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Úvodní slovo ředitele státního podniku

Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři,

rád bych úvodem shrnul nejdůležitější aspekty související s činností a událostmi ve s. p. PKÚ 
v roce 2021.

Mezi velké úspěchy loňského roku beze sporu patří především dokončená mezinárodní 
Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž na jezero Milada. Vítězem se stal švédský 
architektonický ateliér Mandaworks ze Stockholmu, s jehož prací je možné se setkat na mnoha 
místech světa. V současné době se velmi intenzivně pracuje na Koncepční studii území, která 
posune vítězný návrh k jeho skutečné realizaci.

Velmi prospěšným projektem se také ukázal Biotechnologický celek čištění důlních vod 
v Mariánských Radčicích, který se s. p. PKÚ podařilo uvést do zkušebního provozu. A nejen 
to - tento projekt získal Zvláštní cenu hejtmana v soutěži Stavba Ústeckého kraje, kterou 
každoročně pořádá Okresní hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci s Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Podařilo se také ve spolupráci s Magistrátem města Most zahájit práce na Územní studii jezera 
Most. Tato oblast bude také připravena pro intenzivní rozvoj služeb i stavební činnost.

Událostí, která nejvíce ovlivnila, a ještě ovlivní práci s. p. PKÚ resp. o. z. PKÚ, se stalo spojení 
se státním podnikem DIAMO, k němu došlo 1. 1. 2022, kdy se státní podnik PKÚ stal 
odštěpným závodem státního podniku DIAMO. Již ke konci minulého roku byly zahájeny práce 
na postupném přechodu na evidenční, ekonomické a jiné systémy s. p. DIAMO. Pro řadu 
zaměstnanců s. p. PKÚ nebylo snadné naučit se mnoho nových procesů, postupů i názvosloví 
vnově používaném ekonomickém informačním systému. Toto obtížné období bude ještě 
nějakou dobu trvat, ale já věřím, že vše zvládneme.

I v dalším roce bude PKÚ, nyní již jako odštěpný závod, pokračovat ve svých běžných 
činnostech souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti i s dalším rozvojem 
podniku. Nadále bude přispívat svou prací k rozvoji území obou jezer Milada a Most tak, aby 
se stala stále pevnější součástí života lidí, kteří je využívají.

Věřím, že i přes velké změny, které o. z. PKÚ ještě čekají, všechny zadané úkoly zvládne 
a zúročí své zkušenosti a dovednosti.

ředitel státní, DIAMO
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Sprévni budova - podnikové ředitelství PKÚ. s. p.

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.

Dne 1. ledna 2022 byly údaje v obchodním rejstříku vymazány v souvislosti s realizovanou fúzí 
k 1. 1.2022 se státním podnikem DIAMO.

Statutární orgán: 
ředitel státního podniku: 
první zástupce ředitele: 
druhý zástupce ředitele:

Ing. Walter Fiedler 
Ing. Petra Šilhánová 
Ing. Petr Kubiš

Dozorčí rada:

počet členů 6

předseda dozorčí rady:

místopředseda dozorčí rady: 
člen dozorčí rady: 
člen dozorčí rady: 
člen dozorčí rady: 
člen dozorčí rady:

Ing. Vladimír Šanda

Ing. Igor Němec 
Mgr. Martin Dvořák 
Ing. Stanislav Beneš 
Ing. Pavlína Janiková, Ph.D. 
Ing. Radek Musílek
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Výbor pro audit:

počet členů 3

předseda výboru pro audit: 
člen výboru pro audit: 
člen výboru pro audit:

Ing. Zdeněk Forst 
Ing. František Heřmánek 
Ing. Petra Šilhánová

Statutární orgán, Dozorčí rada a Výbor pro audit zanikly v souvislosti s realizovanou 
fúzí se státním podnikem DIAMO k 31.12. 2021.

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), 9), h) a i) zákona 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů:
a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,
b) otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek,
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených 

v písmenech a) až d),
f) zvláštní zásahy do zemské kůry,
g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
h) báňská záchranná služba,
i) důlně měřičská činnost.

- činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a), c), d), 
e), f). h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů:
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přesunuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb,
f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 

a §3,
h) práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných důlních děl 

a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, 

jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny.
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,



- poskytování zdravotních služeb: zdravotnická dopravní služba,
- provozování leteckých prací.
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Předmět činnosti:
- vypořádání restitučních nároků,
- sanace zbytkových jam podle plánů likvidace a jejich doplňků schválených Státní 

báňskou správou ČR,
- zahlazování následků hornické činnosti,
- vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně 

závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé 
zaměstnance v hornictví, a to i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty,

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

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

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

Historie až současnost
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Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra 
hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401, věznění pozdějších doplňků. Hlavním 
předmětem činnosti státního podniku byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin.

rok 1990 Pohled z východu na sever - Lom Chabafovice rok2015

V roce 1991 bylo usnesením vlády ČR č. 331 ze dne 11.9. 1991 a usnesením vlády č. 444 ze 
dne 30.10. 1991 rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát 
Ústí a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností lomu 
Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového 
hornictví.

Vláda ČR svým usnesením č. 395 ze dne 23.4. 2003 k Návrhu spoluúčasti státu na dokončení 
restrukturalizace uhelného průmyslu a usnesením č. 1128 ze dne 12. 11. 2003 o Programu 
dokončení restrukturalizace uhelného hornictví schválila záměr převést pod Palivový kombinát 
Ústí, státní podnik, lokality s již ukončenou těžbou uhlí, a to:

- Lokalitu Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor, a. s.,
- Lokalitu Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly, a. s.

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

Na základě usnesení vlády č. 1128 ze dne 12. 11. 2003 a Rozhodnutí ministra průmyslu 
a obchodu č. 150/2004 ze dne 1. 11. 2004 bylo provedeno sloučení státního podniku 
Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od 
1.1. 2005.

Na základě usnesení vlády č. 713 ze dne 27. 6. 2007, bylo odsouhlaseno sloučení podniků 
Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik a Palivový
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kombinát Vřesová, státní podnik se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od 
1.1.2008.

Vláda České republiky rozhodla svým usnesením č. 713 ze dne 27. 6. 2007 o začlenění 
činností spojených s likvidací ekologických zátěží po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území 
jižní Moravy do působnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí.

Od 1. 10. 2007 bylo zřízeno středisko Moravské naftové doly (později Hodonín).

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

• Provozní práce
• Likvidační práce,
• Sanační a rekultivační práce,
• Akce zabezpečující rozvoj podniku,
• Likvidace SDD,
• Sociálně zdravotní náklady,
• Mandatorní sociálně zdravotní náklady,
• Mandatorní sociálně zdravotní náklady dle NV č. 342/2016 Sb. ve znění 491/2020 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.

SPKÚ
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Jezero Milada

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

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

V souvislosti s Informací vládě ČR ze dne 12. července 2021 pod čj. 746/21 bylo realizováno 
k 1. lednu 2022 sloučení Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, na straně jedné s DIAMO, 
státní podnik, na straně druhé. Na základě sloučení došlo k převzetí veškerého jmění 
Palivového kombinátu Ústí, státní podnik státním podnikem DIAMO. Palivový kombinát Ústí, 
s. p. zanikl k 31. 12. 2021.

V rámci DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČO 000 02 739 
vznikl nový odštěpný závod PKÚ. V souladu s ustanovením § 338 zákoníku práce došlo k 1. 
lednu 2022 k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Palivový 
kombinát Ústí, státní podnik z podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, na DIAMO, státní 
podnik.



Organizační uspořádáni státního podniku Palivový kombinát Ústí k 31.12. 2021
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Poskytováni informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněni pozdějších předpisů

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, byl 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 2021 byly Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik 
doručeny dvě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto žádosti byly 
vyřízeny v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., přičemž bylo vydáno jedno rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti a bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti 
činnosti Palivového kombinátu Ústí, státní podnik nebyla podána stížnost podle § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb. Palivový kombinát Ústí, státní podnik neposkytl v roce 2021 žádné výhradní 
licence.
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Činnosti státního podniku Palivový kombinát
Ústí v roce 2021

Zájmové oblasti činností PKÚ, s. p.
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Na všech lokalitách PKÚ byly v roce 2021 zajištěny provozní, likvidační, sanační a rekultivační 
akce v souladu se schválenými Ročními programy ZNHČ.
Byla zahájena postupná transformace státního podniku od subjektu zajišťujícího především 
závazky státu v oblasti zahlazování následků hornické činnosti na subjekt, který kromě těchto 
činností bude zajišťovat i zájmy státu v oblasti revitalizace území, územního rozvoje a podniku 
podporujícího zajištění surovinové a energetické bezpečnosti státu a podniku, který vyvíjí 
aktivity v boji proti suchu.

Provozní práce

V rámci provozních prací byly vynaloženy nezbytně nutné náklady, které jsou spojené 
s činností příslušných lokalit PKÚ.

V souhrnu nákladů na provozní práce se jedná zejména o činnosti na zajištění provozu 
a údržby vodohospodářských zařízení - čerpání a čištění důlních vod, správa, ostraha 
a údržba areálů, správa zájmového území jezera Milada a Most, kontrola a průzkum stavu 
hlavních důlních děl (dále také HDD), zajištění HDD po likvidaci, geotechnické sledování území 
zasaženého těžební činností, monitoring podzemních a stařinových vod, monitoring 
vodohospodářské soustavy jezera Milada a Most, provoz sociálního centra.

Likvidační práce

Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly především demolice nepotřebných objektů 
povrchových areálů. V rámci likvidačních prací v lokalitě Doly a úpravny Komořany (DUK) byly 
odstraněny 2 objekty, jeden v lokalitě ČSA a jeden v lokalitě Úpravny uhlí Komořany.
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Na lokalitě Východočeské uhelné doly (VUD) se realizovala demolice tří objektů bývalého 
skladu trhavin na dole Jan Šverma v Žacléři. V rámci hornické činnosti bylo provedeno 
uzavření důlního díla Výduch z 66. svážné.

Dále byly zajišťovány činnosti a práce vyplývající z povinností správce ložisek a správy 
majetku státu ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů. Zajištění 
HDD a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala v souladu s vyhláškou ČBÚ 
č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou báňskou legislativou.

Ke dni 31. 12. 2021 bylo v právní odpovědnosti PKÚ celkem 1 045 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 11 HDD.

CPKÚ
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Sanační a rekultivační práce

V rámci těchto prací byly na území bývalých povrchových uhelných lomů Chabařovice a Most 
- Ležáky zajištěny rekultivace ploch dotčených bývalou hornickou činností.

V lokalitě Chabařovice byla ke konci roku 2021 dokončena poslední rekultivace v tomto území, 
„Rekultivace svahů Rabenov část B“ o výměře 46 ha. Dle schváleného „Generelu rekultivací“ 
byla v celém rozsahu splněna povinnost těžební organizace, to je zajištění rekultivace území 
zasaženého v minulosti hornickou činností. Další činnosti zajišťující údržbu zejména lesních 
pozemků budou zajišťovány formou pěstebních zásahů v rámci lesního hospodářského plánu.

Na rozpracovaných rekultivacích v území lomu Ležáky - Most pokračoval cyklus pěstební 
péče zejména na akcích „Pařidelský lalok“ a „Lom Most - severozápadní a severní svahy“. 
Rovněž pokračovala údržba porostů ukončených lesnických rekultivací vč. periodické údržby 
odvodnění. V oblasti jihovýchodních svahů a Střimické výsypky byl dokončen monitoring 
podzemních vod, který byl zaměřen zejména na sledování pohybu hladiny podzemní vody ve 
vrtech.

V lokalitě Kohinoor byly nadále čerpány důlní vody jamou MR 1 s udržováním úrovně hladiny 
důlní vody na kótě -20 m n. m., kterou je zajištěna ochrana výhradního ložiska hnědého uhlí 
a ochrana majetku právnických a fyzických osob. Od ledna 2021 byly důlní vody nově čištěny 
„Biotechnologickým systém čištění důlních vod“, který byl provozován v režimu zkušebního 
provozu.

V lokalitě Východočeské uhelné doly došlo na pozemku, který je součástí odkaliště v oblasti 
výtoku a úpravy důlní vody (ČDV) ze štoly Ida, k dokončení rekultivace. Na štole Ida 
pokračovaly práce na její údržbě a na zajištění staticky narušených úseků.

V lokalitě Kladenské doly byly na základě zjištění teplotně aktivní plochy na odvalu V Němcích 
bývalého dolu Schoeller v Libušině, o rozloze cca 80 m2, provedeny sanační práce s cílem 
zamezit přístupu vzdušného kyslíku do tělesa odvalu. Byla odtěžena vrstva haldoviny na 
předmětné ploše odvalu, následně za použití maloprofilových vrtů provedena injektáž 
cemento-popílkovou směsí a položena izolační vrstva z minerálního jílu.

Na odloučeném pracovišti Sokolov byla intenzivně řešena problematika náhrady škod na 
nemovitostech způsobených bývalou činností lomů Boží Požehnání. V rámci řešení náhrady 
důlní škody vlivem hornické činnosti v minulosti byla realizována náhrada důlních škod formou 
finančního odškodnění a vzdání se práva na náhradu škody na pozemku u sedmnácti 
rodinných domů ve vlastnictví fyzických osob, dvou objektů ve vlastnictví právnických osob. 
Dále byla řešena jedna náhrada škody na pozemku, včetně zahradní chatky.



V rámci monitoringu důlních vod v kladenském revíru byla prováděna pravidelná měření 
úrovně hladiny důlních vod, včetně odběrů vzorků vody a laboratorních rozborů, na jamách 
NE I a Jaroslav a soustavy monitorovacích vrtů řady MVDD. Z vyhodnocených vzorků kvality 
podzemních vod nebyla doposud prokázána významnější kontaminace důlních vod v území 
pod bývalým průmyslovým areálem oceláren POLDI.

Akce zabezpečující rozvoj podniku (dále také AZRP)

Architektonická soutěž jezera Most nebyla a nebude realizována z důvodu nesouhlasu 
statutárního města Most s vyhlášením architektonické soutěže k řešení dotčeného území.
V případě zájmového území jezera Most byl v lednu 2021 schválen nový územní plán 
statutárního města Most řešící i rozvojové části jezera, využití řady ploch je však v územním 
plánu podmíněno následným zpracováním územní studie.

V návaznosti na výstupy ze společných jednání PKÚ a statutárního města Mostu, PKÚ 
dopisem ze dne 26. 5. 2021 požádal Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, jako 
oprávněného pořizovatele, o zpracování Urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části 
území jezera Most. Cílem této územní studie je prověření a definování podmínek pro plošné 
a prostorové uspořádání rozvojových i stabilizovaných ploch dle platného Územního plánu 
města Most v exponovaném území jižního předpolí jezera Most zejména s ohledem na 
rekreační charakter jeho břehové části, krajinné hodnoty a v návaznosti na stávající zástavbu 
přilehlého města. Územní studie bude dokončena v roce 2022.

Pro rok 2021 byl schválen záměr zařazení nových akcí zabezpečujících rozvoj podniku (AZRP) 
do RP ZNHČ:

• Architektonická soutěž - jezero Milada.
• Vybudování záchytných parkovišť včetně kanalizace (jezero Most).
• Dobudování dopravní infrastruktury (jezero Milada).
• Vybudování 3 záchytných parkovišť včetně kanalizace (jezero Milada).
• Geotermální využití energie důlních vod (podnikatelský plán, projektová dokumentace, 

realizace).
• Koncepční studie území jezera Milada, design manuálu jezera Milada, projektů 

architektonických intervencí v území a poradenská činnost při koordinaci rozvoje území 
do roku 2030.

&PKÚ
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Úkoly uložené PKÚ, s. p. Vládou ČR:
• Multikriteriální posouzení optimálního řešení plánovaných hydrických rekultivací 

zbytkových jam v Ústeckém kraji a jejich energetického využití.
• Studie/předprojektová příprava realizace výstavby pilotních instalací solárních 

energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na 
rekultivovaných plochách a uplatnitelnosti nových technologií (Power-to-X).

• Studie připojitelnosti nových energetických celků v lokalitě ČSA a Vršany.
• Posouzení a vyčíslení dopadů změn SPSaR lomů v souvislosti se záměrem realizace 

nového řešení rekultivací lokalit.

