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Anotace 

Diplomová práce popisuje v úvodní části důvody vzniku územních ekologických limitů 

těžby, vymezuje těžbou zasažené lokality a rozsah těžby v případě zachování nebo 

prolomení územních ekologických limitů těžby. V obecné rovině seznamuje s těžebními 

společnostmi, které v regionu těžbu provádí a podrobněji popisuje společnost Severní 

energetická a. s., která těží hnědé uhlí v nejvíce limity dotčeném lomu ČSA. Diplomová 

práce též charakterizuje region bývalého okresu Most, který je těžbou hnědého uhlí 

zasažen nejvíce. Praktická část diplomové práce je zaměřena na vývoj a ekonomické 

zhodnocení možných výdajů státu, které vzniknou v případě, že územní ekologické limity 

těžby zůstanou zachovány a na možný vývoj v regionu, který byl po dlouhá desetiletí 

těžbou hnědého uhlí zasažen. 

Klíčová slova: lom, těžba, územní ekologické limity, veřejné finance, rozpočet, výdaje. 

Summary 

The thesis describes in the introduction the reasons for the emergence of territorial 

environmental limits, it defines the mining sites affected and the extent of mining in the 

event of maintaining or breaking the territorial environmental limits. Commonly along 

with other mining companies in the region extraction is also carried out but specifically by 

the company Severní energetická a. s., which mines brown coal within the most affected 

ČSA limits. The thesis also describes the region of the former district of Most, which 

is most affected by the coal-mining industry. The practical part of the thesis is focused on 

the development and economic evaluation of potential state expenditure incurred in the 

event that local ecological mining limits will remain a possible development in the region, 

which was for decades the mining of brown coal impacted. 

Key words: quarry, mining, territorial environmental limits, public finance, budget, 

expenditure.
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1 Úvod 

Zachování územních ekologických limitů těžby je pojem, který svou realizací ukončí nebo 

výrazně omezí těžbu hnědého uhlí a s tím spojené činnosti, které těžbu hnědého uhlí přímo 

nebo nepřímo podporují nebo jsou na těžbě závislé. Případný útlum těžby při zachování 

územních ekologických limitů těžby se také nemalou měrou dotkne obyvatel žijících 

v regionu, a to zejména v oblasti jejich zaměstnanosti nebo spíše nezaměstnanosti. Je zcela 

zřejmé, že pokud zůstanou územní ekologické limity těžby zachovány, zkrátí se doba, po 

kterou budou těžební společnosti setrvávat v současném způsobu podnikání. S blížícím se 

vytěžením ložiska a útlumem těžby musí zákonitě management těžebních společností 

přemýšlet, jakým směrem se dále v podnikání ubírat. Jedním z prvních ekonomických 

důsledků bude postupné snižování nákladů, které se zcela jistě dotkne i celkového počtu 

zaměstnanců. V regionu, kde v současné době nezaměstnanost dosahuje téměř 13,5 % [12], 

přibude dalších nezaměstnaných a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo vzroste. 

Obyvatelé regionu, kterých se útlum těžby při zachování těžebních limitů dotkne přímo, 

budou postaveni před otázku, zda hledat nové uplatnění v místě bydliště s nejvyšší 

nezaměstnaností ve státě nebo se za prací přestěhovat do jiných míst v České republice. 

S nárůstem nezaměstnanosti klesne životní úroveň v regionu, za kulturou a sportem bude 

chodit méně lidí, jejich koupěschopnost se sníží, naopak vzroste kriminalita. Dá se 

předpokládat, že přibude obyvatel, jejichž ekonomická situace klesne k nule, odkud je již 

jen krok k zoufalství a uchýlení se k nezákonné činnosti.  

Pro stát to bude znamenat mimo jiné i vyšší výdaje ze státního rozpočtu na dávky státní 

sociální podpory, podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikaci a další výdaje na 

administrativu, kterou spravuje úřad práce. Stát bude zvažovat revizi státní energetické 

koncepce a surovinové politiky, jelikož těžba v lokalitách postižených územními 

ekologickými limity těžby se významnou měrou podílí na celkové produkci hnědého uhlí 

v České republice. „Největší podíl na roční produkci v oblastech dotčených územními 

ekologickými limity těžby za rok 2014 mají Severočeské doly, a. s., které vytěžily 21,7 

milionů tun hnědého uhlí, společnost Vršanská uhelná, a. s., 6,5 milionů tun hnědého uhlí 

a společnost Severní energetická a. s., která vytěžila cca 3,3 milionů tun hnědého uhlí“[4]. 

Všechny tři společnosti se podílí cca 85 % na produkci hnědého uhlí v České republice. 

Stát se bude muset postupně přeorientovávat na jiné zdroje energie, a to zejména na 
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energie z obnovitelných zdrojů, jejichž možnosti jsou ale v České republice omezené, na 

dovoz plynu a jadernou energii. Nedotčena nezůstane ani energetická bezpečnost státu, 

která bude nucena s poklesem těžby počítat při správě státních hmotných rezerv. 

Naopak zachování územních limitů těžby bude mít pozitivní vliv na ekologii a životní 

prostředí v regionu. Zcela jistě se sníží objem škodlivých látek a polétavého prachu 

v ovzduší, za jehož zdroj vzniku se považují právě povrchové lomy. V místech, kde se 

těžilo hnědé uhlí, se bude rekultivovat. Rekultivovaná území poskytnou zázemí pro zvěř, 

později pro využití v oblasti rekreace, sportu a turistiky a v neposlední řadě k postupnému 

osídlování rekultivované krajiny. Útlum těžby směřující k jejímu úplnému zastavení zajistí 

vlastníkům nemovitostí v oblastech nacházejících se nad ložisky život v místě, ke kterému 

je pojí rodinné kořeny, vzpomínky, zaměstnání, podnikání a současný život. Nebudou 

dotčena jejich práva spojená s vlastnictvím pozemků a nemovitostí nebo jejich podnikáním 

v dotčené oblasti. Zůstanou zachována pracovní místa, pracoviště i sídla podniků 

a společností, drobní živnostníci budou mít kromě zachování živnosti i perspektivu dalšího 

rozvoje podnikání, jelikož se dá předpokládat, že do ochráněných obcí se začnou stěhovat 

další obyvatelé. 

Cílem diplomové práce je identifikovat maximální možné množství výdajů státu, které 

vzniknou útlumem a následným zastavením těžby hnědého uhlí v lomu ČSA při zachování 

územních ekologických limitů těžby a zhodnocení následného vývoje života v regionu.  
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2 Charakteristika těžební společnosti, vliv limitů těžby 

na další rozvoj 

2.1 Územní ekologické limity těžby 

Územní ekologické limity těžby jsou určené zeměpisné hranice, které ohraničují území, na 

kterém je možné provádět hornickou činnost a těžit nerostnou surovinu nacházející se 

v ložisku. Územní ekologické limity těžby se vztahují zejména na povrchovou těžbu, 

územními ekologickými limity těžby není omezeno právo dobývat nerostnou surovinu 

jinými, šetrnějšími způsoby. 

2.1.1 Důvody pro stanovení územních ekologických limitů těžby 

Jedním z hlavních důvodů pro stanovení územních ekologických limitů těžby byl naprosto 

neúnosný stav životního prostředí v severních Čechách před rokem 1989. Hlavním 

zdrojem znečištění byla právě těžba uhlí a s ní spojená energetika, založená na spalování 

vytěženého uhlí. Nejhorší situace vznikaly vždy na jaře a na podzim v dobách 

dlouhodobých inverzí, které byly doprovázeny přítomností škodlivin v ovzduší. Tento stav 

měl neblahé důsledky na zdraví občanů a bezprostředně přilehlé lesy v okolí Krušných hor 

i na horách samotných. Těžba hnědého uhlí byla nejen hlavním zdrojem znečištění 

ovzduší, ale také důvodem absolutní devastace krajiny. Těžbě uhlí muselo ustoupit přes 

80 původních obcí včetně části města Mostu.[6] Územní ekologické limity těžby byly tedy 

vyhlášeny především za účelem ochrany životního prostředí a zachování zbylých obcí 

v dotčeném regionu, a to zejména Horního Jiřetína a Černic. 

2.1.2 Postup přijetí opatření 

Na základě setrvávajícího nepřijatelného stavu schválila tehdejší Pithartova vláda 

usnesením č. 287 z roku 1990 tzv. „Program ozdravění životního prostředí 

v Severočeském kraji“, který obsahoval záměr zastavit dlouhodobé poškozování území 

kraje povrchovou těžbou hnědého uhlí. Při kontrole plnění úkolů stanovených v tomto 

usnesení bylo konstatováno, že zastavit poškozování krajiny a životního prostředí 

v dotčených oblastech severočeského kraje nelze jen projevením zájmu a vypracováním 
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záměru, nýbrž je nutné stanovit konkrétní nepřekročitelné hranice na povrchu, které těžbou 

nesmí být překročeny.[13] Program ozdravění životního prostředí v Severočeském kraji 

byl dopracován a připojen jako příloha k usnesení vlády ze dne 15. května 1991 č. 166 + P 

pod názvem „Aktualizovaný soubor opatření k ozdravění životního prostředí 

severočeského kraje.“ Tento soubor opatření obsahoval ve své části I. E -  Opatření 

v lomové těžbě, výsypkovém hospodářství a v rekultivaci krajiny po těžbě, mimo jiné 

i úkoly pro tehdejší Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro hospodářskou 

politiku a rozvoj a Český báňský úřad v následujícím znění: 

I.E.3 Pro obce Chomutov, Jirkov, Litvínov, Lom, Mariánské Radčice, Osek, Duchcov, 

Teplice, Dubí a Krupka stanovit ochranná pásma a následně aktualizovat ochranné 

pilíře, 

I.E.4 Nedopustit pokračování těžby pod zámkem Jezeří a v jižních svazích Krušných hor 

nad vrstevnicí 270 metrů nad mořem, zásoby uhlí vázané dodržením této hranice 

nadále evidovat jako vázané, 

I.E.6.1 Změnit vymezení dobývacího prostoru lomu ČSA tak, aby byl zachován ochranný 

pilíř památkového objektu zámku a arboreta Jezeří. Do 31. 12. 1992 posoudit návrh 

alternativního postupu porubních front lomu ČSA, který respektuje zachování 

území obcí Horní Jiřetín, Dolní Jiřetín, Černice a území jižního okraje města 

Litvínova. [11] 

Usnesení vlády ukládalo tehdejšímu ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj Karlu 

Dybovi zajištění splnění těchto úkolů, včetně úkolu přezkoumat neprodleně účelnost další 

těžby v lokalitě Chabařovice. 

Limity těžby byly dohodnuty mezi Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj 

a Ministerstvem životního prostředí a předloženy vládě jako nepřekročitelné hranice, za 

které se nesmí dostat těžba, skrývka, výsypky a úložiště popílku, aby byly ochráněny zbylé 

obce a jejich obyvatelé.  

2.1.3 Usnesení vlády 

Usnesením vlády ze dne 11. září 1991 č. 331 byly limity vyhlášeny pro lom a město 

Chabařovice, usnesením vlády ze dne 30. října 1991 č. 444 ke zprávě o územních 

ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi 
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pro ložisková území a dobývací prostory v bývalých okresech Chomutov, Most a Teplice 

(obě Severočeská hnědouhelná pánev) a usnesením vlády ze dne 27. listopadu 1991 č. 490 

pro Sokolovskou pánev. Těmito třemi vládními usneseními je v současné době blokováno 

celkem 3,476 mld. tun zásob hnědého uhlí. 

Usnesení Pithartovy vlády o limitech těžby č. 444/1991 je dosud platné a pro státní úřady 

závazné. V roce 2008 jej navíc svým usnesením č. 1176/2008 potvrdila vláda Mirka 

Topolánka, která zároveň schválila úpravu závazné linie omezení postupu lomu Bílina 

k západu úpravou grafického listu č. 5. 

2.1.4 Realizace usnesení 

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministr životního prostředí, předseda Českého 

báňského úřadu a tehdejší přednostové okresních úřadů dostali jako povinnost respektovat 

závazné linie omezení těžby ve správních řízeních a rozhodnutích o využití dotčeného 

území. Za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací 

prostory a provést odpis zásob. 

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj měl vycházet ze stanovených limitů při 

sestavování státní energetické politiky České republiky do roku 2005 a rozhodnout o těžbě 

v Hořanském koridoru lomem Vršany. 

