Ústeckém kraji. 
 
Palivový kombinát Ústí, s. p. v průběhu roku 2019 zajišťoval a do případného rozhodnutí ve 
věci dalšího postupu v oblasti majetkoprávních vypořádání zájmových území současných  
i budoucích jezer, která vznikla nebo vzniknou po ukončení hornické činnosti v lokalitách 
stávající těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, v návaznosti na zpracovávaný návrh 
nejefektivnějšího způsobu budoucího provozování a správy zatápěných zbytkových jam  
v Ústeckém kraji, zajišťovat bude, správu a údržbu obou zájmových území jezer Milada a Most.  
 
PKÚ, s. p. po převzetí odpovědnosti za realizaci klíčových revitalizačních projektů 
„Chabařovice – jezero Milada, centrální kanalizace“ a „Rekreační území  - východ“ od 
statutárního města Ústí nad Labem připravil a v roce 2019 zahájil jejich vlastní realizaci. 
V rámci realizace těchto projektů bude vybudována v zájmovém území jezera Milada základní 
infrastruktura umožňující další rozvoj tohoto území jako centra rekreace, sportu a oddechu 
nejen pro obyvatele přilehlých měst a obcí. V návaznosti na to PKÚ, s. p. zahájil proces 
částečné redukce CHLÚ Chabařovice I a Chabařovice II z důvodů převažujícího 
celospolečenského zájmu rozvoje tohoto území nad ochranou dotčené východní okrajové části 
ložiska vyhrazeného nerostu a dále s poukazem na případnou technologickou složitost  
a ekonomickou nevýhodnost exploatace ložiska vyhrazeného nerostu. 
 
Dne 3. 9. 2019 bylo mezi PKÚ, s. p., Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou 
zemědělskou univerzitou uzavřeno Memorandum o spolupráci, kterým smluvní strany vyjadřují 
zájem nalézt dlouhodobě udržitelné řešení pro prostory po ukončené povrchové těžbě, nebo 
ovlivněné těžbou uhlí a zároveň hodnoty pro biodiverzitu, které exploatované území 
představuje. Možnou variantou rekultivace je ponechání těžbou pozměněných částí krajiny 
přírodním procesům. Tímto smluvní strany deklarovaly vůli vzájemně spolupracovat při 
identifikaci vhodných lokalit pro ekologickou obnovu. 
 
V průběhu roku 2019 PKÚ, s. p. finalizoval a následně předložil Ministerstvu průmyslu  
a obchodu všechny nezbytné podklady a dokumentaci pro rozhodnutí vlády České republiky  
o bezúplatném převodu souboru nepotřebného nemovitého majetku v lokalitě bývalého 
sanovaného hořícího odvalu Kateřina II v  k. ú. Radvanice na obec Radvanice. Vláda České 
republiky tento bezúplatný převod v únoru 2020 schválila a následující měsíc byl realizován. 
 
Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly především demolice nepotřebných objektů 
povrchových areálů. V rámci likvidačních prací v lokalitě Doly a úpravny Komořany byly 
odstraněny 4 nepotřebné objekty situované v areálu povrchového lomu ČSA. V rámci 
likvidačních prací v lokalitě Kohinoor byly odstraněny 3 nepotřebné objekty, u 2 objektů pak 
byla realizována jejích částečná likvidace, všechny objekty se nacházely v areálu střediska 
Kohinoor. V rámci likvidačních prací v lokalitě Východočeské uhelné doly byly odstraněny 
celkem 2 objekty, které byly ekologickou zátěží, a to 1 objekt situovaný v k. ú. Žacléř a 1 objekt 
v k. ú. Bečkov. 
 
 
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 
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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 začátkem roku 2019 schválen 
Evropskou komisí. V současnosti je ve fázi realizace projektových úkolů. Akce je naplánována 
na období 2019 – 2021. Jelikož se jedná o mezinárodní program, do projektu jsou zapojeni 
partneři z Německa, České republiky a Rakouska. 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: 

 ČVUT Praha, fakultou stavební při řešení problematiky svahových pohybů nestabilních 
území,  

 TU Liberec při realizaci zvláštního způsobu zakládání na poddolovaných územích a při  
vývoji informačního monitorovacího systému k predikci nebezpečných situací v oblasti 
rekultivovaných zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí,  

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

 Institutem geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava při řešení problematiky 
 opakované likvidace nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových vrtů na jižní 
 Moravě, 

 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 přípravě na realizaci  
 a 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 
 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,  

 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. na „Návrhu postupů budoucího 
 koncepčního řešení správy a následného využívání území s ukončenou a probíhající 
 těžební a rekultivační činností s výraznou majetkovou účastí státu“, 

 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),  
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 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 přípravě a podání projektu „Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje“ do 3. 
 veřejné soutěže THÉTA vyhlašované Technologickou agenturou České republiky,  

 UJEP v Ústí nad Labem, ASITIS s.r.o., INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, 
 z. s., Len Taurus s.r.o., na přípravě a podání projektu „Re-design uhelného regionu 
 v posttěžebním období: konceptualizace společenských změn na bázi aktuálních 
 trendů a smart technologií“ do 3. veřejné soutěže ÉTA vyhlašované Technologickou 
 agenturou 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). 

 AQUATIS a.s. a „Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích 
 vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných 
 lomů“. Tato studie byla v roce 2019 dokončena. 

 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 16. 8. 
 2019. 

 
 

Oblast životního prostředí 

 

Činnost státního podniku Palivový kombinát Ústí v oblasti zahlazování následků hornické 
činnosti byla v roce 2019 zaměřena zejména na následující opatření: 

 
Středisko podnikové ředitelství 
 

 V roce 2019 byl akreditovanou laboratoří prováděn pravidelný monitoring povrchových, 
podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních rozhodnutí.  

 V souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků 
na koupaliště…, byl Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem prováděn 
od 20. 5. 2019 do 26. 8. 2019 odběr a mikrobiologické vyšetření koupacích vod jezera 
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Milada, 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 Milada 
čtyřikrát ročně, a to v následujících termínech: 18. 2., 20. 5., 26. 8. a 18. 11. Kvalitativní 
parametry byly vyhodnocovány dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., konkrétně dle Normy 
environmentální kvality. 

 Během celého roku 2019 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 2019 odčerpáno celkem 869 735 m3 důlních vod a na ČS Kateřina 
316 958 m3. 

 Z Přelivového vrtu č. 9 vyteklo během roku 2019 s přestávkami celkem 342 670 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 Milada v období od března do konce října následující 
činnosti: obecné odběry vzorků, průzkum raka pruhovaného, studium perifytonu 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 dle 
zákona 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. 
od  společnosti ECOBAT s. r. o. „Osvědčení o přínosu pro životní prostředí“. 

 

Středisko Kohinoor 

 

 V roce 2019 byl na středisku Kohinoor prováděn pravidelný monitoring povrchových, 
podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních rozhodnutí. Vzorky vod byly 
odebírány a analyzovány akreditovanými laboratořemi.  

 Činnost potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Most byla v roce 2019 zaměřena především 
na kontrolu stability zatopených severozápadních a severovýchodních svahů, kdy byl 
monitorován výskyt podvodních zátrhů. V další fázi byl průzkum zaměřen na výskyt fauny 
a flóry v jezeře.  

 V okolí jezera Most nadále pokračovaly rekultivační práce i realizace následné pěstební 
péče na již zrekultivovaných plochách. 

 V oblasti Střimické výsypky a jihovýchodních svahů dále probíhal do března 2019 
monitoring podzemních vod, který umožnil zpracování modelu proudění podzemních vod 
v zájmové oblasti. 

 V roce 2019 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“. Tento systém umožní 
vypouštění důlních vod do vod povrchových s kvalitativními parametry vyhovujícími 
vodoprávním požadavkům. 

 S odpady je na středisku Kohinoor nakládáno dle platné legislativy. Na středisku je 
zaveden systém třídění nebezpečných odpadů do vhodných nádob, které jsou označeny 
dle § 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu současné ČOV, bylo rozhodnuto 
o výstavbě nové ČOV pro středisko Kohinoor. V červnu 2019 bylo vydáno schválení 
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stavebního záměru a ve třetím čtvrtletí 2019 byla dopracována realizační dokumentace 
stavby. 

 
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 jámách 
Nejedlý I, Jaroslav a dále v sedmi vrtech série MVDD v oblasti bývalých oceláren POLDI. 
Jedenkrát ročně jsou odebírány vzorky důlních vod ve zlikvidovaných jámách Nejedlý I, 
Jaroslav a ve vrtu Vrapice 1 a provedena jejich chemická analýza. Dále je 2 x ročně 
prováděno měření hladin, odběr a chemická analýza vzorků v sedmi vrtech série MVDD 
a povrchové vody z Dřetovického potoka. O průběhu zatápění vyrubaných prostor 
z uvedených výsledků měření za rok 2019 je zpracována souhrnná zpráva, která je 
předkládána obvodnímu báňskému úřadu a odboru životního prostředí Magistrátu města 
Kladna.  

 2 x ročně je prováděn chemický rozbor vody Libušínského potoka před vtokem do odvalu 
a za odvalem V Němcích. Výsledky chemických rozborů jsou zasílány na Lesy České 
republiky, ST – oblast povodí Vltavy, Benešov. 

 V roce 2019 pokračovaly práce na následné pěstební péči rekultivovaných odvalů dolu 
Schoeller a Tuchlovice. 

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

 
Středisko Doly a úpravny Komořany  
 

 V roce 2019 probíhala standardní údržba majetku a kontrola pronajatého majetku, 
ke kterému má PKÚ, s. p. právo hospodařit. 

 V roce 2019 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. 
Původcem odpadů vzniklých při likvidaci staveb a technologických celků se stává 
na základě uzavřených smluv zhotovitel se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Kovový odpad zůstává v majetku PKÚ, 
s. p., a je za úplatu předáván na základě nejvýhodnější nabídky firmám, zabývajícím se 
výkupem a zpracováním kovového šrotu. 

 
Středisko Východočeské uhelné doly 
 

 Na lokalitě Ida stále pokračuje úprava důlních vod vytékajících ze zatopených prostorů 
Dolu Zdeněk Nejedlý. Stálou součástí je i pravidelný odběr a analýzy vzorků prováděné 
v souladu s příslušným platným rozhodnutím. V souvislosti s výtokem probíhá ve štole Ida 
dle potřeby čištění odvodňovacích cest od usazenin.  