Akce AZRP, které byly v roce 2020 ukončeny:
• Přečerpávací vodní elektrárny odevzdáním Technicko-ekonomické studie nových PVE 

v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů
• Geotermální využití energie důlních vod odevzdáním Technicko-ekonomické studie 

posouzení možnosti využití odpadního tepla z důlních vod jámy MR1 v areálu 
hnědouhelného dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích
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Architektonická soutěž Milada

V roce 2021 byla v rámci realizace akcí zabezpečujících rozvoj podniku (AZRP) úspěšně 
ukončena otevřená mezinárodní dvoukolová krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž 
vyhlášená dne 8. 6. 2020, jejímž předmětem bylo krajinářské a urbanistické řešení zájmového 
území jezera Milada, vč. nastavení strategie jeho dalšího rozvoje. Široce diskutované 
a kvalitně zpracované zadání zaujalo celkem 16 krajinářských a architektonických týmů 
doslova z celého světa, které podaly v souladu se soutěžními podmínkami do stanoveného 
termínu kvalifikační přihlášku do soutěže. Z těchto přihlášek následně ustanovená 
mezinárodní soutěžní porota vybrala 6 týmů, které postoupili do 1. kola soutěže a předložily 
soutěžní návrhy, z nichž soutěžní porota dále vybrala 3 soutěžní týmy, které postoupily do 
závěrečného 2. kola soutěže. Těmito vybranými soutěžními týmy byly švédské architektonické 
studio MANDAWORKS AB, německé architektonické studio Till Rehwaldt - Rehwaldt 
Landscape Architects a architektonické uskupení složeného z českého architektonického 
studia 4ct, s.r.o. a studia CIVITAS, lne. z amerického Denveru. Dne 18. 6. 2021 byly slavnostně 
vyhlášeny výsledky soutěže, jejímž vítězem se stalo švédské architektonické studio
MANDAWORKS AB. Soutěžní porota ocenila na vítězném soutěžním návrhu cit:.......jasnou,
promyšlenou a srozumitelnou celkovou koncepci respektující nově se vytvářející krajinu. 
Z předložených návrhů, tento nejvíce zohledňuje přírodní podmínky jezera Milada a jeho 
blízkého okolí, zároveň respektuje jeho současný stav a podává velmi konkrétním způsobem 
návrhy řešení, vedoucí k vývoji a ustálení přírodě blízkých ekosystémů. Přitom se předložený 
model směřování krajiny jeví jako dlouhodobě udržitelný a akceptovatelný. Současně porota 
ocenila přiměřené architektonicko-konstrukční řešení intervencí bez zbytečné okázalosti. 
Identita designu nových staveb je jasně definována, vychází s historicky podmíněného 
tvarosloví, vhodně odkazuje na minulost místa a zároveň umožňuje začlenění do krajiny. 
Sjednocující design architektonických intervencí má potenciál dotvořit charakter území 
a vytvořit značku místa. Porota oceňuje snadnou postupnou realizovatelnost a flexibilitu využití 
architektonických intervencí jako cílů v krajině s maximálním dopadem na image území“. 

Vybudování záchytných parkovišť včetně kanalizace (jezero Most)

Cílem akce je vybudování dalších parkovacích ploch pro návštěvníky jezera Most, tato akce 
vychází ze zjištěné situace v území. V současné době takové využití územní plán nepřipouští, 
z tohoto důvodu bylo městem Most zadáno zpracování územní studie, která bude podkladem 
pro změnu územního plánu, následně bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci 
stavby.

Dobudování dopravní infrastruktury (jezero Milada)

Cílem akce je vybudování nových cest pro návštěvníky jezera Milada, které doplní stávající 
čestní síť, a zlepší možnosti přístupu k jezeru od příjezdových veřejných komunikací. 
Rozmístění a propojení cest je v souladu s vítězným architektonickým návrhem jezera Milada.
V oblasti hlavní pláže bude doplněna chybějící obslužná komunikace. Cesty budou sloužit 
rovněž pro případnou obsluhu a údržbu lokality. V roce 2022 je předpokládáno zajištění 
projektové dokumentace a inženýrské činnosti včetně získání správního povolení k realizaci 
stavby.

Vybudování 3 záchytných parkovišť včetně kanalizace (jezero Milada).

Cílem akce je vybudování záchytných parkovišť pro návštěvníky jezera v lokalitě jezera Milada 
v místě současných provizorních odstavných ploch u obcí Trmice, Roudníky a Hrbovice 
(lokalita 5. května). Současný stav provizorních odstavných ploch je nedostatečný, jelikož mají 
nezpevněný povrch a nemají kanalizaci. Nová parkoviště budou mít zpevněný povrch a bude 
pro ně vybudována dešťová kanalizace včetně odlučovače ropných látek. Kapacity parkovišť 
bude u Hrbovic cca 300 míst, u Trmic cca 200 míst a u Roudníků cca 100 míst. V roce 2022
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je předpokládáno zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti včetně získání 
správního povolení k realizaci stavby.

Akce „Geotermální využití energie důlních vod“ byla s ohledem na nedostatečný a 
dlouhodobě nejistý energetický potenciál tepla důlních vod čerpaných z jámy MR-1 v areálu 
bývalého hlubinného dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích v průběhu roku 2021 
přeformulována na „Využití areálu Kohinoor pro aquaponickou produkci s využitím energií 
z obnovitelných zdrojů“. Proběhlo několik setkání s potenciálním partnerem s mezinárodními 
zkušenostmi v této oblasti, aby se projekt mohl posunout do další fáze. Na základě výsledků 
a odborných diskuzí byla akce kriticky zhodnocena pro své místní podmínky, reálnost možných 
scénářů a ekonomický přínos. Vysoká finanční náročnost zamýšleného projektu s nejistým 
výhledem a chybějící zkušeností státního podniku v tomto odvětví přispěly k finálnímu 
rozhodnutí o nerealizaci akce a zastavení dalších přípravných činností. Na realizaci akce 
v uplynulém roce nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Koncepční studie území jezero Milada
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PKÚ dle podmínek obsažených v čl. 4 soutěžních podmínek architektonická soutěže jezero 
Milada v rámci postupů JŘBÚ následně dne 23. 12. 2021 uzavřel s vítězem soutěže 
MANDAWORKS AB smlouvu na realizaci tzv. následných zakázek, které budou rozvíjet a dále 
rozpracovávat předložený vítězný soutěžní návrh spočívající ve zpracování Koncepční studie 
území jezera Milada, tzv. Design manuálu území, zpracování 3 projektů navržených 
architektonických intervencí v území a poskytování poradenství při koordinaci rozvoje území 
do roku 2030. Cílem Koncepční studie území jezera Milada je vytvoření podkladu pro postupné 
dotvoření harmonické a multifunkční krajiny kolem jezera Milada a naplnění sdílené vize jezera 
Milada tak, jak byla definována v zadání soutěže. Koncepční studie bude řešit vymezení 
funkčních ploch a jejich podrobnější funkční a prostorové uspořádání a navrhne strategii 
postupné realizace navrženého konceptu. Koncepční studie upřesní a do většího detailu 
dopracuje soutěžní návrh. Cílem zpracování Design manuálu je doplnit Koncepční studii území 
jezera Milada o základní principy a pravidla rozvoje řešeného území v tématech veřejných 
prostranství, krajinářských úprav, urbanismu a architektury staveb. V Design manuálu budou 
nastavena především pravidla pro uspořádání veřejných prostranství, řešení mobiliáře, 
vegetačních prvků, orientačního a navigačního systému, reklamy, uměleckých děl, prvků 
technické infrastruktury a drobné architektury. V Design manuálu bude nastaven 
i architektonický vizuální styl řešeného území, tj. zejména základní požadavky na architekturu 
staveb v území Jezera Milada a detailní urbanistická řešení zastavitelných částí řešeného 
území, která budou podkladem pro koordinovaný rozvoj území kolem jezera. Design manuál 
vytvoří podklad, na jehož základě bude v území kolem jezera Milada možné postupnou 
realizací dílčích prvků ze strany různých subjektů veřejného i soukromého sektoru dotvořit 
autentickou značku místa. V rámci zpracování 3 projektů navržených architektonických 
intervencí v území budou zpracovány 3 samostatné projektové dokumentace pro 3 vzorové 
stavby, a to odpočívadlo s informační tabulí a posezením, odpočívadlo s grilem pro piknik 
a vyvýšené odpočívadlo pro pozorování krajiny. V rámci poskytování poradenství do roku 2030 
zhotovitel na základě jednotlivých písemných objednávek objednatele provede vyžádané 
poradenské činnosti, a to zejména při koordinace Koncepční studie s územně plánovacími 
podklady a dokumentacemi a územně plánovacími dokumentacemi kraje a okolních měst 
a obcí a poradenská činnost v rámci koordinace dílčích projektů a opatření a jejich realizací 
v území, posouzení jejich souladu s Koncepční studií a Design manuálem území, doporučení 
pro dopracování těchto dílčích projektů.

Poslední jmenované čtyři body vycházejí z úkolů od vlády ČR na základě usnesení č. 344 ze 
dne 6.4.2021 a z dosud zpracovaných studií a analýz realizovatelnosti propojené 
vodohospodářské soustavy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací a vyhodnocení 
jejího energetického potenciálu v Ústeckém kraji. Usnesení z roku 2021 definuje další úkoly 
jednotlivým resortům ministerstev a jimi řízeným organizacím. Splnění úkolů PKÚ zadal
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konsorciu zhotovitelů, se kterými byla dne 9.9.2021 podepsána smlouva o dílo. Akce má 
pracovní název „Příprava pro budoucí, nové využití rekultivovaných lokalit v Ústeckém kraji“.
V roce 2021 bylo vynaloženo 80 tis. Kč a akce bude pokračovat až do roku 2023 kdy mají být 
výstupy předloženy vládě ČR.

Jedná se o multidisciplinární úkol. Bude posouzeno vodohospodářské řešení, technická 
proveditelnost a finanční náročnost navrhovaných opatření, geotechnická hlediska, 
urbanismus, životní prostředí, sociální aspekty, ostatní přínosy projektu (energetika) a další.
V energetické oblasti je činnost zaměřena na rozpracování dříve vyčísleného energetického 
potenciálu lokalit do větších podrobností. Budou také vyčleněny konkrétní vhodné plochy pro 
prvotní instalace FVE menšího rozsahu. Pro vyvedení potenciálu instalovaného výkonu 
fotovoltaických parků z předmětných lokalit a přečerpávací elektrárny ČSA bude potřeba 
navrhnout novou infrastrukturu vyvedení výkonu do existujících uzlových bodů přenosové 
soustavy. Nové vodohospodářské řešení, zapojení energetiky a funkce přirozené ekologické 
obnovy v území po ukončení těžební činnosti vyvolá potřebu zajistit provedení významných 
změn dosud závazných legislativních dokumentů a vyhodnotit dopady takových změn.
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Investice

Pro potřeby Závodní báňské záchranné stanice Odolov bylo v roce 2021 z investiční dotace 
v rámci průběžné obnovy vozového parku zakoupeno sanitní vozidlo a traktor jako náhrada za 
stávající fyzicky i morálně zastaralá vozidla s vysokým kilometrickým nájezdem. Z důvodu 
požadavku na zajištění přístupu techniky v náročných terénních podmínkách byl pořízen nový 
kolový traktor s náhonem na všechna čtyři kola.

Pro potřeby střediska Chabařovice byl zakoupen kloubový nakladač, jedná se o univerzální 
pracovní stroj, který nahradil stroje do té doby provozované - smykový nakladač Bobcat 
a vysokozdvižný vozík. Nakladač je možné vybavit řadou přídavných zařízení, pro potřeby 
PKÚ byly zakoupeny paletizační vidle, multifunkční čelní lžíce (žralok), natáčecí zařízení (až 
45°) a cepová sekačka na ramenu. U jezera Milada byl instalován hybridní Smart Bike Port 
s nabíjecí stanicí pro elektrokola.

Pro potřeby střediska Kohinoor byl pořízen dálkově řízený multifunkční nosič nářadí RoboMAX 
určený k údržbě ploch zeleně. V závislosti na pořízeném příslušenství je možné s tímto strojem 
provádět veškerou údržbu zeleně od sekání travních porostů až po likvidaci mladých náletů 
dřevin. Zařízení provádí mulčování získané travní hmoty, případně štěpkování dřevní hmoty.

V oblasti obnovy a modernizace počítačové sítě bylo v roce 2021 z investiční dotace 
provedeno navýšení datové kapacity diskových úložišť.

V lokalitě Chabařovice byla z investiční dotace provedena rekonstrukce stávající asfaltové 
cesty s významně degradovaným povrchem napojené v obci Roudníky na místní komunikaci 
od kostela, která vede východním směrem k obci Suché. Rekonstruovaná komunikace 
dopravně propojuje západní část jezera Milada s obcemi Roudníky a Suché.

V administrativní budově ředitelství PKÚ v Hrbovicích byla z investiční dotace provedena 
komplexní rekonstrukce a zateplení střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně. 
Realizací prací došlo ke kompletní náhradě střešní konstrukce za novou zateplenou, která 
zvýší tepelný komfort v objektu, kde se vyjma jídelny a kuchyně nacházejí rovněž kanceláře 
a vstupní atrium ředitelství.

Na středisku Kladenské doly vznikla v souvislosti s ukončením těžby potřeba monitoringu 
podzemních vod. Proto byla v roce 2021 zahájena výstavba hydrogeologického 
monitorovacího vrtu MVDD-8, který umožní sledování nástupu podzemní vody v území 
kladenské pánve. Hydrogeologický vrt je situovaný do stařinového systému bývalého
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hlubinného dolu Max, dolové pole Libušin. Plánovaná hloubka vrtu je 460 metrů. Prostředky 
z investiční dotace budou čerpány v roce 2022. Byla dokončena realizace akce „Snížení 
energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kladno PKÚ, s. p.“.

Na středisku Kohinoor byla zahájena II. a III. etapa rekonstrukce administrativní budovy, 
dokončena rekonstrukce strojovny na garážová stání a v rámci rekonstrukce osvětlení areálu 
byla ukončena II. etapa. V zájmovém území jezera Most byl v roce 2021 pořízen a instalován 
hybridní Smart Bike Port s nabíjecí stanicí pro elektrokola.

V lokalitě Východočeské uhelné doly došlo po dokončení výstavby sedimentační nádrže 
Prokopi k částečnému výkupu pozemků pod touto nádrží.

Úhradová dotace

V rámci nápravy škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek 
i ložisek nevyhrazených nerostů (úhradová dotace), byly PKÚ zajišťovány zejména následující 
akce:

Lokalita Hodonín
Likvidace sond mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) - Sektor Vlil
Realizace akce „Sektor Vlil etapa I a //"zahájená v r. 2018, byla úspěšně dokončena v termínu 
dle SoD k 30. 11. 2021. Při realizaci tohoto projektu bylo zrelikvidováno celkem 47 sond 
a sanační práce byly provedeny u 13 sond.

Pokračovala realizace akce „Sektor Vlil etapa lir, která byla zahájena začátkem roku 2020 
s termínem plnění do konce roku 2024. Z celkových 44 sond bylo ke konci roku 2021 
zrelikvidováno již 25 sond a sanační práce byly dokončeny u 2 sond.

V roce 2021 tak byly oba projekty realizovány souběžně. 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, předloženého zhotovitelem, 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.

Pro ověření účelnosti sanačního zásahu v lokalitách sektorů I - VII CHOPAV pokračovalo 
v roce 2021 provádění ověřovacího monitoringu ve vlastní režii PKÚ, s. p., který spočívá 
v ověření bezpečného utěsnění relikvidovaných sond - odběr vzorků podzemní vody a rovněž 
měření úniku metanu vysoce specializovaným přístrojem.

V roce 2021 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 odebrání vzorků zemin a podzemní vody. Následně, po provedení analýz odebraných 
vzorků v akreditované laboratoři, byly jejich výsledky vyhodnoceny a ve vlastní režii PKÚ, s. p. 
zpracovávány do projektů sanačních prací. 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.

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, při němž byly vyhodnoceny další skupiny



nejrizikovějších sond, ohrožujících životní prostředí, pro kterou byly ve vlastní režii PKÚ, s. p. 
zpracovány projekty relikvidace a projekty sanace.

Lokalita Chabařovice
Rekultivace svahu po sanaci Dubí - Pozorka
Po provedené sanaci svahu v katastrálním území Dubí - Pozorka, byla v roce 2021 
dokončena biologická rekultivace v území zasaženém sesuvem.

Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň
Akce byla 8. března 2021 zařazena mezi akce, jež mohou být financované (či 
spolufinancované) z úhradové dotace, na základě schválení MPO vyhodnocení analýzy 
podnětu Národního olympijského centra vodních sportů.
Předmětem akce je náprava škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň, jež 
negativně ovlivnila vodní režim v sousedním veslařském kanálu Labe Arena.
V září byl zpracován projekt geologických prací s cílem ověření geologické stavby zájmového 
území a vyšetření hydrologického režimu a vydatnosti v oblasti za účelem určení konkrétních 
nápravných opatření.
Veřejná zakázka na realizaci průzkumných prací byla vyhlášena v závěru roku 2021.

Užití finančních prostředků VzP

Dle usnesení vlády č. 50/2002 a následujících, byly realizovány projekty v celkové hodnotě 
4,292 mil. Kč. Realizace jednotlivých akcí byla zajišťována dodavatelským způsobem, na 
základě veřejné soutěže, zadávané MF. Státní podnik je u těchto akcí právnická osoba 
(stavebník).
V lokalitě Chabařovice u jezera Milada pokračovala realizace revitalizačních projektů 
„Rekreační území východ“ a dokončena akce „Chabařovice - jezero Milada, centrální 
kanalizace“. U akce „Rekreační území východ“ je od 8. 6. 2021, Usnesením Krajského soudu 
v Ústí nad Labem, pozastaveno provádění všech realizačních prací z důvodu podáním žaloby 
občanského sdružení „Ústecké šrouby“ na platnost již vydané výjimky zvláště chráněných 
živočichů a na ní vázanou platnost stavebního povolení. Předpoklad dokončení akce je v roce 
2022, po vydání soudního rozhodnutí.

Ostatní zdroje akce

Z ostatních zdrojů zajišťovány akce „Snížení energetické náročnosti správní budovy střediska 
Kohinoor“, „Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“, „Snížení 
energetické náročnosti objektů v areálu PKÚ“ (vše program OP PIK, výzva Úspory energie), 
„RECOVERY - Obnova degradovaných a transformovaných ekosystémů v oblastech 
postižených těžbou uhlí“ (program RFCS), „HydroSense - Autonomně se pohybující platforma 
pro monitorování bývalých důlních jam jako metoda včasné detekce katastrof“ (program 
Eurostar 2), „RAFF - Vytvoření komplexního modelu hodnocení rizik při realizaci zatápění 
bývalých důlních děl“ (program RFCS), „Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje“ 
(výzva THÉTA), „Pořízení elektromobilů“ (program OP PIK, výzva Nízkouhlíkové technologie 
- elektromobilita), SIKOČ - Simulační komplex čištění vod pokročilými biotechnologickými 
procesy (program OP PIK, výzva Aplikace)

Územní studie jezero Most

PKÚ dopisem ze dne 26. 5. 2021 požádal v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Statutární město Most o zpracování 
Urbanisticko - krajinářské územní studie ploch označených v platném Územním plánu města 
Mostu US2 - jižní předpolí jezera Most s tím, že v souvislosti se žádostí uhradí v souladu § 30 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. náklady spojené s pořízením Území studie. Cílem Územní 
studie jezero Most bude prověření a definování podmínek pro plošné a prostorové uspořádání
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rozvojových i stabilizovaných ploch dle platného Územního plánu města Mostu 
v exponovaném území jižního předpolí jezera Most zejména s ohledem na rekreační charakter 
jeho břehové části, krajinné hodnoty a v návaznosti na stávající zástavbu města. Územní 
studie bude zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 
stavebního zákona. Na základě této žádosti byla zpracována a následně dne 30. 9. 2021 mezi 
PKÚ a Statutárním městem Most podepsána Dohoda o uhrazení nákladů na vypracování 
územní studie, která mj. upravuje i přípustnou a odpovídající míru participace PKÚ na výběru 
zpracovatele Územní studie jezero Most a navazujících rozhodovacích procesech v rámci 
jejího zpracování. V roce 2021 vybraný zhotovitel krajinářské studio gogolák + grasse, s.r.o. 
dokončil 1. etapu dle uzavřené smlouvy a dílo, tj. zpracování analytické části, a zahájil 
zpracování etapy č. 2, kterou je zpracování návrhové část Územní studie jezero Most. 

Majetkoprávní vypořádání pozemků v zájmových územích jezer Milada a Most

V průběhu roku 2021 pokračovala v souladu s uzavřenými Memorandy příprava 
majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmových územích jezer Milada a Most, a to jejich 
částečným bezúplatným a částečným úplatným převodem do majetku obcí dle katastrální 
příslušnosti do zakladatelem stanoveného termínu 31. 12. 2023. Stanovené termíny byly na 
základě žádostí obcí v minulých obdobích opakovaně odloženy s cílem vytvořit dostatečný 
prostor pro dokončení klíčových revitalizačních projektů v územích financovaných z prostředků 
státu, pro dořešení problematiky ochrany vyhrazeného nerostu (uhlí) v zájmových územích 
omezujících další rozvoj těchto území, pro vyjasnění dalšího rozvoje území jako nezbytné 
podmínky pro nastavení účinné eliminace rizika vzniku nepovolené veřejné podpory v rámci 
transferu tohoto majetku ze státu a obce a případného provedení prenotifikačního procesu.

V oblasti přípravy majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmových územích jezera Milada 
bylo s přihlédnutím k nedostatečné územně plánovací dokumentaci a chybějící rámcové 
koncepci dalšího rozvoje zájmového území jezera Milada rozhodnuto o vyhlášení otevřené 
mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěže k řešení zájmového území 
jezera Milada s předpokladem navazujícího zpracování tzv. Koncepční studie na půdorysu 
vítězného soutěžního návrhu, která by se stala klíčovým řídícím dokumentem dalšího rozvoje 
území a případným podkladem pro úpravu územně plánovací dokumentace Ústeckého kraje 
a dotčených obcí. Vítězem mezinárodní soutěže byl vyhlášen dne 18.6.2021 švédské 
architektonické studio Mandaworks AB, se kterým byla dne 23. 12. 2021 uzavřena smlouva 
na realizaci tzv. následných zakázek, které budou rozvíjet a dále rozpracovávat předložený 
vítězný soutěžní návrh spočívající ve zpracování Koncepční studie území jezera Milada, tzv. 
Design manuálu území, zpracování 3 projektů navržených architektonických intervencí 
v území a poskytování poradenství při koordinaci rozvoje území do roku 2030. Zpracování 
Koncepční studie lze očekávat do konce roku 2022, navazujících zakázek pak do poloviny 
roku 2023.
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V oblasti přípravy majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmových územích jezera Most 
byl v prosinci 2020 schválen nový územní plán statutárního města Most řešící mj. i rozvojové 
části k městu přilehlého jezera Most. Využití řady ploch však byla v územním plánu podmíněna 
zpracováním příslušné územní studie. V souvislosti s touto skutečností bylo upuštěno od 
plánovaného vyhlášení architektonické soutěže k řešení této druhé významné lokality 
a namísto toho bylo rozhodnuto zajistit v úzké součinnosti se statutárním městem Most 
zpracování územní studie území, jejímž cílem bude prověření a definování podmínek pro 
plošné a prostorové uspořádání rozvojových i stabilizovaných ploch dle platného Územního 
plánu města Mostu v exponovaném území jižního předpolí jezera Most zejména s ohledem na 
rekreační charakter jeho břehové části, krajinné hodnoty a v návaznosti na stávající zástavbu 
města. Na základě žádosti PKÚ, s. p. byla zpracována a následně dne 30. 9. 2021 se 
Statutárním městem Most podepsána uzavřena Dohoda o uhrazení nákladů na vypracování 
územní studie, na jejímž základě byl v roce 2021 vybrán zhotovitel, a to krajinářské studio



gogolák + grasse, s.r.o., a dokončena 1. etapa uzavřené smlouvy o dílo, tj. zpracování 
analytické části. Zpracování územní studie jezero Most lze očekávat do konce roku 2022.

V návaznosti na výstupy výše uvedených aktivit budou následně zpracovány konkrétní návrhy 
majetkoprávního vypořádání zájmových území a předloženy obcím k posouzení. Paralelně 
budou připravovány alternativní návrhy dalšího postupu v územích pro případ, že by 
k majetkoprávnímu vypořádání území převodem na obce nedošlo.

Oblast správy majetku

PKÚ, s. p. vykonává právo hospodařit s rozsáhlým nemovitým majetkem ve vlastnictví státu 
dotčeným v předchozí nebo v současné době těžbou vyhrazeného nerostu - hnědého uhlí. 
Tento nemovitý majetek byl z hlediska jeho využití pro potřeby PKÚ, s. p. a stanovení 
příslušného způsobu nakládání rozdělen do tří následujících základních skupin: strategický 
hmotný majetek, provozní hmotný majetek, nepotřebný hmotný majetek.

Strategický hmotný majetek je majetek strategického charakteru a významu, který byl určen 
k realizaci vlastních činností v oblasti zahlazování následků hornické činnosti (např. lokality 
bývalých lomů Chabařovice a Most - Ležáky), nebo který byl pronajatý na základě § 20 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo o kterém to stanoví zakladatel (např. z důvodů zajištění energetické 
bezpečnosti státu, jehož ponechání ve vlastnictví ČR je veřejným zájmem), nebo který byl 
blokovaný pro převody z jiných důvodů (např. pozemky dotčené církevní restitucí, pozemky 
po ukončení rekultivací v zájmových územích jezer s probíhající následnou revitalizací 
a resocializací apod.). Strategický hmotný majetek nelze zcizit, lze ho pouze, pokud je to 
možné a vhodné, pronajmout či propachtovat k dočasnému využívání.
Provozní hmotný majetek byl využíván k zajištění běžných provozních potřeb PKÚ, s. p. 
a nebyl určen k pronájmu, pachtu, úplatnému ani bezúplatnému převodu na jinou právnickou 
nebo fyzickou osobu nebo jinému majetkoprávnímu vypořádání či likvidaci.

Za nepotřebný hmotný majetek byl považován majetek, který přesahoval potřeby PKÚ, s. p., 
byl pro jeho činnost nepotřebný, nadbytečný a nevyužitelný, v případě věcí též takové věci, 
které pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro 
nepřiměřenou nákladnost není hospodárné dále vlastnit. Nepotřebný hmotný majetek byl 
určen k majetkoprávnímu vypořádání formou bezúplatnému nebo úplatného převodu na jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu, a pokud to bylo výhodné též k pronájmu či propachtování, 
nebo v případě nepotřebných nebo staticky narušených objektů k fyzické likvidaci.

Projekt Vize Milada

V červnu roku 2020 vyhlásil státní podnik Palivový kombinát Ústí na břehu jezera Milada 
mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž jezero Milada. Tato soutěž měla 
za cíl najít vhodné řešení pro další rozvoj rekultivovaného území po ukončené těžbě hnědého 
uhlí. Zadání soutěže bylo pod vedením organizátora soutěže, společnosti ONplan lab, s. r. o., 
a zástupců Palivového kombinátu Ústí, s. p., vytvářeno v pracovní skupině složené především 
z vedení Statutárního města Ústí nad Labem, měst Chabařovice, Třmíce, obce Řehlovice, 
zástupců Ústeckého kraje a dalších přizvaných odborníků na témata spojená s územním 
rozvojem. Do přípravy zadání byli zapojeni i zástupci spolků a zájmových sdružení, obcí 
v širším okolí, úřadů a dalších aktérů v území. Byly zjišťovány potřeby veřejnosti a pracovní 
verze zadání prošla veřejnou konzultací. Ti všichni se podíleli na přípravě zadání soutěže, na 
formulaci základních obecně sdílených principů rozvoje území jezera Milada a definování témat 
a úkolů.
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Kromě řešeného území bylo pro účely soutěže specifikováno i zájmové území. To bylo 
orientačně vymezeno po okraj okolních sídel - Ústí nad Labem, Chabařovice, Modlany,
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Věšťany, Suché, Řehlovice a Trmice. Sídla zahrnutá do zájmového území nebyla přímou 
součástí řešení, bylo však potřeba zabývat se jejich interakcí s územím okolo jezera Milada.

Soutěžící ve svých návrzích řešili tato témata: 
strategie rozvoje území 
historie místa 
příroda a krajina 
rekreace, sport a cestovní ruch
přestavbová či nově zastavitelná území pro cestovní ruch 
dopravní obslužnost území 
technická infrastruktura 
veřejná prostranství
architektonické, krajinářské, umělecké a jiné intervence v území

Soutěž proběhla ve dvou fázích, v první fázi bylo ze zaslaných návrhů vybráno šest, které měli 
jejich autoři více rozpracovat. Ve druhé fázi odborná porota hodnotila tři nejvhodnější návrhy. 
Přesně za rok od zahájení soutěže, v červnu 2021, vyhlásili zástupci státního podniku PKÚ 
vítěze. Stalo se jím švédské architektonické studio Mandaworks AB ze Stockholmu. Odborná 
porota ocenila zejména jasnou, promyšlenou a srozumitelnou celkovou koncepci respektující 
nově se vytvářející krajinu. Tento návrh nejvíce zohlednil přírodní podmínky jezera Milada 
a jeho blízkého okolí, zároveň respektoval jeho současný stav a podal velmi konkrétním 
způsobem návrhy řešení, vedoucí k vývoji a ustálení přírodě blízkých ekosystémů. Přitom se 
předložené řešení směřování krajiny jevilo jako dlouhodobě udržitelné a akceptovatelné. 
Sjednocující design architektonických intervencí má potenciál dotvořit charakter území 
a vytvořit značku místa. Porota také ocenila snadnou postupnou realizovatelnost a flexibilitu 
využití architektonických intervencí jako cílů v krajině s maximálním dopadem na image území. 
Zástupci studia Mandaworks AB začali téměř okamžitě pracovat na dalších dokumentech 
a návrzích, které budou postupně v území realizovány. Jedná se o Koncepční studii, Design 
manuál území a návrh architektonických intervencí v území.

Cílem Koncepční studie území jezera Milada je vytvoření podkladu pro postupné dotvoření 
harmonické a multifunkční krajiny kolem jezera Milada a naplnění sdílené vize jezera Milada 
tak, jak byla definována v zadání Krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže Jezero 
Milada.
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Design manuál území má doplnit Koncepční studii území jezera Milada o základní principy 
a pravidla rozvoje řešeného území v tématech veřejných prostranství, krajinářských úprav, 
urbanismu a architektury staveb. V Design manuálu budou nastavena především pravidla pro 
uspořádání veřejných prostranství, řešení mobiliáře, vegetačních prvků, orientačního 
a navigačního systému, reklamy, uměleckých děl, prvků technické infrastruktury a drobné 
architektury. V Design manuálu dále stanoví architektonický vizuální styl řešeného území, tj. 
zejména základní požadavky na architekturu staveb v území Jezera Milada a detailní 
urbanistická řešení zastavitelných částí řešeného území, která budou podkladem pro 
koordinovaný rozvoj území kolem jezera

Design manuál vytvoří podklad, na jehož základě bude v území kolem jezera Milada možné 
postupnou realizací dílčích prvků ze strany různých subjektů veřejného i soukromého sektoru 
dotvořit autentickou značku místa.

V dalším kroku bude zpracována projektová dokumentace tří vzorových staveb, tzv. 
architektonické intervence v území:

odpočívadlo s informační tabulí a posezením 
odpočívadlo s grilem pro piknik 
vyvýšené odpočívadlo pro pozorování krajiny
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Tyto intervence by měly být na území jezera Milada realizovány do konce roku 2023.

Ve druhé polovině roku 2021 probíhaly také doprovodné akce, které měly za cíl informovat 
veřejnost o výsledku soutěže. V Muzeu města Ústí nad Labem byla instalována rozsáhlá 
výstava mapující území jezera Milada od těžby uhlí v historii až po současné sportovní 
a kulturní aktivity na jeho březích. Proběhly také tři komentované prohlídky, které se věnovaly 
budoucí koncepci území z pohledu krajinné architektky, dále proměnám tohoto rozsáhlého 
prostoru mezi Ústím nad Labem a Teplicemi, a také fauně a flóře v jezeře i okolo něj.

Zájem veřejnosti o vývoj celého území jezera Milada je velký a je tedy nutné nadále pokračovat 
v intenzivní komunikaci se všemi cílovými skupinami budoucích uživatelů jezera.

Vyhlášeni soutěie v červnu 2020

Práce poroty v prvním kole Jezero Milada
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Vítězný tým Mandaworks AB

Pozvánka na výstavu s názvem: Co bude s Miladou dál?