2.2 Dotčené lokality 

Vláda usnesením č. 444, ze dne 30. října 1991 schválila návrh závazných linií omezení 

těžby a výsypek dle grafických příloh č. 1 - 6, uvedených v příloze citovaného usnesení 

včetně návrhu mezních hodnot znečišťování ovzduší.  

Grafické přílohy vládního usnesení byly zpracovány způsobem, který odpovídal tehdejším 

možnostem, a to ručním zakreslením do mapového podkladu. V grafických přílohách je 

na mapovém podkladu tenkou čarou vyznačen dobývací prostor, tučnou čarou vyznačena 

nepřekročitelná závazná linie těžby a šrafováním vyznačeno území vnější výsypky. 

Grafických příloh vládního usnesení je šest, dotýkají se území lomů a výsypek: 

a) lomů Merkur, Březno, Libouš, 

b) lomů Šverma, Vršany, 

c) lomu Československé armády,  
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d) Růžodolské výsypky, lomu Ležáky, 

e) Radovesické výsypky, lomu Bílina, 

f) lomu Chabařovice.  

Všechny tyto lokality patří do tzv. Severočeské hnědouhelné pánve, která se rozprostírá 

v délce přibližně 80 km, a to od Kadaně až po Ústí nad Labem. Ze severu je omezena 

masívem Krušných hor, z jihu chráněnou krajinnou oblastí Českého středohoří. Historie 

těžby uhlí zde má dlouholetou tradici. Dokládá ji i záznam v Městské knize duchcovské již 

z roku 1403. Obrovské zásoby uhlí ovlivnily rozvoj průmyslu a dopravy a zájem o hnědé 

uhlí neustále rostl. S rostoucí poptávkou byly hlubinné doly nahrazovány povrchovými 

lomy. Po 2. světové válce se v severočeské hnědouhelné pánvi nacházelo 34 hlubinných 

dolů a 24 povrchových lomů.  

Těžba uhlí v okrese Ústí nad Labem byla ukončena v roce 1997 předčasným ukončením 

provozu lomu Chabařovice. V současné době je těžba hnědého uhlí vlivem dosavadní 

platnosti ekologických limitů soustředěna pouze do oblasti bývalých okresů Chomutov, 

Most a Teplice. 

 

Obrázek 1 - Mapa vyobrazení uhelných pánví 

Zdroj: www.enviregion.pf.ujep.cz 

http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/main.php?kap=a6p&iddata=009
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2.2.1 Územní rozsah těžby v případě zachování limitů 

V případě zachování limitů těžby, pravděpodobně zůstane v platnosti vládní usnesení 

č. 444, ze dne 30. října 1991. Toto usnesení stanovilo následující rozsah těžby 

a nepřekročitelné hranice, za které se nesmí dostat těžba, skrývka, výsypky a úložiště 

popílku. Navržené hranice mají respektovat potřebu zachovat stávající sídelní struktury 

a prvky územního systému ekologické stability krajiny. 

Nepřekročitelné hranice byly stanoveny a zaznamenány do jednotlivých grafických listů, 

jež jsou přílohou usnesení vlády č. 444/1991. 

1) Lomy Merkur, Březno a Libouš. 

 

Obrázek 2 - Grafický list č.1 

Zdroj: příloha usnesení vlády č. 444/1991 

Vyznačený dobývací prostor lomů Merkur, Březno a Libouš byl omezen linií, která 

ochránila obce Spořice, Droužkovice, Březno. Podle schválené linie limitů byly odvozeny 

ochranné pilíře obcí Chomutov, Jirkov, Spořice, Černovice a Droužkovice. Dobývací 

prostor z jižní části zasahuje k obcím Prunéřov, Kadaň, Tušimice. Těžba postupuje směrem 
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na sever k obci Málkov a Černovice. V lomu v současné době těží Severočeské doly, a. s., 

Chomutov. 

2) Lomy Šverma a Vršany. 

 

Obrázek 3 - Grafický list č. 2 

Zdroj: příloha usnesení vlády č. 444/1991 

Oba lomy, Šverma i Vršany, původně postupovaly v těžbě proti sobě, těžba byla omezena 

směrem na západ k Mostu, zachovány dále zůstaly obce Strupčice, Vrskmaň, Okořín, 

Vysoké Březno a Malé Březno. Ze severu lom ohraničuje vnější výsypka, na které byla 

nově postavena železnice z Mostu do Chomutova, vybudována silnice I/13 (E442) 

v parametrech silnice pro motorová vozidla a do umělého koryta svedena řeka Bílina. 

V současné době v lomu těží společnost Vršanská uhelná, a. s.,  
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3) Lom ČSA. 

 

Obrázek 4 - Grafický list č. 3 

Zdroj: příloha usnesení vlády č. 444/1991 

Lom Československé armády se nachází mezi obcemi Vysoká Pec, Černice, Horní Jiřetín 

z jeho severozápadní strany, dobývání bylo omezeno až k vrstevnici +270 metrů nad 

mořem tak, aby byly chráněny lesní porosty jižních svahů Krušných hor, zachován pilíř 

pod zámkem Jezeří a arboretem pod ním. Jižní stranu lomu ohraničuje již zmiňovaná 

silnice I/13, železnice a přeložená řeka Bílina. Na východní straně je lom ohraničen 

rekultivovanou výsypkou zasahující až na území bývalého Dolního Jiřetína. V lomu těží 
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společnost Severní energetická a. s., (dříve Litvínovská uhelná, a. s.), která se v roce 2013 

oddělila od skupiny Czech Coal. 

4) Růžodolská výsypka, lom Most – Ležáky. 

 

Obrázek 5 - Grafický list č. 4 

Zdroj: příloha usnesení vlády č. 444/1991 

Lom Most – Ležáky se nacházel v dobývacím prostoru Kopisty, rozkládal se od 

průmyslového chemického areálu, přes původní královské město Most k obci Braňany na 

jeho severovýchodní straně. Těžba v tomto lomu byla ukončena, původně se počítalo s tím, 

že bude zasypán výsypkou z lomů ČSA a Bílina. Později bylo rozhodnuto o změně 

způsobu rekultivace tohoto území, zbytková jáma byla zatopena. Hydrickou rekultivací 

vzniklo jezero Most v současné době největší jezero v České republice. Původně se mělo 

jezero napouštět vodou z řeky Bíliny, z důvodu snížené kvality vody bylo však rozhodnutí 

změněno a voda přivedena z řeky Ohře přivaděčem z Průmyslového vodovodu Nechranice. 

Částečně se při napouštění využívalo také důlních vod z nedalekého dolu Kohinoor. 

Napouštění bylo ukončeno v průběhu roku 2012.  
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5) Radovesická výsypka, lom Bílina. 

 

Obrázek 6 - Grafický list č. 5 

Zdroj: příloha usnesení vlády č. 444/1991 

Lom Bílina se nachází západně od města Bílina. Ze severu ho lemuje vnější výsypka 

sousedící s městem Duchcov a obec Ledvice, z jižní strany jsou stávající územní 

ekologické limity stanoveny až k obci Braňany. Těžba postupuje směrem na západ 

k vysídlené obci Libkovice, před kterou je původní těžba omezena závaznými liniemi. 

V roce 2008, jak již bylo uvedeno výše, bylo vládním usnesením č. 1176/2008 rozhodnuto 

o úpravě závazné linie lomu Bílina směrem na západ. Linie se posunula mezi 

Duchcovskou a Radovesickou výsypku až k obcím Mariánské Radčice a Lom. Těžbou 

bude zlikvidováno území bývalé obce Libkovice, která byla vysídlena přes silný odpor 

občanské společnosti již v roce 1992 a o rok později zbourána. Vládním usnesením 

a poslední korekcí limitů těžby z roku 2008 byl provoz lomu, při současné těžbě 6-

10 milionů tun ročně, prodloužen do roku 2035. V lomu těží společnost Severočeské doly, 

a. s., 
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6) Lom Chabařovice. 

 

Obrázek 7 - Grafický list č. 6 

Zdroj: příloha usnesení vlády č. 444/1991 

Těžba v lomu Chabařovice byla ukončena v roce 1997, zbývající nevytěžené zásoby 

hnědého uhlí byly v již v roce 1991 rozhodnutím vlády odepsány. Lom Chabařovice 

s přilehlou výsypkou se rozkládal mezi obcemi Chabařovice, Hrbovice, Trmice, Habří, 

Suché a Roudníky. Samotná zbytková jáma lomu Chabařovice byla jako první v České 

republice rekultivována hydrickou rekultivací. Napouštění jezera trvalo více jak 9 let 

a ukončeno bylo v roce 2010. Těžbu v lomu Chabařovice zajišťoval v tehdejší době 

Palivový kombinát Ústí, s. p. 

2.2.2 Územní rozsah těžby v případě prolomení limitů 

Územní rozsah těžby v případě prolomení limitů je znázorněn v následujícím obrázku. 

Návrhů na prolomení územně ekologických limitů bylo podáno několik. Již v roce 1994 

tehdejší Mostecká uhelná, a. s., připravovala studii na zbourání obcí Horní Jiřetín 

a Černice. Oficiální návrh byl podán v roce 1998, vládou však nebyl vůbec projednán.  
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Obrázek 8 - Plán těžby v případě prolomení územních ekologických limitů 

Zdroj: www.koreny.cz 

V případě úplného prolomení limitů, zrušením nebo úpravou rozsahu platnosti vládního 

usnesení č. 444/1991 by se těžba hnědého uhlí rozšířila ve druhé etapě postupu těžby lomu 

ČSA do Černic, Horního Jiřetína, k jihozápadní hranici Litvínova cca 500 metrů od jeho 

územní hranice, nejblíže k městské části Janov a na hranici území, kde se v současnosti 

nachází areál Chempark Záluží, který je součástí společenství Unipetrol, a. s., Ukončení 

druhé etapy těžby bylo podle varianty z osmdesátých let plánováno na rok 2060, těžební 

společnost by tímto postupem získala dalších cca 287 milionů tun hnědého uhlí. Třetí etapa 

úplného prolomení územně ekologických limitů počítá se zbořením rozsáhlého areálu 

Chempark Záluží, který je součástí společenství Unipetrol, a. s., a postupem těžby jižním 

směrem téměř k jezeru Matylda. Těžební společnost by tímto postupem získala přibližně 

463 milionů tun hnědého uhlí a prodloužila odhadovanou dobu těžby do roku 2120. 
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Částečná korekce limitů v případě lomu Bílina již byla provedena v roce 2008 

rozhodnutím vlády č. 1176, kterou se posunuly hranice limitů těžby směrem k Mariánským 

Radčicím a Lomu na cca 1000 metrů. Další návrh prodlužující dobu těžby na 20 let 

koriguje limity stejným směrem až k hranici 500 metrů od osídlení. 

Korekce nebo úplné zrušení územních ekologických limitů se dotýká i možnosti otevření 

nových lokalit, kde se nacházejí ložiska hnědého uhlí. Nové lokality jsou zmiňovány 

zejména v souvislosti s vydobytím stávajících ložisek v místech, o kterých se rozhoduje 

v současnosti. V popisovaném regionu se nachází rezervní lokalita Bylany, jihozápadně od 

Mostu, kde je podle průzkumů ložisko skýtající zásoby 163 milionů tun hnědého uhlí. 

V současné době jsou vládou, resp. Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 

navrhovány čtyři varianty korekcí územně ekologických limitů těžby.  

1. Ponechání limitů v současném rozsahu. 

2. Částečná úprava limitů lomu Bílina. 

3. Malé prolomení – částečné prolomení lomů Bílina a ČSA. 

4. Úplné prolomení limitů. 

2.2.3 Zásoby hnědého uhlí 

Pro názornost je uveden přehled zásob hnědého uhlí v lokalitách, kterých se týká otázka 

korekce nebo úplného prolomení územních ekologických limitů. Korekce limitů je otázkou 

především lomu ČSA a lomu Bílina. V ostatních lokalitách, uváděných ve vládním 

rozhodnutí č. 444/1991 nejsou korekce limitů zatím aktuální otázkou.  

Tabulka 1 - Přehled zásob hnědého uhlí a odhadované ukončení těžby 

 

Zásoby uhlí 

omezené limity 

těžby (mil. t.) 

