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Summary 

This thesis describes the decline implementation of mining activities started in 1990 

and still running. This is an organizationally and financially demanding process, which will 

continue until 2040 at least, but due to the huge financial transfers and the current trend 

of reducing government expenditure is not excluded that the end will be in 2050. Because 

the most important energy source in the Czech Republic is brown coal, the work 

is focused on describing the attenuation of mining activities in areas with just the 

highest incidence; it means areas of Northwest Bohemia. Furthermore, this work follows 

up the financing process of mining decline by activities from the state budget, without 

which its implementation would not be possible. 

Key words: decline of mining activity, brown coal, grants, Ministry of Industry and Trade 

of the Czech Republic 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce popisuje realizaci útlumu hornické činnosti započatého v roce 

1990 a stále probíhajícího. Jedná se o organizačně a finančně náročný proces, který bude 

pokračovat minimálně do roku 2040, ale vzhledem ke značným finančním transferům  

a k současnému trendu omezování státních výdajů není vyloučeno jeho ukončení až v roce 

2050. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnějším energetickým zdrojem v České republice  

je hnědé uhlí, je tato práce zaměřena na popis Útlumu hornické činnosti právě v oblastech 

s jeho největším výskytem, tedy oblastí Severozápadních Čech. Dále se tato práce zabývá 

financováním procesu útlumu hornické činnosti prostředky ze státního rozpočtu, bez nichž 

by jeho realizace nebyla možná.  

Klíčová slova: útlum hornické činnosti, hnědé uhlí, dotace, Ministerstvo průmyslu  

a obchodu ČR  



 

  

OBSAH 

1 ÚVOD............................................................................................................... 1 

2 ÚTLUM HORNICKÉ ČINNOSTI V ČR ............................................................. 2 

2.1 HORNICKÁ ČINNOST DO ROKU 1989 .................................................................. 2 

2.2 ÚTLUM UHELNÉHO HORNICTVÍ A JEHO VÝVOJ OD ROKU 1990 .............................. 4 

2.3 ČESKÉ UHELNÉ HORNICTVÍ V SOUČASNOSTI A JEHO DALŠÍ VÝHLED ...................... 7 

2.3.1 Zásoby hnědého uhlí a životnost jednotlivých činných lomů ............... 10 

3 FINANCOVÁNÍ ÚTLUMU HORNICTVÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU............ 12 

3.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM CEDR III ...................................................................... 13 

3.2 ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH HORNICKOU ČINNOSTÍ PŘED PRIVATIZACÍ 

TĚŽEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ ..................................................................................... 14 

3.2.1 Odstraňování ekologických škod a následná revitalizace území 

severozápadních Čech .......................................... ……………………………15 

3.2.2 Základní kritéria Programu řešení ekologických škod vzniklých před 

privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském 

kraji ………………………………………………………………………………….16 

3.3 ZAHLAZOVÁNÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI ................................................. 20 

3.3.1 Ekologická dotace z roční úhrady z vydobytých nerostů ..................... 21 

3.3.2 Zabezpečení výplaty mandatorních dávek .......................................... 23 

4 ZHODNOCENÍ ............................................................................................... 24 

5 ZÁVĚR ........................................................................................................... 27 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................ 30 

SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................. 31 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................. 32 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................ 33 

 



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

EU   Evropská unie 

FNM ČR  Fond národního majetku ČR 

MF ČR  Ministerstvo financí ČR 

MPO ČR  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MUS   Mostecká uhelná společnost, a.s. 

MŽP ČR  Ministerstvo životního prostředí ČR 

PKÚ   Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

SD   Severočeské doly a.s. 

SHP   Severočeská hnědouhelná pánev 

SÚ   Sokolovská uhelná, a.s. 

TPL   Technický projekt likvidace 

ÚOHS   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ZNHČ   Zahlazování následků hornické činnosti 

 

 



Martin Kuchyňka: Financování útlumu hornictví ze státního rozpočtu 

2012  1 

1 ÚVOD 

Téma bakalářské práce „Financování útlumu hornictví ze státního rozpočtu“ jsem si 

zvolil jednak proto, že žiji v regionu, který je výrazně ovlivněn těžbou hnědého uhlí  

a rovněž proto, že již jedenáctým rokem pracuji na Finančním úřadě v Ústí nad Labem,  

na oddělení dotací, kde se zabývám kontrolou prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu do různých oblastí, tedy i do oblasti energetického průmyslu. 

Útlum hornické činnosti, který byl vyvolaný zejména společenskými  

a ekonomickými změnami započal v roce 1990 v rudném hornictví a později v roce 1992 

na něj navázal útlum v hornictví uhelném. V roce 1991 vláda přijala usnesení, která měla 

přinést rychlou úpravu nepříznivého stavu životního prostředí zapříčiněného spalováním 

hnědého uhlí v neodsířených elektrárnách. Přijetí těchto usnesení v podstatě odstartovalo 

útlum uhelného hornictví, z důvodu diverzifikace energetických zdrojů pro výrobu 

elektřiny. Dále byla vydána vládní usnesení o tzv. územně ekologických limitech těžby pro 

Severočeskou hnědouhelnou pánev a pro Sokolovskou pánev. Zavedení těchto limitů 

zamezilo otvírce nových lokalit a zásadně ovlivnilo životnost dosud činných velkolomů  

v těchto uhelných pánvích. 

 Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá v dostatečném množství jiné 

energetické zdroje, představuje právě hnědé uhlí nejvýznamnější energetickou surovinu. 

V největší míře se hnědé uhlí nachází v oblasti Severozápadních Čech a vzhledem k tomu, 

že i autor této práce žije v tomto regionu, zabývá se tato práce zejména útlumem 

hnědouhelného hornictví v tomto regionu. 

Samotný proces útlumu hornictví by nebyl možný bez účasti státu, která byla pro 

jeho realizaci naprosto zásadní. Nešlo jen o legislativní zaštítění celého procesu ale 

zejména o jeho finanční zajištění. Právě z důvodu velkých finančních transakcí ze státního 

rozpočtu, ale i z důvodu zániku velkého počtu pracovních míst v hornictví, byl celý proces 

od svého počátku sledovanou mediální záležitostí.  