 Pravidelně je také sledováno množství a kvalita vytékajících důlních vod z bývalého Dolu 
Kateřina v Radvanicích, vzorky jsou analyzovány akreditovanou laboratoří.  
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 V oblasti bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři probíhá na dvou místech kontrolovaný výtok 
důlních vod ze zatopených podzemních prostor. V roce 2019 byly prakticky ukončeny 
práce na výstavbě „Sedimentační nádrže Prokopi“, přes kterou vypouštěné vody z oblasti 
štoly Prokopi protékají.  
Současně s tím je i nadále v souladu s platným rozhodnutím sledována kvalita vytékajících 
důlních vod obou míst s pravidelným odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří.  

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

Středisko Hodonín 
 

„Likvidace sond mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) - Sektor VIII" 

 V roce 2019 úspěšně pokračovaly práce na realizaci akce Sektor VIII etapa I a II. Postupně 

po uzavření dohod o vstupu na pozemky s vlastníky a uživateli pozemků byly budovány 

dočasné přístupové panelové komunikace a dočasné panelové pracovní plochy pro vrtnou 

soupravu. Následně byly relikvidovány jednotlivé sondy. U sond, v jejichž okolí byl 

projektován sanační zásah, byly provedeny sanační práce. Po provedení prací daných 

projektem byly dočasné panelové komunikace a pracovní plochy demontovány, pozemky 

zrekultivovány a protokolárně vráceny zpět k užívání. Práce byly realizovány v souladu 

s podmínkami dotčených subjektů, orgánů a institucí a v součinnosti s nimi. Ke konci roku 

2019 bylo v rámci tohoto projektu zrelikvidováno již celkem 33 sond a sanační práce byly 

k tomuto datu provedeny u 8 sond. Předpoklad ukončení celé akce je v roce 2021.  

 V roce 2019 se podařilo po téměř dvouleté přípravě a zpracování projektové dokumentace 

vyhlásit výběrové řízení na akci Sektor VIII etapa III a vyhodnotit první kvalifikační část. 

V tomto projektu je celkem 49 SEZ, 44 k relikvidaci, v okolí 8 SEZ bude proveden sanační 

zásah. Výběr vítězného uchazeče, podpis SoD a započetí realizace proběhne v prvním 

čtvrtletí následujícího roku. 

 V roce 2019 rovněž probíhaly další fáze průzkumných prací ve vlastní režii PKÚ, s. p., kdy 

po získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a po získání souhlasů vlastníků 

pozemků byly podle projektu geologických prací realizovány vrtné práce v terénu v okolí 

starých sond za účelem získání vzorků zemin a podzemní vody. Vzorky byly dodávány 

do akreditované laboratoře, kde byly podrobeny analýzám.  

Následně byly zpracovávány projekty sanačních prací ve vlastní režii PKÚ, s. p. Součástí 

průzkumných prací je rovněž měření úniku plynu v okolí starých sond, k tomu byl využíván 

vysoce specializovaný přístroj na měření dynamiky výstupu plynu, pořízený v rámci 

investic v minulém období.  

 Souběžně pokračovalo ve vlastní režii PKÚ, s. p. 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 ve vlastní režii PKÚ, s. p. zpracovány projekty relikvidace a projekty sanace. 

Dodavatelsky byly zadány a vypracovány projekty přístupových komunikací a panelových 

ploch. Byla tak zahájena příprava projektové dokumentace pro další etapu nápravných 

opatření v rámci Sektoru VIII. 

„Odstranění SEZ BRU2 (Bruzovice 2)“ 

 V průběhu roku 2019 v součinnosti se znalcem v oboru byly ze strany PKÚ, s. p. 
předloženy třetí straně aktualizace projektové dokumentace. Přes veškerou snahu se však 
nepodařilo dosáhnout vyřešení střetu zájmů a dosáhnout souhlasu. Bez tohoto kroku 
nebylo možné dokončit správní řízení a získat povolení k hornické činnosti.  
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 V sektoru I v areálu ČOV, v sektoru II u 11 nezrelikvidovatelných sond, situovaných 

v intravilánu obce a v prostoru sektoru Jímací území byl realizován následný monitoring 

zajištěný výkony ve vlastní režii PKÚ, s. p. V souladu s metodikou byl pětiletý monitoring  

v sektoru I a v sektoru II v r. 2019 dokončen a budou vypracovány závěrečné zprávy. 

 Odstranění kontaminace v přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera - zásah je realizován 

z podnětu vlastníka pozemku a realizace pokračuje z minulého období. Na rozhraní 

vodního toku a přilehlého břehu se nacházel relikt po bývalé těžbě ropy. Relikt byl 

odstraněn, byly odtěženy kontaminované okolní zeminy a postupně byla čerpána 

kontaminovaná podzemní voda, která byla likvidována na sanační stanici. V místě byly 

realizovány vrty, do kterých byly zasakovány bakterie za účelem dočištění lokality a rovněž 

monitorovací vrty, které sloužily ke kontrole účinnosti sanačního zásahu. Předpoklad 

ukončení prací je na jaře roku 2020. 

 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. 
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Významné události roku 2019 
 
Memorandum o spolupráci s Lesy ČR, s. p. 
 
Státní podniky Palivový kombinát Ústí a Lesy ČR uzavřely dne  30. ledna 2019 průlomový 
dokument Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání pozemků, které mohou 
mít charakter lesních pozemků. Jedná se o zásadní dokument pro spolupráci mezi státními 
podniky, na němž obě strany dlouhodobě pracovaly. 
 
Celkem asi 200 hektarů v okresech Chomutov, Teplice a Most v Ústeckém kraji, na nichž se 
dříve těžilo uhlí, do roku 2025 postupně převede Palivový kombinát Ústí, s. p. na Lesy České 
republiky, s. p. Podpisům, které potvrdily další spolupráci, předcházela několikaletá příprava. 
Jedná se o pozemky po hornické činnosti, na kterých se dá lesnicky hospodařit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Významné činnosti v oblasti ZNHČ 
 
V roce 2019 dále probíhala realizace projektu Sektor VIII, etapa I a II, která navázala na 
projekty sanačních a relikvidačních prací na odstranění ekologické zátěže po těžbě  
a průzkumu ropy a zemního plynu v oblasti CHOPAV Kvartér řeky Moravy, tentokrát ale na 
území mimo CHOPAV. Na základě vlastní realizace geologicko-průzkumných prací 
zaměřených na ověření rozsahu kontaminace u ropoplynových sond a zpracovaných projektů 
relikvidací nejrizikovějších sond ohrožujících životní prostředí byla v závěru roku vyhlášena 
veřejná zakázka na navazující projekt Sektor VIII, etapa III, s jehož realizací se počítá v letech 
2020 až 2024.  
 
V území sektorů CHOPAV pokračoval následný monitoring po provedených sanačních 
opatřeních podle metodiky zpracované zhotovitelem. 
 
 
Návštěva poslanců na našich jezerech  dne 29. 3. 2019 
 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se 
rozhodl uspořádat své výjezdní zasedání v Ústeckém kraji. Zástupci Výboru v čele s jeho 
předsedou, PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., se na Krajském úřadu Ústeckého kraje nejprve 
seznámili s problémy, které trápí tento kraj, např. situace vyloučených lokalit, bytová otázka, 
problematika exekucí a v neposlední řadě také budoucnost regionu v době přechodu od 
průmyslové oblasti k jezerní krajině. Kromě pana hejtmana, Oldřicha Bubeníčka, prezentoval 
Výboru naší práci i ředitel PKÚ, s. p. ing. Petr Lenc. Druhý den celý Výbor navštívil kromě 
vyloučených lokalit také obě naše jezera, tj. jezero Milada a jezero Most.  
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Návštěva vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu dne 16. 8. 2019 
 
V pátek 16. 8. 2019 navštívil náš podnik vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu pan Karel 
Havlíček. Informoval se o činnosti státního podniku a prohlédl si obě jezera. MPO chce propojit 
jezera vzniklá rekultivací hnědouhelných dolů a lomů. Propojení jezer, přímo na místě, řešil 
vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček spolu s náměstky Silvanou 
Jirotkovou, Janem Dejlem a Eduardem Muřickým. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo 
Palivovému kombinátu Ústí, s. p., aby zpracoval studii proveditelnosti s tím, že záměrem MPO 
je, aby všechna jezera byla průtočná. Oblast má obrovský potenciál jako zásobárna vody pro 
Českou republiku a také jako zdroj energie díky vodním elektrárnám a solárním parkům na 
hladině o celkovém výkonu až dvou jaderných reaktorů. Obdobně jako Vltavská kaskáda, ale 
významně větší. 

 

 

 

 

 

 

Návštěva premiéra Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu, ministra životního 
prostředí dne 19. 9. 2019 

Budou jezera, která by mohla vzniknout v Ústeckém kraji zatopením dolů a lomů, propojená 
nebo ne? Klíčová otázka, o které v Palivovém kombinátu Ústí, s. p. jednali premiér Andrej 
Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr životního prostředí Richard Brabec, 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel PKÚ, s. p. Petr Lenc. Strategické 
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rozhodnutí musí padnout v brzké době, v roce 2024 totiž skončí těžba v lomu ČSA. PKÚ, s. p. 
dělá vše pro to, aby potřebné dokumenty předložil MPO. 

 
 

  
Projekt „Zelená firma“ 
 
Od roku 2016 se 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, 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“. 
 

 
 
Úřad práce 
 

Státní podnik Palivový kombinát Ústí v roce 2019 spolupracoval s Úřady práce v rámci celé 
České republiky. Hlavním důvodem spolupráce je možnost prezentace podniku na akcích 
(workshopech, veletrzích práce), které pořádá Úřad práce ČR.  
  
Vedoucí oddělení lidských zdrojů je od roku 2015 stálým členem poradního sboru ředitele 
Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Ústí nad Labem. Pravidelné schůzky poradního sboru 
se konají min. 2 x za rok.  
 
 
Personální marketing PKÚ, s. p.  
 
V roce 2019 podnik spolupracoval s Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP), VŠB Ostrava (středisko 
Most) a s řadou středních škol v rámci Ústeckého kraje, kde nabízí pro studenty možnost 
vykonání praxe mj. i v rámci podnikového Absolventského programu. Dále se podnik účastnil 
karierních dnů na UJEP a dalších vysokých školách v ČR s možností podnikové prezentace.  
     