Komentovaná prohlídka
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Oblast vývoje

V oblasti vývoje spolupracoval státní podnik Palivový kombinát Ústí s EvoLogics GmbH, Kurt- 
Schwabe-lnstitu, Institut fůr angewandte Gewásserókologie GmbH, BVT Technologies, a.s., 
a s::can 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 bylo 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. Platforma by měla také do budoucna být nabídnuta ke 
komerčnímu využití organizacím nebo osobám zodpovědným za vodní objekty a hospodářství. 
Monitorovací systém a interpretace naměřených hodnot představuje celosvětovou novinku na 
trhu. Projekt byl schválen Evropskou komisí v roce 2019 a ke dni 31. 12. 2021 byl ukončen. 
Jedná se o mezinárodní program a státní podnik Palivový kombinát Ústí se podílel na projektu 
jako partner a poskytovatel výzkumného prostoru. Výše finanční podpory ze strany EU byla 
stanovena na 50 % celkových uznatelných výdajů.

Oblast výzkumu

V oblasti výzkumu spolupracuje státní podnik Palivový kombinát Ústí s:

TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Górlitz, SAXONIA Standortent - wicklungs - 
und - verwaltungs- gesellschaft mbH a VŠB-TU Ostrava po ukončení projektu v roce 2020 na 
sdílení výsledků měření v rámci udržitelnosti projektu „VODAMIN II Potenciály nebezpečí 
a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách 
a Krušnohoří v povodí řeky Labe“ v programu podpory přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020,

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

Glowny Instytutem Górnictwa, UNIVERSIDAD DE OVEIDO, HUMBOLDT - UNIVERSITÁTZU 
BERLIN, VSB - 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),

„Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje“. Předmětem akce je analyzovat potenciální 
možnosti energetického využití rozsáhlých brownfieldů Ústeckého Kraje. Navrhované 
koncepce budou vytvářeny s ohledem na jejich širší využitelnost v rámci ČR i ostatních regionů 
EU. Výsledkem projektu budou variantní scénáře využití lokalit zasažených v minulosti těžbou 
v Ústeckém kraji. Projekt v roce 2020 získal podporu z 3. veřejné soutěže programu THÉTA 
TA ČR. Hlavním příjemcem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, PKÚ 
v projektu vystupuje jako partner. Dalším partnerem je České vysoké učení technické v Praze. 
Projekt bude dokončen v červnu 2023.

V oblasti výzkumu a vývoje spolupracuje státní podnik Palivový kombinát Ústí s EPS 
biotechnology, s.r.o. na realizaci projektu „SIKOČ - Simulační komplex čištění vod pokročilými
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biotechnologickými procesy“ podpořený v rámci dotačního programu OP PIK. Projekt se 
zabývá výzkumem a vývojem simulačního komplexu čištění vod pokročilými kombinovanými 
biotechnologickými procesy. Komplex umožní kontinuální testování těchto vysoce inovativních 
procesů na vybraných vzorcích specificky kontaminovaných vod s možností přímého přenosu 
do plnoprovozního měřítka. Popis principů a nalezení optimálních provozních parametrů 
přinese zásadní zvýšení efektivity procesů a přímé snížení negativních dopadů důlních vod na 
životní prostředí.

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

Oblast životního prostředí
Činnost státního podniku Palivový kombinát Ústí v oblasti zahlazování následků hornické 
činnosti byla v roce 2021 zaměřena zejména na následující opatření:
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Středisko Podnikové ředitelství

• 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 17. 5. 2021 do 23. 8. 2021 odběr a mikrobiologické vyšetření koupacích vod jezera 
Chabařovice, a to v následujících ukazatelích: sinice, Escherichia coli a Intestinální 
enterokoky. Z provedených analýz vyplynulo, že hodnoty sledovaných ukazatelů splňovaly 
limity pro koupací vody.

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

• Zaměstnanci Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České 
republiky, v. v. i. prováděli na jezeru Chabařovice během září 2021 následující činnosti: 
obecné odběry vzorků a průzkum makrofyt.

• S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle 
katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených 
v souladu se zákonem č. 541/2020 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, akumulátorů 
a použitého elektrozařízení je Palivový kombinát Ústí, s. p., na základě certifikátu 
od společnosti REMA Systém s.r.o., oprávněn používat logo „Zelená firma“.

Středisko Chabařovice

• V roce 2021 byl akreditovanou laboratoří Povodí Labe, s. p. prováděn pravidelný 
monitoring povrchových, podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních 
rozhodnutí.

• Dle schváleného provozního a manipulačního řádu probíhaly odběry vody na jezeru 
Chabařovice čtyřikrát ročně, a to v následujících termínech: 3. 3., 24. 5., 30. 8. a 8. 11. 
Kvalitativní parametry byly vyhodnocovány dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., konkrétně 
dle Normy environmentální kvality.

• Během celého roku 2021 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 2021 odčerpáno celkem 863 865 m3 důlních vod a na ČS Kateřina 
42 050 m3.

• Z Přelivového vrtu č. 9 vyteklo během roku 2021 celkem 570 540 m3 vody.
• Z Přelivového vrtu č. 12 vyteklo během roku 2021 celkem 156 930 m3 vody.
• Z ČS Obří pramen vyteklo během roku 2021 celkem 672 229 m3 vody.
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• Byla zpracována studie proveditelnosti Intenzifikace a optimalizace ČOV v areálu 
ředitelství PKÚ, s. p., v následujícím roce budou zahájeny projekční práce.

• Středisko Chabařovice provádělo pravidelný úklid odpadků v prostoru jezera Milada 
a odvoz odpadů na určená sběrná místa, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Středisko Kohinoor

• V roce 2021 byl na středisku Kohinoor prováděn pravidelný monitoring povrchových, 
podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních rozhodnutí. Vzorky vod byly 
odebírány a analyzovány akreditovanými laboratořemi.

• Jezero Most, které bylo dne 12. 9. 2020 otevřeno veřejnosti, bylo nově zařazeno 
do „Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu 
koupání provozovatel, a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2021“. Na základě 
tohoto byla pravidelně po dobu koupací sezóny sledována kvalita vody místně příslušnou 
krajskou hygienickou stanicí. Po celou koupací sezónu byla kvalita vody v jezeře 
hodnocena jako „voda vhodná ke koupání“, tj. bez zhoršení kvality.

• Činnost potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Most byla v roce 2021 zaměřena především 
na kontrolu stability zatopených severozápadních a severovýchodních svahů, kdy byl 
monitorován výskyt podvodních zátrhů. V další fázi byla činnost potápěčského oddílu 
zaměřena na ukotvení nových bójí na odběrných místech monitoringu a kotvení bójek 
pro označení kamenných vlnolamů v břehové části jezera Most. V neposlední řadě byla 
činnost potápěčů zaměřena také na ukotvení výparoměru na nové kotvící bloky 
a na průzkum výskytu fauny a flóry v jezeře.

• V okolí jezera Most nadále pokračovala realizace následné pěstební péče, na již 
zrekultivovaných plochách.

• V roce 2021 byly důlní vody převážně odváděny do dokončeného „Biotechnologického 
systému čištění důlních vod z MR1“, který byl vybudován za účelem čištění důlních vod 
a byl provozován od konce ledna 2021 v režimu zkušebního provozu. Dále byla tato 
vyčištěná voda z Biotechnologického systému vypouštěna do nádrže Libkovice 2 
v předpolí lomu Bílina ve správě Severočeských dolů, a. s. a z této nádrže do Radčického 
potoka. Kromě zajištění stabilního způsobu čištění důlních vod je dalším cílem nového 
systému čištění minimalizace nákladů na proces čištění využitím biologických procesů, 
případně aby vyčištěné důlní vody mohly sloužit k dopouštění jezera Most. Kolaudace 
stavby je podmíněna ročním zkušebním provozem, po jehož ukončení a vyhodnocení 
budou schváleny podmínky trvalého provozu čistírny.

• 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. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

• Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu současné ČOV, bylo rozhodnuto 
o výstavbě nové ČOV pro středisko Kohinoor. Po předchozím výběrovém řízení byla 
v listopadu 2020 podepsaná smlouva o dílo s tím, že zhotovitel zahájil práce výrobou 
prefabrikátů a strojní technologie ČOV. Termín předpokládaného předání pro zahájení 
zkušebního provozu ČOV se prodloužil, z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu 
stavby, do 31. 3. 2022.

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. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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• Měsíčně je prováděno měření stoupající hladiny důlních vod ve zlikvidovaných jamách 
Nejedlý I a Jaroslav, dále v monitorovacích vrtech série MVDD v oblasti bývalých oceláren 
POLDI. Jedenkrát ročně jsou odebírány vzorky důlních vod ve zlikvidovaných jamách 
Nejedlý I, Jaroslav a vrtu Vrapicel, dvakrát ročně ve vrtech série MVDD a Dřetovického 
potoka s následným laboratorním rozborem. O průběhu zatápění vyrubaných prostor 
z uvedených výsledků měření za rok 2021 je zpracována souhrnná zpráva, která je 
předkládána obvodnímu báňskému úřadu a odboru životního prostředí Magistrátu města 
Kladna.

• Koncem roku začaly práce na novém monitorovacím vrtu MVDD 8 v k. ú. Libušin, 
prováděné firmou GIS - GEOINDUSTRY s.r.o.

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

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

Středisko Doly a úpravny Komořany

• V roce 2021 probíhala standardní údržba majetku a kontrola pronajatého majetku, 
ke kterému má PKÚ, s. p. právo hospodařit.

• Byly likvidovány nepovolené skládky, které byly založeny cizími subjekty.
• Pravidelně byla prováděna údržba zeleně na pozemcích státu, ke kterým má PKÚ, 

s. p. právo hospodařit.
• Nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) a vytříděnými složkami ze SKO je 

řešeno v rámci smlouvy o pronájmu nebytových prostor, uzavřené mezi Palivovým 
kombinátem Ústí, s. p. a Coal Services a. s. Na základě této smlouvy zajišťuje 
zneškodnění SKO a vytříděných složek pronajímatel a vzniklý odpad vykazuje jako 
původce v ročním hlášení.

• Produkce odpadů na středisku DÚK souvisí s likvidací staveb a technologických zařízení 
v jednotlivých letech. Práce jsou zajišťovány dodavatelsky na základě výběrového řízení. 
Původcem odpadů vzniklých při likvidaci staveb a technologických celků se stává 
na základě uzavřených smluv zhotovitel se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona 
č. 541/2020 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 monitoringu je i pravidelný odběr a analýzy vzorků 
prováděné v souladu s novým rozhodnutím příslušného orgánu státní správy, vydaným 
v roce 2021. V souvislosti s výtokem probíhá přímo ve štole Ida dle potřeby čištění 
odvodňovacích cest od usazenin.
V roce 2021 bylo provedeno vyčištění nátoku do nádrže Ida od vzniklých sedimentů 
a částečně bylo odstraněno rozrůstající se rákosí v místě nátoku, hráze a přechodu mezi 
„usazovací a čistou částí“ odkalovací nádrže. V rámci dokončení rekultivace plochy 
s uloženými kaly provedené v minulé období, byl daný prostor osázen různými druhy 
lesních dřevin.

• Pravidelně je také sledováno množství a kvalita vytékajících důlních vod z bývalého Dolu 
Kateřina v Radvanicích, vzorky jsou analyzovány akreditovanou laboratoří.

• V oblasti bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři probíhá na dvou místech kontrolovaný výtok 
důlních vod ze zatopených podzemních prostor. Jedno z kontrolovaných míst je 
sedimentační nádrž Prokopi, kde je prováděn pravidelný TBD.



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.

• V rámci úpravy výtoku důlních vod ze štoly Josef 5 v Bohdašíně byl zřízen kontrolovaný 
výtok důlních vod do vodoteče a v této souvislosti byl příslušný orgán státní správy 
požádán o stanovení podmínek vypouštění důlních vod.

• 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. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Středisko Hodonín
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• „Likvidace sond mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPA V) - Sektor Vlil" 
Při realizaci projektu „Sektor Vlil etapa I a II“, která byla ke konci roku 2021 úspěšně 
a v termínu dokončena, bylo zrelikvidováno celkem 47 sond a z tohoto celkového množství 
byly u 13 sond provedeny sanační práce představující odtěžení nadlimitně 
kontaminovaných zemin a odčerpání znečištěných vod.
Pokračovala realizace projektu „Sektor Vlil etapa lil“, kde je k relikvidaci určeno celkem 
45 sond, a k sanaci 9 sond.
V roce 2021 byly realizovány oba projekty souběžně. Po vybudování dočasných 
přístupových panelových komunikací pro pojezd těžké techniky a dočasných panelových 
pracovních ploch pro vrtnou soupravu proběhly relikvidační práce jednotlivých sond. 
U sond, v jejichž okolí byl projektován sanační zásah, byly odtěženy nadlimitně 
kontaminované zeminy a odvezeny na biodegradační plochu s odpovídajícím oprávněním. 
Pro zpětný zásyp sanačních výkopů byla použita nová nekontaminovaná zemina. 
Znečištěné podzemní vody byly odváženy cisternou na sanační stanici s odpovídajícím 
oprávněním. Práce byly realizovány v součinnosti s dotčenými subjekty, orgány 
a institucemi.

• V roce 2021 pokračoval ověřovací monitoring činnostmi ve vlastní režii pro ověření 
účelnosti sanačního zásahu prováděného v lokalitách sektorů I - VII CHOPAV, při kterém 
je ověřováno bezpečné utěsnění relikvidovaných sond - jsou odebírány vzorky podzemní 
vody a je měřen vysoce specializovaným přístrojem možný únik metanu.

• V roce 2021 probíhaly další fáze průzkumných prací ve vlastní režii, jejichž účelem je 
ověření kontaminace zemin a podzemních vod jako staré ekologické zátěže po těžbě ropy. 
Podle projektu geologických prací byly realizovány vrtné práce v terénu v okolí starých sond 
za účelem odebrání vzorků zemin a podzemní vody do hl. 3 m p.t. Součástí průzkumných 
prací je rovněž měření úniku plynu v okolí starých sond za použití vysoce specializovaného 
přístroje na měření dynamiky výstupu plynu.

Práce na realizaci projektů jsou zajišťovány dodavatelsky na základě výběrových řízení. 
Původcem odpadů vzniklých při těchto realizacích se stává na základě uzavřených smluv 
zhotovitel se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 541/2020 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.
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Významné události roku 2021

Projekt „Zelená firma“
Palivový kombinát Ústí, s. p. na základě smlouvy se společností REMA Systém, a. s., která je 
provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru Vysloužilých elektrozařízení ve smyslu 
zákona o odpadech, se i v roce 2021 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“.

Zelená firma’J

Organizační změny na PKÚ, s. p.

Zásadní organizační změnou bylo od 1. 1. 2021 zřízení střediska Chabařovice, které je přímo 
podřízené řediteli podniku. Touto změnou došlo k narovnání a zefektivnění systému řízení 
podniku a jejich středisek (lokalit).

V roce 2021 bylo rozhodnuto, že v rámci zkvalitnění řízení podniku dojde od 1. 1. 2022 
k organizačním změnám, kdy bylo sloučeno středisko DÚK se střediskem Kohinoor.

Na základě Rozhodnutí místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy 
č. 59/2021, č. j. MPO 621728/2021 ze dne 4. 11. 2021, byla k 1. 1. 2022 realizována fúze 
sloučením státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO: 00007536, se sídlem 
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec a DIAMO, státní podnik, IČO: 00002739, se sídlem 
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem.

Oddělení lidských zdrojů PKÚ, s. p.

Činnosti oddělení lidských zdrojů (dále OLZ) byly i v roce 2021 zásadně ovlivněny pandemií 
způsobenou novým onemocněním COVID-19. Tato situace silně zasáhla do dříve 
nastavených aktivit v oblasti personálního marketingu. Týkalo se to jak aktivní spolupráce se 
školami v našich regionech působnosti, prezentace podniku na akcích typu veletrh práce, tak 
zejména oblasti vzdělávání. Celý soubor naplánovaných aktivit souvisejících s rozvojem 
zaměstnanců a prezentacemi podniku musel být zásadně přepracován a tam, kde to situace 
umožňovala, se realizovalo vzdělávání formou on-line webinářů.
Pandemie byla pro nás i novou výzvou v oblasti konání výběrových řízení bezkontaktními 
metodami, on-line nebo telefonickými konferenčními pohovory.