Cílem této práce je tedy popsat a zhodnotit vývoj útlumu hornické činnosti v ČR  

a způsob jeho financování ze strany státu. 
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2 ÚTLUM HORNICKÉ ČINNOSTI V ČR 

Na území České republiky se hornická činnost, ovlivněná řadou výkyvů, vzestupů  

a pádů, úspěšně rozvíjela až do 90. let 20. Století. V této době byla zahájena likvidace 

rudného a následně útlum nerudného a uhelného hornictví. 

2.1 Hornická činnost do roku 1989  

Česká republika patří sice ke geologicky nejzajímavějším zemím Evropy, avšak 

praktická využitelnost nalezišť užitkových nerostů je velmi omezená především vzhledem 

k rozsahu a kvalitě jejich zásob. Výjimku tvoří pouze černé a zejména hnědé uhlí, jejichž 

ložiska jsou využívána průmyslovým způsobem již téměř 150 let a stala se základnou 

rozvoje energetiky našeho státu. [5] 

První zmínka o uhelném dole pochází z roku 1403. Zprávy o dalších objevech 

uhelných ložisek se objevují začátkem 18. století. Po roce 1740 dochází na řadě lokalit 

především v okrajových částech pánve k odkryvům výchozích partií slojí. Řada okolností 

na přelomu 18. a19. století dávala tušit nesmírnou budoucnost dobývání uhlí pod Krušnými 

horami. Skutečně novým předělem historie revíru se stala až stavba trati Ústecko-teplické 

dráhy. Díky rozvoji železniční sítě v poměrně krátké době osmi let stoupla těžba uhlí na 

dvojnásobek a již v roce 1867 dosáhla jednoho milionu tun. V roce 1890 překračuje těžba 

10 milionů tun hnědého uhlí, v roce 1898 se těží 15 mil. tun, v roce 1913 je to 8 mil. tun. 

V době první světové války a krize těžba poklesla, ale v roce 1939 se již těží téměř 14 mil. 

tun a v roce 1943 překračuje hranici 20 mil. tun. V období po skončení druhé světové 

války je charakterizováno znárodněním veškerého soukromého důlního majetku dekretem 

prezidenta republiky ze dne 24. října 1945. Ze státních prostředků bylo uvolněno obrovské 

množství finančních prostředků pro rozvoj důlní činnosti v Severozápadních Čechách. Dne 

7. března 1946 byl zřízen národní podnik Severočeské hnědouhelné doly, n. p. se sídlem 

v Mostě, který převzal do správy 70 znárodněných hnědouhelných dolů, z nichž bylo 58 

v provozu. V roce 1982 se těžilo v revíru 67 tun hnědého uhlí. [4] 

Rozsáhlá hnědouhelná ložiska jsou především při jižním úbočí Krušných hor.  

V této oblasti jsou dvě nejrozsáhlejší české hnědouhelné pánve s rozvinutou těžbou.  

V západní části Podkrušnohoří je to Sokolovská pánev (SP), v jeho východní části 

Severočeská hnědouhelná pánev (SHP).  
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Obrázek 1. Situování podkrušnohorských hnědouhelných pánví [5] 

Vývoj těžby hnědého uhlí v České republice od období jejího průmyslového 

rozvoje (rok 1860) do roku 2008 ukazuje graf 1. V období před 2. světovou válkou bylo 

maximální těžby dosaženo v roce 1943 (25,8 mil. tun). Těžba dosáhla maxima 96,8 mil. 

tun v roce 1984, neboť hnědé uhlí bylo až do začátku 90. let 20. století základním 

primárním energetickým zdrojem výroby elektřiny v České republice. Od druhé poloviny 

80. let minulého století těžba hnědého uhlí v ČR trvale klesá  

a snižuje se počet provozovaných těžebních lokalit. V roce 1984, tj. v roce maximálních 

těžeb (96,8 mil. tun), zajišťovalo těžbu v obou pánvích severozápadních Čech sedm 

hlubinných dolů a dvacet lomových provozů. V Severočeské hnědouhelné pánvi bylo od 

roku 1860 do roku 2008 vytěženo celkem 3,956 miliardy tun hnědého uhlí a podíl na 

celkové těžbě této suroviny v ČR je v posledních 15 letech téměř 80 %. [5] 
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Graf 1. Vývoj těžby hnědého uhlí v České republice v období 1860 - 2008 [5] 

2.2 Útlum uhelného hornictví a jeho vývoj od roku 1990  

Rozsáhlá transformace, kterou prochází těžba uhlí a celá uhelná energetika, byla 

započata v roce 1990. Tato transformace byla zpočátku zcela opodstatněně ovlivňována 

státem. Od druhé poloviny devadesátých let, tedy po vstupu prvních soukromých investorů 

stimulovala tuto transformaci i potřeba dlouhodobé konkurenceschopnosti a pochopitelně   

i potřeba společenské přijatelnosti ze strany zájmových skupin. Na probíhající hospodářské 

změny, doprovázené silnou recesí především těžkého průmyslu, reagovala energetika jako 

celek. Klesající výroba a vzrůstající tlak na zlepšení životního prostředí  

v zatížených územích a ekonomické proměny přinesly postupné snižování úrovně těžby 

uhlí a následné odstavování neefektivních kapacit. Z důvodu oddělování neperspektivních 

provozů a s ním spojeného snižování počtu pracovníků vzrůstal tlak na realizaci 

organizačních a strukturálních změn. 