Podnik využívá formy personálního marketingu a účastní se různých regionálních veletrhů 
práce a vzdělávání. Důvodem těchto aktivit je posilování značky podniku jako úspěšného 
zaměstnavatele (employer brand) s možností náboru kvalitních zaměstnanců.  
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Organizační změny na PKÚ, s. p. 
 
V rámci zkvalitnění řízení podniku, souvisejícího s jeho rozvojovými aktivitami, došlo v roce 
2019 k organizačním změnám, kdy byl zřízen úsek náměstka ředitele podniku pro strategii 
a rozvoj. 

Odborová organizace 
 
Při státním podniku Palivový kombinát Ústí funguje Odborová organizace Palivového 
kombinátu Ústí nad Labem zastoupená předsedou Františkem Frolíkem a ZO OS PHGN VUD 
zastoupená předsedou Milanem Dufkou do 31. 12. 2018.  K 1. 1. 2019 došlo ke změně 
předsedy. Novým předsedou byl zvolen Jiří Novotný.  
 
V závěru roku 2018 bylo zahájeno nové kolektivní vyjednávání na rok 2019. Ředitel státního 
podniku Ing. Petr Lenc a zástupce odborových organizací František Frolík podepsali 11. 12. 
2018 na podnikovém ředitelství v Chlumci Kolektivní smlouvu na rok 2019.   
 
V prosinci roku 2019 probíhalo 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 2019.  
  
 

 
 
 
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. 
 
 
Dozorčí rada v roce 2019 
 
V souvislosti s vydáním Rozhodnutí ministryně průmyslu a obchodu č. 13/2018 ze dne 30. 
listopadu 2018, o úpravě zakládací listiny podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik,  
a Rozhodnutí ministryně průmyslu a obchodu č. 14/2018 ze dne 30. listopadu 2018, o úpravě 
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statutu podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, došlo mj. ke zvýšení počtu členů Dozorčí 
rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (dále také dozorčí rada) ze tří členů na členů 
šest. 
 
Dopisem č. j. MPO 26604/19/11300/01000 ze dne 29. 4. 2019 byl ministryní průmyslu  
a obchodu, Ing. Martou Novákovou, v souladu s ustanovením § 15, odst. 1, písm. b) zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, odvolán ke dni 30. dubna 
2019 z funkce člena Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik Ing. Jiří Koliba. 
 
Dopisem č. j. MPO 32140/19/11300/01000 ze dne 18. 4. 2019 byl ministryní průmyslu  
a obchodu, Ing. Martou Novákovou, v souladu s ustanovením § 15, odst. 1, písm. b) zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, jmenován s účinností od  
1. května 2019 členem Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik Ing. Pavel 
Loprais. 

 
Dopisem č. j. MPO 26604/19/11300/01000 ze dne 29. 4. 2019 byl ministryní průmyslu  
a obchodu, Ing. Martou Novákovou, v souladu s ustanovením § 15, odst. 1, písm. b) zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, jmenován s účinností od  
1. května 2019 členem Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik Ing. Stanislav 
Beneš. 
 
Na základě výsledků voleb člena Dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, z řad 
zaměstnanců podniku, konaných dne 26. 4. 2019, byl členem dozorčí rady zvolen s účinností  
od 1. května 2019 Mgr. Martin Dvořák, vedoucí ZBZS Odolov. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že k 1. květnu 2019 byla Dozorčí rada Palivového kombinátu Ústí, 
státní podnik pouze pětičlenná a žádný z členů dozorčí rady nezastával funkci předsedy 
dozorčí rady, zvolila dozorčí rada ze svých členů na svém 209. zasedání (28. května 2019) 
předsedu  
a místopředsedu 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. Milan Adámek  
a místopředsedou byl zvolen Ing. Igor Němec. 
 
Dopisem č. j. MPO 59694/19/01020/01000 ze dne 31. 7. 2019 byl místopředsedou vlády  
a ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA v souladu  
s ustanovením § 15, odst. 1, písm. b) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů, jmenován s účinností od 1. srpna 2019 členem Dozorčí rady Palivového 
kombinátu Ústí, státní podnik Ing. Vladimír Šanda. 
 
 
Hodnocení CZECH TOP 100   
                                
V roce 2019 získal Palivový kombinát Ústí, státní podnik v rámci hodnocení CZECH TOP 100 
ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award „AAA“ nejvyšší možné ohodnocení. 
Hodnocením státní podnik obhájil  a zůstal zařazen mezi nejstabilnější firmy v České republice. 
Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu 
firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika. 
Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná 
hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení je každoročně aktualizováno a jeho výsledky 
pravidelně vyhlašovány. 
 
 
 
 



 - 32 

- - 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 33 

- - 

 

 

Významné události, které nastaly po 
rozvahovém dni do doby schválení účetní  
závěrky zakladatelem 
 
 
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. 
 

 
 
 
Konference Krajina po těžbě 
 
Ve středu 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. 
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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. 
 
 
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. 
 
COVID-19 
 
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus).  
V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho 
zemí. Vedení státního podniku pečlivě monitorovalo a monitoruje situaci a aktivně hledalo  
a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost Palivového kombinátu 
Ústí, státní podnik. S ohledem na zdravotní rizika a rychlé šíření viru zavedla vláda ČR řadu 
restriktivních opatření, která se promítla do činnosti státního podniku. PKÚ, s. p. je aplikoval  
s cílem snížit možná rizika šíření pandemie v řadách svých zaměstnanců. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se situace neustále vyvíjí, není vedení státního podniku v současné době 
schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na státní podnik. 
Významný vliv na tuto skutečnost bude mít úprava státního rozpočtu a následné změny  
v objemu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2020 a následujících 
letech. Státní podnik se bude této skutečnosti operativně přizpůsobovat, upravovat plánované 
výdaje a měnit zdroje krytí.  Jakýkoliv negativní dopad, respektive ztráty, zahrne PKÚ, s. p. do 
účetnictví a účetní závěrky roku 2020. 
 
Vedení státního podniku zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání  
a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. 
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována s předpokladem, že PKÚ,  
s. p. bude nadále schopen pokračovat ve své činnosti. 
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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 
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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PŘÍLOHY 
 

 











Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 2 406 027 - 628 373 1 777 654 1 802 153

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Stálá aktiva 1 557 591 - 617 007 940 584 903 888

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 15 873 - 8 877 6 996 5 894

1. Nehmotné výsledky vývoje 

2. Ocenitelná práva 15 427 - 8 877 6 550 5 854

1. Software 15 427 - 8 877 6 550 5 854

2. Ostatní ocenitelná práva

3. Goodwill

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
446 446 40

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 100 100 40

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 346 346

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 541 718 - 608 130 933 588 897 994

1. Pozemky a stavby 1 471 499 - 785 433 686 066 694 366

1. Pozemky 358 227 358 227 358 959

2. Stavby 1 113 272 - 785 433 327 839 335 407

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 216 851 - 130 257 86 594 85 326

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 307 609 307 609

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 4 562 - 49 4 513 117

1. Pěstitelské celky trvalých porostů

2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 4 562 - 49 4 513 117

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
156 415 156 415 118 185

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 156 415 156 415 118 185

B. III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Podíly - podstatný vliv

4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Minulé účetní 

období

IČO 00007536

Hrbovická 2

Palivový kombinát Ústí,  

státní podnik

( v celých tisících Kč )

Chlumec
403 39

                        ke dni

               31.12.2019

ROZVAHA
v plném rozsahu

Běžné účetní období
AKTIVA

A.

B.



Brutto Korekce Netto Netto

Oběžná aktiva 823 774 - 11 366 812 408 886 656

C. I. Zásoby 1 379 1 379 1 170

1. Materiál 1 379 1 379 1 170

2. Nedokončená výroba a polotovary

3. Výrobky a zboží

1. Výrobky

2. Zboží

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5. Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II. Pohledávky 39 622 - 11 366 28 256 18 381

1. Dlouhodobé pohledávky 205 205 205

1. Pohledávky z obchodních vztahů

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Pohledávky - podstatný vliv

4. Odložená daňová pohledávka

5. Pohledávky - ostatní 205 205 205

1. Pohledávky za společníky

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 205 205 205

3. Dohadné účty aktivní

4. Jiné pohledávky

2. Krátkodobé pohledávky 39 417 - 11 366 28 051 18 176

1. Pohledávky z obchodních vztahů 15 677 - 1 008 14 669 13 326

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Pohledávky - podstatný vliv

4. Pohledávky - ostatní 23 740 - 10 358 13 382 4 850

1. Pohledávky za společníky

2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

3. Stát - daňové pohledávky 8 680 8 680 4 127

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 10 628 - 10 300 328 153

5. Dohadné účty aktivní 561

6. Jiné pohledávky 4 432 - 58 4 374 9

C. III. Krátkodobý finanční majetek 626 765 626 765 668 462

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 626 765 626 765 668 462

C. IV. Peněžní prostředky 156 008 156 008 198 643

1. Peněžní prostředky v pokladně 341 341 446

2 Peněžní prostředky na účtech 155 667 155 667 198 197

D. Časové rozlišení aktiv 24 662 24 662 11 609

1. Náklady příštích období 2 511 2 511 1 438

2. Komplexní náklady příštích období

3. Příjmy příštích období 22 151 22 151 10 171

Minulé účetní 

období

C.

Běžné účetní období
AKTIVA



PASIVA CELKEM 1 777 654 1 802 153

A. Vlastní kapitál 1 660 677 1 656 199

A. I. Základní kapitál 1 206 439 1 206 439

1. Základní kapitál 1 091 981 1 091 981

2. Vlastní podíly (-)

3. Změny základního kapitálu 114 458 114 458

A. II. Ážio a kapitálové fondy

1. Ážio

2. Kapitálové fondy

1. Ostatní kapitálové fondy

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

A. III. Fondy ze zisku 166 971 166 766

1. Ostatní rezervní fondy 164 309 164 309

2. Statutární a ostatní fondy 2 662 2 457

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 280 366 176 305

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 280 366 176 305

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 6 901 106 689

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

B. + C. Cizí zdroje 97 995 137 553

B. Rezervy 2 251

1. Rezerva na důchody a podobné závazky

2. Rezerva na daň z příjmů

3. Rezervy podle zvláštních předpisů

4. Ostatní rezervy 2 251

Závazky 95 744 137 553

C. I. Dlouhodobé závazky 8 233 8 084

1. Vydané dluhopisy

1. Vyměnitelné dluhopisy

2. Ostatní dluhopisy

2. Závazky k úvěrovým institucím

3. Dlouhodobé přijaté zálohy

4. Závazky z obchodních vztahů

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7. Závazky - podstatný vliv

8. Odložený daňový závazek 8 233 7 234

9. Závazky - ostatní 850

1. Závazky ke společníkům

2. Dohadné účty pasivní

3. Jiné závazky 850

Minulé účetní 

období
PASIVA

Běžné účetní 

období

C.