Došlo a stále dochází v celém podniku ke změnám v organizaci práce a řízení, kdy se 
nahrazuje dříve běžný fyzický kontakt on-line formou. Pro řadu profesí se zavedl výkon práce 
mimo stále pracoviště tzv. home office.
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V roce 2021 byl v podniku zaveden zcela nový elektronický docházkový systém, který nahradil 
již nedostatečné manuální vyplňování pracovních výkazů. Zavedením docházkového systému 
došlo k realizaci nového benefitu ve formě pružné pracovní doby, čímž došlo i k dalšímu 
výraznému zefektivnění využívání pracovní doby. Kompletní nastavení a administraci nového 
docházkového systému realizují zaměstnanci OLZ.

K 1. 1. 2022 došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 
Zákoníku práce a násl. v plném rozsahu u zaměstnanců, kteří v souladu s realizovanou fúzí 
přešli na státní podnik DIAMO, včetně platné kolektivní smlouvy.

Odborová organizace

Při státním podniku Palivový kombinát Ústí je zřízena Odborová organizace Palivového 
kombinátu Ústí nad Labem, zastoupená předsedou Františkem Frolíkem a Odborová 
organizace Východočeské uhelné doly - pod. řed., zastoupená předsedou Jiřím Novotným.

V prosinci roku 2020 probíhalo nové kolektivní vyjednávání na rok 2021. Ředitel státního 
podniku Ing. Walter Fiedler a zástupce odborových organizací František Frolík podepsali 29. 
12. 2020 na podnikovém ředitelství v Chlumci Kolektivní smlouvu na rok 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že v době podpisu kolektivní smlouvy na rok 2021 nebyl vyjasněna 
problematika tzv. stravenkového paušálu byla tato problematika zahrnuta do Dodatku č. 1 KS 
na rok 2021, který byl podepsán 15. 1.2021.

V září 2021 byl podepsán Dodatek č. 2 KS na rok 2021, který zahrnoval zavedení 
docházkového systému na státním podniku PKÚ a možnosti pružné pracovní doby.

Od listopadu 2021 probíhalo nové kolektivní vyjednávání na rok 2022. Ředitel státního podniku 
Ing. Walter Fiedler a zástupce odborových organizací František Frolík podepsali 20. 12. 2021 
na podnikovém ředitelství v Chlumci Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy na rok 2021, kterým se 
prodloužila platnost KS na rok 2021 do 31. 12. 2022.

Na podzim 2021 byl společně s odborovými organizacemi působícími na státním podniku 
Palivový kombinát Ústí a státním podniku DIAMO projednáván přechod práv a povinností 
v souladu s § 338 a násl. Zákoníku práce v návaznosti na fúzi státního podniku Palivový 
kombinát Ústí a státního podniku DIAMO, účinnou od 1. 1.2022.

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.

Likvidační práce
Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly především demolice nepotřebných objektů 
povrchových areálů. V rámci likvidačních prací v lokalitě Doly a úpravny Komořany (DÚK) byly 
odstraněny 2 objekty, jeden v areálu lomu ČSA a jeden v areálu Úpravny uhlí Komořany.
V rámci likvidačních prací v lokalitě Kohinoor (KOH) byl odstraněn 1 objekt v areálu KOH.
V rámci likvidačních prací v lokalitě Východočeské uhelné doly (VUD) byly odstraněny 3 
objekty v areálu bývalého dolu Jan Šverma v Žacléři.

Majetkoprávní vypořádání souboru nemovitého majetku v oblasti tzv. Pražského pole
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Ministerstvo průmyslu a obchodu po předchozím projednání a souhlasu vlády České republiky 
udělilo dopisem ze dne 8. 4. 2021 PKÚ, s. p. souhlas s bezúplatným převodem trvale 
nepotřebného majetku státu, a to souboru pozemků v k. ú. Chomutov I a Droužkovice do 
vlastnictví statutárního města Chomutov. Tímto souhlasem byly naplněny podmínky pro 
realizaci komplexního částečného úplatného a částečného bezúplatného převodu souboru 
pozemků v oblasti tzv. Pražského pole nacházejícího se na území „Ochranného pilíře důlních 
staveb“ bývalého hlubinného dolu Jan Žižka na město Chomutov. Tato dlouhodobě 
připravovaná majetková transakce, společně s v předchozím období schváleným úplatným 
převodem pozemků charakteru vodní plochy v tomto území, byla dokončena podpisem 
darovací a kupní smlouvy dne 24. 6. 2021.

Majetkoprávní vypořádání souboru nemovitého majetku v areálu bývalého dolu Jan Žižka
V průběhu 1. čtvrtletí 2021 bylo doplacením kupní ceny dokončeno majetkoprávní vypořádání 
nepotřebného souboru nemovitého majetku tvořícího areál bývalého dolu Jan Žižka formou 
úplatného převodu.

Dokončování majetkoprávního vypořádáni pozemků v oblasti výstavby přeložek inženýrských
sítí v Hořanském koridoru
V průběhu roku 2021 pokračovalo dokončování majetkoprávního vypořádání pozemků 
dotčených stavbou „Přeložky inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní 
sítě“ v souvislosti s kolaudací jednotlivých přeložek inženýrských sítí uzavíráním nových smluv 
o zřízení služebností inženýrských sítí dle skutečného provedení a zaměření stavby a dále 
příprava finalizace majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených navazujících staveb 
„Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě - IO 16 - čestní 
síť“ a „Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě - IO 03 - 
Odvodnění území“.

Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji a výstavbě QZE v ČR
Dne 13. 4. 2021 bylo se souhlasem zakladatele Ministerstva průmyslu a obchodu mezi 
smluvními stranami PKÚ, s. p. a společností ČEZ a.s. podepsáno Memorandum o partnerství 
a spolupráci při rozvoji a výstavbě OZE v ČR, ve kterém obě strany memoranda deklarují svůj 
zájem na vzájemně výhodné spolupráci pří výstavbě a rozvoji OZE v České republice. Na 
základě tohoto Memoranda byla v průběhu roku 2021 vytipována vhodná území pro umístění 
prvních pilotních projektů FVE v území nevyužívaných průmyslových areálů nebo 
v sanovaných a rekultivovaných území po ukončení těžby hnědého uhlí ve správě PKÚ, s. p. 
a dohodnut způsob majetkoprávního vypořádání těmito projekty dotčených území formou 
dlouhodobých pronájmů a zahájena před projektová a projektová příprava jejich realizace.

Memorandum o partnerství a spolupráci
Dne 11. 6. 2021 bylo se souhlasem zakladatele Ministerstva průmyslu a obchodu mezi 
smluvními stranami PKÚ, s. p., společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. a společností 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., podepsáno Memorandum o partnerství a spolupráci pro účely 
vyřešení střetu zájmů a následné spolupráce při majetkoprávním vypořádání nemovitých věcí 
v areálu bývalé Úpravny uhlí Herkules v Záluží u Litvínova, který těsně sousedí 
s petrochemickým závodem v majetku skupiny ORLEN Unipetrol a.s. V návaznosti na toto 
Memorandum byla mezi PKÚ, s. p. a společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. dne 16. 12. 
2021 uzavřena kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí (pozemků) za účelem výstavby 
2 nových ropných tanků (s právními účinky vkladu do KN ke dni 28.12.2021) a dále dne 
28.12.2021 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní o prodeji nemovitých věcí (budov a 
pozemků) za účelem rozvoje petrochemie. Uzavření vlastní kupní smlouvy se předpokládá 
v roce 2022.
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Významné události, které nastaly po rozvahovém
dni do doby schválení účetní závěrky
zakladatelem
Na základě Rozhodnutí místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy 
č. 59/2021, č. j. MPO 621728/2021 ze dne 4. 11. 2021, došlo v souladu s ustanovením § 7 
a 7a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
§ 178 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů k fúzi 
sloučením státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO: 00007536, se sídlem 
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec na straně zanikajícího státního podniku se státním 
podnikem DIAMO, státní podnik, IČO: 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod 
Ralskem na straně nástupnického státního podniku. Rozhodný den fúze sloučením byl 
1. leden 2022.

Koncem února 2022 pokračující politické napětí mezi Ruskem a Ukrajinou eskalovalo v konflikt 
s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu. Celosvětovou reakcí na ruské porušení mezinárodního 
práva a agresi vůči Ukrajině bylo uvalení rozsáhlých sankcí a omezení podnikatelské činnosti. 
Tyto skutečnosti považujeme za neupravující následné události. Přestože válka na Ukrajině 
nemá bezprostřední dopad na hlavní činnosti státního podniku DIAMO, bude se muset státní 
podnik v roce 2022, stejně jako ostatní ekonomické subjekty, vyrovnat s prudce rostoucí 
cenovou hladinou všech vstupů.

Provedenou fúzí sloučením přešly na státní podnik DIAMO k 1. 1. 2022 peněžní prostředky 
uložené na termínovaném vkladu u společnosti Sberbank CZ, a.s., dále portfolio cenných 
papírů obhospodařované bankou J&T Banka, a.s. Ekonomické sankce uvalené na Rusko 
a přerušení veškeré ukrajinské produkce způsobily zvýšenou volatilitu na finančních trzích,
28.2.2022 pak ČNB zahájila kroky k odejmutí bankovní licence společnosti 
Sberbank CZ, a.s. Tyto skutečnosti se projevily negativně na hodnotě převzatých peněžních 
prostředků na účtu a na hodnotě krátkodobého finančního majetku.

Garančním systémem finančního trhu vznikl Palivovému kombinátu Ústí, s. p., nyní státnímu 
podniku DIAMO nárok na vyplacení náhrady za vklady vedené u Sberbank CZ, a.s. Základní 
náhrada byla poskytnuta v celkové výši 2 499 500 Kč. Finanční prostředky z Komerční banky, 
a. s. byly připsány na běžný účet státního podniku DIAMO dne 11.3. 2022. K 30. 4. 2022 je 
zůstatek spořícího účtu 88 903 752,74 Kč a zůstatek běžného účtu 488,87 Kč.

Odborová organizace

V únoru 2022 probíhalo nové kolektivní vyjednávání na rok 2022 v kapitolách, které nebyly 
uzavřeny. Jednalo se o mzdovou oblast. Ředitel státního podniku Ing. Ludvík Kašpar a Ing. 
Petra Šilhánová za stranu zaměstnavatele a odborové organizace působící na státním podniku 
DIAMO na straně druhé podepsali Dodatek č. 4 Kolektivní smlouvy na rok 2021 pro rok 2022 
dne 28. 2. 2022.

Projekt Labe Aréna

Dne 24. 2. 2022 bylo ukončeno zadávací řízení na akci Odstranění škod způsobených bývalou 
hornickou činností v DP Dobříň - Průzkumné práce. Vítězem veřejné zakázky byla vyhlášena 
společnost INSET s. r. o. Smlouva byla podepsána 14. 3. 2022 s termínem plnění vrtných 
prací do 16. 12. 2022, s termínem dokončení a předání díla 31.12.2023.

Předmětem akce je provedení inženýrskogeologického průzkumu zájmového území s cílem:
- získat informace o geologické stavbě zájmového území, které budou využity pro následné 

stavebně-technické opatření zabraňující nadměrnému odtoku vody z veslařského areálu,
- vyšetřit hydrogeologický režim a vydatnost v zájmovém území,
- navrhnout doplňkové práce se zřetelem na riziková místa a rizikové faktory v zájmovém 

území,
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- vyhodnotit úroveň hladiny podzemní vody, směru proudění, jejího chemismu a agresivity 
(zatřídit dle ČSN EN 206),

- zjistit geotechnické vlastností hornin v předpokládané trase podzemní těsnící stěny.

Dodavatel se v rámci realizace předmětu této VZ zavazuje shromáždit a vyhodnotit údaje 
o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území 
a zhodnotit geomechanické vlastnosti, kterými je možno charakterizovat chování zastižených 
zemin a hornin.

Zvláštní cena hejtmana Ústeckého kraje

Biotechnologický systém čištění důlních vod z jámy MR1 v Mariánských Radčicích Palivového 
kombinátu Ústí byl oceněn v soutěži Stavba Ústeckého kraje 2021 Zvláštní cenou hejtmana 
Ústeckého kraje a Cenou České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). 
Autorem této stavby je společnost Terén Design, s.r.o.

Cena hejtmana ÚK

-35-



SPKÚ
PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ. S p

FOTODOKUMENTACE
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Správní budova - podnikové ředitelství PKÚ, s. p.
Pohled z východu na sever - Lom Chabařovice (1990 versus 2015)
Jezero Milada 
Jezero Most
Organizační uspořádání státního podniku Palivový kombinát Ústí k 31. 12. 2020 
Zájmové oblasti činností PKÚ, s. p.
Vyhlášení soutěže červen 2020 
Práce poroty v 1. kole 
Jezero Milada
Vítězný tým Mandaworks AB
Pozvánka na výstavu
Komentovaná prohlídka
Logo projektu Zelená firma
Biotechnologického systému pro čištění důlních vod
Cena hejtmana ÚK
Lokalita Chabařovice - Střecha administrativní budovy po rekonstrukci
Lokalita Chabařovice - Atrium po obnově
Lokalita Chabařovice - Záchrana srnce na jezeře Milada,

spolupráce s MP Chabařovice 
Lokalita Kohinoor - Biotechnologický celek 
Lokalita Kohinoor - Jezero Most - pohled z věže hradu Hněvín 
Lokalita Kohinoor - Jezero Most - pohled ze severních svahů 
Lokalita VUD - Statické zajištění štoly IDA 
Lokalita VUD - Oprava zdi u hlavní úpadní v Radvanicích 
Lokalita VUD - Zajištění propadu Ovčín 
Lokalita VUD - Uzavření výduchu z 66. svážné
Lokalita Kladenské doly - Práce na zateplení správní budovy - dokončení 
Lokalita Kladenské doly - Likvidace jámy Ignát větrní, k. ú. Příčina 
Lokalita Kladenské doly - Likvidace jámy Max, k. ú. Vrapice 
Lokalita Kladenské doly - Dodatečná sanace teplých míst, odval v Němcích 
Lokalita Hodonín - Sektor Vlil, etapa III, relikvidace sondy SN1 
Lokalita Hodonín - Sektor Vlil, etapa III,

pokládka panelové komunikace - sonda B13 
Lokalita Hodonín - Sektor Vlil, etapa III, relikvidace sondy R2
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Atrium po obnově

Lokalita Chabařovice

Záchrana srnce na jezeře Milada, spolupráce s MP 
Chabařovice

Lokalita Chabařovice
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Biotechnologický celek

Lokalita Kohinoor

Pohled na JM z věže hradu Hněvín

Lokalita Kohinoor

Pohled na JM ze severních svahů

Lokalita Kohinoor
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Statické zajištění štoly IDA

Lokalita VUD

Oprava zdi u hlavní úpadní v Radvanicích

Lokalita VUD

Zajištění propadu Ovčín

Lokalita VUD
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Práce na zateplení správní budovy - dokončení

Lokalita 
Kladenské doly

Likvidace jámy Ignát větrní k. ú. Příčina

Lokalita 
Kladenské doly
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Likvidace jámy Max k. ú. Vrapice

Lokalita 
Kladenské doly

Dodatečná sanace teplých míst odval v Němcích

Lokalita 
Kladenské doly
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Sektor Vlil, etapa III, relikvidace sondy SNI

Lokalita Hodonín

Sektor Vlil, etapa III, pokládka panelové 
komunikace - sonda B13

Lokalita Hodonín

Sektor Vlil, etapa III, relikvidace sondy R2

Lokalita Hodonín
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Závěr - čestné prohlášení
Vedení státního podniku Palivový kombinát Ústí věnovalo v roce 2021 patřičnou pozornost 
ekonomice, hospodárnosti provozu celého státního podniku, stanovilo řadu úsporných 
technicko - organizačních opatřeních. V době pandemie zabezpečilo řádný chod státního 
podniku. Souhrn zdrojů financování zabezpečil za hodnocené období roku 2021 ekonomiku 
podniku v souladu s příslušnou a platnou Aktualizací Technického a sociálního projektu 
likvidace a RP ZNHČ a došlo k naplnění všech schválených závazných limitů v rámci objemů 
přidělených finančních prostředků. V závěru roku 2021 věnovalo veškerou svou pozornost 
zabezpečení řádného průběhu procesu fúze.

Výroční zpráva podává podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční 
situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2021 a nebyly v ní zamlčeny 
žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy

v Chlumci, 29. dubna 2022

zpracovala: Ing. Petra Šilhánová

o-podrrtRu DIAMO
Ing? 

ředitel státní
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Seznam použitých zkratek
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a. s.
ATSPL
AZRP
BP
č.