Vláda ČR svým usnesením č. 827/1990, o strukturálních změnách a útlumovém 

programu v uhelném hornictví pro léta 1990-1992 reagovala právě na prudké snižování 

produkce uhlí po roce 1989. Nařízením vlády ČSFR z roku 1991 bylo umožněno dotovat 

jednotlivé důlní společnosti i přesto, že výnosy z těžby byly nižší než náklady, avšak pouze 

za předpokladu nezbytnosti zajištění dodávek uhlí. Výchozí podmínky pro restrukturalizaci 

uhelného průmyslu určila vláda ČR svým usnesením ze dne 9. prosince 1992 č. 691.  
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Návazně na toto usnesení zpracovalo MPO ČR v lednu 1993 Zásady na financování 

útlumových programů. MF ČR je neschválilo a dne 10. 9. 1993 vydalo vlastní Směrnici 

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na financování útlumu uhelného, rudného  

a uranového hornictví od roku 1993, č. j. 193/45044/93 (dále jen „Směrnice"), která 

stanovila podmínky poskytování dotací na útlum a účtování o nich. Určitá ustanovení 

Směrnice se vztahují i na MPO ČR, zejména schvalování útlumových projektů 

jednotlivých těžebních organizací a utlumovaných lokalit, provádění věcné a finanční 

kontroly čerpání dotací a součinnost s MF ČR při řešení výjimečných a sporných případů, 

u kterých nelze postupovat podle této Směrnice. Zejména s ohledem na vstup České 

republiky do Evropské unie vláda České republiky přijala usnesením vlády České 

republiky ze dne 23. dubna 2003 č. 395 "Návrh spoluúčasti státu na dokončení 

restrukturalizace uhelného průmyslu". V tomto materiálu jsou definovány takové možnosti 

finanční účasti státu (veřejné podpory) od roku 2004, v rámci dokončení restrukturalizace 

uhelného hornictví ČR, které jsou v souladu s pravidly Evropské unie o státní podpoře 

uhelnému hornictví a zajistí pro těžební společnosti minimalizaci rizik vyplývajících  

ze vstupu ČR do EU. Jako normy upravující poskytování dotací na útlum uhelných dolů 

vydalo MPO ČR ještě jiné předpisy, které upravovaly především technickou stránku: 

- vzorový TPL (Technický projekt likvidace pro důl a lom), 

- pravidla MPO pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 

na útlum uhelného hornictví,  

- vnitřní pravidla MPO pro čerpání rozpočtových prostředků z položky Neinvestiční 

dotace na útlumové programy uhelných a rudných dolů. [6] 

Představa o uhelném průmyslu a navržená redukce počtu dolů dle jejich 

předpokládané perspektivy a samozřejmě rozsah investic do jejich dalšího rozvoje, byly 

základem pro přípravu postupu restrukturalizace jednotlivých důlních jednotek. Bylo 

důležité zhodnotit celou strukturu nákladů, zejména v oblasti ekologické a sociální  

aby mohli být navrženy zásady jejich úhrady, které by neohrozily ekonomickou existenci 

budoucích společností a které by především zaručovaly stabilitu celého uhelného 

průmyslu. 
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V rámci restrukturalizace uhelného hornictví v ČR došlo k tomu, že ze třech 

hnědouhelných státních podniků Severočeské hnědouhelné doly (SHD), Hnědouhelné doly 

a briketárny (HDB) a Jihomoravské lignitové doly (JLD) v organizační struktuře r. 1990 

vznikly 3 akciové společnosti s ekonomicky perspektivní těžbou uhlí: 

-  Mostecká uhelná společnost (MUS),  

- Severočeské doly (SD), 

- Sokolovská uhelná (SU)  

a 2 státní podniky určené k útlumu:  

- Palivový kombinát Ústí (PKÚ),  

- Jihomoravské lignitové doly (JLD). 

V takto, státem definovaném procesu transformace byl přijat princip státní účasti  

na útlumu neefektivních provozů těžebních organizací, zejména při řešení základní 

problematiky jejich likvidace, a to na krytí: 

- sociálně zdravotních nároků obligatorního charakteru 

- technické likvidace dolů 

- zahlazování škod vzniklých důlní činností v minulosti. [8] 

Navržená restrukturalizace v té souvislosti sledovala i další cíl, a to zmírnění 

výdajů státu. Proto byly akciové společnosti tvořeny seskupením dolů ziskových 

i neziskových na jednom ložisku, aby se tyto společnosti mohly částečně podílet na útlumu 

a byl větší prostor pro uvolňování pracovních sil, případně jejich jiného využití a snížení 

sociálních a politických stresů. Toto řešení bylo navrženo i na základě předpokladu,  

že postupem času dojde k poklesu konkurenceschopnosti uhelného průmyslu, což se 

projeví přirozenou tendencí k vytvoření větších celků. Proto bylo už záměrem návrhu 

vytvořit jednotky s minimálním vzájemným konkurenčním vlivem. Tedy jak z pohledu 

krátkodobějšího, tak z hlediska dlouhodobějšího se jednalo o integraci do větších celků 

maximálně efektivních a stabilních a o vytvoření předpokladu pro jejich dlouhodobější 

existenci. Tento návrh vyplýval z praktických zkušeností při útlumu hornictví 

v západoevropských zemích a vycházel z předpokladu, že v situaci v jaké se ČR bude 

dlouhodoběji nacházet, může být důlní průmysl schopen nabízet pracovní příležitosti  



Martin Kuchyňka: Financování útlumu hornictví ze státního rozpočtu 

2012  7 

a udržet pracovní sílu v tomto odvětví tak dlouho, dokud bude moci konkurovat jiným 

zdrojům energie. Hlavním cílem transformace bylo tedy zejména vytvořit podmínky pro 

vznik zdravých a konkurenceschopných akciových společností v uhelném průmyslu, které 

by byly očištěny od závazků vzniklých jako důsledek extenzivní těžby před privatizací. [8] 

Útlum hornictví a jeho perspektiva je od počátku mediálně sledována a to zejména 

s ohledem na velké množství prostředků vydávaných ze státního rozpočtu, ale rovněž 

s ohledem na jeho sociální dopady, tedy propouštění zaměstnanců pracujících v tomto 

odvětví. Objevují se samozřejmě i polemiky o tom, zda přístup vlády, která začala po roce 

1989 prosazovat postupný útlum hornictví, v jehož důsledku byly zavedeny i tzv. těžební 

limity, byl správný, dostatečně odborně a ekonomicky zdůvodněný a zda neohrozil 

energetickou soběstačnost státu a budoucnost hornictví, právě v důsledku zákonného 

zabránění těžby za hranicemi stanovených těžebních limitů, kde se dosud nachází značné 

množství vytěžitelných zásob hnědého uhlí. 