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu (v druhovém členění) IČO 00007536

za období končící k

( v celých tisících Kč )

běžném minulém

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 162 387 150 385

II. Tržby z prodeje zboží 1 621 1 159

A. Výkonová spotřeba 388 735 328 123

1. Náklady vynaložené na prodej zboží 662 621

2. Spotřeba materiálu a energie 40 496 36 409

3. Služby 347 577 291 093

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C. Aktivace (+/-) - 1 929 - 976

D. Osobní náklady 201 998 180 979

1. Mzdové náklady 146 022 131 389

2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 55 976 49 590

1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 49 093 44 245

2. Ostatní náklady 6 883 5 345

E. Úpravy hodnot z provozní oblasti 43 189 39 363

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 43 283 39 323

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 43 953 38 653

2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné - 670 670

2. Úpravy hodnot zásob

3. Úpravy hodnot pohledávek - 94 40

III. Ostatní provozní výnosy 538 466 591 159

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 15 223 8 133

2. Tržby z prodaného materiálu 1 147 558

3. Jiné provozní výnosy 522 096 582 468

F. Ostatní provozní náklady 85 488 81 820

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 6 417 831

2. Prodaný materiál

3. Daně a poplatky 33 223 33 585

4. Rezervy z provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 2 251

5. Jiné provozní náklady 43 597 47 404

Provozní výsledek hospodaření - 15 007 113 394

Chlumec
403 39

Skutečnost v účetním období

31.12.2019

Palivový kombinát Ústí,    státní 

podnik

Hrbovická 2

*
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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 
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      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. Petr Lenc (do 31. 12. 2019) 
Ing. Walter Fiedler (od 1. 1. 2020) 

první zástupce Ing. Petra Šilhánová 

  druhý zástupce Ing. Petr Kubiš 

    

Dozorčí orgán předseda dozorčí rady Ing. Milan Adámek 

místopředseda dozorčí rady Ing. Igor Němec 

  člen dozorčí rady Ing. Pavel Loprais 

člen dozorčí rady Ing. Stanislav Beneš 

 člen dozorčí rady Mgr. Martin Dvořák 

 člen dozorčí rady Ing. Vladimír Šanda 
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Palivový kombinát Ústí, s. p. 
Podnikové ředitelství

ředitel podniku

Úsek ředitele

Oddělení kancelář 
ředitele, ORG

Oddělení 
právní

Oddělení interního auditu

Oddělení vnitřní 
kontroly

Oddělení technické 
podpory

Personálně-ekonomická 
náměstkyně ředitele

Odbor 
ekonomiky

Oddělení lidských 
zdrojů

Oddělení sociální centrum

Oddělení 
zásobování

Náměstek ředitele Úseku 
ZNHČ

Zástupce náměstka 
ředitele

Oddělení veřejných 
zakázek

Odbor tech. a revi. 
činností

ZBZS Libušín

Oddělení likvidace 
SDD+HDD

Odbor ZNHČ

Středisko Hodonín

Náměstek ředitele Úseku 
NŘP

Zástupce náměstka
ředitele

Referát majetkopráv. 
vypořádání pozemků

Oddělení správy 
majetku

Oddělení centrální 
evidence dat

Oddělení energetiky 
a provozní údržby

Oddělení 
autodopravy

Oddělení 
informačních 

a řídícíh systémů

Oddělení střážní 
služby a úklidu

Středisko DÚK

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. 2019 za kalendářní rok 2019.  

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 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 

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

a dluhopisu v eurech, v účetnictví státního podniku přepočítávaných na CZK. V průběhu běžného roku 
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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. 2019 eviduje státní podnik rezervu na platební výměr 

Finančního úřadu Ústí nad Labem a rezervu na mzdové náklady – střednědobou odměnu.  

 

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.  
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Seznam zkratek použitých v doplňujících údajích: 
 

AZRP -  Akce zajišťující rozvoj podniku 

BZS -   Báňská záchranná služba 

ED -   Ekologická dotace 

EU -       Evropská unie 

FKSP -   Fond kulturních a sociálních potřeb 

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 2019 a za rok 2018 je uveden v samostatné příloze. 

 

3.1.1 Přijaté dotace na investiční účely  
 

V roce 2019 tvořily přijaté dotace na investiční účely částku 60 306 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější položky 

dotačních akcí patří monitorovací vrty Mostecká pánev, dotace ve výši 12 000 tis. Kč a dotace 

vynaložená na úpravu komunikace jezera Milada pro potřeby integrovaného záchranného systému ve 

výši 18 000 tis. Kč. Přijatá dotace na monitorovací vrty Vodamin II činila v roce 2019 

14 913 tis. Kč. Do okamžiku sestavení účetní závěrky obdržel státní podnik rozhodnutí o poskytnutí 

další dotace na monitorovací vrty Vodamin II, a to ve výši 13 393 tis. Kč. Tato dotace bude přijata v roce 

2020, ale hodnota majetku o ni byla snížena už k 31. 12. 2019. Poskytovatelem této dotace je EU, 

Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika. 

 

 Přijaté investiční dotace 2019 2018 

Přijaté dotace na investiční účely  - státní rozpočet 32 000 2 000 

Ostatní dotace - celkem 28 306 135 

 (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. 2019 činí 156 415 tis. Kč (k 31. 12. 2018 – 118 185 tis. Kč.) Mezi nejvýznamnější investiční akce 

patří:  

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

je plánovaný na rok 2020. 

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

je plánovaný v průběhu roku 2020. 

Monitorování síť podzemních a stařinových vod (Vodamin II) – 14 680 tis. Kč. Dokončení výstavby 
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vrtné monitorovací sítě je plánováno v průběhu roku 2020, přičemž jednotlivé vrty budou v závislosti 

na jejich dokončení a kolaudaci postupně zařazovány do dlouhodobého majetku státního podniku. 

V průběhu roku 2019 byla část vrtů z této monitorovací sítě do majetku již zařazena. 

 

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 z 100% z dotace. 

 

Majetek neuvedený v rozvaze 2019 2018 

Dlouhodobý majetek pořízený z dotace 426 012 386 154 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - evidence 53 602 50 085 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidence 1 703 2 451 

 (údaje v tis. Kč) 

 

3.4.  Krátkodobé pohledávky  
 

Pohledávky z obchodních vztahů činí k datu účetní závěrky 15 677 tis. Kč (v roce 2018 – 14 427 tis. Kč), 

z toho po lhůtě splatnosti 1 032 tis. Kč (v roce 2018 – 1 397 tis. Kč). Opravné položky k pohledávkám 

činí 1 008 tis. Kč (v roce 2018 – 1 101 tis. Kč).  

Státní podnik nevykazuje pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let. 
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Krátkodobé poskytnuté zálohy činí 10 628 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 8 680 tis. Kč a tvoří je zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických 

osob ve výši 7 576 tis. Kč a položky DPH na vstupu, které budou zúčtovány v lednu 2020.   

Rozhodující položkou jiných krátkodobých pohledávek je pohledávka ze zajišťovací derivátové operace 

Swap – měnového zajištění portfolia cenných papírů, která má k rozvahovému dni hodnotu 4 301 tis. 

Kč. 

 

3.5. Krátkodobý finanční majetek 
 

V průběhu roku 2019 došlo ke změně strategie ve složení cenných papírů v rámci portfolia a to tak, 

že směnky s dobou splatnosti do 1 roku byly nahrazeny dluhopisy určenými k obchodování. 

 

 Cenné papíry - portfolio 2019 2018 

Cenné papíry určené k obchodování -  dluhopisy, podílové 
listy 

376 788 170 217 

pořizovací cena 364 923 163 042 

přecenění na reálnou hodnotu  11 865 7 175 

Cenné papíry držené do splatnosti – směnky 249 977 498 245 

pořizovací cena 246 867 485 148 

Výnosové úroky k rozvahovému dni  3 110 13 097 

Krátkodobý finanční majetek celkem 626 765 668 462 

                       (údaje v tis. Kč) 

 

 

 Peněžní prostředky 2019 2018 
 

Pokladna 327 433 

Ceniny 14 13 

Peněžní prostředky v pokladně  341 446 

Běžné účty 154 384 198 197 

Peníze na cestě – výplata úrokového výnosu dluhopisu 1 283 0 

Peněžní prostředky - celkem 156 008  198 643 

                    (údaje v tis. Kč) 
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3.6.  Časové rozlišení aktivní 

 

Významnými částkami nákladů příštích období jsou k 31. 12. 2019 tyto položky: Pojištění majetku ve 

výši 573 tis. Kč a povinné a havarijní pojištění ve výši 409 tis. Kč, dále pak např. poplatek k IS Microsoft 

Dynamics NAV za období 01. 01. 2020 -18. 06. 2020 ve výši 113 tis. Kč, platba za licence Kaspersky na 

období roků 2020 - 2022Kč ve výši 205 tis. Kč a platba za servisní podporu IS DMS ELO za období 

1 - 10/2020 v částce 330 tis. Kč. 

Nejvýznamnější částkou účtů časového rozlišení aktivního jsou příjmy příštích období. Tato položka 

souvisí zejména s krátkodobými přijatými zálohami (položka rozvahy C. II. 2. 4. 4). Příjmy příštích 

období obsahují zejména: proúčtování nároku na dotace k vrtům Vodamin II ve výši 13 393 tis. Kč na 

základě rozhodnutí o přidělení dotace a plnění hrazená v roce 2019 zálohově, která byla v roce 2020 

vyúčtována společnosti Severočeské doly, a.s., a to ve výši 8 534 tis. Kč. 

 

Časové rozlišení aktivní 2019  2018 

Náklady příštích období 2 511 1 438 

Příjmy příštích období 22 151 10 171 

Časové rozlišení aktiv – celkem  24 662 11 609 

               (údaje v tis. Kč) 

 

3.7.  Vlastní kapitál 

 

Hospodářským výsledkem roku 2019 je zisk ve výši 6 901 tis. Kč. Rozdělení zisku roku 2019 je 

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

a odměny za pracovní pohotovost roku 2019 bude přidělena na účet FKSP, zbylá část zisku bude 

zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let. 