Těžba 

do roku 

Zásoby uhlí za 

limity těžby 

(mil. t.) 

Těžba 

do roku 

Zásoby uhlí za 

limity těžby 

(mil. t.) 

Těžba 

do 

roku 

Lom ČSA 28 2022 264 2060 486 2120 

Lom Bílina 200 2035 100 2050 - - 

Zdroj: vlastní zjištění 
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2.3 Těžební společnosti 

2.3.1 Severní energetická a. s. 

Společnost Severní energetická a. s., je členem skupiny, která spravuje těžební lokalitu 

lomu ČSA, Homogenizační drtírnu a úpravnu uhlí Komořany, společnost Důl 

Kohinoor a. s., v likvidaci, společnost Humeco, a. s., elektrárnu Chvaletice a. s., 

a HIPODROM MOST a. s., Skupina se pohybuje na trhu s elektrickou energií a teplem. 

Více k této společnosti bude uvedeno v samostatné kapitole, jelikož se jí omezení vzniklé 

územními ekologickými limity těžby dotýká nejvíce. 

2.3.2 Vršanská uhelná, a. s. 

Společnost Vršanská uhelná a. s., je členem skupiny Czech Coal Group, kterou dále tvoří 

několik obslužných organizací, mezi které patří Czech Coal a. s., zabývající se prodejem 

uhlí, Coal Services a. s., zajišťující služby technického charakteru (doprava, přeprava, 

zásobování, nákup materiálu), Czech Coal Power s. r. o., zajišťující servis vozidel 

a stavebních strojů pro podporu těžebních činností, Infotea s. r. o. zajišťující IT služby, 

Servis Leasing a. s., poskytující finanční služby, Rekultivace a. s., zahlazování báňské 

činnosti rekultivacemi a společností Renogum a. s., zajišťující servis dopravních pásů. 

Společnost Vršanská uhelná a. s., disponuje největší zásobou hnědého uhlí v rámci 

stávajících územních ekologických limitů těžby. V roce 2013 společnost uzavřela 

dlouhodobý kontrakt se společností ČEZ o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady, a to do 

vyuhlení lomu, tj. s více než padesátiletou perspektivou.  

2.3.3 Severočeské doly, a. s. 

Společnost Severočeské doly a. s., je součástí koncernu ČEZ. Společnost provozuje těžební 

činnost v severočeské hnědouhelné pánvi ve dvou lokalitách, kterými jsou Tušimice (Doly 

Nástup Tušimice, lomy Merkur, Březno, Libouš) a Bílina (Doly Bílina, lom Bílina). 

Společnost Severočeské doly a. s., je mateřskou společností společnosti Revitrans a. s., SD 

– kolejová doprava, a. s., a PRODECO, a. s., 
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2.3.4 Palivový kombinát Ústí, s. p. 

Státní podnik Palivový kombinát Ústí, s. p. byl hlavní těžební společností, která těžila 

hnědé uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi v lomu Chabařovice. V současné době 

realizuje činnosti spojené s revitalizací krajiny po povrchové těžbě. Významné jsou 

zejména hydrické rekultivace. Jako první byla hydrickou rekultivací zatopena zbytková 

jáma lomu Chabařovice, kde vzniklo jezero Milada a zbytková jáma lomu Ležáky, kde 

vzniklo jezero Most.  

2.4 Severní energetická a. s. 

Pro podrobnější představení byla vybrána společnost Severní energetická a. s., která 

provozuje lom ČSA, který je dle dostupných informací nejvíce omezen stávajícími 

územními ekologickými limity těžby. Stávající zásoby hnědého uhlí, které nejsou dotčeny 

územními ekologickými limity těžby, zaručují při řízeném poklesu objemu produkce uhlí 

provoz společnosti do roku 2018 - 2022. Ložisko, jehož vytěžení je omezeno územními 

ekologickými limity těžby skýtá zásoby 750 milionů tun vysoce kvalitního hnědého uhlí 

s výhřevností až 17,5 MJ/kg a perspektivou těžby přibližně na 100 – 150 let. 

2.4.1 Vznik společnosti 

Společnost Severní energetická a. s., (dříve Litvínovská uhelná a. s.), IČ: 286 77 986, se 

sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, vznikla jako nová nástupnická společnost 

v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná a. s., odštěpením se založením nových 

nástupnických společností – společnosti Litvínovská uhelná a. s., a společnosti Vršanská 

uhelná a. s., a to k rozhodnému dni 1. ledna 2008. Na Společnost přešla část jmění 

rozdělované společnosti Mostecká uhelná a. s., Společnost byla do obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána dne 22. října 2008.
1
 

Společnost Severní energetická a. s., byla založena v roce 2013 postupným vyčleněním 

tehdejší Litvínovské uhelné a. s., ze skupiny Czech Coal Group po právní, ekonomické 

a personální stránce. 

                                                
1 Výroční zpráva společnosti Severní energetická a. s., za rok 2013 
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2.4.2 Pohled do historie 

S těžbou v lokalitě, kde se v současné době nachází lom ČSA, se započalo již v roce 1901. 

Byly postupně otevřeny lomy Hedvika I – IV, které byly po sloučení přejmenovány 

nejprve na důl Roosevelt, poté na důl Československé armády. Před rokem 1989 byl lom 

součástí Severočeských hnědouhelných dolů a nesl název Důl V. I. Lenina Komořany. Po 

roce 1989 byl lom začleněn do nově vzniklé Mostecké uhelné společnosti, a. s., a následně 

s ostatními lomy privatizován.  

2.4.3 Současnost 

Těžba hnědého uhlí je pro společnost Severní energetická a. s., hlavním zdrojem vstupů 

pro její další podnikán v energetice. V současnosti společnost stále provozuje lom ČSA, 

který je takřka vytěžen, těžba zde probíhá v postupném útlumu. V případě, že územní 

ekologické limity těžby nebudou prolomeny, hrozí zastavení těžby již v roce 2022. Těžba 

probíhá povrchově, vytěžené uhlí je kontinuálně, pomocí pásových dopravníků 

dopravováno do Úpravny uhlí Komořany, kde je dále zpracováváno a připravováno 

k distribuci. 

V loňském roce získala společnost Severní energetická a. s., povolení k hlubinné těžbě 

v bočních svazích lomu ČSA. Tímto krokem společnost získala prostor pro těžbu cca 

1 milionu tun hnědého uhlí s perspektivou na pět let. Těžba by měla probíhat na severních 

svazích lomu ČSA, směrem k úpatí Krušných hor. Společnost k tomuto druhu těžby uhlí 

využije zaměstnance z utlumovaného dolu Centrum, který je rovněž v jejím vlastnictví. 

Společnost se podílí na celkové produkci hnědého uhlí v České republice necelými 10 %, 

v roce 2014 vytěžila společnost Severní energetická a. s., celkem 3,3 milionů tun 

z celkového množství 38 milionů tun hnědého uhlí. 

2.4.4 Obchodní strategie a vize 

Hlavním podnikatelským záměrem společnosti je stále projekt pokračování těžby hnědého 

uhlí v lomu ČSA a výroba elektrické energie a tepla. V současnosti předložilo vrcholové 

vedení společnosti Severní energetická a. s., ministru průmyslu a obchodu návrh na vznik 

společného podniku státu a těžební společnosti s tím, že stát by měl určovat kam a za jakou 

cenu by bylo vytěžené uhlí dodáváno, aby bylo maximálně využito pro domácí trh. Cílem 
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tohoto kroku by měla být garance příslibu větších příjmů z těžby jak pro města a obce 

v regionu, tak i pro stát samotný.
2
 

Společnost neupouští od svého záměru pokračovat v těžbě, naopak rozvíjí aktivity a hledá 

řešení, jakým způsobem dosáhnout všeobecné dohody a společně dospět ke korekci 

územních ekologických limitů těžby. Současně s návrhem společného podniku se státem 

společnost Severní energetická a. s., přehodnocuje a aktualizuje svou nabídku kompenzací 

pro obyvatele obcí, které by měly být těžbou zasaženy. Nová nabídka by měla být, dle 

sdělení zástupců těžební společnosti, průhlednější a jednoznačná, aby všem zúčastněným 

stranám, zejména vlastníkům nemovitostí, bylo zcela jasné, jaké odškodnění za svou 

nemovitost obdrží.  

2.5 Vliv limitů na další rozvoj společnosti 

Pro společnost Severní energetická a. s., která provádí těžbu v lomu ČSA, je otázka 

korekce územních ekologických limitů těžby zásadní. Rozhodnutí o „limitech“, které je jen 

a pouze v kompetenci vlády, bude rozhodovat o bytí a nebytí, jak společnosti Severní 

energetická a. s., tak i o dalších společnostech ze skupiny a v neposlední řadě 

o zaměstnancích těchto firem.  

Bylo již mnoho napsáno o tom, kolika lidí se dotkne prolomení územních ekologických 

limitů těžby a kolika lidí se dotkne jejich zachování, přičemž výsledky jsou rozdílné 

a nejasné.  

Odpůrci prolomení územních ekologických limitů těžby zdůrazňují úbytek přibližně 

850 pracovních míst pouze u společnosti Severní energetická a. s., při současném 

zachování přibližně stejného množství zaměstnanců firem působících na území obcí, které 

mají být těžbou postiženy a dalšímu zachování přibližně 6500 pracovních míst a 180 firem 

z chemického areálu Chempark Záluží, který by měl být ve třetí etapě těžby v lomu ČSA 

zbourán také.
3
 

Naopak příznivci prolomení územních ekologických limitů těžby poukazují na případné 

hromadné propouštění v těžební společnosti a u firem navázaných na její činnost, přičemž 

                                                
2 V současné době odvádí těžební společnosti státu 1,5 % z tržní ceny uhlí, tato hodnota by se na základě 

návrhu MPO mohla zvýšit dvojnásobně. 
3 Zde rozdíl ve statistice Českého statistického úřadu, který uvádí 4153 zrušených pracovních míst oproti 

6500 pracovním místům uváděným skupinou Unipetrol. 
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celkové číslo dosahuje přibližně 6200 pracovních míst. Současně deklarují, že při 

prolomení územních ekologických limitů těžby bude nutné rozšíření pracovních míst 

v přibližně stejném množství. 

Je zcela zřejmé, že jakékoliv rozhodnutí o územních ekologických limitech těžby, bude mít 

na další rozvoj společnosti Severní energetická a. s., zásadní význam. V případě zachování 

územních ekologických limitů těžby se bude společnost pravděpodobně specializovat na 

hlubinnou těžbu, přičemž se bude snažit vytěžit tímto způsobem maximální množství 

kvalitního hnědého uhlí za ekonomicky přijatelných podmínek, to vše pouze s výhledem 

na několik málo let. V případě prolomení územních ekologických limitů těžby společnost 

Severní energetická a. s., bude i nadále rozvíjet svou hlavní podnikatelskou aktivitu, kterou 

je výroba elektrické energie a tepla z vytěženého hnědého uhlí s perspektivou na několik 

desítek let.  
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3 Charakteristika příslušného regionu 

Okres Most je jedním ze sedmi okresů Ústeckého kraje a svojí rozlohou 467 km
2 

druhým 

nejmenším okresem v Ústeckém kraji. Na severozápadní straně je ohraničen masívem 

Krušných hor, z východu Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří a z jihu Žateckou 

kotlinou. Okres sousedí s okresy Teplice, Louny a Chomutov. Okres se vyznačuje vysokou 

hustotou obyvatel, která činí 251 obyvatel na 1 km
2
 a 89% počtem obyvatel žijících ve 

městech. 
 
Administrativně je okres rozdělen na dvě správní území, a to správní obvod obce 

s rozšířenou působností Most a správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov. [12] 

Region je znám zejména povrchovou těžbou hnědého uhlí, chemickým průmyslem 

a energetikou. Podle údajů z roku 2013 je v okrese míra nezaměstnanosti 13,5 %, což je 

jedna z nejvyšších nezaměstnaností v České republice [12], způsobená mimo jiné 

i útlumem těžby v důsledku stanovení územních ekologických limitů.  

3.1 Obce a města 

Od 50. let minulého století docházelo v regionu k rozvoji těžby a povrchového dobývání. 

V důsledku dobývání ložisek hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi a stavbám 

výsypek byla postupně likvidována historická sídla. Likvidací obcí a měst byl uvolňován 

dobývací prostor pro budoucí těžbu. Vlivem postupu těžby a likvidace obcí docházelo 

k restrukturalizaci státní správy, která představovala mimo jiné i slučování některých obcí. 