2.3 České uhelné hornictví v současnosti a jeho další 

výhled 

Rozhodnutí vlády z roku 1991 o tzv. územně ekologických limitech těžby 

v severočeské hnědouhelné pánvi v současnosti ovlivňují zásadním způsobem perspektivu 

hnědouhelného hornictví, kdy aktivní báňská činnost je provozována pouze ve dvou 

pánvích, a to v Severočeské hnědouhelné pánvi a v Sokolovské pánvi. 

V sokolovské pánvi těží společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., na 

dvou povrchových lomech Jiří a Družba. V Severočeské hnědouhelné pánvi těží dvě 

těžební společnosti, a to Severočeské doly a.s. na povrchových lomech Bílina a Libouš a tři 

společnosti skupiny Czech Coal: Litvínovská uhelná a.s. na povrchovém lomu 

Československá armáda (ČSA) a Vršanská uhelná a.s. na lomu Vršany a Šverma. Skupina 

Czech Coal provozuje rovněž poslední hlubinný důl v SHP, a to důl Centrum, jehož 

ukončení činnosti je plánováno v roce 2014. Situování obou hnědouhelných pánví je 

zřejmé z následujícího obrázku. [9] 
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Obrázek 2. Podrovná situace v Sokolovské a v Severočeské hnědouhelné pánvi [9] 

Z letošní zprávy Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. vyplývá, že zásoby 

hnědého uhlí vystačí při současné spotřebě Česka jen asi na 18 let. Uhlí, které by se za 

současných podmínek dalo vytěžit, totiž dochází. Před takzvanými územními těžebními 

limity zbývá zhruba 846 milionů tun, dalších 850 milionů tun by šlo vytěžit při jejich 

prolomení. Severočeské doly odhadují, že mají za limity asi 100 milionů tun uhlí, které by 

šly bez větších potíží vytěžit, zbylých 750 milionů tun leží za limity v okolí Litvínova, kde 

těží Czech Coal. Tam je ale prolomení limitů velmi ožehavé. Je to jen zlomek ve srovnání 

s 5,2 miliardy tun, které už se vytěžily v minulosti. Pod zemí je ale i dalších pět miliard tun 

uhlí, jehož těžbě brání jen současné zákony a ekonomická nerentabilnost. Třetí těžař, 

Sokolovská uhelná, už je na fyzických limitech svých ložisek, utlumuje těžbu a nadobro 

vytěží ložiska kolem roku 2030. Část uhlí v Sokolovské pánvi je blokována v ochranných 

pilířích karlovarských lázeňských pramenů. Pokud těžební limity zůstanou beze změny, 

oba lomy Severočeských dolů skončí kolem roku 2035, jeden lom Czech Coalu v roce 

2021 a druhý kolem roku 2055 (viz. Obrázek č. 3). 
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Obrázek 3. Životnost hnědouhelných lomů při stávajících územních limitech [9] 

I přes výše zmíněná územně ekologická omezení je v těchto pánvích k dispozici 

minimálně 1 miliarda 100 miliónů tun vytěžitelných zásob kvalitního hnědého uhlí  

s životností těžby na Sokolovsku do roku 2044 a v Severočeské hnědouhelné pánvi do roku 

2054. Pravděpodobný vývoj těžby hnědého uhlí v ČR je takový, že během následujících 35 

let klesne těžba ze současných 48 mil. tun za rok pouze na 8, respektive jen na 6 mil. tun. 

Jsou proto hledány cesty variantního prodloužení životnosti některých lomových provozů 

korekcí územně ekologických limitů, kterou předpokládá i státní energetická koncepce 

České republiky. Korekcí územně ekologických limitů a eventuálně otvírkou tří nových 

lomů „na zelené louce“ lze do 70. let tohoto století zajistit těžbu až na úrovni 20 mil. 

tun.rok
-1

 (viz. Obrázek č. 4). [5] 

http://www.czechcoal.cz/cs/ur/zprava/2010/images/75_01.jpg
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Obrázek 4. Životnost lomů při zahrnutí zásob uhlí za územními limity [9] 

2.3.1 Zásoby hnědého uhlí a životnost jednotlivých činných lomů 

Společnost Czcech Coal na svých internetových stránkách 

(http://www.czechcoal.cz/cs/profil/skupina/energetika/zasoby.html) podrobně uvádí, jaké 

jsou zásoby hnědého uhlí jednotlivých činných lomů a jaká je jejich životnost.  

Z takto publikovaných údajů platných k 1. 1. 2011 vyplývá, že zásoby lomu Jiří 

jsou odhadovány na 73,7 mil. tun a životnost tohoto lomu je odhadována do roku 2023 při 

roční těžbě cca 5–6 mil. tun hnědého uhlí. Zásoby lomu Družba jsou odhadovány na  

52,9 mil. tun. Provoz lomu Družba byl už v průběhu roku 2010 postupně omezován 

a v srpnu roku 2011 došlo k úplnému zastavení těžby. Zásoby tohoto lomu však nebudou 

odepsány, ale odtěží se postupy z lomu Jiří kolem roku 2020. 

http://www.czechcoal.cz/cs/profil/skupina/energetika/zasoby.html
http://www.czechcoal.cz/cs/ur/zprava/2010/images/75_02.jpg
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Zásoby hnědého uhlí lomu Libouš jsou na úrovni 252,6 mil. tun a zajišťují 

životnost tohoto lomu maximálně do roku 2035, a to při roční těžbě cca 10 mil. tun 

hnědého uhlí. Zásoby hnědého uhlí lomu Bílina jsou na úrovni 174,4 mil. tun. A při 

postupném snížení těžby na cca 7 mil. tun/rok je zajištěna životnost tohoto lomu přibližně 

do roku 2035. K dispozici je i dalších 104 mil. tun vytěžitelných zásob hnědého uhlí. 