Hospodářský výsledek roku 2018, kterým byl zisk ve výši 106 689 tis. Kč, byl na základě rozhodnutí 

zakladatele rozdělen následovně: částka ve výši 2 628 tis. Kč byla přidělena na účet FKSP a částka 

104 061 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. 

 



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

  

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2019 19 

 
 

3.8.  Rezervy 
 

Zaúčtované rezervy státního podniku k datu účetní závěrky ve výši 2 251 tis. Kč jsou tvořeny těmito 

položkami: Rezerva na platební výměr Finančního úřadu Ústí nad Labem ve výši 1 456 tis. Kč a rezerva 

na mzdové náklady (střednědobá odměna) ve výši 795 tis. Kč. 

 

3.9. Odložená daň z příjmů  
 

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) 

Odložená daň k 31. 12. 2018 Daňová zůstatková 
hodnota 

Účetní zůstatková 
hodnota 

Rozdíl 

Dlouhodobý majetek 389 188 427 258 -38 070 

Sazba daně 19% (odl. daňový závazek)     7 234  

(údaje v tis. Kč) 

3.10. Krátkodobé přijaté zálohy 
 

Krátkodobé přijaté zálohy činí k rozvahovému dni 7 732 tis. Kč (2018 – 9 092 tis. Kč), a jsou tvořeny 

zejména krátkodobými přijatými zálohami ve výši 7 598 tis. Kč od společnosti Severočeské doly a.s. 

 

 

3.11. Krátkodobé závazky  
 

Závazky z obchodních vztahů činí k datu účetní závěrky 59 017 tis. Kč (2018 – 88 034 tis. Kč), závazky 

po splatnosti nejsou evidovány. Daňové závazky činí 2 406 tis. Kč (2018 – 16 684 tis. Kč). Jiné závazky 

v celkové částce 11 585 tis. Kč (2018 – 10 705 tis. Kč) představují především závazky z mezd ve výši 

8 955 tis. Kč (2018 – 7 827 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.  
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3.12. Časové rozlišení pasivní 
 

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

finančních aktiv ve výši 9 390 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 2019 2018 

Výdaje příštích období 10 032 3 840 

Výnosy příštích období 8 950 4 561 

                     (údaje v tis. Kč) 

 

3.13. Výnosy z běžné činnosti  
 

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

majetku.  

 

Výnosy z běžné činnosti 2019 2018 

Tržby z pronájmů  128 245 120 867 

Tržby za služby BZS 2 152 3 783 

Služby pro zdravotní pojišťovny  6 140 4 838 

Tržby za výkony pro MŽP 11 979 8 783 

Ostatní služby 13 419 11 761 

Tržby z prodeje služeb - celkem 161 935 150 032 

Tržby z prodeje tepla a teplé vody 452  353 

Tržby z prodeje výrobků - celkem 452 353 

Tržby z prodeje výrobků a služeb - celkem 162 387 150 385 

Tržby z prodeje elektrické energie 1 621 1 159 

Tržby z prodeje zboží 1 621 1 159 

             (údaje v tis. Kč) 
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3.14. Spotřeba materiálu a energie   
         

Spotřeba materiálu a energie 2019 2018 

Spotřeba materiálu   23 378 21 307 

Spotřeba energie 17 118 15 102 

Spotřeba materiálu a energie - celkem 40 496 36 409 

 (údaje v tis. Kč) 

 

3.15. Služby 
 

Výše spotřebovaných služeb odpovídá potřebě externích dodávek k realizaci a zahlazování následků 

hornické činnosti. Rozsah prací pro rok 2019 byl stanoven dle jednotlivých akcí v RP ZNHČ č. 91 

(schválený MPO), pro rok 2018 v RP ZNHČ č. 83 (schválený MPO). Vyšší částka ostatních služeb oproti 

roku 2018 – akce zabezpečující rozvoj podniku (AZRP) ve výši 10 782 tis. Kč (2018 – 1 027 tis. Kč).  

 

Služby 2019 2018 

ED - bez právní odpovědnosti 157 896  81 373 

Sanace a rekultivace                   115 630                       138 557 

Opravy a udržování  17 928 24 428 

Studie proveditelnosti-AZRP 10 782 1 027 

Likvidační práce 4 215 8 639 

Ostraha objektů a majetku  3 664 3 793 

Projekty a studie 1 660 4 880 

KŘÚ 3 335 1 778 

Výkony výpočetní techniky 3 253 2 712 

Monitorovací práce 3 014 4 530 

Ostatní služby 26 200 19 376 

Služby celkem 347 577 291 093 

 (údaje v tis. Kč) 

               

3.16.  Zaměstnanci státního podniku 
 

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2019 a 2018 je následující: 
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Počet zaměstnanců 2019 2018 

Dělníci 145 141 

THP – technicko - hospodářský pracovník 211 197 

Celkem 356 338 

 

Osobní náklady 2019 2018 

Celkové osobní náklady                      201 998   180 979 

Z toho: Mzdové náklady řídících zaměstnanců * 6 156 5 382 

              Odměny členům dozorčích orgánů                             840 570 

* 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 2019 ani v roce 2018 neobdrželi členové statutárního orgánu a dozorčí rady žádné zálohy, 

závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky ani jiné výhody.  

 

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 2019 2018 

Likvidační práce 225 323 271 987 

Sanační a rekultivační práce 125 370 146 567 

Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem 307 419 

Akce zabezpečující rozvoj podniku 0 1 027 

Sociálně zdravotní náklady MSZN 16 500 19 730 

Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 3 758 4 219 

Ekologická dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 132 754 70 000 

Dotace Geoindustrie 6 6 

Dotace na mzdy a školení z ÚP 0 8 

Ostatní zdroje celkem 1 490 19 

Přijaté dotace na provozní účely celkem 505 508                        513 982 

(údaje v tis. Kč)  
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3.17.2 Jiné provozní výnosy – ostatní  
 

Během roku 2019 nebyla v jiných provozních výnosech zaznamenána žádná významnější položka, 

oproti tomu v roce 2018 to byla úplata za převod vlastnických práv dobývacího prostoru Lom II ve výši 

30 824 tis. Kč, přijatá od nabyvatele, společnosti Severočeské doly a.s. a poslední část rozpuštění 

pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 20 535 tis. Kč. 

 

Jiné provozní  výnosy - ostatní 2019 2018 

Rozpouštění pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku                0 20 535 

Úhrady od pojišťovny na úhradu rent a deputátů 12 659 14 509 

Odškodnění - nárok na náhradu mank a škod od právnických osob 423 164 

Ostatní provozní výnosy 3 506 33 278 

Jiné provozní výnosy - ostatní - celkem 16 588 68 486 

 (údaje v tis. Kč) 

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. 

 

Jiné provozní náklady 2019 2018 

Náklady na mandatorní výdaje  16 755  20 061 

Z toho: MSZN - hrazené z dotace  16 500 19 730 

              MSZN-hrazeno z vlastních zdrojů 255 331 

Renty Geoindustrie - hrazené z dotací 6 6 

Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 3 758 4 219 

ZPH zdravotní - hrazené dotací 6 46 

Důlní škody - hrazené dotací 5 264 2 835 

z toho: Důlní škody hrazené dotací 4 763 2 835 

z toho: Důlní škody hrazené z vlastních zdrojů 501 0 

Náhrady z tit. prac. úrazů a nem. z pov. hraz.  pojišťovnou Kooperativa 12 217 14 318 

Pojistné - hrazené z vlastních zdrojů 5 413 5 263 

Ostatní jiné provozní náklady - hrazené z vlast. zdrojů 178 656 

Jiné provozní náklady celkem 43 597 47 404 

            (údaje v tis. Kč) 
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3.18. Výnosové úroky a podobné výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 
 

Oproti roku 2018 změnil správce portfolia cenných papírů strategii složení portfolia, kdy směnky s 

pevným úrokovým výnosem a předem známým datem proplacení do 1. roku, byly nahrazeny dluhopisy 

s pravidelnou výplatou AÚV, určenými k obchodování. 

 

                          Ostatní výnosové úroky a podobné úroky                                     2019                2018 

Úroky z bankovních účtů běžných 637 12 

Ostatní úroky                  317 381 

Úroky z  finančního majetku – alikvotní úrokový výnos z dluhopisů 10 661 233 

Výnosové úroky z krátkodobého finančního majetku (směnky)            14 930 23 747 

Ostatní výnosové úroky a podobné úroky - celkem 26 545 24 373 

                          (údaje v tis. Kč) 

3.19. Ostatní finanční výnosy  
 

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

finančních výnosů staly kurzové rozdíly 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 2019 2018 

Tržby z prodeje cenných papírů  0 5 242 

Výnosy z přecenění cenných papírů 5 803 3 158 

Kurzové zisky z přecenění cenných papírů 958 0 

SWAP - měnové zajištění cenných papírů 4 301 0 

Kurzové zisky - ostatní 11 10 

Ostatní finanční výnosy celkem 11 073 8 410 

           (údaje v tis. Kč) 

 

3.20. Ostatní finanční náklady  
 

Nejvýznamnější položkou ostatních finančních nákladů je poplatek společnosti J&T Banka, a.s. za 

správu obhospodařovaného portfolia cenných papírů. Nákupem cenných papírů v cizí měně, vedených 
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v účetnictví v CZK, se významnou položkou ostatních finančních nákladů staly mimo jiné také kurzové 

rozdíly z přecenění CP. 

 

Ostatní finanční náklady 2019 2018 

Prodané cenné papíry 0 5 217 

Náklady z přecenění cenných papírů 2 714 0 

Bankovní poplatky 122 151 

Poplatek za správu finančních aktiv   9  390 8 045 

Kurzové ztráty z přecenění cenných papírů 1 718 0 

Kurzové ztráty - ostatní 325 0 

Celkem 14 269 13 413 

                            (údaje v tis. Kč) 
 

 

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 2019 

nedošlo.  