Postupně se tak z původních 50 obcí zachovalo pouze 26 obcí. V popisovaném regionu 

okresu Most se nachází pouze 6 obcí (Most, Litvínov, Meziboří, Lom, Horní Jiřetín, Hora 

Svaté Kateřiny), které mají statut města. Město Most je druhé největší město v Ústeckém 

kraji. 

3.2 Přírodní bohatství 

V okrese Most se nachází několik přírodních zajímavostí. Na východní straně okresu je to 

CHKO České středohoří s národní přírodní památkou Jánský vrch, na opačné straně okresu 

Národní přírodní rezervace Jezerka. Nedaleko obce Bečov přírodní rezervace Písečný vrch.  

Za obcí Klíny u samé státní hranice se Spolkovou republikou Německo se nachází přírodní 
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rezervace Černý rybník. Významným vodním zdrojem pro okres Most je Flájská přehrada 

a mezi přírodní technické památky zcela jistě patří Flájský plavební kanál. 

3.3 Kulturní dědictví 

I přes rozsáhlou devastaci krajiny vlivem těžby uhlí je v okrese Most stále několik 

památek, které stojí za zmínku.  

V souvislosti s těžbou a územními ekologickými limity těžby je nejčastěji zmiňován 

a těžbou ohrožen Státní zámek Jezeří a zbytky jeho nedalekého Arboreta. Bývalá „Perla 

Krušných hor“ byla v nedávné minulosti vystavena chátrání a teprve v 90. letech minulého 

století byly zahájeny rekonstrukční práce. 

Zbourání unikl také mostecký Kostel Nanebevzetí panny Marie, vystavěný po požáru 

města v roce 1515. Světovou raritou bylo jeho přesunutí před těžbou hnědého uhlí 

o 841,1 metrů v roce 1975. Přesun kostela je zapsán do Zlaté knihy Guinessových rekordů 

tisíciletí. 

Mezi další historické památky okresu Most patří zcela jistě Valdštejnský zámek 

v Litvínově, budova bývalého německého gymnázia a posléze Střední průmyslové školy 

chemické v Mostě, hrad Hněvín, Janovská přehrada a bezesporu Koldům, rozsáhlý obytný 

dům postavený v letech 1948 – 1950 zapsaný na seznam památek kulturního dědictví 

UNESCO.  

3.4 Průmysl a hospodářství 

Okres Most proslul historicky jako území poničené těžbou hnědého uhlí a dalších 

nerostných surovin. Zásoby hnědého uhlí samy předurčily rozvoj těžkého průmyslu, 

hornictví a energetiky v regionu. V důsledku těžby bylo v poválečném období zrušeno 

v regionu postiženém těžbou přes 130 průmyslových objektů a zaniklo přes 80 obcí, 

historického královského města Most nevyjímaje. V okrese převažuje chemický průmysl 

a energetika k největším zaměstnavatelům patří těžební společnosti Severní energetická 

a. s., Vršanská uhelná a. s., a jejich dceřiné společnosti, Unipetrol, a. s., Česká rafinérská, 

a. s., Benzina, a. s., Energetický a průmyslový holding jako akcionář teplárny United 

Energy, a. s., v Komořanech u Mostu. 
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3.5 Životní prostředí 

Povrchová těžba má stále nepříznivý vliv na život v regionu a také na vzhled okolní 

krajiny. I přes existenci územních ekologických limitů těžby, je provoz v povrchových 

dolech stále aktivní. V rámci zahlazování hornické činnosti je sice území okresu postupně 

rekultivováno, ale přítomnost povrchových lomů vrhá na část regionu stále obraz měsíční 

krajiny. Zbytkové jámy jednotlivých lomů jsou zatápěny a rekultivovány tzv. hydrickou 

rekultivací nebo zasypávány vnitřními výsypkami. Vnější výsypky lomů jsou 

rekultivovány zejména zemědělskou a lesnickou rekultivací. Výsypky jsou povrchově 

upravovány také k rekreačním účelům, na území okresu byly na výsypkách vybudovány 

významné sportoviště s celostátním významem jako např. Autodrom nebo Hipodrom. 

 

Obrázek 9 - Areál Hipodromu Most s pohledem na část města a jeho dominantu, hrad Hněvín. 

Zdroj: www.fotbalgolf.cz 

Na Střimické výsypce bylo vybudováno veřejné vnitrostátní letiště, v Mostecké městské 

části Vtelno byla přeměněna původní vodní nádrž Benedikt na víceúčelový komplex 

sportovišť stejnojmenného názvu. Bývalý lom Vrbenský byl zatopen, hydrickou 

rekultivací vzniklo jezero Matylda, které v současnosti slouží k rekreaci a vodním sportům.  

Provozním opatřením ke snížení míry znečišťování ovzduší blízké teplárny v Komořanech, 

elektráren Počerady, Ledvice a chemického komplexu Chempark se podařilo výrazně 

omezit znečišťování ovzduší v regionu. Stav ovzduší v regionu byl v době minulé jedním 

z faktorů, který se podílel na přijetí územních ekologických limitů těžby. Přílohou nařízení 

vlády č. 444/1991 byl i návrh mezních hodnot znečišťování ovzduší pro pánevní okresy 

Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Louny. V této příloze byly stanoveny mezní 

hodnoty oxidu siřičitého (SO2) a popílku pro rok 1995 a pro rok 2005. Pouhým srovnáním 

mělo v některých případech dojít až k 75% snížení emisí oxidu siřičitého a popílku.[7] 
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3.6 Struktura obyvatel a nezaměstnanost 

V okrese Most žije v současné době více než 115 000 obyvatel. Největší koncentrace 

obyvatel se stále vyskytuje ve dvou největších městech (Most a Litvínov), přičemž v Mostě 

samotném žije více než polovina obyvatel okresu. Méně obydlené jsou severní horské části 

okresu a jeho jižní část. Průměrný věk obyvatel je 40,7 let. 

Nezaměstnanost v okrese je jedna z nejvyšších v České republice. Nárůst těžby ve druhé 

polovině minulého století způsobil vznik nových pracovních míst a výrazně zvedl 

poptávku po pracovní síle. Z tohoto důvodu se okres Most stal jedním z nejlidnatějších 

v kraji, což mu zůstalo dodnes. Bohužel následný porevoluční útlum těžby hnědého uhlí 

a činností na těžbu hnědého uhlí vázané způsobil propouštění, rušení pracovních míst 

a postupné zvyšování míry nezaměstnanosti, která se pohybuje z údajů roku 2013 okolo 

13,5 % obyvatel. [12] 

Tabulka 2 - Míra nezaměstnanosti ve vybraných okresech spojených s těžbou uhlí (2012) 

Míra nezaměstnanosti [%] 

Most 16,20 

Karviná  14,43 

Sokolov 13,82 

Ostrava 12,77 

Kladno 9,20 

Zdroj: Český statistický úřad 

 



Bc. Václav Chábera: Zachování limitů těžby a jejich důsledky na stát a region  

2015  24 

4 Vývoj výdajů státu v případě neprolomení limitů těžby 

4.1 Veřejné výdaje 

Veřejné výdaje představují vztahy rozdělení a použití veřejných rozpočtů 

a mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě. Prostřednictvím veřejných výdajů se 

financují netržní aktivity státu a v souvislosti s decentralizací také aktivity územních 

samospráv. Činnosti uspokojující základní veřejné potřeby obyvatel se zajišťují 

prostřednictvím organizací a institucí, které stát a územní samospráva zřizuje. Veřejné 

výdaje jsou z větší části jejich příjmy, ze kterých se následně aktivity organizací a institucí 

financují. 

Původní použití veřejných výdajů bylo na zajištění financování činnosti vlády, 

obranyschopnosti státu, bezpečnosti a soudnictví. S rozšiřujícími aktivitami státu se 

rozšiřuje i použití veřejných výdajů na aktivity v oblasti sociální, kulturní, vzdělávací, 

ekologické, zdravotní, aj. 

K zabezpečení veřejné potřeby se stále více využívá veřejných projektů a veřejných 

výdajových programů, které nezajišťují pouze pohyb finančních prostředků, ale realizují 

konkrétní cíle. Realizací těchto cílů dochází k dosažení požadovaného stavu činností 

a služeb, které organizace a instituce podle svého zaměření nabízejí.[2] 

4.1.1 Funkce veřejných výdajů 

Veřejné výdaje plní funkci alokační, redistribuční a stabilizační. Alokační funkce spočívá 

v zabezpečení potřeb pro obyvatelstvo, stát tedy vyhrazuje pro určité skupiny obyvatel 

prostřednictvím státních organizací a institucí určité množství financí, určené na 

zabezpečování veřejných potřeb, nákup zboží a služeb. Redistribuční funkce veřejných 

výdajů se zakládá na principu přerozdělování financí státem. Hlavním nástrojem 

přerozdělování jsou zejména výdaje státního rozpočtu, tzv. transfery, kterými stát zmírňuje 

nerovnosti v peněžních příjmech a majetku jednotlivých subjektů a územně samosprávních 

celků. Tyto transfery mají charakter dotací, příspěvků a sociálních dávek. Stabilizační 

funkcí se rozumí financování stabilizačních a regulačních aktivit státu. Stát se touto 

aktivitou snaží ovlivňovat tempo růstu ekonomiky, zaměstnanost, inflaci. [2] 
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4.1.2 Dělení veřejných výdajů 

Vedle alokační, redistribuční a stabilizační funkce veřejných výdajů je možné veřejné 

výdaje dále členit podle různých hledisek. 

V této práci je pro určení vývoje výdajů státu důležité členění z druhového resp. časového 

hlediska. Z tohoto hlediska se veřejné výdaje člení na výdaje běžné, tzn. výdaje provozní 

a neinvestiční, ze kterých se financují opakující se potřeby v běžném roce a kapitálové, 

které jsou určeny k financování dlouhodobých potřeb.  

Výdaje běžné se rozdělují na výdaje mandatorní, tyto výdaje mají oporu v zákonné úpravě, 

jejich vynaložení je tedy přímo stanoveno v právním předpisu a výdaje kvazimandatorní, 

které jsou podloženy dalšími smluvními vztahy. V České republice se řadí mezi 

mandatorní výdaje například dávky státní sociální podpory, platby do veřejného 

zdravotního pojištění, státní podpora stavebního spoření, starobní důchody, státní podpora 

penzijního připojištění, dávky v nezaměstnanosti a další. Jako kvazimandatorní jsou 

označovány výdaje např. na státní záruky, na aktivní politiku nezaměstnanosti, platy 

zaměstnanců veřejného sektoru. 

Výdaje kapitálové nejsou povinné, jejich využití bývá zpravidla delší než jeden běžný rok, 

ve většině případů jsou jednorázové a využívají se především pro investiční činnosti státu.  

Z hlediska místa odkud jsou vynakládány, tedy z jakého peněžního fondu pochází, 

rozdělujeme veřejné výdaje na výdaje z veřejných rozpočtů, mezi ně patří hlavně státní 

rozpočet, krajské rozpočty a další územní rozpočty a výdaje z mimorozpočtových fondů, 

tedy státních účelových fondů, mezi které patří např. Státní fond životního prostředí, Státní 

fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury a další. 

4.2 Soustava veřejných rozpočtů 

Každý veřejný rozpočet je důležitým nástrojem státní politiky a je využíván k zajištění 

funkcí státu na jednotlivých úrovních řízení. Jde v podstatě o finanční plán na dané 

rozpočtové období, které je shodné pro celou rozpočtovou soustavu, vždy rok, který 

plánuje tvorbu, rozdělení a využití konkrétního veřejného rozpočtu. Nejdůležitějším 

veřejným rozpočtem je Státní rozpočet, který v České republice každoročně nabývá 

podoby zákona. [3] 
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4.2.1 Rozpočtové zásady 

Rozpočtovými zásadami je v České republice zajištěna jednotnost rozpočtové soustavy. 