Akciová společnost
Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace 
Akce zajišťující rozvoj podniku
Bezpečnostní předpisy
Číslo

ČBÚ
ČDV
ČOV
DDHM
DHM
DJŠ
DKa
DPH
DSOJM
DŠ
DÚK
DZN
ED bez PO 
EDvPO
ED
EU
FKSP
HDD
HOD
HSR-ÚK
HZ
CHLÚ
ID
IZ
JCH
KLA
KOH
KŘÚ
LCH
LL
LP
LZ
MF
MPO
MSZN
MŽP
NID
NPE
NZH
OBÚ
OP ŽP
PF ČR
PKÚ, s. p.
PP
PTZ
PZF

Český báňský úřad
Čistírna, resp. úpravna důlních vod
Čistírna odpadních vod
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Důl Jan Šverma v Zacléři, lokalita VUD
Důl Kateřina v Radvanicích v Čechách, lokalita VUD 
Daň z přidané hodnoty
Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada
Důlní škody /fyzických a právnických osob/
Lokalita Doly a úpravny Komořany
Důl Zdeněk Nejedlý, Odolov, lokalita VUD
Ekologická dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 
Ekologická dotace v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 
Ekologická dotace
Evropská unie
Fond kulturních a sociálních potřeb
Hlavní důlní dílo
Lokalita Hodonín
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Horní zákon
Chráněná ložisková území
Investiční dotace
Investiční záměr
Jezero Chabařovice
Lokalita Kladenské doly
Lokalita Kohinoor
Komplexní řešení území
Lom Chabařovice
Lom Ležáky
Likvidační práce
Likvidační záměr
Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mandatorní sociálně zdravotní náklady
Ministerstvo životního prostředí
Neinvestiční dotace ze SR
Naplnění prašné expozice
Areál Nový závod Hrbovice, lokalita Chabařovice 
Obvodní báňský úřad
Operační program životní prostředí
Pozemkový fond České republiky
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Provozní práce
Podzemní těsnící stěna
Péče o základní fondy
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RN Rozpočtové náklady
RP ZNHČ Roční plán ZNHČ
ŘSP Ředitelství státního podniku
Sb. Sbírka
SFŽP Státní fond životního prostředí
SP Sociální projekt
SPS Středisko povrchových služeb
SR Státní rozpočet
SRP Sanační a rekultivační práce
SZN Sociálně zdravotní náklady dle UV č. 1128/2003
TSPL Technický a sociální projekt likvidace
ÚD Úhradová dotace
ÚD bez PO Úhradová dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p.
ÚD v PO Úhradová dotace v právní odpovědnosti PKÚ, s. p.
ÚK Ústecký kraj
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
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IBDO BDO Audit s.r.o.
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov
148 00

Tel: +420 241 046 111
www.bdo.cz

Zpráva nezávislého auditora

Zakladateli Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní 
podnik, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, identifikační číslo 000 07 536, který se od
1.1. 2022 stal odštěpným závodem státního podniku DIAMO, státní podnik (dále také jen 
státní podnik) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 
31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o 
peněžních tocích za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního 
podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření 
a peněžních toků za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu 
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme 
na státním podniku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Zdůraznění skutečností

Upozorňujeme na bod 3.23 přílohy účetní závěrky popisující významné události, které nastaly 
po datu účetní závěrky. Jedná se zejména o sloučení se stáním podnikem DIAMO k 1.1.2022 a 
následky aktuální politické situace (ruská invaze na Ukrajinu) na hospodaření podniku. Náš 
výrok není v souvislosti s těmito záležitostmi modifikován.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární orgán státního podniku.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi 
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou
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či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak 
tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 
ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na 
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o státního podniku, k nimž jsme 
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. 
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné 
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu státního podniku, dozorčí rady a výboru pro audit 
státního podniku za účetní závěrku

Statutární orgán státního podniku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a 
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, 
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán státního podniku povinen posoudit, zda je 
státní podnik schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní 
závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zakladatel plánuje zrušení 
státního podniku nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak 
učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve státním podniku odpovídá dozorčí rada a 
výbor pro audit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou 
existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 
a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
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mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě 
přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. 
Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší 
než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu 
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem státního podniku relevantním pro audit v 
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 
systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti statutární orgán státního podniku uvedl v příloze účetní 
závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem státního podniku a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní 
informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost státního podniku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k 
závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na 
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti státního 
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. 
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že státní podnik ztratí 
schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán státního podniku, dozorčí radu a výbor pro audit 
mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v 
jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému.
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Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili 
příslušné etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích a 
dalších záležitostech, u nich se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a 
případných souvisejících opatřeních.

V Praze dne 12. 5. 2022

Auditorská společnost: Statutární auditor:

BDO Audit s.r.o. 
evidenční číslo 018

Ing. Ondřei/Snejdar 
evidenčnícíslo 1987
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ROZVAHA
v plném rozsahu

Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik
IČO 00007536

ke dni

31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Hrbovická 2 
Chlumec 

403 39

AKTIVA
Běžné účetní období Minulé účetní 

období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 2 873 530 - 888 220 1 985 310 1 899 501
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

6. Stálá aktiva 1 970 135 - 887 202 1 082 933 1 008 214

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 27 324 -14 277 13 047 10 309

1. Nehmotné výsledky vývoje

2. Ocenitelná práva 24 320 -14 277 10 043 8 651

1. Software 24 320 -14 277 10 043 8 651

2. Ostatní ocenitelná práva

3. Goodwill

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 3 004 3 004 1 658

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 100

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 3 004 3 004 1 558

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 942 811 - 872 925 1 069 886 997 905

1. Pozemky a stavby 1 499 411 - 720 085 779 326 702 811

1. Pozemky 344 728 344 728 353 726

2. Stavby 1 154 683 - 720 085 434 598 349 085

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 223 794 - 152 494 71 300 79 709

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8 040 -346 7 694 4 364

1. Pěstitelské celky trvalých porostů

2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 8 040 -346 7 694 4 364

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 211 566 211 566 211 021

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 211 566 211 566 211 021

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



AKTIVA
Běžné účetní období Minulé účetní 

období

Brutto Korekce Netto Netto

c. Oběžná aktiva 893 734 -1 018 892 716 880 047

C. 1. Zásoby 1 369 1 369 2 037

1. Materiál 1 369 1 369 2 037

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 18 436 -1 018 17418 16 709

1. Dlouhodobé pohledávky 55 55 245

1. Pohledávky z obchodních vztahů

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Pohledávky - podstatný vliv

4. Odložená daňová pohledávka

5. Pohledávky - ostatní 55 55 245

1. Pohledávky za společníky

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 55 55 245

3. Dohadné účty aktivní

4. Jiné pohledávky

2. Krátkodobé pohledávky 18 381 -1 018 17 363 16 464

1. Pohledávky z obchodních vztahů 13 575 -960 12615 14 862

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Pohledávky - podstatný vliv

4. Pohledávky - ostatní 4 806 -58 4 748 1 602

1. Pohledávky za společníky

2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištěni

3. Stát - daňové pohledávky 32 32 731

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 222 222 278

5. Dohadné účty aktivní 200 200

6. Jiné pohledávky 4 352 -58 4 294 593

C. III. Krátkodobý finanční majetek 347176 347 176 558 471

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 347 176 347 176 558 471

C. IV. Peněžní prostředky 526 753 526 753 302 830

1. Peněžní prostředky v pokladně 648 648 428

2 Peněžní prostředky na účtech 526 105 526 105 302 402

D. Časové rozlišení aktiv 9 661 9 661 11 240

1. Náklady příštích období 1 250 1 250 2 972

2. Komplexní náklady příštích období

3. Příjmy příštích období 8 411 8 411 8 268



PASIVA Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období

PASIVA CELKEM 1 985 310 1 899 501
A. Vlastní kapitál 1 863183 1 769 384

A. I. Základní kapitál 1 380 260 1 288 270

1. Základní kapitál 1 380 260 1 288 270

2. Vlastní podíly (-)

3. Změny základního kapitálu

A. II. Ážio a kapitálové fondy

1. Ážio

2. Kapitálové fondy

1. Ostatní kapitálové fondy

I 2’ Oceňovací rozdíly z přeceněni 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 167 904 167 614

1. Ostatní rezervní fondy 164 309 164 309

2. Statutární a ostatní fondy 3 595 3 305

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 310 292 284 347

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 310 292 284 347

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let

A. V. Výsledek hospodaření béžného účetního období (+Z-) 4 727 29153

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

B. + C. Cizí zdroje 115 830 116 087

B. Rezervy 1 520

1. Rezerva na důchody a podobné závazky

2. Rezerva na daň z příjmů

3. Rezervy podle zvláštních předpisů

4. Ostatní rezervy 1 520

C. Závazky 115 830 114 567

C. I. Dlouhodobé závazky 6 929 8 388

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 6 929 8 388

9. Závazky - ostatní

1. Závazky ke společníkům

2. Dohadné účty pasivní

3. Jiné závazky

‘Změna ve vykazováni ZK zapsaného i nezapsaného v OR, popsáno v Příloze v účetní závěrce za rok 2021



PASIVA Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období

C. II. Krátkodobé závazky 108 900 106179
1. Vydané dluhopisy

1. Vyměnitelné dluhopisy

2. Ostatní dluhopisy

2. Závazky k úvěrovým institucím

3. Krátkodobé přijaté zálohy 10 520 11 763

4. Závazky z obchodních vztahů 31 848 52 359

5. Krátkodobé směnky k úhradě

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7. Závazky - podstatný vliv

8. Závazky ostatní 66 532 42 057

1. Závazky ke společníkům

2. Krátkodobé finanční výpomoci

3. Závazky k zaměstnancům 35 42

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6 248 5 660

5. Stát - daňové závazky a dotace 20 434 23 828

6. Dohadné účty pasivní 22 299 458

7. Jiné závazky 17516 12 069

D. Časové rozlišení pasiv 6 297 14 030
1. Výdaje příštích období 2 338 7 761

2. Výnosy příštích období 3 959 6 269



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

za období končící k

31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Palivový kombinát Ústí, státní 
podnik

IČO 00007536

Hrbovická 2 
Chlumec 

403 39

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 162 644 163 531

II. Tržby z prodeje zboží 1 307 1 591

A. Výkonová spotřeba 361 958 385 329

1. Náklady vynaložené na prodej zboží 548 605

2. Spotřeba materiálu a energie 42 521 38 936

3. Služby 318 889 345 788

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

C. Aktivace (+/-) -1 549 -569

D. Osobní náklady 240 810 221 914

1. Mzdové náklady 173 933 160 414

2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 66 877 61 500

1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 58 150 53 802

2. Ostatní náklady 8 727 7 698

E. Úpravy hodnot z provozní oblasti 42 323 46 541

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 52 686 46 525

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 52 686 46 525

2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

2. Úpravy hodnot zásob

3. Úpravy hodnot pohledávek - 10 363 16

III. Ostatní provozní výnosy 684 068 622 295

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 45 657 52 223

2. Tržby z prodaného materiálu 524 612

3. Jiné provozní výnosy 637 887 569 460

F. Ostatní provozní náklady 192 536 94 736

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 10 314 1 478

2. Prodaný materiál

3. Daně a poplatky 30 513 32 145

4. Rezervy z provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -1 520 -731

5. Jiné provozní náklady 153 229 61 844
* Provozní výsledek hospodaření 11 941 39 466



Skutečnost v účetním období

běžném minulém

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Ostatní výnosy z podílů

G. Náklady na vynaložené podíly

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

1, Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající 
osoba

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 24 037 26 210

1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 24 037 26 210

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J. Nákladové úroky a podobné úroky

1. Nákladové úroky a podobné úroky - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Ostatní nákladové úroky a podobné úroky

VII. Ostatní finanční výnosy 191 775 134 939

K. Ostatní finanční náklady 198 604 146 012
* Finanční výsledek hospodaření 17 208 15137

** Výsledek hospodaření před zdaněním 29149 54 603
L. Daň z příjmů 24 422 25 450

1. Daň z příjmů splatná 25 882 25 294

2. Daň z příjmů odložená -1 460 156
** Výsledek hospodaření po zdanění 4 727 29153

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
★** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 727 29153
* Čistý obrat za účetní období 1 063 831 948 566
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Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

1. Obecné údaje
v1.1. Založení a charakteristika státního podniku

Název

Sídlo

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (od 1. 1. 2022 DIAMO, státní 
podnik, odštěpný závod PKÚ)

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.

Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o fúzi sloučením státních 
podniků Palivový kombinát Ústí, jako zanikajícím podnikem a DIAMO 
státní podnik, jako nástupnickým podnikem.

Dne 4. listopadu 2021 bylo vydáno Rozhodnutí č. 59/2021 místopředsedy vlády, ministra průmyslu 
a obchodu a ministra dopravy doc. Ing. Karla Havlíčka Ph.D., MBA, kterým bylo rozhodnuto o sloučení 
podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, IČO: 
000 07 536, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová 
značka AXVIII 433, jako zanikající podnik a podniku DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 
27, Stráž pod Ralskem, IČO: 000 02 739, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, spisová značka AXVIII 520, jako nástupnický podnik.

Zanikající podnik v důsledku fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 178 odst. 2 OZ zanikne a jeho 
veškeré jmění přejde na nástupnický podnik, který se stává právním nástupcem zanikajícího podniku.

Spolu s majetkem zanikajícího podniku přecházejí na nástupnický podnik práva a povinnosti 
zanikajícího podniku, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zanikajícího 
podniku.

Rozhodným dnem fúze ve smyslu § 176 OZ byl stanoven 1. leden 2022.
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Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

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
revitalizace a územní rozvoj pozemků v majetku státu 
podpora zajištění surovinové a energetické bezpečnosti státu 
realizace aktivit pro zmírnění následků klimatických změn

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
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
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Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

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 
provozování leteckých prací

1.2. Představenstvo a dozorčí rada státního podniku

liSBI Funkce Jméno

Statutární orgán ředitel podniku Ing. Walter Fiedler
první zástupce Ing. Petra Šilhánová
druhý zástupce Ing. Petr Kubiš

Dozorčí orgán předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Šanda
místopředseda dozorčí rady Ing. Igor Němec
člen dozorčí rady Ing. Radek Musílek
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Beneš
člen dozorčí rady Mgr. Martin Dvořák
člen dozorčí rady Ing. Pavlína Janíkové
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Organizační uspořádání státního podniku Palivový kombinát Ústí k 31.12. 2021
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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, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

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. Státní podnik Palivový 
kombinát Ústí eviduje krátkodobý finanční majetek, portfolio cenných papírů, jehož ocenění 
v rozvahovému dni bylo stanoveno reálnou hodnotou.

Účetní závěrka státního podniku je sestavena k rozvahovému dni 31.12. 2021 za kalendářní rok 2021.

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

2.2. Změny účetních metod a změny vykazování v Rozvaze 
oproti minulým účetním obdobím

V účetním období roku 2021 došlo ke změně interního ustanovení týkajícího se nově stanovených 
limitů pro klasifikaci dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM), dlouhodobého nehmotného 
majetku (dále jen DNM) a technického zhodnocení dlouhodobého majetku. Hranice k zařazení DHM se 
posunula ze 40 000 Kč v jednotlivém případě na 80 000 Kč, u DNM z 60 000 Kč na 80 000 Kč 
a u technického zhodnocení hmotného i nehmotného majetku na 80 000 Kč. Změna byla stanovena 
vnitřním předpisem k vedení účetnictví státního podniku.

Účetní jednotka přistoupila ke změně vykazování změn základního kapitálu v Rozvaze. Dle §14 vyhlášky 
č. 500/ 2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykazují státní podniky v položce A.l.l. Základní kapitál 
zapsané i nezapsané kmenové jmění. PKÚ s. p. na základě tohoto ustanovení změnil k rozvahovému 
dni 31. 12. 2021 metodiku vykazování položky změn základního kapitálu, které byly v minulých 
účetních obdobích vykazovány na řádku A.I.3. Změny základního kapitálu. V Rozvaze sestavené 
k 31.12.2021 je již základní kapitál, včetně jeho změn, vykázán na řádku A. I. 1. pro běžné i minulé 
období. Změna ve výkazu je označena hvězdičkou.

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2021 1



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

2.3. Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotným majetkem nebo také dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen DHM) se rozumí 
samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, se samostatným technicko-ekonomickým 
určením, jejichž vstupní cena je k datu účetní závěrky vyšší než 80 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 2.15.)