 

3.22. Celkové náklady na odměny statutárnímu 
auditorovi/auditorské společnosti 
 

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 činí 290 tis. Kč bez DPH (v roce 

2018 - 200 tis. Kč), přičemž do nákladů roku 2019 byl zaúčtován doplatek za audit roku 2018 ve výši 

120 tis. Kč společnosti AGIS audit a.s. a dílčí plnění za audit roku 2019 ve výši 150 tis. Kč. 
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Statistické přehledy 
   

  
   

1 

  m skutečnost skutečnost LEDEN  - PROSINEC   2019   index 
    
index 

ukazatel j 2017 2018 pán skutečnost rozdíl %   19/18 
    
19/17 

Poč.prac.k posl.dni os 331 346            x                          377          x          x 108,96 113,90 

Prům.poč.prac.přep. os 320 337 354 354 0 100,00 105,04 110,63 

Prúm.poč.prac.fyz. os 321 338 356 356 0 100,00 105,33 110,90 

z toho :                   

Chabařovice os 173 203 214 214 0 100,00 105,42 123,70 

Kladenské doly os 41 25 28 28 0 100,00 112,00 68,29 

Kohinoor os 50 52 55 55 0 100,00 105,77 110,00 

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

HOD os 12 13 13 13 0 100,00 100,00 108,33 

DÚK os 7 8 8 8 0 100,00 100,00 114,29 

                    

Hrubé mzdy tk 117 506 131 389 146 042 146 022 -20 99,99 111,14 124,27 

z toho : tk                 

Chabařovice tk 65 169 79 752 89 095 89 154 59 100,07 111,79 136,80 

Kladenské doly tk 13 262 10 133 12 046 12 036 -10 99,92 118,78 90,76 

Kohinoor tk 15 954 17 134 18 868 18 810 -58 99,69 109,78 117,90 

VUD tk 14 040 14 451 15 759 15 777 18 100,11 109,18 112,37 

HOD tk 6 131 6 587 7 001 6 968 -33 99,53 105,78 113,65 

DÚK tk 2 950 3 332 3 273 3 277 4 100,12 98,35 111,08 

                    

Průměrný výdělek Kč 29 298 31 192 33 173 33 171 -2 99,99 106,34 113,22 

z toho :                   

Chabařovice Kč 29 311 31 767 33 918 33 906 -12 99,96 106,73 115,68 

Kladenské doly Kč 28 952 29 569 31 213 31 232 19 100,06 105,62 107,88 

Kohinoor Kč 25 897 26 661 28 648 28 659 11 100,04 107,49 110,67 

VUD Kč 31 364 33 082 34 509 34 521 12 100,03 104,35 110,07 

HOD Kč 34 632 35 941 39 356 39 360 4 100,01 109,51 113,65 

DÚK Kč 34 298 34 708 34 491 34 497 6 100,02 99,39 100,58 

                    

Přesčasovost celk. hod 16 189 17 388 14 388 19 382 4 994 134,71 111,47 119,72 

  % 2,97 3,07 2,42 3,26 0,84 134,71 106,19 109,76 

poč.úrazů úr 1 0          x 3          x          x          x          x 

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

četnost úrazů % 0,31 0,00          x 0,84          x          x          x          x 

%prac.nesch.   0,21 0,00          x 0,17          x          x          x          x 
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2 

  m skutečnost skutečnost LEDEN - PROSINEC   2019   index 
    
index 

ukazatel j 2017 2018 pán skutečnost rozdíl %   19/18 
    
19/17 

Náklady PKÚ celkem tk 495 214 668 797 731 460 733 191 1 731 100,24 109,63 148,06 

z toho :                   

10 lokalita Chabařovice tk 245 431 262 782 266 279 267 454 1 175 100,44 101,78 108,97 

11 lokalita Kladno tk 36 550 34 721 37 893 37 959 66 100,17 109,33 103,85 

12 lokalita Kohinoor tk 32 234 35 335 33 218 34 001 783 102,36 96,22 105,48 

13 lokalita Ležáky tk 48 841 49 723 46 402 45 304 -1 098 97,63 91,11 92,76 

14 lokalita VUD tk 36 945 32 723 34 498 35 017 519 101,50 107,01 94,78 

15 lokalita Hodonín tk 54 428 211 398 274 650 274 873 223 100,08 130,03 505,02 

16 lokalita DÚK tk 44 718 46 214 43 399 43 409 10 100,02 93,93 97,07 

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

Vnitropodnikové převody tk -3 933 -4 099 -4 879 -4 826 53         x         x         x 

Výnosy PKÚ celkem tk 473 587 775 486 734 654 740 092 5 438 100,74 95,44 156,27 

z toho :                   

10 lokalita Chabařovice tk 209 047 244 933 197 844 205 171 7 327 103,70 83,77 98,15 

11 lokalita Kladno tk 35 093 35 703 26 128 26 105 -23 99,91 73,12 74,39 

12 lokalita Kohinoor tk 24 219 71 595 34 278 34 247 -31 99,91 47,83 141,41 

13 lokalita Ležáky tk 33 345 40 901 37 553 36 776 -777 97,93 89,91 110,29 

14 lokalita VUD tk 22 206 32 334 37 533 37 877 344 100,92 117,14 170,57 

15 lokalita Hodonín tk 5 462 196 590 245 571 245 572 1 100,00 124,92 4 496,01 

16 lokalita DÚK tk 148 148 157 529 160 626 159 170 -1 456 99,09 101,04 107,44 

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

Vnitropodnikové převody tk -3 933 -4 099 -4 879 -4 826 53          x          x          x 

Hospodář.výsl.PKÚ tk -21 627 106 689 3 194 6 901 3 707          x            x          x 

z toho :                   

10 lokalita Chabařovice tk -36 384 -17 849 -68 435 -62 283 6 152          x          x          x 

11 lokalita Kladno tk -1 457 982 -11 765 -11 854 -89          x          x          x 

12 lokalita Kohinoor tk -8 015 36 260 1 060 246 -814          x          x          x 

13 lokalita Ležáky tk -15 496 -8 822 -8 849 -8 528 321          x          x          x 

14 lokalita VUD tk -14 739 -389 3 035 2 860 -175          x          x          x 

15 lokalita Hodonín tk -48 966 -14 808 -29 079 -29 301 -222          x          x          x 

16 lokalita DÚK tk 103 430 111 315 117 227 115 761 -1466          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 2019 vykázal státní podnik PKÚ zisk ve výši 6 901 tis. Kč, celkové výnosy činily  
740 092 tis. Kč a celkové náklady dosáhly výše 733 191 tis. Kč. 
 
Předpokládaným hospodářským výsledkem hodnoceného období byl zisk ve výši  
3 194 tis. Kč, tj. skutečně dosažený zisk  je oproti předpokladu vyšší o 3 707 tis. Kč. 
 
 

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

   

2017 2018 2019 

      leden 

  

-18 043 12 238 -33 398 

leden-únor 

 

-20 602 32 803 -12 635 

leden-březen 

 

-35 284 12 221 -15 036 

leden-duben 

 

-60 127 11 803 -20 605 

leden-květen 

 

-92 230 26 406 -8 934 

leden-červen 

 

-78 786 -12 638 -506 

leden-červenec 

 

-91 340 -11 604 11 084 

leden-srpen 

 

-98 070 -7 934 19 920 

leden-září 

 

-116 217 -4 002 25 348 

leden-říjen 

 

-73 635 114 351 12 881 

leden-listopad 

 

-70 933 127 707 3 732 

leden-prosinec 

 

-21 627 106 689 6 901 

 
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 2019 zabezpečeno 
zpracovaným Ročním programem ZNHČ č. 91, 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 92671/2018, platnými od 1. 1. 2019 (dále také Zásad) 
a dále ve znění následujících dodatků. 
 
Ekonomická náročnost procesu ZNHČ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2/2019 - 
změna č. 1 ze dne 19. listopadu 2019 (MSZN), Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 7/2019 
ze dne 29. ledna 2019 (NID), Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11/2019 - změna č. 1 ze dne 
20. listopadu 2019 (MN – OSD 2), Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14/2019 - změna č. 1 
ze dne 11. listopadu 2019 ÚD (ED), Dopisu č. j. MPO 9667/2019 ze dne 29. ledna 2019 
(AZRP) Dopisu č. j. MPO 9680/2019 ze dne 22. února 2019 (AZRP), Registrace akce 
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a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 122D252000001 ze dne 5. června 2019 (ID - Úpravy 
stávající komunikační sítě pro potřeby IZS), Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (změna) č. 122D163000007 ze dne 29. listopadu 2019 (ID – Prvky počítačové sítě), 
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 122D163000008 ze dne 29. 
listopadu 2019 (ID – Stroje a vozidla), Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace    
č. 122D163000009 ze dne 29. listopadu 2019 (ID – Upgrade informačního systému), 
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 122D252000006 ze dne 29. 
listopadu 2019 (ID - Monitorovací vrty v centrální části Mostecké pánve). 
  
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. 2017 2018 2019 

       tržby z prod. DDHM a materiálu 2 196 558 1 147 

tržby z prod. DHM 
  

3 233 8 133 15 223 

       PKÚ, s. p. celkem 
  

5 429 8 691 16 370 
 
 
Celková hodnota výnosů za rok 2019 dosáhla výše 740 092 tis. Kč. Tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb činily 162 387 tis. Kč, tržby z prodeje zboží  1 621 tis. Kč,  tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a materiálu 16 370 tis. Kč, jiné provozní výnosy 522 096 tis. Kč 
(z toho: přij. dotace na ZNHČ 350 693 tis. Kč, přij.dot.na odškodnění 13 224 tis. Kč, přij. dot. 
na deputát důchodců  3 253 tis. Kč, přij. dotace na ZPH-útlum 6 tis. Kč a dot.na  ZPH-MSZN 
23 tis. Kč, dotace – příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 3 758 tis. Kč, úhrady rent od 
jiných organ. 0 tis. Kč, ost. provozní výnosy 3 112 tis. Kč, ED-PKÚ 0 tis. Kč,  ED bez právní 
odpovědnosti 132 754 tis. Kč, přij.dot.na odstupné 0 tis. Kč, přij.dot.na VPH 301 tis. Kč, 
dotace Geoindustrie 6 tis. Kč, dále zúčtování oprávek k oprav.položce k nabytému majetku 
0 tis. Kč, výnosy z odeps. pohled. 56 tis. Kč, ED-BPO v režii PKÚ 0 tis. Kč, ED v právní 
odpovědnosti v režii PKÚ 0 tis. Kč, dotace SFŽP 0 tis. Kč, dotace z evr. fondů 0 tis. Kč, 
dotace kofin. MPO k SFŽP 0 tis. Kč, dot. na mzdy a školení z ÚP 0 tis. Kč, dotace příspěvek 
MŽP 0 tis. Kč, dotace-OZ celkem 1 490 tis. Kč, mimořádné provozní výnosy 13 420 tis. Kč), 
finanční výnosy činily 37 618 tis. Kč.    
 