V rozpočtovém hospodaření se nejčastěji používají následující zásady: 

- zásada každoročního sestavování rozpočtu, rozpočet se sestavuje každoročně 

a s ohledem na jednotnost rozpočtové soustavy se vychází z ročního sestavování 

Státního rozpočtu, 

- zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, snahou této zásady je zabránit zkreslování 

údajů v rozpočtu, 

- zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu, je určena pro kontrolu, analýzu a srovnání 

příjmů a výdajů v rozpočtech, 

- zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu, je zásadou, která zajišťuje správné 

hospodaření státu na jednotlivých úrovních územní samosprávy, 

- zásada publicity, zajišťuje objektivní informovanost občanů, veřejnosti a zpětnou 

vazbu ve formě tzv. občanské kontroly. [2] 

4.2.2 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba závazně třídí příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. Jde o jednotné 

třídění, které umožňuje zjišťovat veškeré peněžní pohyby, informace a zajišťovat 

hospodaření příslušného rozpočtu.  

Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska odpovědnostního, druhového, 

odvětvového a konsolidačního. [2] Odpovědnostní hledisko se používá pouze pro příjmy 

a výdaje státního rozpočtu, a to podle jednotlivých kapitol. Každá kapitola má svého 

správce, kterým je organizační složka státu, jako například ministerstva, Kancelář 

prezidenta republiky, aj. Druhové třídění třídí operace na příjmy a výdaje. Odvětvové 

třídění rozděluje finanční prostředky podle toho, na jaký účel se vynakládají a do jaké 

rozpočtové skupiny patří. Konsolidační třídění využívají především obce a kraje 

k vyloučení duplicit na základě transakcí mezi fondy. 

4.3 Státní rozpočet 

Státní rozpočet je nejvýznamnějším rozpočtem v České republice. Je nejdůležitějším 

nástrojem v hospodaření státu. Pro výpočet výdajů státu v případě neprolomení územních 

ekologických limitů těžby bude použit právě tento rozpočet.  
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4.3.1 Výdaje státního rozpočtu 

Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou přesně stanoveny zákonem č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi výdaje státního rozpočtu patří např.:
4
 

- výdaje na činnost organizačních složek státu, příspěvky a dotace na provoz 

a financování příspěvkových organizací, 

- výdaje na dávky důchodového pojištění, nemocenského pojištění, dávky státní 

sociální podpory, podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a aktivní 

politiku zaměstnanosti, 

- dotace územním samosprávním celkům na dávky sociální péče, na dávky v hmotné 

nouzi, 

- výdaje na realizaci státních záruk. 

4.4 Vývoj výdajů státu 

V souvislosti se zachováním územních ekologických limitů těžby, bude provoz na lomu 

ČSA ukončen v roce 2022. Těžební společnost Severní energetická a. s., předpokládá, 

že v případě ukončení těžby v roce 2022 bude nucena propustit většinu svých 

zaměstnanců. Současně budou nuceny propouštět i další firmy, které mají svou 

podnikatelskou činnost navázanou na těžební společnost. V následujícím přehledu jsou 

uvedeny počty zaměstnanců, kterých se bezprostředně dotkne ukončení těžby na lomu 

ČSA a v návazných provozech. Tyto údaje vycházejí jednak ze zdrojů těžební společnosti 

Severní energetická a. s., tak i z Rozvojové studie Specifické oblasti SOB 5 Mostecko. 

Údaje z Rozvojové studie Specifické oblasti SOB 5 Mostecko jsou platné do roku 2011, 

údaje těžební společnosti Severní energetická jsou aktuálnější, opírají se o hodnoty konce 

roku 2014.  

 

 

 

                                                
4 §7, odst. 1, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně vybraných souvisejících zákonů 
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Tabulka 3 - Přehled stavu zaměstnanců 

Stav ohrožených zaměstnanců k 31. 12. 2011 podle Rozvojové studie Specifické oblasti SOB 5 Mostecko 

Zaměstnanci Severní energetické, a. s., 947 míst 

Zaměstnanci ostatních firem 1 174 míst 

Celkem 2 121 míst 

Stav ohrožených zaměstnanců k 31. 12. 2014 podle údajů těžební společnosti Severní energetická a. s., 

Zaměstnanci Severní energetické, a. s., 946 míst 

Zaměstnanci ostatních firem 845 míst 

Zaměstnanci celkem 1791 míst 

Zdroj: Severní energetická a. s., 

K datu ukončení těžby se tak stav zaměstnanců v těžební společnosti Severní 

energetická a. s., a v ostatních spolupracujících společnostech sníží celkem o 1791.  

Rozdíl proti Rozvojové studii Specifické oblasti SOB 5 Mostecko je tedy 330 pracovních 

míst a je způsoben jak postupným rušením pracovních míst z důvodu útlumu těžby, tak 

i přirozeným úbytkem zaměstnanců v průběhu tří hodnocených let.  

Závislost mezi zaměstnaností v hlavním výrobním odvětví a v navazujících odvětvích 

a službách je vyjadřována tzv. multiplikačním koeficientem (koeficientem rozmnožení), 

který je v České republice stanoven ve výši 2,5. To znamená, že na jednoho zaměstnance 

při těžbě uhlí je závislých 2,5 zaměstnanců v navazujících odvětvích a službách.[1] 

Celkový počet ohrožených zaměstnanců po přepočtu odpovídajícím koeficientem: 

Celkem navázaných míst       4477,5  

Vzhledem k tomu, že tato část diplomové práce je zaměřena na vývoj a ekonomické 

zhodnocení výdajů státu, není již s dalším členěním multiplikačního koeficientu 

uvažováno.
5
 

Celkový možný úbytek pracovních míst    6268,5 

V opačném případě, kdy dojde k prolomení územních ekologických limitů těžby, zůstane 

1791 pracovních míst zachováno, dle informací těžebních společností bude nutné počet 

pracovních míst dále rozšířit o přibližně 600 zaměstnanců společnosti Severní energetická 

a. s., a 740 pracovních míst u ostatních navazujících firem. Jedná se tedy o 1340 

pracovních míst. Po opětovném vynásobení údajů multiplikačním koeficientem (2,5) bude 

                                                
5 Multiplikační koeficient je rozdělen na dvě části, první část koeficient 1,5 se využívá pro nárůst úbytku 

zaměstnanců v regionu, koeficient 1,0 se požívá pro nárůst úbytku zaměstnanců mimo region. 
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nutné postupně vytvořit minimálně 3350 pracovních míst v rámci celé České republiky, 

které budou mít také vliv na vývoj výdajů státu. 

Celkový možný počet pracovních míst, která nevzniknou  4690 

Výchozí hodnota pro zpracování vývoje a ekonomického zhodnocení výdajů státu 

v případě neprolomení územních ekologických limitů těžby je stanovena na 10 958 

pracovních míst. 

4.4.1 Specifikace výdajů státu v souvislosti s úbytkem pracovních míst 

V této části diplomové práce jsou obecně shrnuty možné výdaje státu, které vzniknou 

v souvislosti se zachováním územních ekologických limitů těžby a možným úbytkem 6268 

pracovních míst a výdaje, které stát vynaloží na vytvoření dalších 3350 pracovních míst, 

které by bylo možné využít v případě, kdyby těžba pokračovala za limity. 

Výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí: 

 dávky důchodového pojištění, (důchody zejména starobní), 

 dávky státní sociální podpory, (přídavky na dítě, na bydlení), 

 dávky nemocenského pojištění, (nemoc), 

 výdaje na podporu v nezaměstnanosti, 

 výdaje na vytvoření nových pracovních míst. 

4.4.2 Specifikace výdajů státu v souvislosti s ukončením těžby 

Tato část popisuje výdaje státu, které souvisí s ukončením těžby v lomu ČSA v důsledku 

zachování územních ekologických limitů těžby, jejich vyčíslení však závisí na velkém 

množství jak ekonomických, tak i politických rozhodnutí. Popis výdajů je členěn podle 

jednotlivých kapitol Státního rozpočtu České republiky. 

Výdaje Ministerstva vnitra: 

 výdaje policie České republiky, 

 výdaje do programu sociální prevence a prevence kriminality. 

Výdaje ministerstva životního prostředí: 

 výdaje na ochranu přírody a krajiny, 

 výdaje na ochranu klimatu a ovzduší. 
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Výdaje Ministerstva pro místní rozvoj: 

 podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu, 

 podpora bydlení. 

Výdaje Ministerstva průmyslu a obchodu: 

 výdaje na podporu podnikání, 

 výdaje na zahlazování následků hornické činnosti, 

 výdaje na zvýšení produkce alternativní energie za energii z hnědého uhlí. 

Výdaje ministerstva dopravy: 

 výdaje na stavbu a opravy pozemních komunikací, 

 výdaje na drážní a kombinovanou dopravu. 

Výdaje ministerstva zemědělství: 

 výdaje na podporu lesního hospodářství, 

 výdaje na podporu vodního hospodářství, 

 výdaje na společnou zemědělskou politiku, podporu venkova. 

Výdaje Ministerstva kultury: 

 výdaje na záchranu a obnovu kulturních památek. 

Výdaje Všeobecné pokladní správy: 

 výdaje na podporu stavebního spoření, 

Dále výdaje ústředních orgánů státní správy samostatně hospodařících se samostatnou 

kapitolou Státního rozpočtu: 

 výdaje Českého báňského úřadu, 

 výdaje Energetického regulačního úřadu, 

 výdaje Správy státních hmotných rezerv. 
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4.5 Ekonomické zhodnocení 

4.5.1 Výdaje související s úbytkem pracovních míst 

Pro ekonomické zhodnocení dopadů ukončení těžby budou použity následující rozbory 

a údaje. 

Tabulka 4 - Rozbor pracovních míst 

Úbytek zaměstnanců Severní energetické, a. s., 946 pracovních míst 

Úbytek zaměstnanců ostatních firem 845 pracovních míst 

Úbytek zaměstnanců celkem  1 791 pracovních míst 

Úbytek zaměstnanců přepočtených multiplikačním koeficientem  4 477,5 pracovních míst 

Úbytek zaměstnanců celkem 6 268 pracovních míst 

Počet pracovních míst k možnému vzniku Severní energetická a. s., 600 pracovních míst 

Počet pracovních míst k možnému vzniku ostatní firmy 744 pracovních míst 

Počet pracovních míst k možnému vzniku celkem 1 340 pracovních míst 

Počet pracovních míst k možnému vzniku po přepočtení multiplikačním 

koeficientem 
3 350 pracovních míst 

Celkový počet pracovních míst k možnému vzniku 4 690 pracovních míst 

Celkový počet pracovních míst 10 958 pracovních míst 

Zdroj: Severní energetická a. s., 

Výše uvedená tabulka v první části specifikuje počet pracovních míst, které zaniknou 

v důsledku neprolomení územních ekologických limitů s následným zastavením těžby 

hnědého uhlí v lomu ČSA. Druhá část specifikuje počet pracovních míst, které nevzniknou 

z téhož důvodu. S ohledem na to, že pracovní místa nevzniknou, bude stát nucen vynaložit 

výdaje na vytvoření nových pracovních míst v jiných oborech.  

Tabulka 5 – Souhrn ukazatelů a částek 

Průměrná hrubá mzda v České republice 27 200 Kč 

Průměrná hrubá mzda v Ústeckém kraji 23 072 Kč 

Průměrná hrubá mzda v Severní energetická a. s., 25 429 Kč 

Odborný odhad podpory na vytvoření jednoho pracovního místa
6
 50 000 Kč 

Odhad obnovy pracovních míst v % 5 % 

Průměrná výše starobního důchodu v České republice 10 970 Kč 

Náklady na průměrného nezaměstnaného za rok 109 615 Kč 

Zdroj: Severní energetická a. s.,; Český statistický úřad, vlastní zjištění 

                                                
6 Nařízení vlády č. 515/2004 Sb. ze dne 21. září 2004 o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních 

míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, změna 

97/2010 Sb. 
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Ve výše uvedené tabulce uvádím přehled ukazatelů a částek potřebných ke stanovení 

odhadu výdajů státu v oblasti státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti. Částky 

jsou uvedeny v přibližných hodnotách, jelikož jejich zdroje se v daném období rozcházejí. 

Výpočet počtu možného obnovení pracovních míst 

Počet možného úbytku pracovních míst     6268 pracovních míst 

Odhad obnovy pracovních míst (5 %)    313 pracovních míst 

Z celkového počtu zrušených pracovních míst se podle statistik podaří obnovit pouze 5 % 

míst, tj. po přepočtu 313 pracovních míst. K výpočtu tedy zbývá 5954 pracovních míst.  