Náklady na technické zhodnocení, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 
částku 80 tis. Kč, zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Opravy a údržba se účtují 
do nákladů.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků, uměleckých děl 
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.
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2.4. Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky vývoje, ocenitelná práva 
a software, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než 80 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 80 000 Kč za účetní období, zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se 
účtují do nákladů.

Dlouhodobý nehmotný majetekje odpisován po dobu jeho životnosti. Účetní odpisy jsou vypočteny na 
základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je 
v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku pravidelně aktualizován, a to na základě 
roční inventarizace, dle očekávané doby životnosti.

Odpisový plán DNM Počet let
Software 4-8

2.5. 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.
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2. 6. 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 80 000,- Kč v jednotlivém případě a drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 80 000,- Kč v jednotlivém případě. Veškerý majetek 
neuvedený v rozvaze je veden v podrozvahové evidenci.

2. 7. Deriváty

Státní podnik vykazuje k datu účetní závěrky jako součást portfolia cenných papírů derivátové operace 
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 
dluhopisů a směnek v eurech, v účetnictví státního podniku přepočítávaných na CZK. V průběhu 
běžného roku je tento typ derivátu sledován na pod rozvahových účtech, k datu účetní závěrky nebo 
k datu jeho vypořádání, je oceněn reálnou hodnotou a je o něm účtováno výsledkově.

2.8. 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.

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

2.9. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné 
položky k pochybným a nedobytným částkám.
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2.10. 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. 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 k 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.

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.

V souvislosti s fúzí PKÚ, s. p. a DIAMO, s. p. k 1.1.2022 došlo na základě doporučení daňových poradců 
k 31.12.2021 k rozpuštění všech dosud natvořených zákonných opravných položek k pohledávkám. 
Tento krok byl následně zohledněn jako zdanitelný výnos v přiznání k dani z příjmů právnických osob 
za rok 2021. Současně byly ke stejnému datu ke všem těmto pohledávkám natvořeny 100% opravné 
položky účetní.

2.11. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.12. 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 31.12.2021 nemá PKÚ, s. p. zaúčtovány žádné rezervy.

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2021 11



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

2.13. 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.

2.14. Daně

2.14.1. 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.

2.14.2. 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.
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2.15. 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 
1-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace a dle interpretace 1-22 Dotace v cizích 
měnách. Kdatu 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 např. Evropská unie.

2.16. 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.

2.17. 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.

2.18. 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

CP- Cenné papíry

JCH - Jezero Chabařovice

ÚD - Úhradová dotace

EU - Evropská unie

FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb

IZS - Integrovaný záchranný systém

KŘÚ - Komplexní řešení území

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŽP - Ministerstvo životního prostředí

MSZN - Mandatorní sociálně zdravotní náklady

OPŽP - Operační program životního prostředí

OP - Opravné položky

OR - Obchodní rejstřík

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

RP ZNHČ- Roční program zahlazování následků hornické činnosti

ZBZS - Závodní báňská záchranná služba
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3. Doplňující údaje

3.1. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný

Vývoj majetkových účtů za rok 2021 je uveden v samostatné příloze č. 1.

3.1.1 Přijaté dotace na investiční účely

V roce 2021 tvořily přijaté dotace na investiční účely částku celkem 19 500 tis. Kč (2020 - 44 000 tis. 
Kč). Mezi nejvýznamnější položky dotačních akcí v roce 2021 patřily akce A866 Rekonstrukce střechy 
závodní jídelny ve výši 7 500 tis. Kč a akce A427 Pořízení dopravních prostředků ve výši 7 000 tis. Kč, 
kde mezi nejvýznamnější položky patří pořízení sanity pro ZBZS, pásový nosič nástrojů (využití pro 
jezero Most) a pořízení traktoru pro lokalitu VUD.

Přijaté investiční dotace 2021 2020

Přijaté dotace na investiční účely - státní rozpočet 19 500 44 000
Ostatní dotace - celkem 2 963 0

(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 kdatu 
31.12. 2021 činí 211 566 tis. Kč (k 31.12. 2020 - 211 021 tis. Kč.) Mezi nejvýznamnější nedokončené 
investiční akce patří:

Biotechnologicky systém čištění důlních vod - hodnota 86 010 tis. Kč (včetně nákladů na zkušební 
provoz), z toho 81 831 tis. Kč hrazeno z prostředků MF. Zkušební provoz, na jehož základě bude udělen 
kolaudační souhlas, by měl být ukončen v druhém čtvrtletí roku 2022. Poté bude majetek zařazen do 
užívání.
Centrální kanalizace jezera Milada - 93 261 tis. Kč, z toho 91 990 tis. Kč hrazeno z MF. Kolaudace 
kanalizace proběhne během 1. pololetí roku 2022, poté bude majetek zařazen do užívání. 
Rekonstrukce ČOV Kohinoor - 9 178 tis. Kč-termín kolaudace stavby je plánovaný v 1. pololetí roku 
2022. Poté bude stavba zařazena do užívání.
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3.2. Majetek neuvedený v rozvaze

Majetek vedený v podrozvahové evidenci je oceněn pořizovací cenou, která není snížena dotací. Jedná 
se o majetek pořízený ze 100% z dotace.

Majetek neuvedený v rozvaze 2021 2020
Dlouhodobý majetek pořízený ze 100% dotace 499 329 480 973
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - evidence 57 489 55 970
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidence 1448 1626

(údaje v tis. Kč)

3.3. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů činí k datu účetní závěrky 13 575 tis. Kč (v roce 2020 -15 886 tis. Kč). 
Opravné položky k pohledávkám z obchodních vztahů činí 960 tis. Kč (v roce 2020 - 1 024 tis. Kč). 

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

Krátkodobé poskytnuté zálohy činí 222 tis. Kč a jsou složeny především z uhrazených záloh za energie.

Dohadné účty aktivní zahrnují částku ve výši 200 tis. Kč, která čítá nárok na poskytnutí dotace z I. etapy 
probíhajícího projektu SIKOČ (Simulační komplex čištění důlních vod pokročilými biotechnologickými 
procesy), spolufinancovaného z prostředků EU.

Rozhodující položkou jiných krátkodobých pohledávek, které čítají k datu účetní závěrky zůstatek ve 
výši 4 352 tis. Kč, jsou pohledávky z derivátových operací Swap - měnového zajištění portfolia cenných 
papírů. Hodnota této pohledávky je 3 352 tis. Kč. Další významnou položku tvoří pohledávka za manka 
a škody - nárok na výplatu pojistného plnění od pojišťovny v souvislosti se škodní událostí na střeše 
budovy lokality DÚK ve výši 769 tis. Kč.

3.4. Krátkodobý finanční majetek

Cenné papíry, které v rámci portfolia spravuje pro státní podnik finanční ústav J&T Banka, a.s. jsou 
složené z dluhopisů s pravidelnou výplatou alikvotního úrokového výnosu, z dluhopisových podílových 
fondů a směnek držených do splatnosti. Hodnota krátkodobého finančního majetku je vykazována 
v řádku C. III. 2. Rozvahy.
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2021 2020
Cenné papíry určené k obchodování-dluhopisy, podílové 
listy

282 540 314 127

pořizovací cena 281 331 310 826
přecenění reálnou hodnotou k rozvahovému dni 1209 3 301
Cenné papíry držené do splatnosti - směnky 64 636 244 344
pořizovací cena 64 636 240 003
výnosové úroky k rozvahovému dni 0 4 341
Krátkodobý finanční majetek celkem 347 176 558 471

(údaje v tis. Kč)

Peněžní prostředky 2021 2020
Pokladna 631 406
Ceniny 17 22
Peněžní prostředky v pokladně - celkem 648 428
Běžné účty 525 642 301 119
Peníze na cestě - výplata úrokového výnosu dluhopisu 463 1283
Peněžní prostředky na účtech - celkem 526 105 302 402

(údaje v tis. Kč)

3.5. Časové rozlišení aktiv

Významné částky účtů nákladů příštích období k 31. 12. 2021 tvoří především úhrady za počítačové 
licence: Licence Codexis Green na roky 2022-2024 ve výši 216 tis. Kč, Microsoft 365 na první pololetí 
roku 2022 ve výši 112 tis. Kč, Dynamics NAV 1. pololetí roku 2022 ve výši 118 tis. Kč a dále pak náklady 
na pojištění manažerů na rok 2022 ve výši 85 tis. Kč.

Nejvýznamnější položkou příjmů příštích období jsou plnění hrazená v roce 2021 zálohově, která 
budou v roce 2022 vyúčtována společnosti Severočeské doly, a.s., a to ve výši skutečně vynaložených 
nákladů na provoz zařízení MR1.

Časové rozlišení aktivní 2021 2020

Náklady příštích období 1250 2 972
Příjmy příštích období 8 411 8 268
Časové rozlišení aktiv - celkem 9 661 11 240

(údaje v tis. Kč)
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3.6. Vlastní kapitál

Hospodářským výsledkem roku 2021 je po zdanění zisk ve výši 4 727 tis. Kč. Hospodářský výsledek bude 
v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Základní příděl do FKSP dle vyhlášky MF č.114/2002 Sb., v platném znění, bude v roce 2022 realizován 
dle zvyklostí DIAMO, s. p. formou měsíčních zálohových přídělů dle skutečných mzdových nákladů.

Hospodářský výsledek roku 2020, kterým byl zisk ve výši 29 153 tis. Kč, byl na základě rozhodnutí 
zakladatele rozdělen následovně: částka ve výši 3 208 tis. Kč byla přidělena na účet FKSP a částka 
25 945 tis. Kč byla zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

3.6.1. Změny vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatné příloze.

3.7. Rezervy

K datu účetní závěrky nemá státní podnik zaúčtovanou žádnou rezervu.

3.8. Odložená daň z příjmů

Odložená daň k 31.12. 2021 Daňová zůstatková 
hodnota

Účetní zůstatková 
hodnota

Rozdíl

Dlouhodobý majetek 486 031 523 518 -37 487
Mzdová rezerva na odměnu
Účetní opravné položky - tvorba 1018
Sazba daně 19% (odl. daňový závazek) -6 929

(údaje v tis. Kč)

Odložená daň k 31.12. 2020 Daňová zůstatková Účetní zůstatková Rozdíl
hodnota hodnota

Dlouhodobý majetek 396 935 441 692 -44 756
Mzdová rezerva na odměnu 792
Výnos ze smluvní pokuty -185
Sazba daně 19% (odl. Daňový závazek)

-8 388
(údaje v tis. Kč)
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3.9. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy činí k rozvahovému dni 10 520 tis. Kč (2020 - 11 763 tis. Kč), a jsou tvořeny 
zejména krátkodobými přijatými zálohami ve výši 10 518 tis. Kč od společnosti Severočeské doly a.s. 
Jedná se o zálohové hrazení nákladů spojených s provozem zařízení čerpací stanice jámy MR1. 
K vyúčtování těchto zálohových plateb dojde nejpozději do 1. 3. 2022.

3.10. Krátkodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů činí k datu účetní závěrky 31 848 tis. Kč (2020 - 52 359 tis. Kč), závazky 
po splatnosti nejsou evidovány. Daňové závazky činí 20 434 tis. Kč (2020 - 23 828 tis. Kč). Jiné závazky 
v celkové částce 17 516 tis. Kč (2020 - 12 069 tis. Kč) představují především závazky z mezd ve výši 
12 050 tis. Kč (2020 - 9 191 tis. Kč) a rent 4 918 tis. Kč (2020 - 2 398 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.

Daňové závazky za státem ve výši 20 434 tis. Kč tvoří především neuhrazená daň z příjmu za rok 2021 
ve výši 13 013 tis. Kč a přijaté zálohy na projekty hrazené z dotací EU ve výši 3 335 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní ve výši 22 299 tis. (2020 ve výši 458 tis. Kč) - zůstatek tohoto účtu zahrnuje 
nároky poškozených na výplaty důlních škod, hrazených z vlastních zdrojů (jedná se o náhrady důlních 
škod dle Horního zákona).

3.11. Časové rozlišení pasiv

Nejvýznamnější položkou výdajů příštích období je odměna správci portfolia cenných papírů za správu 
finančních aktiv za 4.Q ve výši 2 266 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 
rozpouštěny po dobu pěti let.

Časové rozlišení pasivní 2021 2020
Výdaje příštích období 2 338 7 761
Výnosy příštích období 3 959 6 269
Časové rozlišení pasiv - celkem 6 297 14 030

(údaje v tis. Kč)
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3.12. Výnosy z běžné činnosti

V tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb mají rozhodující podíl tržby z pronájmu dlouhodobého 
majetku. Významnou položku oddílu ostatních služeb tvoří výnosy hrazené společností Severočeské 
doly a.s., souvisejících s provozem zařízení na úpravu, čerpání a čištění důlních vod z čerpací jámy MR1 
ve výši 8 214 tis. Kč

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

Výnosy z běžné činnosti 2021 2020
Tržby z pronájmů 127 274 130 906
Tržby za služby BZS 1867 2 432
Služby pro zdravotní pojišťovny 6 099 6 441
Tržby za výkony pro MŽP 16 452 10 175
Ostatní služby 10 435 13 112
Tržby z prodeje služeb - celkem 162127 163 066
Tržby z prodeje tepla a teplé vody 517 465
Tržby z prodeje výrobků - celkem 517 465
Tržby z prodeje výrobků a služeb - celkem 162 644 163 531
Tržby z prodeje elektrické energie 1307 1591
Tržby z prodeje zboží 1307 1591

(údaje v tis. Kč)

3.13. Spotřeba materiálu a energie

Spotřeba materiálu a energie 2021 2020

Spotřeba materiálu 25 836 20 921
Spotřeba energie 16 685 18 015
Spotřeba materiálu a energie - celkem 42 521 38 936

(údaje v tis. Kč)

3.14. Služby

Výše spotřebovaných služeb odpovídá potřebě externích dodávek k realizaci procesu zahlazování 
následků hornické činnosti. Rozsah prací pro rok 2021 byl stanoven dle jednotlivých akcí v RP ZNHČ č. 
99 (schválený MPO), pro rok 2020 v RP ZNHČ č. 95 (schválený MPO).
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Služby 2021 2020

ÚD - bez právní odpovědnosti 74 302 125 584
Sanace a rekultivace 175 809 149 766
Opravy a udržování 26 937 19 973
Akce zabezpečující rozvoj podniku 126 2 519
Likvidační práce 3 469 2 926
Ostraha objektů a majetku 637 836
Projekty a studie 1958 2 440
KŘÚ 1034 2 442
Výkony výpočetní techniky 5 601 5 280
Monitorovací práce 4 686 7 476
Ostatní služby 26 330 26 546
Služby celkem 318 889 345 788

(údaje v tis. Kč)

3.15. Zaměstnanci státního podniku

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2021 a 2020 je následující:

Počet zaměstnanců 2021 2020

Dělníci 167 163
THP - technicko - hospodářský pracovník 221 215
Celkem 388 378

Osobní náklady 2021 2020

i Celkové osobní náklady 240 810 221 914
Z toho: Mzdové náklady řídících zaměstnanců * 6 769 6 889

Odměny členům dozorčích orgánů 1182 1130
* 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 2021 ani v roce 2020 neobdrželi členové statutárního orgánu a dozorčí rady žádné zálohy, 
závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky ani jiné výhody.

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2021 21



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

3.16. Ostatní provozní výnosy a náklady

3.16.1. 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 2021 2020

Likvidační a provozní práce 312 154 293 447
Sanační a rekultivační práce 186 827 155 438
Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem 1019 1 115
Sociálně zdravotní náklady MSZN 12 750 14 350
Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 34 636 7 165
Úhradová dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 70 000 80 000
Ostatní zdroje celkem 1261 374
Přijaté dotace na provozní účely celkem 618 647 551 889

(údaje v tis. Kč)

3.16.2 Jiné provozní výnosy - ostatní

Mezi významnější navýšení v položkách jiných provozních výnosů patří přijaté platby od jednotlivých 
zdravotních pojišťoven, vyplacené na základě kompenzační vyhlášky č. 172/2021 Sb. Tato vyhláška 
kompenzuje dopady koronavirové pandemie, mimo jiné v oblasti poskytovatelů dopravní přepravní 
služby za převoz Covid pozitivních pacientů v období pandemie. Tyto kompenzace byly vyplaceny 
zaměstnancům Závodní báňské záchranné služby Odolov.