Případnou těžbou, která nezasáhne okolní sídla a nevyžaduje žádné zásadní investice,  

se životnost lomu při roční těžbě kolem 7 mil. tun prodlouží až do roku 2050. 

Zásoby uhlí lomu Vršany a Šverma jsou na úrovni 305,4 mil. tun hnědého uhlí  

a vzhledem k tomu, že nejsou územně omezeny, lze vytěžit dostupné zásoby uhlí ve všech 

jeho dobývacích prostorech. Při snížení roční těžby na cca 7 mil. tun uhlí má lom životnost 

až do roku 2055. Zásoby uhlí lomu ČSA jsou na úrovni 32,2 mil. tun hnědého uhlí. 

S roční těžbou do 5 mil. tun lze počítat životnost zásob maximálně do roku 2012. Od roku 

2013 se těžba sníží na cca 2,5 mil. tun za rok a životnost prodlouží do roku 2021. Na tomto 

lomu je k dispozici ve II. etapě dalších 287 mil. tun kvalitního hnědého uhlí, takže při roční 

těžbě cca 6 mil. tun by se životnost lomu prodloužila do období kolem roku 2070. Je třeba 

podotknout, že v tomto území se nacházejí obce Horní Jiřetín a osada Černice, které by tak 

těžbě museli ustoupit. Další zásoby hnědého uhlí jsou k dispozici v navazující tzv. III a IV. 

etapě postupu lomu, kde je dalších 463 mil. tun zásob, životnost těchto zásob při roční 

těžbě na úrovni cca 8 mil. tun je odhadována do roku 2132. 
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3 FINANCOVÁNÍ ÚTLUMU HORNICTVÍ ZE 

STÁTNÍHO ROZPOČTU 

Jak vyplývá z předchozího textu, vyústil významný pokles domácí těžby uhlí  

v uzavření řady dolů, což si vyžádalo obnovu životního prostředí dotčených lokalit. 

Z důvodu uspokojení těchto potřeb vytvořila vláda České republiky systém plateb, 

a přijala „Návrh spoluúčasti státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu“, 

který definuje nezbytné kroky k dokončení restrukturalizace uhelného odvětví. Cílem 

celého procesu je zvýšit konkurenceschopnost celého uhelného odvětví. 

Přes specifické problémy, dospěl útlum hornictví do fáze, kdy jsou převážně 

realizovány sanační a likvidační práce, kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidace 

povrchových objektů, vypořádání důlních škod a úhrada obligatorních sociálně zdravotních 

dávek horníkům. [7] 

Strategické cíle útlumu byly rozpracovány do dílčích měřitelných cílů v různých 

variantách, jejichž realizace je závislá na dostupných finančních prostředcích. Ke zlepšení 

financování došlo díky prostředkům Fondu národního majetku ČR (FNM ČR). Na druhé 

straně však vzrostla nákladová stránka útlumu a došlo k propadu předpokládaných 

vlastních zdrojů. Při přípravě a schvalování státního rozpočtu v jednotlivých letech se 

nedaří pokrýt finanční potřeby programu útlumu a dochází tak k jeho prodlužování. Jednou 

z jeho příčin byla i neznalost všech skutečností při realizaci projektů majících vliv na 

zvyšování nákladů.  

Důsledkem nedostatku finančních zdrojů v dalších letech může dojít podle odhadu 

MPO ČR k prodloužení doby trvání útlumu z roku 2040 do roku 2050. Potenciálním 

zdrojem financování útlumu jsou prostředky Evropské unie, např. v rámci programu 

„Revitalizace území s ukončenou těžbou“. Do tohoto programu musí být vybrány akce  

a práce z projektů útlumu, které po úpravě a doplnění budou splňovat podmínky EU pro 

čerpání finančních prostředků. Větší využití prostředků Evropské unie a územních 

samosprávných celků je podmíněno sladěním programových cílů útlumu s cíli vývoje 

regionu tak, aby byly vytvořeny podmínky pro čerpání těchto prostředků. [17] 
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3.1 Informační systém CEDR III 

IS CEDR III je systém, umožňující předávání informací o prostředcích poskytaných 

ze státního rozpočtu a jejich příjemcích.  

Systém poskytuje informace ve formě výstupních tabulek a grafů a tyto informace 

jsou k dispozici v členění podle: kapitol a ukazatelů státního rozpočtu, položek a paragrafů 

rozpočtové skladby, dotačních titulů a programů, příjemců dotací, právních forem  

a územní příslušnosti příjemců dotací. Důležitou vlastností systému je jeho využívání  

k poskytování veřejně přístupných informací prostřednictvím internetu v souladu se 

zákonem o svobodném přístupu k informacím. Jeho základní uspořádání a vazby na jiné 

informační systémy jsou znázorněny na obrázku 5. 

 

Obrázek 5. Schéma IS CEDR III v1-03 platné od 1. 1. 2011 [10] 

Jednotlivé částky uváděné v dalším textu této práce jsou autorem čerpány právě 

z tohoto informačního systému. Údaje v něm jsou dostupné až od roku 1999. 
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3.2 Řešení ekologických škod vzniklých hornickou 

činností před privatizací těžebních společností 

Při intenzivní těžební činnosti v minulém období docházelo při povrchovém 

dobývání hnědého uhlí k celkové devastaci území, na kterém byla tato činnost realizována. 

Nejvážnějším negativním dopadem dobývání uhlí, je významné ovlivnění morfologie 

povrchového terénu a s tím spojené další důsledky, jako je změna režimu povrchových  

a spodních vod, odvalové hospodářství a neutěšený stav areálů bývalých těžebních 

podniků.  

Náprava ekologických škod (zahlazování následků hornické činnosti)  

se provádí dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve 

znění pozdějších předpisů (Horní zákon), který ukládá těžebním organizacím povinnost 

zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou. Těžebním organizacím je 

uložena povinnost vytvářet za tímto účelem finanční rezervu. Její výše musí odpovídat 

potřebám sanace a rekultivace všech pozemků narušených v průběhu těžební činnosti. 