Na výše uvedené  výnosy byly  vynaloženy náklady  ve složení dle jednotlivých nákladových 
druhů:  náklady  na  prodej  zboží ve  výši  662 tis. Kč, spotřeba  materiálu  a  energií ve výši 
40 496 tis. Kč, služby celkem ve výši 347 577 tis. Kč, aktivace ve výši -1 929 tis. Kč, změna 
stavu nedokončené výroby ve výši 0 tis. Kč, osobní náklady činily 201 998 tis. Kč, daně  
a poplatky 33 223 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku 43 953 tis. Kč, ZC prodaného 
majetku a materiálu 6 417 tis. Kč,  změna stavu rezerv 2 251 tis. Kč, změna  stavu opr. 
polož. -764 tis. Kč, ostatní provozní náklady celkem 31 380 tis. Kč (z toho: renty 13 485 tis. 
Kč, ZPH celkem 29 tis. Kč, deputát důchodců 3 253, příspěvek dle nařízení vlády č. 
342/2016 3 758 tis. Kč, důlní škody 5 265 tis. Kč, odpis pohledávek 174 tis. Kč, ostatní 
provozní náklady 5 416 tis. Kč), finanční náklady ve výši 14 269  tis. Kč, mimořádné provozní 
náklady činily 12 217 tis. Kč  (z toho: ostat. mim. nákl. 0 tis. Kč a náhrady hraz. pojišť. 12 217 
tis. Kč), daň z příjmů za běžnou činnost-odložená ve výši 999 tis. Kč, daň z příjmu za běž. 
činnost splatná celkem ve výši 442 tis. Kč. Celková hodnota  nákladů dosáhla výše 733 191 
tis. Kč.     
Srovnání s rokem  2017 a 2018  je uvedeno v tabulkách č.1, 2, 3, 4.  
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NÁKLADY PKÚ, s. p. v tis. Kč 
   

         1 

NÁKLADY   1-12/2017   1-12/2018             1  -  12   /    2019   

            plán  skutečnost    rozdíl 

Náklady na prod. zboží 4 260 621 662 662 0 

spotřeba materiálu 13 595 12 190 12 891 13 480 589 

spotřeba paliva 4 396 4 620 4 986 5 000 14 

poříz.drob.hmot.majetku 8 204 4 429 4 817 4 818 1 

spotřeba potravin 52 68 77 79 2 

elektická energie 8 622 11 952 13 386 13 493 107 

voda  671 829 795 843 48 

plyn 1 992 2 047 2 476 2 476 0 

tepelná energie 284 274 248 307 59 

Spotřeba nateriálu a 
energie celkem 37 816 36 409 39 676 40 496 820 

opravy a údržba 16 632 24 428 17 674 17 928 254 

cestovné 877 961 1 311 1 390 79 

nákl.na reprezent. 214 319 216 241 25 

ekologické nákl. 445 392 379 376 -3 

inzerce, propag. 835 1 421 1 399 1 400 1 

výkony spojů 2 095 2 257 2 361 2 361 0 

nájemné 2 089 1 988 1 857 1 858 1 

důlně bezpečnost. služ. 3 523 819 1 853 1 815 -38 

nákl.na školení 1 101 1 291 1 175 1 202 27 

nákl.na výpočet. tech. 4 703 4 460 6 110 6 172 62 

odvoz a likvid. odpadu 754 707 307 398 91 

rozb.pevn.vzor.zem. 3 9 1 1 0 

zemní práce 871 399 450 548 98 

tech.pom.a proj. 3 032 4 880 1 660 1 661 1 

ostraha majetku 4 937 3 793 3 646 3 664 18 

sanace a rekultiv. 36 331 138 557 115 675 115 630 -45 

KŘÚ 2 498 1 780 3 584 3 335 -249 

AZRP 0 1 027 10 782 10 782 0 

správa kultur.pam. 19 11 50 50 0 

OZ-MF 0 241 0 0 0 

průzkumné práce 49 0 0 0 0 

ter.měř.toku plynů 0 0 0 0 0 

monitoring a ČDV 4 724 4 582 3 121 3 063 -58 

likvidace 7 112 8 639 4 213 4 215 2 

ÚD(ED)-v práv.odpověd. 16 511 326 4 386 986 -3 400 

ÚD(ED)-bez práv.odpov. 43 153 81 373 157 703 157 896 193 

JÚ-správce stavby 0 0 0 0 0 

ostatní zdroje 0 89 1 386 921 -465 

LP v rež.PKÚ a proj 334 343 599 649 50 

SaR v rež.PKÚ a proj. 180 59 7 7 0 

strav.služ.pro zam. 1 371 0 0 0 0 

Koop.napoušť.jez.Matylda 0 0 1 627 1 627 0 

ostatní služby 6 306 5 942 7 057 7 401 344 

Služby celkem 160 699 291 093 350 589 347 577 -3 012 

aktivace celkem -407 -976 -1 961 -1 929 32 

zm.stavu nedok.výr. 2 034 0 0 0 0 
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         2 

NÁKLADY    1-12/2017    1-12/2018                 1   -   12   /   2019 

            plán  skutečnost     rozdíl 

mzdové náklady 117 506 131 389 146 042 146 022 -20 

nákl.na SZ 39 691 44 245 49 165 49 093 -72 

VPH 206 302 301 301 0 

ostat.soc.nákl. 2 527 5 043 6 481 6 582 101 

Osobní náklady 159 930 180 979 201 989 201 998 9 

Odpisy dlouhod. majetku 42 551 38 653 43 578 43 953 375 

Zm.stavu rezervy -1 984 0 1 456 2 251 795 

Zm.stavu oprav. pol. -140 710 -763 -764 -1 

ZC prod.IM a mat. 726 831 6 503 6 417 -86 

daň silniční 328 363 392 380 -12 

daň z nemovitostí 29 986 29 730 29 517 29 516 -1 

odnětí zem.půdy 3 116 2 805 2 682 2 682 0 

ostat.poplatky 315 499 474 457 -17 

popl.z dobýv.prost. 1 129 188 188 188 0 

Daně a poplatky celkem 34 874 33 585 33 253 33 223 -30 

bezpl.přev.a dary 0 0 0 0 0 

odp.nedobyt.pohl. 188 0 133 174 41 

renty celkem 18 719 16 470 13 517 13 485 -32 

ZPH celkem 193 92 29 29 0 

deputát důchodců 3 866 3 551 3 376 3 253 -123 

přísp.-nař.vl.č.342/16 5 246 4 219 3 763 3 758 -5 

důlní škody 2 392 2 835 5 266 5 265 -1 

manka a škody 0 0 0 0 0 

ostat.prov.nákl. 5 200 5 883 5 445 5 416 -29 

Ost.provozní nákl.celk. 35 804 33 050 31 529 31 380 -149 

náhr.hraz.pojišť. 15 918 14 318 12 156 12 217 61 

ostat.mimoř.nákl. 213 36 0 0 0 

Mimořádné provoz.nákl. 16 131 14 354 12 156 12 217 61 

nákladové úroky 0 1 0 0 0 

ostatní finanční náklady 8 355 13 413 12 004 14 269 2 265 

Finanční náklady.celkem 8 355 13 414 12 004 14 269 2 265 

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

daň z příj. za běž. čin. 
splatná 0 15 152 789 442 -347 

daň z příj. za běž. čin. 
splat. celkem 0 15 152 789 442 -347 

daň z příj.za běž.čin.-odložená -5 435 10 922 0 999 999 

Náklady celkem 495 214 668 797 731 460 733 191 1 731 

Důlní škody byly v roce 2018 přesunuty ze služeb do ostatních provozních nákladů, pro srovnatelnost byla 

upracena i skutečnost roku 2017. 
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VÝNOSY PKÚ, s. p. v tis. Kč 
   

          3 

VÝNOSY     1-12/2017    1-12/2018                 1   -   12   /   2019 

              plán  skutečnost     rozdíl 

Tržby za prod. zboží 5 117 1 159 1 560 1 621 61 

služ.pro zdravot.poj. 4 182 4 838 6 000 6 139 139 

el.energ.-paušál 16 16 16 18 2 

trž.z nevyhr.nerost 0 0 0 0 0 

trž.z vyhr.nerostů 0 0 0 0 0 

trž.z pronáj.staveb 26 807 23 629 27 248 27 315 67 

prod.tepla a tep.vo. 323 353 480 452 -28 

výk.telef.ústř.PKÚ 18 7 14 7 -7 

trž.ze ZJ 645 0 0 0 0 

FKSP na zlep.str. 94 0 0 0 0 

pronáj.pozemků 91 163 94 779 98 347 98 163 -184 

pronáj.nebyt.prost. 2 127 2 322 2 332 2 415 83 

pronáj.zařízení 908 138 361 352 -9 

trž.z prod.ost.služ. 7 455 20 520 23 678 23 603 -75 

dopušť.vody-Matylda 0 0 1 771 1 771 0 

služby BZS 5 962 3 783 2 000 2 152 152 

Tržby z prodeje vlast. 
výrobků a služeb 139 700 150 385 162 247 162 387 140 

prod.DHM-směna 0 0 0 0 0 

prod.dl.HaN maj. 3 233 8 133 16 271 15 223 -1 048 

trž.z prod.mater. 0 0 0 0 0 

prod.dl.dr.maj. 48 2 41 42 1 

mat.z likv.dl.majet. 2 0 0 0 0 

mater.za hotové 0 0 0 0 0 

nepotř.materiál 3 0 2 2 0 

použitý materiál 1 20 0 0 0 

kovový a jiný odp. 2 142 536 1 110 1 103 -7 

            

Prodej dlouhodobého 
majetku a materiálu 5 429 8 691 17 424 16 370 -1 054 
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          4 

VÝNOSY   1-12/2017   1-12/2018                 1   -   12   /   2019 

            plán  skutečnost    rozdíl 

přij. dotace na útlum 197 133 419 581 350 693 350 693 0 

přij. dotace na deputát 3 866 3 551 3 268 3 253 -15 

přij. dotace na odstupné 0 71 0 0 0 

dotace na odšk.-renty 18 336 16 133 13 208 13 224 16 

přij. dotace na VPH 206 302 301 301 0 

dotace na ZPH-útlum 59 46 6 6 0 

dotace na ZPH-nes.s ú 134 46 24 23 -1 

dotace-př.n.vl.č.342/16 5 246 4 219 3 763 3 758 -5 

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 0 19 1 671 1 490 -181 

ÚD(ED) dot.-PKÚ 1 020 0 0 0 0 

ÚD(ED)-bez práv.odp. 0 70 000 132 754 132 754 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. 5 417 32 707 3 660 3 112 -548 

dot.Geoindustrie 5 6 6 6 0 

dotace z ÚP 298 8 0 0 0 

výn.z odeps.pohl. 336 72 58 56 -2 

zú.opr.k op.pol.ma 20 505 20 535 0 0 0 

mimoř.provoz.výn. 42 884 15 172 13 862 13 420 -442 

Jiné provozní výnosy 295 445 582 468 523 274 522 096 -1 178 

úroky a pod.výnosy 2 755 24 373 25 690 26 545 855 

ostatní finanční výnosy 25 141 8 410 4 459 11 073 6 614 

Finanční výnosy celkem 27 896 32 783 30 149 37 618 7 469 

Výnosy celkem 473 587 775 486 734 654 740 092 5 438 

provoz.HV -46 603 113 394 -14 162 -15 007  -845 

HV z finan.oper. 19 541 19 369 18 145 23 349 5 204 

daň z příj.za běž.čin.-splatná 
celkem 0 15 152 789 442 -347 

daň z příjmů za           
běž.čin.-odložená -5 435 10 922 0 999 999 

HV za účet.období           

zisk +  ztráta - -21 627 106 689 3 194 6 901 3 707 
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Zaměstnanci a ekonomika práce 
 
 

Stav zaměstnanců k 31.12. 
                 