Výpočet výdajů státu na nezaměstnané 

Výdaje státu na jednoho nezaměstnaného podle údajů ČSÚ činí  109 615 Kč / rok 

Výdaje státu na 5954 nezaměstnaných     652 647 710 Kč / rok 

Vzhledem k tomu, že věkové složení zaměstnanců je rozdílné a podle věku se odvíjí doba 

vyplácení podpory v nezaměstnanosti a její výše se v průběhu jejího vyplácení mění, je 

níže uvedená částka v průměru za měsíc. 

Výdaje státu na 5954 nezaměstnaných     54 387 309 Kč / měsíc 

Minimální doba trvání doby podpory v nezaměstnanosti je pět měsíců, potom minimální 

výdaje státu na nezaměstnané by prvních pět měsíců po ukončení těžby činily 

271 936 545 Kč. Vzhledem k tomu, že podle platného ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. 

Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, budou zaměstnavatelé nuceni propouštět 

hromadným propouštěním nebo z organizačních důvodů, bude se doba vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti odkládat minimálně o tři měsíce, tj. o dobu, která je rovna výši 

minimálního odstupného, které je nejčastější. V takovém případě klesnou roční výdaje 

státu na 489 485 783 Kč. 

Výpočet výdajů státu na obnovená pracovní místa 

Z výše uvedeného výpočtu lze předpokládat, že se státu prostřednictvím Úřadu práce 

podaří obnovit celkem 313 pracovních míst.  

Odborný odhad podpory na vytvoření jednoho pracovního místa 50 000 Kč / osobu 

Výdaje státu na obnovená pracovní místa    15 650 000 Kč 

Tyto výdaje jsou jednorázové, mohou však vzniknout v rozdílné době od ukončení 

pracovního poměru, jejich výši započteme do prvního měsíce po ukončení těžby. 
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Výpočet výdajů státu na pracovní místa, která nevzniknou v důsledku ukončení těžby 

Stát bude v situaci, kdy nebudou prolomeny územní ekologické limity těžby, nucen 

vyplácet další sociální dávky nezaměstnaným, které by těžební společnost a ostatní firmy 

v případě pokračování těžby zaměstnaly. V tomto případě se jedná o 4690 pracovních míst.  

Výdaje státu na 4690 nezaměstnaných    514 094 350 Kč / rok 

Výdaje státu na 4690 nezaměstnaných    42 841 195 Kč / měsíc 

Z výše uvedeného lze předpokládat, že stát vynaloží na výdajích za dávky státní sociální 

podpory a dávky v nezaměstnanosti, vydané z důvodu neprolomení územních 

ekologických limitů, v prvních pěti měsících po ukončení těžby celkem 214 205 979 Kč. 

V ročním zhodnocení se částka výdajů státu pohybuje okolo  1 019 230 133 Kč. 

Výše uvedená částka vychází z předpokladu, že v roce ukončení těžby dojde 

k hromadnému propuštění zaměstnanců těžební společnosti a zaměstnanců ostatních firem 

navázaných na těžbu. Předpokládá se, že těžební společnost využije své zaměstnance po 

rekvalifikaci na rekultivaci území lomu a nebude propouštět postupně s útlumem těžby. 

Je nutné zdůraznit, že částka je orientační, jelikož objektivní výpočet je ovlivněn velkým 

množstvím variant jednotlivých dílčích výdajů na jednoho nezaměstnaného. Zmínit lze 

například výši odstupného u zaměstnavatele, výši skutečné průměrné mzdy, doby 

poskytování podpory v nezaměstnanosti, odchody do starobního důchodu.   

4.5.2 Výdaje související s ukončením těžby 

Vyjděme z konstatování, že Česká republika je ve výrobě elektřiny a tepla plně soběstačná 

a struktura zdrojů elektřiny je stabilní. České energetice dominují uhelné zdroje, které 

dodávají 60 % elektrické energie a velkou část tepla. Druhým významným zdrojem energie 

je energie jaderná, která doplňuje do elektrické rozvodné sítě dalších 33 % vyráběné 

elektřiny. Další zdroje energie, především obnovitelné zdroje energie mají nižší podíl na 

domácí produkci, k jejich rozvoji se však Česká republika zavázala v rámci svého členství 

v Evropské unii. Státní energetická koncepce uvádí jadernou energii jako postupnou 

náhradu za ubývající uhelné zásoby. V dlouhodobém výhledu by měla přesáhnout 50% 

podíl na výrobě energie. [9]  

Lze se tedy domnívat, že prioritou České republiky je vyvážený energetický mix 

s postupnou náhradou energie z uhlí energií jadernou. Je však otázkou, zda je stát 
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připraven na vyčerpání zásob uhlí před limity a na relativně rychlý přechod na jiný 

dostatečný zdroj energie nebo postupné vytěžení zásob i za limity a energetickou koncepci 

formovat sice pomaleji, ale s dlouhodobým výhledem. Připomeňme, že dostatečnými 

zásobami před limity, s výhledem těžby přibližně do roku 2050, disponují pouze lomy 

Vršany a Bílina.  

Možné výdaje státu spojené s neprolomením územních ekologických limitů těžby byly 

teoreticky shrnuty v kapitole 4.4.2 této práce. Další výdaje můžeme identifikovat 

v možných variantách vývoje při ukončení těžby a v rekultivacích. S ohledem na výše 

uvedené konstatování, které přímo souvisí s tématem diplomové práce, se nabízejí tři 

výdajové varianty, které by mohly vzniknout v souvislosti s ukončením těžby uhlí. 

Všechny varianty však končí povinností těžební společnosti provést sanaci a rekultivaci 

území lomu, což by zcela znemožnilo další těžbu v budoucnosti a znamenalo další jisté 

náklady. Pro lom ČSA je totiž dlouhodobě naplánována hydrická rekultivace zatopením 

zbytkové jámy lomu. V takovém případě by v budoucnosti bylo možné těžit nejkvalitnější 

hnědé uhlí pouze hlubinnou těžbou, čímž by nedošlo k úplnému vytěžení ložiska.  

1. Varianta  

Nahrazení těžby stejným zdrojem z jiných lokalit 

Připomeňme, že zásobami hnědého uhlí disponuje Česká republika již pouze ve dvou 

hnědouhelných pánvích. Obě pánve, jak Sokolovská tak i Severočeská, jsou vázány 

územními ekologickými limity, což znamená předpoklad těžby maximálně na 45 – 50 let. 

Pro udržení úrovně energetiky a teplárenství se nabízí nahrazení předpokládaného objemu 

těžby z lomu ČSA zvýšenou těžbou v jiných lokalitách. Pomineme-li jinou výhřevnost uhlí 

a s tím spojenou přestavbu kotlů pro jeho spalování, bylo by možné nahradit těžbu z lomu 

ČSA zvýšenou těžbou v lomech Vršany a Bílina, které jsou územně nejbližší. V takovém 

případě by náklady státu byly zanedbatelné. Je však nutné zmínit, že v takovém případě by 

se dosáhlo hranice územních ekologických limitů dříve. 

2. Varianta  

Nahrazení těžby jiným zdrojem energie z vlastních zdrojů 

Tato varianta nejvíce koresponduje s platnou Státní energetickou koncepcí, jelikož 

předpokládá nahrazení deficitu výroby elektrické energie a tepla z hnědého uhlí energií 

jadernou. V první fázi by muselo dojít k rozšíření kapacity obou jaderných elektráren 
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dostavbou jaderných bloků, ve druhé fázi by mělo dojít k ukončení činnosti elektráren 

a tepláren, které uhlí z lomu ČSA využívají nebo k jejich přestavbě na spalování 

obnovitelných zdrojů energie a biomasy. Obě fáze zatím v souvislosti s výdaji státu nikdo 

nehodnotil, je však zřejmé, že jakýkoliv jiný zdroj energie, než současné hnědé uhlí, zatíží 

spotřebu vyššími náklady. Stát bude tedy nucen vydat přímo či nepřímo nejen vstupní 

náklady na výše popsaný přechod k jinému zdroji energie, ale dále trvale hradit zvýšené 

náklady na spotřebu. Zvýšená spotřeba se samozřejmě dotkne i koncových spotřebitelů. 

Tabulka 6 - Přehled orientačních cen energií z různých zdrojů 

Ceny za kWh energie z: 

Vítr 1,75 Kč 

Slunce 3,50 Kč 

Fotovoltaika 4,50 Kč 

Jádro 5,00 Kč 

Uhlí 3,50 Kč 

Plyn 2,00 Kč 

Zdroj: www.denikreferendum.cz 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nejlevnějším zdrojem energie v současné době je vítr, 

bohužel výkon větrných elektráren se v žádném případě nemůže vyrovnat dosahovanému 

výkonu tepelných elektráren, které spalují hnědé uhlí.  

3. Dovoz zdroje energie ze zahraničí 

U obou předchozích variant se počítá s využitím vlastních zdrojů energie a zajištění 

soběstačnosti podle Státní energetické koncepce. Tato varianta uvažuje s dovozem zdrojů 

energie ze zahraničí. V současné době se z České republiky část vyrobené elektrické 

energie vyváží, s postupným poklesem těžby však není tento stav udržitelný. Pokud nebude 

energie z uhlí nahrazena dostatečným náhradním zdrojem, bude Česká republika k zajištění 

svých potřeb nucena zdroje pro výrobu elektrické energie nebo energii samotnou 

nakupovat v zahraničí. Vzhledem k tomu, že nejkvalitnější hnědé uhlí se nachází právě 

v lokalitě lomu ČSA, bude každý jiný dovoz vstupních surovin dražší a surovina méně 

kvalitní. Lze tedy předpokládat, že na výrobu jedné kWh elektrické energie bude nutné 

spotřebovat větší množství méně kvalitního uhlí nebo jiné vstupní suroviny. 

Z výše uvedeného vyplývá, že problematika řešení situace po uzavření lomu ČSA nebude 

problematikou týkající se pouze regionu a jeho obyvatel, ale její vliv jednoznačně zasahuje 

do strategického řízení státu a bude mít dopady na celou republiku a její ekonomiku. 

Bohužel všechny varianty týkající se výdajů státu jsou pouhou spekulací do doby, kdy 
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o limitech bude definitivně rozhodnuto. I poté však bude velmi složité výdaje státu spojené 

s ukončením těžby nebo jejím pokračováním vyčíslit. 

Rozhodnutí o územních ekologických limitech těžby je pravomocí a odpovědností Vlády 

České republiky. Vláda by tedy měla rozhodnout nejprve o aktualizaci státní energetické 

koncepce a surovinové politiky, stanovit výhled na delší časové období a poté, na základě 

přijatých opatření, rozhodnout o limitech samotných. Ať už bude rozhodnutí jakékoliv, 

musí být Vláda České republiky připravena na řešení úkolů, které budou z rozhodnutí 

vyplývat, a to jak z hlediska jejich realizace, tak i z hlediska jejich finančního zajištění. 

V případě rozhodnutí o zachování územních ekologických limitů těžby a v souvislosti 

s naznačeným směrem vývoje státní energetické koncepce, by měl stát zvolit variantu 

nahrazení těžby jiným zdrojem energie z vlastních zdrojů. Vyváženou kombinací by měl 

být stanoven nový energetický mix, který jako náhradní zdroj upřednostní jadernou energii 

vhodně doplněnou o energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů.  
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5 Vývoj v regionu v případě neprolomení limitů těžby 

V předchozí kapitole byly výdaje státu rozděleny na dvě části, a to na výdaje související 

s úbytkem pracovních míst a na výdaje související s ukončením těžby. Podle tohoto 

rozdělení je možné posuzovat také vývoj v regionu. 

Vývojem regionu po ukončení těžby v lomu ČSA se budou zabývat nejen otázky přeměny 

krajiny a životního prostředí, ale i otázky týkající se průmyslu, hospodářství a ekonomiky. 

Vývoj v regionu bude také ovlivněn v oblasti vývoje zaměstnanosti a sociální soudržnosti 

způsobené ukončením těžby. Na základě těchto problematických témat je níže 

vypracována SWOT analýza pro dotčený region. 