Zákonná povinnost vytvářet tuto rezervu je uložena od roku 1991. Do tohoto roku byla sice 

průběžně prováděna sanace a rekultivace, ale nemohla být podle tehdejších ekonomických 

nástrojů tvořena finanční rezerva využitelná zejména pro finančně nejnáročnější období, 

které nastává po ukončení těžby. Nevytvořená finanční rezerva za období od zahájení 

těžby do termínu privatizace příslušných těžebních organizací představuje tzv. důlně 

ekologickou zátěž — ekologickou škodu. Vzhledem k těmto okolnostem se vláda České 

republiky rozhodla řešit ekologické škody vzniklé před privatizací těžebních společností  

a před účinností novely Horního zákona (řešící tvorbu finančních rezerv).  

Provoz jednotlivých dolů a lomů byl organizován do roku 1993 s vědomím jejich 

rozdílné ekonomiky. Při přípravě postupu restrukturalizace jednotlivých důlních jednotek 

byla vytvořena představa o uhelném průmyslu a navržena redukce počtu dolů s ohledem na 

jejich možnou perspektivu a investování do jejich dalšího rozvoje. Byla zhodnocena celá 

struktura nákladů, především sociální a ekologické povahy a navrženy zásady jejich úhrady 

tak, aby neohrozily ekonomickou existenci budoucích společností a zaručovaly stabilitu 

uhelného průmyslu. [11] 
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3.2.1 Odstraňování ekologických škod a následná revitalizace 

území severozápadních Čech 

Když v roce 1993 došlo k privatizaci hnědouhelných státních podniků, nebylo  

v rámci privatizačních projektů odpovídajícím způsobem dořešeno finanční vypořádání 

souvisejících ekologických škod. Finanční rezervu potřebnou na rekultivaci území 

zasaženého báňskou činností si těžební společnosti vytvářejí až od roku 1994, a to na 

základě novely Horního zákona (č. 168/1993 Sb.). V rámci privatizace však podniky 

převzaly od státu nejen těžební lokality, ale rozsáhlá území určená k rekultivaci, na něž 

ještě nemohla být vytvořena potřebná finanční rezerva. Česká vláda přijala dne 16. ledna 

2002 na svém výjezdním zasedání v Ústí nad Labem usnesení č. 50, v němž odsouhlasila 

postupné vyčlenění částky 15 mld. Kč z privatizačních výnosů jako účast státu na 

nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků 

ve vymezeném území Ústeckého kraje. Dne 20. února 2002 přijala česká vláda usnesení  

č. 189, kterým toto vymezené území rozšířila o Karlovarský kraj. Následovalo přijetí 

dalšího usnesení č. 272 ze dne 18. března 2002, v němž vláda blíže definovala, co se 

rozumí ekologickou škodou a jaké práce k jejímu odstranění jsou z těchto prostředků 

financovatelné. [12] 

Bylo rozhodnuto, že finanční prostředky budou zabezpečeny v souladu se zákonem 

č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na 

jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

při využití § 18, odst. 2, písm. b), bod 4, který umožňuje využít prostředky Fondu 

národního majetku ČR v souladu s rozhodnutím vlády k úhradě nákladů spojených  

s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniků.  

Od roku 2006 jsou tyto prostředky uvolňovány ze zvláštního účtu vedeného MF ČR podle 

§ 4 zákona č. 187/2006 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, v platném znění. 

Důraz je kladen zejména na naplňování požadavků příslušných zákonů (např. Horní 

zákon), dodržování příslušné báňské legislativy a legislativy k ochraně životního prostředí, 

stanovování priorit řešení ekologických škod z hlediska předpokládaného rozvoje krajů  

a možnosti tvorby nových pracovních míst. Pro revitalizaci Ústeckého a Karlovarského 

kraje bylo meziresortní komisí Fondu národního majetku ČR doporučeno k realizaci 

celkem 185 projektů. [12] 
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3.2.2 Základní kritéria Programu řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

Program je zaměřen na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, s využitím 

souboru prací k odstraňování škod na životním prostředí. Cílem programu je rekultivace 

a revitalizace území narušeného těžbou. Odstraňování ekologických škod je prostorově 

lokalizováno na vymezeném území Ústeckého a Karlovarského kraje, které je jednoznačně 

dáno rozsahem těžební činnosti státních hnědouhelných podniků v době před jejich 

privatizací a před účinností novely horního zákona v roce 1991.  

V rámci odstraňování ekologických škod mohou být hrazeny náklady na tvorbu 

a obnovu (v členění dle vládního usnesení ze dne 18. března 2002 č. 272): 

- lesních porostů, tj. terénní úpravy, meliorační opatření, výsadba sazenic, ošetření 

v roce výsadby a pěstební péče; 

- zemědělských pozemků, tj. terénní úpravy, až osmiletý rekultivační osevní postup; 

- vodních složek krajiny, tj. výstavba malých vodních nádrží, budování nových  

a revitalizace stávajících vodotečí, zatápění zbytkových jam; 

- krajinné zeleně, tj. ostatní plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem 1) nebo 2), 

rekultivace bývá provedena formou rozptýlené zeleně nebo zatravněním; 

- biokoridorů a biocenter, tj. obnova existujících, lokálních prvků územního 

systému ekologické stability, případně zakládání nových prvků; 

- území pro účely využití volného času, tj. výstavba sportovišť, budování pláží 

u vodních ploch, přivedení páteřních sítí technického vybavení pro nezbytné 

související stavby na hranice staveniště, výstavba obslužných komunikací 

a parkovišť, výstavba cyklostezek a pěších tras;  

- ekologicky a přírodovědně orientovaných území, tj. naučné trasy a lesoparky 

a jejich vybavení drobnou architekturou: odpočívadla, infotabule, lavičky; 

- stavebních pozemků, tj. příprava stavebních pozemků (terénní úpravy, 

geotechnické zhodnocení, přípojky inženýrských sítí na hranici pozemku). [18] 