  
2017 2018 2019 

Dělníci   138 141 162 

THP 
 

193 205 215 

Celkem   331 346 377 

 
 
 
 
                                                  Stav zaměstnanců k 31. 12. 
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Průměrný evidenční stav v měsíci prosinci 2019 byl 377 zaměstnanců, za období leden až 
prosinec 2019 činil průměrný evidenční stav 356 zaměstnanců. 
  
                 
 

 
Vývoj průměrných výdělků 
 

Průměrný výdělek za rok 2019 dosáhl výše 33 171 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 
2018 je vyšší o 1 979 Kč, index 106,34 %. 
 
V roce 2019 bylo zameškáno z důvodu nemoci 6 005 kalendářních dnů. Pro nemoc tak 
chybělo na pracovištích denně 16 zaměstnanců. 
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Průměrný výdělek v Kč: 
 

  
2017 2018 2019 

Chabařovice 29 311 31 767 33 906 

Kladenské doly 28 952 29 569 31 232 

Kohinoor 
 

25 897 26 661 28 659 

VUD 
 

31 364 33 082 34 521 

HOD 
 

34 632 35 941 39 360 

DÚK   34 298 34 708 34 497 

 
 
 
 
                                                        Průměrný výdělek v Kč 
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Celkově bylo v roce 2019 na mzdy vynaloženo 146 021 739 Kč včetně OON .  
Z toho na  pohotovost mimo pracoviště bylo vynaloženo 2 379 292 Kč, na pohotovost ZBZS 
2 408 790 Kč, na odměny za výkon funkce 990 000 Kč a na dohody mimo pracovní poměr 
3 291 761 Kč.   
 
   

Přesčasová práce 
  

V roce 2019 bylo odpracováno 19 381,50  přesčasových hodin.                 
Na přesčasovou práci bylo ze mzdových prostředků vynaloženo 3 418 733 Kč.   
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Bezpečnost práce 
 
  Pracovní úrazy Pracovní 

úrazy 
registrova
né 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 2019 
      

  

PŘ-Chlumec 6 0 2 0 2 96 214 0,93 0,13 

Kladno 0 0 0 0 0 0 28 0,00 0,00 

Kohinoor 0 0 0 0 0 0 55 0,00 0,00 

VUD 0 0 *1 0 *1 *110 38 2,63 0,86 

HOD 0 0 0 0 0 0 13 0,00 0,00 

DÚK 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 

PKÚ, s. p. 6 0 3 0 3 206 356 0,84 0,17 

2017 8 0 1 0 1 243 321 0,31 0,21 

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

 
V roce 2019 došlo na pracovištích Palivového kombinátu Ústí, státní podnik ke třem 
registrovaným pracovním úrazům.  
 
Evidovaných pracovních úrazů (bez pracovní neschopnosti) bylo v roce 2019 šest. 
 
* Pozn. původně evidovaný pracovní úraz (VUD, ZBZS Odolov) z měsíce dubna 2019 
překvalifikovaný zaměstnavatelem na registrovaný pracovní úraz s pracovní neschopností od 
13. 9. 2019, která přetrvává do roku 2020. 
 
V roce 2019 nedošlo na pracovištích Palivového kombinátu Ústí, státní podnik k žádnému 
požáru. 
 

Kontrolní činnost BOZP a PO 
 

1. V roce 2019 probíhaly pravidelné kontroly BOZP a PO jak na jednotlivých střediscích 
Palivového kombinátu Ústí, s. p. tak i na podnikovém ředitelství. Kontroly byly 
zaměřeny na bezpečnost při práci, vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  
a prostředky a dodržování pracovních postupů. 
 
Dále se kontroly zaměřují na vyhledávání nových rizik dle § 102 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce. Není-li možné rizika odstranit, jsou po jejich vyhodnocení přijata 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců bylo minimalizováno. Na kontrolovaných pracovištích nebyla v roce 
2019 zjištěna nová rizika, proto nebylo nutné přijímat žádná další opatření. 
 

2. Kontrola bezpečnosti práce a požární ochrany dle plánu kontrol na rok 2019:  
 
V roce 2019 proběhla ve dnech: 

 18. 4. 2019 na pracovištích střediska VUD + ZBZS Odolov, 

 14. 5. 2019 na pracovištích střediska Hodonín, 

 28. 5. 2019 na pracovištích střediska Kladenské doly + ZBZS Libušín, 

 10. 6. 2019 na pracovištích střediska Asanace, 

 28. 6. 2019 PŘ, na pracovištích OEPÚ – údržba strojní, 

 31. 7. 2019 PŘ, na pracovištích OEPÚ – údržba elektro, 
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 12. 8. 2019 PŘ, na pracovištích OSSÚ (oddělení strážní služby a úklidu), 

 17. 9. 2019 PŘ, na pracovištích OZ (oddělení zásobování), 

 30. 9. 2019 PŘ, na pracovištích OSM (Objekty a prostoty dočasně nepoužívané, 
administrativa), 

 4. 11. 2019 na pracovištích střediska Kohinoor (včetně čerpací stanice MR1 
a přivaděče z PVN do jezera Most), 

 16. 12. 2019 na pracovištích střediska DÚK –  
 
            a)  roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 108 odst. 5, zákoníku    
                 práce, 
            b)  zhodnocení rizik dle § 102 odst. 3, zákoník práce,  
            c) pravidelná kontrola požární ochrany dle § 12 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.,  
      o požární prevenci. 

 
            Z prověrek byly pořízeny a rozeslány zápisy dle rozdělovníku.  
            

3. Kontroly na dodržování BOZP a PO byly prováděny rovněž u zaměstnanců jiných 
zaměstnavatelů (dodavatelů), vykonávajících práce pro jednotlivá střediska PKÚ, 
s. p.. 

 
4. V měsících červenec a srpen probíhaly na podnikovém ředitelství PKÚ, s. p. 

průběžné kontroly „prázdninových brigádníků“ zaměřené na dodržování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Případné zjištěné nedostatky byly odstraněny na místě 
s následně provedenými pohovory. Vznesené dotazy brigádníků byly řádně 
zodpovězeny. 

 
5. V oblasti dodržování BOZP a PO u nájemců objektů PKÚ, s. p. na všech střediscích 

dochází k pravidelným kontrolám vždy jedenkrát za měsíc. Závady jsou řešeny na 
místě s nájemci a kontrola provedených opatření se provádí při následné prohlídce 
objektů.  

 
6. Ve dnech 4. 9. a 9. 9. 2019 byla provedena kontrola OIP Středočeského kraje na 

středisku Kladenské doly na základě § 7 odst. 1, písm. g) zákona č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce. Opatření k odstranění nedostatků  uvedených v protokolu o kontrole 
č. j.: 22143/4.42/19-2, sp. zn.: 14-2019-1849, byla provedena ve stanoveném 
termínu.   

 

Kontroly vyhrazených technických zařízení a požárně bezpečnostního zařízení 
 

1. Pravidelné revize vyhrazených technických zařízení tlakových a zdvíhacích byly 
prováděny dle plánu revizí na rok 2019, který byl zpracován v lednu 2019. 

 
2. Na PKÚ, s. p. – podnikovém ředitelství, středisku Kohinoor, středisku Kladenské doly, 

středisku DÚK, středisku VUD a ZBZS Odolov byla provedena pravidelná kontrola 
provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů a požárních hydrantů. Kontrolu 
provedla ZBZS Odolov. 

 
3. V měsících únor a červen byla na podnikovém ředitelství PKÚ, s. p. – objektech SO 

236, 247, 242, 244 a 259 provedena pravidelná kontrola provozuschopnosti 
protipožárních klapek, protipožárních ucpávek a elektrické požární signalizace. 
 

4. V měsíci dubnu byla provedena kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních 
zařízení (protipožárních klapek, protipožárních ucpávek a požárních dveří) v objektu 
správní budovy střediska Kladenské doly a ZBZS Libušín. 
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Skladové hospodářství 
 
                                                                           přehled stavu zásob v Kč 

období počáteční stav        příjem         výdej   konečný stav 

    
 

    

1. čtvrtletí 2017 3 502 884,41 2 861 009,81 3 028 437,83 3 335 456,39 

2. čtvrtletí 2017 3 335 456,39 5 763 586,55 5 660 894,66 3 438 148,28 

3. čtvrtletí 2017 3 438 148,28 7 162 230,43 8 003 313,35 2 597 065,36 

4. čtvrtletí 2017 2 597 065,36 6 000 843,18 5 908 393,75 2 689 514,79 

    
 

    

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 

 
 
 
                                                                                                                      stav zásob dle lokalit v Kč 

stav zásob k 31. 12. 2017 Chabařovice   2 689 514,79 

  
 

Kladno 
 

0,00 

  
 

Kohinoor 
 

0,00 

  
 

VUD Trutnov 
 

0,00 

  
 

Hodonín 
 

0,00 

  
 

DÚK 
 

0,00 

    PKÚ s. p. celkem 2 689 514,79 

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 

 