Jiné provozní výnosy - ostatní 2021 2020

Náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od pojišťovny 11564 12 360
Odškodnění - nárok na náhradu mank a škod od právnických osob 6 1565
Odškodnění - nárok na náhradu mank a škod pojišťovnou 1297 262
Kompenzace vyplácené zdr. pojišťovnami na zvýšené os. náklady ZBZS 2 228 0
v souvislosti s koronavirovou pandemií.
Ostatní provozní výnosy 4 145 3 384
Jiné provozní výnosy - ostatní - celkem 19 240 17 571

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

V období roku 2021 byly zaznamenány vyšší náklady především u příspěvku dle nařízení vlády 
č. 342/2016 z důvodu vzrůstajícího počtu poživatelů příspěvku a dále u výplat důlních škod hrazených 
z vlastních zdrojů (jedná se o náhrady důlních škod dle Horního zákona).

Další významnou položkou ostatních provozních nákladů hrazených z vlastních zdrojů jsou vyplacené 
odměny pro vítěze Architektonické soutěže jezera Milada.

Odpis pohledávek se týká pohledávky za společností Mramor, spol. sr.o. ve výši 10 300 000 Kč, která 
byla z účetnictví státního podniku odepsána na základě Usnesení Krajského soudu v Praze o zrušení 
konkursu pro nedostatek majetku.

Jiné provozní náklady 2021 2020

Náklady na mandatorní výdaje 13 017 14 416
Z toho: MSZN - hrazené z dotace 12 750 14 350

MSZN-hrazeno z vlastních zdrojů 267 66
Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 34 636 7 165
Důlní škody 73 139 2 747
z toho: Důlní škody hrazené dotací 1 760 2 706
z toho: Důlní škody hrazené z vlastních zdrojů 71379 41
Náhrady z tit. prac. úrazů a nem. z pov. hráz. pojišťovnou Kooperativa 11473 11886
Pojistné - hrazené z vlastních zdrojů 5 755 5 427
Ostatní jiné provozní náklady - hrazené z vlast, zdrojů 4 097 730
Dary (bezúplatné převody) 788 19 472
Odpis pohledávek 10 324 1
Jiné provozní náklady celkem 153 229 61 844

(údaje v tis. Kč)

3.17. Výnosové úroky a podobné výnosy z krátkodobého 
finančního majetku

Během účetního období roku 2020, a v návaznosti i během roku 2021, bylo správcem portfolia 
obchodováno především s dluhopisy s pravidelnou výplatou výnosového úroku, a byly tak jimi téměř 
úplně nahrazeny směnky s pevnou úrokovou sazbou a předem známým datem proplacení. K 31. 12. 
2021 se ve složení portfolia CP vyskytuje už jen jedna směnka s pevnou úrokovou sazbou.
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Ostatní výnosové úroky a podobné úroky 2021 2020
Úroky z bankovních účtů běžných 15 5
Ostatní úroky 295 258
Úroky z termínovaných vkladů 875 768
Úroky z finančního majetku - alikvotní úrokový výnos z dluhopisů 13 732 13 877
Výnosové úroky z krátkodobého finančního majetku (směnky) 9 120 11302
Ostatní výnosové úroky a podobné úroky - celkem 24 037 26 210

(údaje v tis. Kč)

3.18. Ostatní finanční výnosy

Nejvýznamnější položkou ostatních finančních výnosů jsou výnosy spojené s prodejem dluhopisů 
v rámci portfolia CP a přeceněním stávajících dluhopisů reálnou hodnotou.
Nákupem cenných papírů v cizí měně, vedených v účetnictví vCZK, se další významnou položkou 
ovlivňující výši finančních výnosů, stal nákup cenných papírů v cizí měně, který byl proveden zajišťovací 
derivátovou operací Swap (měnovým zajištěním), jehož kladná reálná hodnota k datu účetní závěrky 
významně vstoupila do celkové částky ostatních finančních výnosů.

Ostatní finanční výnosy 2021 2020
Tržby z prodeje cenných papírů 183 665 121136
Výnosy z přecenění cenných papírů 2 843 2 808
Kurzové zisky z přecenění cenných papírů 10 6 271
SWAP - měnové zajištění cenných papírů 5 255 3 585
Kurzové zisky - ostatní 2 1139
Ostatní finanční výnosy celkem 191 775 134 939

(údaje v tis. Kč)

3.19. Ostatní finanční náklady

Nejvýznamnější položkou ostatních finančních nákladů roku 2021 jsou náklady spojené s prodejem 
dluhopisů v rámci obhospodařovaného portfolia CP.
Další významnou položkou finančních nákladů jsou ztráty z přecenění cenných papírů způsobené 
dočasnou nestabilní situací na finančním trhu, ovlivněnou především různou intenzitou „vln" 
pandemie onemocnění Covid 19. Významnou položku mimo to tvoří také úhrada poplatku za správu 
obhospodařovaného portfolia cenných papírů, hrazená na základě uzavřené smlouvy společnosti J&T 
Banka, a.s.
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Ostatní finanční náklady 2021 2020
Prodané cenné papíry 183 607 121 007
Náklady z přecenění cenných papírů 7 493 6 336
Náklady z derivátových operací - SWAP 0 11 446
Bankovní poplatky 117 199
Poplatek za správu finančních aktiv 6 430 6 987
Kurzové ztráty z přecenění cenných papírů 282 9
Kurzové ztráty - ostatní 673 28
Celkem 198 604 146 012

(údaje v tis. Kč)

3.20. 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 3.15. K žádným dalším transakcím se spřízněnými osobami v roce 2021 
nedošlo.

3.21. Celkové náklady na odměny statutárnímu 
auditorovi/auditorské společnosti

Povinný audit účetní závěrky za rok 2021 provedla auditorská společnost BDO Audit, s.r.o., V Parku 
2316/12, Praha 4 - Chodov, 148 00, zastoupena auditorem Ing. Ondřejem Šnejdarem, vedená pod 
číslem licence auditorské kanceláře 018 a číslem licence 1987, auditora provádějícího audit. Odměna 
auditorovi za povinný audit účetní závěrky roku 2021 činí 324 000 Kč bez DPH, přičemž náklady 
vstupující do roku 2021 za provedený předaudit účetní závěrky činí 129 600 Kč bez DPH.

Povinný audit účetní závěrky za rok 2020 provedla auditorská společnost BDO Audit, s.r.o., V Parku 
2316/12, Praha 4 - Chodov, 148 00, zastoupena auditorem Ing. Ondřejem Šnejdarem, vedená pod 
číslem licence auditorské kanceláře 018 a číslem licence 1987, auditora provádějícího audit. Odměna 
auditorovi za povinný audit účetní závěrky roku 2020 činí 324 000 Kč bez DPH, přičemž náklady 
vstupující do roku 2020 za provedený předaudit účetní závěrky činily 129 600 Kč bez DPH.
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3.22. Soudní spory

V období roku 2021 byl státní podnik účastníkem soudního sporu vedeného Okresním soudem 
v Mostě, ve věci nároku na vydání pozemků, spadajících do katastrálního území Most I 
a Střimice, uplatněného Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou. Okresní soud v Mostě vydal 
ke dni 8. 9. 2021 rozsudek, kterým rozhodl o vydání části pozemků uvedenému žalobci a ve zbytku 
žalobu zamítl. Proti tomuto rozsudku bylo v prosinci podáno odvolání a soud prozatím trvá. Věc bude 
dále řešena před Krajským soudem v Ústí nad Labem. Odvolací jednání však nebylo doposud nařízeno.

3.23. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Na základě Rozhodnutí místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy 
č. 59/2021, č. j. MPO 621728/2021 ze dne 4.11. 2021, došlo v souladu s ustanovením § 7 a 7a zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 178 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů k fúzi sloučením státního podniku 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO: 00007536, se sídlem Hrbovická 2, Hrbovice, 
403 39 Chlumec na straně zanikajícího státního podniku se státním podnikem DIAMO, státní podnik, 
IČO: 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem na straně nástupnického státního 
podniku.

Rozhodným dnem fúze sloučením byl 1. leden 2022.

Koncem února 2022 pokračující politické napětí mezi Ruskem a Ukrajinou eskalovalo v konflikt 
s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu. Celosvětovou reakcí na ruské porušení mezinárodního práva 
a agresi vůči Ukrajině bylo uvalení rozsáhlých sankcí a omezení podnikatelské činnosti. Tyto skutečnosti 
považujeme za neupravující následné události. Přestože válka na Ukrajině nemá bezprostřední dopad 
na hlavní činnosti státního podniku DIAMO, bude se muset státní podnik v roce 2022, stejně jako 
ostatní ekonomické subjekty, vyrovnat s prudce rostoucí cenovou hladinou všech vstupů.

Provedenou fúzí sloučením přešly na státní podnik DIAMO k 1.1. 2022 peněžní prostředky uložené na 
termínovaném vkladu u společnosti Sberbank CZ, a.s., dále portfolio cenných papírů obhospodařované 
bankou J&T Banka, a.s. Ekonomické sankce uvalené na Rusko a přerušení veškeré ukrajinské produkce 
způsobily zvýšenou volatilitu na finančních trzích, 28.2.2022 pak ČNB zahájila kroky k odejmutí 
bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. Tyto skutečnosti se projevily negativně na hodnotě 
převzatých peněžních prostředků na účtu a na hodnotě krátkodobého finančního majetku.

Garančním systémem finančního trhu vznikl Palivovému kombinátu Ústí, s. p., nyní státnímu podniku 
DIAMO nárok na vyplacení náhrady za vklady vedené u Sberbank CZ, a.s. Základní náhrada byla 
poskytnuta v celkové výši 2 499 500 Kč. Finanční prostředky z Komerční banky, a. s. byly připsány na 
běžný účet státního podniku DIAMO dne 11. 3. 2022. K 30. 4. 2022 je zůstatek spořícího účtu 
88 903 752,74 Kč a zůstatek běžného účtu 488,87 Kč.
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Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

DIAMO, státní podnik jako nástupnický podnik a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako zanikající 
podnik rozhodly o převzetí opravných položek k jednotlivým druhům majetku, přechodných aktiv a 
pasiv a derivátů do zahajovací rozvahy státního podniku DIAMO, státní podnik, která bude sestavena 
k rozhodnému dni 1.1. 2022. Tyto položky budou navedeny do počátečních stavů odštěpného 
závodu DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ se sídlem Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, 
který bude pokračovat ve všech činnostech zaniklého státního podniku.

V konečné účetní závěrce státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik sestavené k 31.12. 
2021 se oceňovací rozdíly k nabytému majetku, goodwill a rezervy nevyskytují.

Datum sestavení účetní závěrky:

12. května 2022 Ing. Ludvík Kašpar

ředitel státního podniku DIAMO
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Vývoj dlouhodobého hmotného majetku 2021

Skupina majetku

Pořizovací cena 
počáteční 

zůstatek k 1.1.

Opravná
položka

k
majetku

■;
Přírůstky

.J
Úbytky Přeřazení

Zůstatková
cena k
31.12.

Oprávky 
počáteční stav 

kl. 1.
Přírůstky

-•

Oprávky 
... -.i. konečný

j zůstatek k 
í 31.12

Ďstá
hodnota k

31.12.

2021 2020
Pozemky 94 474 1212 -10 336 85 350
Pozemky určený maj. 259 252 448 -322 259 378
Pozemky celkem: 353 726 1660 -10 658 344 728 1 344 728
Budovy a haly 233 997 6 535 -2 190 238 342 -208 214 2 190 -2 452 -208 476
Budovy a haly urč. maj 380 540 12100 -18 827 373 813 -311391 18 827 -7 384 -299 948
Budovy a haly celkem: 614 537 18 635 -21 017 612 155 -519 605 21017 -9 836 -508 424
Stavby 361 727 101 380 -2 200 460 907 -119 719 2 200 -23 293 -140 812
Stavby určenýn maj. 81 540 81 81621 -69 395 -1454 -70 849
Stavby + bud. a haly celkem 1 057 804 120 096 -23 217 1154 683 -708 719 23 217 -34 583 -720 085 434 598
Energ. a hnací stroje 48 443 ,,,, 623 -203 48 863 -34 067 203 -2 276 -36 140
Ener. a hnací stroje určený maj. 12 230 12 230 -10 784 -242 -11026
Pracovní stroje 36 277 1777 -594 37 460 -18 850 594 -2 528 -20 784
Pracovní stroje urč. maj 1411 1411 -1411 -1411
Dopravní prostředky 74 868 4 623 -2 718 76 773 -40 212 2 718 -8 729 -46 223
Dopr. prostř. urč. maj. 8 907 8 907 -8 907 -8 907
Inventář 1358 ................. -44 1314 -1161 44 -16 -1133
Inventář urč. maj.
Přístroje 34 896 2154 -359 36 691 -23 290 359 -3 793 -26 724
Přístroje urč. maj. 145 145 -145 145
Hmot. mov. věci a jejich soubory celkem 218 535 ......... 9177 -3 918 223 794 -138 828 3 918 -17 584 -152 494 71300
Jiný dlouhodobý hmotný majetek - technické 
rekultivace 4 444 3 478 7 922 -198 -148 -346 7 576
Jiný dlouhodobý hmotný majetek - umělecká díla 118 118 118
Jiný dlouhodobý hmotný majetek - celkem 4 562 8 040 7 694
Nedokončený dlouhodobý majetek 211 021 157 321 -156 776 211 566 211 566

Vývoj dlouhodobého nehmotného majetku

Skupina majetku
Pořizovací cena 

kl. 1.
„ fj;

Přírůstky Úbytky
■

Přeřazení Zůstatková
cena k 31.12

Oprávky 
počáteční stav 

kl. 1.
Přírůstky Úbytky

Oprávky 
konečný 

zůstatek k
31.12

2021 2021
Software 19 806 4 514 24 320 -11155 -3 122 -14 277
Nedokončený DNM 1558 6 959 -5 513 3 004



Palivový kombinát Ústí, státní podnik Vývoj vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok 2021

Základní
kapitál

Změny zákl. 
kapitálu

Hospodářský
výsledek

Nerozdělený 
zisk min. let

Zákonný 
rezervní fond

Statutární a 
ostatní fondy Celkem

Počáteční zůstatek k 1.1.2021 1091 981 196 289 29 153 284 347 164 309 3 305 1 769 384
Rozdělení zisku 2020 -29 153 29 153 0
Přírůstky dl. majetku 91990 91990
Příděl do FKSP -3 208 3 208 0
Čerpání FKSP -2 918 -2 918
Výsl. hosp. roku 2021 - zisk 4 727 4 727
Konečný zůstatek k 31.12.2021 1091981 288 279 4 727 310 292 164 309 3 595 1 863 183
Rozvaha řádek A.l.l 1 380 260

Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní Změny zákl. Hospodářský Nerozdělený Zákonný Statutární a Celkemza rok 2020 kapitál kapitálu výsledek zisk min. let rezervní fond ostatní fondy
Počáteční zůstatek k 1.1.2020 1091981 114 458 6 901 280 366 164 309 2 662 1 660 677
Rozdělení zisku 2019 -6 901 6 901 0
Přírůstky dl. majetku 81831 81831
Příděl do FKSP -2 920 2 920 0
Čerpání FKSP -2 277 -2 277
Výsl. hosp. roku 2020 - zisk 29 153 29 153
Konečný zůstatek k 31.12.2020 1091 981 196 289 29 153 284 347 164 309 3 305 1 769 384
Rozvaha řádek A.l.l 1288 270

ředitel
DIAMO, státní podnik



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(CASH FLOW)

za období končící k

31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Palivový kombinát Ústi, 
státní podnik 
IČO 00007536

Hrbovická 2 
Chlumec 

403 39

Skutečnost v účetním obdobi běžném minulém
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 302 830 156 008

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 29 149 54 603

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace -8 214 -5 708
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwilu 52 686 46 525

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv -1 520 -715

A. 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv - 35 343 - 50 745

A. 1 4 Změna stavu dlohodobého fin majetku

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky - 24 037 -773

A. 1 5 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 20 935 48 895
A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 199 476 85 018
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktiv 12 694 24 953

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a časového rozlišení pasiv -25 181 -7 571

A. 2 3 Změna stavu zásob 668 -658
A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 211 295 68 294
A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 220 411 133 913

A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných

A. 4 Přijaté úroky 24 037 773

A. 5 Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období - 12 868 -4 009

A. 6 Přijaté podíly na zisku
A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 231 580 130 677

Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -50 106 - 33 801
B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 45 657 52 223
B. 3 Nákup dlouhodobého finančního majetku
g *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -4 449 18 422

Peněžní toky z finančních činností
C. 1 Dopady změn dlouhodobých závazků z financování

C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu -3 208 -2 277
C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -3 208 •2 277

C. 2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C *** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -3 208 -2 277
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 223 923 146 822
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 526 753 302 830