5.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástroj dlouhodobého plánování, v praxi se nejvíce používá k hodnocení 

fungování firem, je jí však možné použít i na plánování rozvoje územních celků. Pomáhá 

nalézt a definovat vnitřní faktory, silné a slabé stránky a definovat vnější faktory, 

příležitosti a hrozby, které mohou reálně nastat. 
7
 

Prvním krokem každé SWOT analýzy je určení problémových okruhů, v případě vývoje 

regionu dotčeného těžbou hnědého uhlí s následným zastavením těžby byly zvoleny 

následující okruhy, podle kterých byly definovány součásti analýzy: 

- zaměstnanost, sociální soudržnost, bezpečnost, 

- tvorba nových pracovních míst, trh práce, 

- obnova krajiny, podpora venkova, 

- ekonomika, veřejná správa. 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Strengths - silné stránky, Weaknesses - slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats - hrozby 
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Tabulka 7 - Silné stránky SWOT analýzy 

Silné stránky 

Rekvalifikace nezaměstnaných 

Zvýšení počtu a druhů rekvalifikačních programů 

Přítomnost několika pracovišť vysokých škol v regionu 

Rozvoj nových řemesel a profesí v regionu 

Postupné zvyšování životní úrovně obyvatel 

Levné a dostupné bydlení 

Zřizování nových spolků a zájmových sdružení 

Současná zkušenost se zákroky proti demonstrantům 

Zaměření strategického řízení policie na dotčený region 

Rozvoj integrovaných dopravních systémů 

Rozmanitost reliéfu krajiny pro zatraktivnění regionu 

Rozsáhlé rekultivace a obnova krajiny podle posledních trendů 

Využití rekultivované krajiny na zemědělskou nebo lesnickou půdu 

Postupné zlepšování životního prostředí 

Příznivá věková struktura obyvatel 

Výhodná poloha regionu vůči krajskému městu, hlavnímu městu a velkými městy v SRN 

Rozvoj obcí s dlouhodobým výhledem 

Nárůst počtu ekonomických subjektů 

Podpora cestovního ruchu 

Postupné zvyšování počtu pracovních míst a snižování výdajů státu v souvislosti se sociálními dávkami 

Rozšíření spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

Zdroj: vlastní návrh 

Mezi silné stránky vývoje regionu s vysokým významem je možné zařadit zvýšení 

možnosti druhů rekvalifikačních kurzů, levné a dostupné bydlení, zajištění bezpečnosti 

obyvatel, rozvoj dopravních systémů a cestovního ruchu, možnosti dlouhodobého 

územního plánování měst a obcí a přeměnu rekultivovaného území na zemědělskou nebo 

lesnickou půdu. 
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Tabulka 8 - Slabé stránky SWOT analýzy 

Slabé stránky 

Skokový nárůst míry nezaměstnanosti, nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních míst 

Nezaměstnaní mají praxi v oborech svázaných s těžbou 

Nízký zájem obyvatel o vzdělávání 

Úbytek pracovních míst v oborech svázaných s těžbou 

Nedostatečná nabídka pracovních míst pro absolventy a obyvatele 50+ 

Struktura obyvatel s nižším vzděláním 

Odchod mladých lidí do větších měst, krajská města, Praha 

Slabá jazyková vybavenost obyvatel regionu 

Stálá přítomnost vědomí, že region leží na ložisku nejkvalitnějšího uhlí v České republice 

Stálá nejistota v možnosti změny zásadního rozhodnutí o ukončení těžby 

Dělení obyvatel na příznivce a odpůrce rozhodnutí o zastavení těžby 

Nárůst kriminality v důsledku ztráty zaměstnání a trvalých příjmů 

Zvýšení počtu demonstrací, veřejné nepokoje 

Střety národnostních skupin 

Vznik dalších vyloučených lokalit 

Dlouhodobý výhled na uvedení krajiny do přijatelného stavu 

Dlouhodobé negativní hodnocení regionu a obcí 

Přítomnost velkého počtu bývalých lomů s nejasnou koncepcí jejich budoucího využití 

Nedostatečné množství zemědělské půdy 

Obyvatelé budou vyhledávat bydlení ve velkých městech nebo v blízkosti pracovních příležitostí 

Slabá činnost občanských iniciativ, místní kultury a tradic 

Špatný stav kulturních památek 

Minimální rozvoj cestovního ruchu 

Zvýšení výdajů na sociální dávky, rekvalifikaci, podpory v nezaměstnanosti 

Úbytek pracovních míst způsobí nižší daňové odvody státu resp. obcím 

Územní nevyrovnanost dopravního spojení v regionu 

Neodpovídající kapacita hlavních dopravních cest v regionu 

Nízká cena a tržní hodnota nemovitostí 

Malý počet průmyslových zón 

Nárůst administrativy 

Rozdíly v regionu a potřeby jednotlivých oblastí 

Zdroj: vlastní návrh 

Mezi slabé stránky s vysokým významem je možné zařadit skokový nárůst 

nezaměstnanosti, odchod mladých lidí do jiných měst, stálé vědomí o přítomnosti ložiska 

kvalitního uhlí, vznik dalších vyloučených lokalit, dlouhodobé negativní hodnocení 

regionu, zvýšení výdajů státu na sociální dávky. 
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Tabulka 9 - Příležitosti SWOT analýzy 

Příležitosti 

Rozvoj rekvalifikačních programů, zvyšování kvalifikace obyvatel 

Zvýšení počtu školských zařízení 

Nová výstavba rodinného bydlení 

Nová bytová výstavba 

Zakládání nových spolků a zájmových sdružení, zvyšování sociální soudržnosti obyvatel 

Zvyšování počtu policistů a městských strážníků v regionu 

Rozšiřování dopravní obslužnosti regionu 

Zvýšená podpora cestovního ruchu, nalezení nových místních atrakcí, obnova památek 

Příležitost uplatnění firem pro rekultivaci krajiny 

Příležitost pro nové investory a zaměstnavatele 

Dlouhodobý rozvoj obcí 

Snižování nezaměstnanosti, uplatnění ve stavebnictví, cestovním ruchu, veřejných službách 

Zlepšení veřejného mínění o regionu 

Obnova zemědělské půdy 

Rozvoj zemědělství a živočišné výroby 

Zvýšení počtu rozvojových zón 

Postupné vyrovnávání v potřebách jednotlivých částí v regionu 

Zdroj: vlastní návrh 

Jako největší příležitosti pro vývoj regionu byly stanoveny příležitosti pro nové investory, 

obnova zemědělské půdy, rozšiřování dopravní obslužnosti regionu, výstavba nového 

bydlení, zvyšování kvalifikace obyvatel 

Tabulka 10 - Hrozby SWOT analýzy 

Hrozby 

Odchod mladých lidí z regionu za lepšími pracovními příležitostmi 

Úroveň vzdělání obyvatel neporoste, nezaměstnanost se bude zvyšovat 

Rušení vybraných školských zařízení 

Nemožnost uplatnění obyvatel v blízkém zahraničí 

Stálé napětí mezi obyvateli z důvodu přítomnosti ložiska kvalitního uhlí 

Názorové rozdělení obyvatelstva 

Častější možnosti občanských nepokojů 

Vznik vyloučených lokalit, výskyt sociální segregace obyvatel 

Dlouhodobě přetrvávající negativní vzhled krajiny 

Zdroj: vlastní návrh 

Jako největší hrozby je možné identifikovat odchod obyvatel z regionu, rostoucí 

kriminalitu a sociální segregaci obyvatel, vznik nových vyloučených lokalit nejistotu 

definitivního odpisu uhelných zásob, nízkou úroveň vzdělání obyvatel a nízké uplatnění 

obyvatel na trhu práce. 
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5.2 Vyhodnocení vývoje v regionu 

Na základě provedené SWOT analýzy lze předpokládat následující vývoj v regionu.  

V oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti, bezpečnosti obyvatel regionu dojde ke 

skokovému zvýšení míry nezaměstnanosti, od čehož se budou odvíjet ostatní aktivity 

obyvatel v problematice sociální soudržnosti a mezilidských vztahů. Obecná nechuť 

a neochota k občanské angažovanosti povede k neřízenému a neorganizovanému 

sdružování nežádoucích skupin obyvatel, v regionu vzniknou další vyloučené lokality 

a úměrně k počtu dalších nezaměstnaných se zvýší obecná kriminalita. Vedení měst a obcí 

bude vyvíjet větší tlak na zajištění bezpečnosti obyvatel zvýšeným počtem městských 

strážníků. Malé obce, které přijdou o další část daňových příjmů a nebudou schopny si 

zajistit bezpečnost svých občanů samy, budou vyvíjet větší tlak na zajištění bezpečnosti 

obyvatel prostřednictvím Policie České republiky, která bude nucena rozšířit působnost 

svých obvodních oddělení nebo založit oddělení zcela nová. Pokud nebude celková 

nepříznivá situace v oblasti zaměstnanosti v regionu aktivně řešena, může dojít k eskalaci 

napětí, které povede až k občanským nepokojům.  

V oblasti tvorby nových pracovních míst a trhu práce v souvislosti s ukončením těžby 

a možným dlouhodobým rozvojem regionu, bude v regionu příležitost pro rekvalifikaci 

nezaměstnaných občanů, například v oblastech zemědělství, lesnictví, dopravy 

a administrativy. Zvýší se počet rekvalifikačních kurzů a zcela jistě se ještě více zvýší 

konkurence v zaměstnanosti, firmy budou mít možnost vybírat si kvalitnější zaměstnance. 

V této souvislosti poroste kvalita odvedené práce, bohužel na úkor vztahů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, kde výrazně stoupne zvýhodnění postavení zaměstnavatele 

vůči zaměstnanci. Trh práce bude směřovat k jiným průmyslovým oborům, které se začnou 

v regionu rozvíjet, se zvyšujícím se množstvím zemědělské půdy bude postupně docházet 

i k rozvoji zemědělství v regionu. Tvorba nových pracovních míst bude pomalá 

a pozvolná, lze očekávat i odchod obyvatel z důvodu získání zaměstnání v jiných 

regionech. V obecném zájmu státu i místní samosprávy by měla být snaha o vytvoření 

dalších průmyslových a rozvojových zón a přilákání nových domácích i zahraničních 

investorů. Větší příležitosti zaznamená stavebnictví, které zcela jistě využije zvýšenou 

poptávku způsobenou rozvojem zachovaných obcí v regionu, výstavbou nových 

průmyslových a rozvojových zón a nové dopravní infrastruktury.  



Bc. Václav Chábera: Zachování limitů těžby a jejich důsledky na stát a region  

2015  42 

Při obnově krajiny vzniknou další pracovní příležitosti při rozsáhlých rekultivacích, které 

jsou nedílnou součástí ukončení těžby. Bude postupně docházet k obnově památek 

a historických objektů a k rozvoji malého a středního podnikání a nových řemesel, která 

dosud v regionu uplatnění nenacházela. V dotčené oblasti bude příležitost pro zavádění 

nových integrovaných dopravních systémů v návaznosti na výstavbu nových nebo obnovu 

historických dopravních spojení mezi centry regionu. Výstavba nových dopravních cest 

bude motivací pro nové investory, jejichž předmět podnikání je s nimi úzce spojen. Nový 

plánovaný rozvoj obcí a dostatek nových lokalit k rekreačnímu využití bude příležitostí pro 

rozvoj cestovního ruchu. V regionu se nachází několik významných kulturních 

i historických památek, jejichž atraktivita vzroste se zvelebováním okolní přírody 

a krajiny. V zájmu státu a místních samospráv by mělo být postupné osídlování jednak 

zachovaného území, tak i rekultivované krajiny. Nové státní motivační programy pro 

podporu regionálního rozvoje a programy strukturálních fondů by měly zajistit svými 

podmínkami postupný návrat obyvatel do těžbou postiženého regionu a jejich následné 

pracovní uplatnění. 

Stav ekonomiky v regionu se pravděpodobně nejprve zhorší, s ukončením těžby zanikne 

i několik dalších místních firem, které jsou na těžbu navázány, nejvíce by tento stav 

pocítila zřejmě teplána v Komořanech, která je na dodávkách kvalitního hnědého uhlí 

z lomu ČSA závislá. Teplárna bude muset hledat zdroje energie z jiných lokalit nebo svůj 

provoz přestavět na nový zdroj. Otázkou je, zda vůbec existuje takový nový zdroj energie, 

který by mohl v plném rozsahu dodávky stejně kvalitního hnědého uhlí nahradit. Úkolem 

veřejné správy bude navrhnout schválení nových i nesystémových investičních 

pobídek pro investory, podpořit tvorbu nových projektů spojených s novými pracovními 

příležitostmi, přehodnotit částečně nebo úplně daňovou povinnost pro obyvatele dotčeného 

regionu a zajistit další podmínky v regionu, které napomohou jeho oživení, jak po stránce 

ochrany a rozvoje životního prostředí, tak i po stránce ochrany zdraví občanů, občanské 

a sociální soudržnosti a volnočasových aktivit.  Zcela jistě se rozšíří nutnost 

administrativního zajištění běžných činností v regionu, bude nutné rozšířit počty úředníků 

v obecních a městských úřadech a státních institucích.  

Vývoj v regionu v souvislosti s neprolomením územních ekologických limitů a ukončením 

těžby hnědého uhlí v lomu ČSA lze tedy celkově chápat jako nepříznivý. Vzroste 

nezaměstnanost ze současných 13,5 % na předpokládaných 16,6 %, [5] bude jen velmi 
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málo pracovních příležitostí a velmi pomalu a pozvolna se začne obnovovat krajina 

a životní prostředí. Bude velice záležet na státu a místní administrativě jakým způsobem 

a jak rychle dokáže regionu vrátit jeho tvář, získat nové investory a vytvořit nová pracovní 

místa. Pokud se toto podaří, lze předpokládat zvýšení zájmu o region nejen z hlediska 

ekonomiky, ale také z hlediska osídlení novými obyvateli a rozvojem cestovního ruchu. 

Region bude mít mnoho rozvojových příležitostí, těžbou dotčená část území regionu bude 

využívána k rekreačním účelům, později k trvalému osídlení s čímž je spojena také 

výstavba nového bydlení. 

V případě zachování územních ekologických limitů těžby dojde i k dalším negativním 

jevům, na které by se nemělo zapomenout. Jedná se o snížení životní úrovně rodin 

postižených ztrátou zaměstnání a snížení jejich koupěschopnosti. V následujícím 

modelovém případě uvádím dopad ztráty zaměstnání jednoho z rodičů na životní úroveň 

celé rodiny. 

Modelový případ vychází z předpokladu, že se jedná o čtyřčlennou rodinu, ve které jeden 

z rodičů přijde o průměrnou hrubou mzdu v těžební společnosti, tj. přibližně o 25 400 Kč.  

Tabulka 11 - Finanční situace rodiny před ukončením těžby 

Finanční situace modelové rodiny 

Průměrný měsíční čistý příjem domácnosti v ČR (2014) 28 283 Kč 

Měsíční čistá mzda otce  22 500 Kč 

Měsíční čistá mzda matky 16 000 Kč 

Celkový modelový čistý příjem rodiny 38 500 Kč 

Průměrné měsíční výdaje na jednu osobu (dle ČSU) 8 995 Kč 

Celkové výdaje rodiny 2 + 2 35 983 Kč 

Úspora / ztráta 2 517 Kč 

Zdroj: Český statistický úřad, Severní energetická a. s., 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v tomto modelovém případě se jedná o rodinu 

s nadprůměrnými příjmy a s přebytkem hospodaření 2 517 Kč měsíčně.  

V případě, že otec rodiny bude rok nezaměstnaný, změní se finanční situace rodiny 

následovně. Otec inkasuje od zaměstnavatele odstupné ve výši trojnásobku průměrné 

mzdy, přibližně 65 000 Kč. Za 4. a 5. měsíc po propuštění inkasuje podporu ve výši 29 208 

Kč, za 6. a 7. měsíc 22 500 Kč a za 8. měsíc 10 125 Kč. Další čtyři měsíce nemá otec 

rodiny žádný příjem. Celkový příjem otce za rok v nezaměstnanosti bude 126 833 Kč, což 

činí 10 569 měsíčně.  
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Tabulka 12 - Finanční situace rodiny po ukončení těžby 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zjištění 

V modelovém případě se rodina dostává do ztráty mezi příjmy a výdaji ve výši 9 414 Kč. 

Svou situaci hodlá řešit snížením nejméně nutných spotřebních výdajů. Ostatní nespotřební 

výdaje, jako například koupě automobilu, rekonstrukce domu či bytu, nebude realizovat 

vůbec. V příloze č. 1 je uveden přehled průměrných peněžních vydání domácnosti, ze 

kterých bude rodina vybírat výdaje k omezení následovně: 

1. potraviny a nealkoholické nápoje (omezovat nebude), 

2. alkoholické nápoje a tabák o 50 % (- 350 Kč / měsíc), 

3. odívání a obuv o 25 % (- 470 Kč / měsíc), 

4. bydlení, voda, energie, paliva (omezovat nebude), 

5. bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy o 75 % (- 1310 Kč / měsíc), 

6. zdraví (omezovat nebude), 

7. doprava o 50 % (- 2000 Kč / měsíc), 

8. pošty a telekomunikace o 50 % (- 700 Kč / měsíc), 

9. rekreace a kultura o 75 % ( - 2475 Kč/měsíc), 

10. vzdělávání (omezovat nebude), 

11. stravovací a ubytovací služby nevyužívá, 

12. ostatní zboží a služby o 50 % (- 1920 Kč / měsíc). 

Touto úpravou modelová rodina uspoří měsíční částku ve výši 9225 Kč, čímž pouze 

teoreticky zajistí chod domácnosti. Jedná se o údaj přibližný, který bude jen velice těžce 

udržitelný, jelikož vyžaduje vysokou míru sebeovládání a důslednosti. Pravděpodobnější 

bude situace, kdy bude rodina kompenzovat vyšší měsíční výdaje z vlastních úspor, což 

však není dlouhodobým řešením a situace se bude postupně zhoršovat. Na nezaměstnaného 

otce bude vyvíjen tlak při hledání nového zaměstnání, který může vyústit i v rozpory 

v rodině. V případě dlouhodobé nezaměstnanosti otce se rodina postupně dostane do krize, 

což může vést i k jejímu rozpadu.  

Finanční situace modelové rodiny 

Měsíční čistý příjem otce  10 569 Kč 

Měsíční čistá mzda matky 16 000 Kč 

Celkový modelový čistý příjem rodiny 26 569 Kč 

Průměrné měsíční výdaje na jednu osobu (dle ČSU) 8 995 Kč 

Celkové výdaje rodiny 2 + 2 35 983 Kč 

Úspora / ztráta - 9 414 Kč 
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Úsporná opatření rodiny a pokles její koupěschopnosti musí mít zákonitě dopad i na 

ekonomiku v regionu. Jednotlivec katastrofu nezpůsobí, nicméně uváděné množství 

zaměstnanců propuštěných v souvislosti s neprolomením limitů těžby (6268), může 

způsobit problémy zejména drobným živnostníkům a podnikatelům, kteří svojí činnost 

spojili s prodejem a poskytováním služeb. Do problémů se tak mohou dostat provozovatelé 

kulturních zařízení, novinových stánků, prodejen nápojů, večerek, kadeřnictví, posiloven, 

malých čerpacích stanic, regionálních cestovních kanceláří, u kterých rodina pravidelně 

nakupovala. Ostatním podnikatelským subjektům jako jsou banky, pojišťovny, mobilní 

operátoři, hotely a penziony zánik pravděpodobně nehrozí. Ke zvážení však bude jejich 

nová obchodní strategie, která takto zasaženým rodinám nabídne produkty a služby, které 

budou výrazně levnější a splní požadovaný účel. 
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6 Závěr 

Téma územních ekologických limitů těžby se objevuje ve sdělovacích prostředcích vždy 

v období voleb na různých stupních řízení, při různých konferencích nebo v souvislosti 

s projednáváním Státní energetické koncepce České republiky. Často se v politických 

kruzích řešení tohoto problému oddaluje, jelikož sdělovací prostředky vyvolávají dojem, že 

veřejnost je spíše pro zachování limitů. Neustálé oddalování konečného rozhodnutí však 

ponechává obyvatele Horního Jiřetína a Černic v trvalé nejistotě a znesnadňuje 

ekonomické rozhodování jak v regionu, tak i v celé České republice. Je zřejmé, že 

zachování územních ekologických limitů těžby vyřeší spoustu regionálních problémů 

a zlepší životní prostředí v oblasti, naopak jejich prolomení přinese snížení 

nezaměstnanosti, zvýšení příjmů státního rozpočtu a životní úrovně obyvatel regionu. 

Nesmí se však zapomenout na to, že zlepšení zdravotního stavu obyvatel, atraktivity 

bydlení, cen nemovitostí a poskytovaných služeb je možné očekávat pouze v dlouhodobém 

horizontu, naopak růst nezaměstnanosti, pokles sociální soudržnosti, růst kriminality 

a odchod mladých obyvatel bude znatelný ve velmi krátkém čase. Všechny tyto aspekty by 

neměly být při rozhodování o limitech opomenuty. 

Účelem diplomové práce bylo popsat ekonomické a sociální dopady na stát a region 

v případě, že územní ekologické limity těžby zůstanou zachovány. 

Zpracováním diplomové práce se podařilo naplnit její zadání i účel. Diplomová práce 

obsahuje ekonomické zhodnocení výdajů státu v případě neprolomení územních 

ekologických limitů zejména v sociální oblasti a identifikuje další možné výdaje státu, 

které mohou být vykalkulovány až v době po rozhodnutí o limitech. Diplomová práce také 

obecně popisuje varianty možného vývoje v energetice po ukončení těžby nejkvalitnějšího 

hnědého uhlí s výhřevností až 17,55 MJ/kg, které se dobývá právě v lomu ČSA. Součástí 

diplomové práce je také analýza silných a slabých stránek spojených s problematikou 

zachování územních ekologických limitů těžby a vyhodnocení rizik a příležitostí vývoje 

v regionu v době po rozhodnutí o limitech. Diplomová práce obsahuje také modelový 

příklad hospodaření rodiny, která je zasažena ztrátou zaměstnání jednoho jejího člena 

a možné dopady úsporných opatření na podnikatelské subjekty.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – vydání domácnosti (ČSÚ, část tabulky ZUR0060UU) 

123 230

107 951

96 399

18 694

16 922

1 772

2 088

1 169

919

5 660

4 174

1 486

17 031

3 619

1 494

2 047

9 871

5 238

1 696

347

1 139

444

435

1 177

1 817

1 307

447

63

12 061

2 713

7 811

1 538

4 230

71

364

3 795

9 898

1 297

105

2 753

2 742

935

2 065

1 104

7 044

5 366

1 677

11 535

2 893

685

10

7 203

504

239

11 553

9 999

1 554

Peněžní vydání domácností podle počtu nezaopatřených dětí na osobu za rok

Vydání jinde neuvedená

Finanční služby jinde neuvedené

Ostatní služby jinde neuvedené

B. VYDÁNÍ NEKLASIFIKOVANÁ JAKO SPOTŘEBNÍ

Pořízení a rekonstrukce domu, bytu

Osobní péče

Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené

Sociální péče

Pojištění

11  Stravování a ubytování

Stravovací služby

Ubytovací služby

12  Ostatní zboží a služby

Rekreační a kulturní služby

Noviny, knihy, papírenské zboží

Dovolená s komplexními službami

10  Vzdělávání

09  Rekreace a kultura

Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická a pro zpracování dat

Další výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci a kulturu

Ostatní výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci a kulturu; květiny a zahrady, domácí zvířata

08  Pošty a telekomunikace

Poštovní služby

Telefonní a telefaxové přístroje

Telefonické a telefaxové služby

07  Doprava

Nákup osobních dopravních prostředků

Provoz osobních dopravních prostředků

Dopravní služby

06  Zdraví

Léčiva a zdravotnické prostředky

Ambulantní zdravotní péče

Ústavní zdravotní péče

Přístroje a spotřebiče pro domácnost

Nádobí a kuchyňské potřeby

Výrobky pro dům a zahradu

Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti

Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva

05  Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy

Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce a ostatní podlahové krytiny

Bytový textil

04  Bydlení, voda, energie, paliva

Nájemné z bytu

Běžná údržba a drobné opravy bytu

Dodávka vody a jiné služby související s bydlením

Tabák

03  Odívání a obuv

Odívání

Obuv (vč. oprav a půjčování)

Potraviny

Nealkoholické nápoje

02  Alkoholické nápoje, tabák

Alkoholické nápoje

HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)

01  Potraviny a nealkoholické nápoje

 