Martin Kuchyňka: Financování útlumu hornictví ze státního rozpočtu 

2012  17 

Postupy a procesní zásady Programu řešení ekologických škod vzniklých před 

privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

upravuje Směrnice meziresortní komise. Nejprve směrnice z roku 2002, která byla poprvé 

aktualizována v roce 2005 a podruhé v roce 2008. Kromě nákladů na vlastní realizaci 

opatření na odstranění ekologických škod jsou z tohoto programu hrazeny náklady 

související s realizací programu, tj. provádění supervizí, zpracování znaleckých posudků, 

oponentních posudků a metodických podkladů. Zpracování směrnice vychází z obecně 

platné legislativy ČR a je doplněna o zásadní materiály, mezi které patří „Koncepce řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji“ (dále jen Koncepce řešení ekologických škod nebo 

Koncepce). [12] 

Tato koncepce byla zpracována zejména proto, aby se předešlo nekoordinovanému 

a nekoncepčnímu čerpání prostředků z 15 mld. Kč a v prvé řadě jasně vymezila rozsah 

území, které spadá do působnosti vládního usnesení ze dne 18. března 2002 č. 272. Dále 

přesně definovala jednotlivá rekultivační a revitalizační opatření v obou 

podkrušnohorských pánvích a kvantifikovala potřebné finanční náklady na jejich realizaci, 

tj. od roku 2002 do roku 2012.  

Koncepce byla v průběhu jejího zpracovávání konzultována a projednávána  

se všemi dotčenými subjekty a obsahuje zcela reálné a konkrétní návrhy revitalizačních 

opatření, kterých bylo v celém dotčeném území evidováno celkem 366 (viz Obrázek č. 6). 

V roce 2004 byla původní Koncepce schválena meziresortní komisí. [12] 

Tato koncepce byla poprvé aktualizována v roce 2006 a v rámci této aktualizace 

došlo k vytvoření nové elektronické databáze realizovaných projektů. Druhá aktualizace 

koncepce proběhla v roce 2010 a jejím předmětem bylo zejména finanční zhodnocení 

jednotlivých projektů z pohledu reálnosti jejich financování v rámci alokovaných 

finančních prostředků ve výši 15 mld. Kč vč. DPH, a dále vyčíslení reálné potřeby 

finančních prostředků na dokončení rekultivace a revitalizace stanoveného území Projekty, 

které k datu zpracování nebyly ještě zasmluvněny, byly rozděleny do 3 priorit:  

- projekty zahrnuté do priority 1 jsou financovány z dostupných prostředků v rámci 

15 mld. Kč. Jedná se o projekty připravené s vydaným správním povolením, 

případně se zahájeným správním řízením,  
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- projekty zahrnuté do priority 2 jsou projekty, jejichž realizace je nezbytná, neboť 

má vazbu na již realizované projekty v rámci 15 mld. Kč, případně se jedná  

o projekty, u nichž byla uhrazena projektová dokumentace. Realizace těchto 

projektů se předpokládá v rámci navýšení 15 mld. Kč,  

- projekty zahrnuté do priority 3 jsou projekty, jejichž realizace není nezbytná  

a projekty tudíž nebudou financovány z 15 mld. Kč ani z případného navýšení, 

avšak mohou být přínosem pro revitalizaci území a mohou tudíž být financovány  

z jiných dotačních prostředků.  

Po odečtení nákladů nezbytných na koncepční materiály a supervizní činnost  

se zbylá částka z celkových 15 mld. Kč dělí mezi Ústecký a Karlovarský kraj, a to dle 

poměru odsouhlaseného meziresortní komisí. V rámci Karlovarského kraje se prostředky 

dělí mezi uhelnou společností a krajem v poměru 70:30. V rámci Ústeckého kraje se dělí 

prostředky mezi uhelné společnosti a kraj v poměru 80:20 do výše 7,690 mld. Kč, a poté  

v poměru 70:30. V rámci uhelných společností v Ústeckém kraji se plně hradí náklady na 

projekty Palivového kombinátu Ústí, a zbývající prostředky se dělí v poměru 50:50 mezi 

Severočeské doly a bývalou Mosteckou uhelnou společnost. [12] 

K 31. 1. 2010 byly zasmluvněné projekty ve výši 10,076 mld. Kč (realizované či  

v realizaci). Zbývající finanční prostředky jsou tedy ve výši 4,660 mld. Kč.  

Do priority 1 byly zařazeny projekty v celkové výši 5,148 mld. Kč, neboť je 

reálné, že v rámci veřejných obchodních soutěží dojde k úspoře na částku 4,660 mld. Kč.  

Do priority 2 byly zařazeny projekty v celkové výši 6,796 mld. Kč a do priority 3 

projekty ve výši 2,908 mld. Kč. Projekty ve výši 2,839 mld. Kč jsou k vyřazení. [12] 
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Obrázek 6. Zakreslení lokalizace projektů, které byly schváleny meziresortní komisí k financování 
v rámci Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací státních hnědouhelných 

podniků v Ústeckém a Karlovarském kraji, a to k datu 31.12 2009. [12] 

Ve své odpovědi ze dne 16. 8. 2011 na žádost o poskytnutí informací dle zákona  

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

MPO ČR uvádí, že z programu pro Ústecký a Karlovarský kraj bylo k 31. 12. 2010 

čerpáno 8,81 mld. Kč. V rámci doplnění bylo ze strany MPO ČR dne 16. 2. 2011 sděleno, 

že z programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji bylo k 31. 12. 2011 čerpáno  

10,36 mld. Kč. V roce 2011 bylo tedy ze státního rozpočtu čerpáno 1,55 mld. Kč. 
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3.3 Zahlazování následků hornické činnosti 

Systematická snaha vlády ČR a MPO ČR o vypořádání ekologických zátěží 

způsobených těžební činností jednotlivých organizací při dobývání vyhrazených nerostů  

v předchozích letech je pevně implementována do procesu Zahlazování následků hornické 

činnosti. Svou náročností a rozsahem realizovaných sanačních postupů tvoří významnou 

nákladovou položku rozpočtu MPO ČR. Právě z důvodu nedostatku finančních prostředků 

a stále rostoucích nákladů souviseních s procesem naplňování programu útlumu hornictví 

navozuje situaci, kdy je nezbytné stanovené sanační plány a postupy redukovat, upravovat 

a přehodnocovat. Výrazným způsobem tak dochází ke zvyšování finanční náročnosti 

celého programu útlumu.  

Usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1128 byl schválen program 

dokončení restrukturalizace uhelného hornictví. Byla schválena aktualizace postupu 

zahlazování následků hornické činnosti. Usnesením vlády ze dne 10. května 2006 č. 498 

byla schválena koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku Palivový 

kombinát Ústí, státní podnik, který realizuje komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební 

činností. Dále zajišťuje technickou likvidaci již nepotřebných objektů v souladu  

s útlumovým programem státního podniku. Věcně, finančně a časově je proces zahlazování 

následků hornické činnost u tohoto státního podniku pro jednotlivá léta upřesňován 

Aktualizovanými Technickými a sociálními projekty likvidace, resp. ročními programy 

Zahlazování následků hornické činnosti, schvalovanými odborem hornictví MPO ČR. 

Lze konstatovat, že současný stav rozsahu procesu zahlazování následků hornické 

činnosti v České republice je převážně posunut do oblasti kontroly zlikvidovaných důlních 

děl, likvidace povrchových objektů, sanace a rekultivace odvalů, odkališť a pozemků, 

vypořádávání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek. Poskytnuté finanční prostředky 

jsou čerpány a použity v souladu s vydanými Rozhodnutími MPO ČR k poskytnutí 

neinvestiční dotace a "Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu 

zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze 

státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem 

schválené vládou a dle zákona č. 154/2002 Sb.“a souvisejícími obecně závaznými 

předpisy. [14] 
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Z veřejně dostupných údajů z IS CEDR III vyplývá, že za období let 1999 – 2011 

bylo ze státního rozpočtu vyčerpáno celkem 37,89 mld. Kč. Podíl společností působících 

v severozápadních Čechách na této částce vyplývá z následujícího grafu. 

 

Graf 2. Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na zahlazování následků hornické činnosti za 

období 1999 - 2011 

3.3.1 Ekologická dotace z roční úhrady z vydobytých nerostů 

Postup pro možnost poskytování finančních prostředků z úhrad z vydobytých 

nerostů pro účely zahlazování následků hornické činnosti (tzv. ekologická dotace) je 

stanoven samostatným Metodickým pokynem. Nejnověji vydaným pokynem pro 

schvalování, poskytování a kontrolu finančních prostředků z odvodů do státního rozpočtu 

dle § 32 písm. a) Horního zákona z června 2011 je stanoven jednotný postup pro 

uplatňování žádostí o přidělení ekologické dotace a současně způsob uvolňování  

a kontroly.  
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Horní zákon, v platném znění ukládá v § 32 písm. a) těžebním organizacím 

povinnost zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční úhradu  

z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě 

a zušlechtění, provedeném v souvislosti s jejich dobýváním. Úhrada se stanoví z těch 

nerostů, pro jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor a činí nejvýše 10 % z tržní 

ceny vydobytých nerostů. Rozhodná je průměrná tržní cena v roce, ve kterém byly nerosty 

vydobyty. Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Ministerstvem životního 

prostředí a ministerstvem financí České republiky stanoví pro nerosty, u nichž není známa 

tržní cena, základ pro vyměření úhrady z vydobytých nerostů. [16] 

Z výnosu úhrad převede Český báňský úřad prostřednictvím obvodních báňských 

úřadů 25 % přímo na příjmové účty státního rozpočtu kapitol MPO ČR a MŽP ČR,  

ze kterého budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod způsobených dobýváním 

výhradních ložisek. Zbývajících 75 % převede obvodní báňský úřad do rozpočtu obce,  

v jejímž katastru je těžba realizována. Usnesením vlády ze dne 23. ledna 2008 č. 69 bylo 

schváleno uvolňovat z výnosu úhrad za vydobyté vyhrazené nerosty odvedené na příjmové 

účty kapitol 50 % pro MPO ČR a 50 % MŽP ČR. [15] 

Žádosti o přidělení ekologické dotace se zasílají odboru hornictví a stavebnictví 

MPO ČR. Příjemci ekologické dotace jsou především státní podniky a dále pak  právnické 

osoby realizující likvidaci škod na životním prostředí po minulé hornické činnosti. Z těchto 

prostředků nelze hradit důlní škody fyzických a právnických osob a investiční akce, které 

podléhají režimu vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku. 

Ve své odpovědi ze dne 16. 8. 2011 na žádost o poskytnutí informací dle zákona  

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

MPO ČR uvádí, že od roku 1992 do roku 2010 byla jejími příjemci čerpána ekologická 

dotace v celkové výši 2,313 mld. Kč. Podrobné čerpání ekologické dotace v jednotlivých 

letech je uvedeno v tabulce, která je přílohou č. 1 této bakalářské práce.  

Z veřejně dostupných údajů z IS CEDR III vyplývá, že za období let 1999 – 2011 

bylo ze státního rozpočtu vyčerpáno jako tzv. ekologická dotace celkem 1,291 mld. Kč, 

Podíl společností působících v severozápadních Čechách na této částce vyplývá 

z následujícího grafu. 
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Graf 3. Ekologická dotace za období 1999 – 2011 

3.3.2 Zabezpečení výplaty mandatorních dávek 

Ze státního rozpočtu jsou každým rokem vynakládány značné finanční prostředky 

na mandatorní dávky, mezi které patří také zvláštní příspěvek horníkům, deputátní uhlí  

a dříví a náhrada za ztrátu na výdělku poskytované podle zákona č. 154/2002 Sb.,  

o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků. Poskytovatelem 

těchto mandatorních dávek je MPO ČR, které vypracovalo Pokyn k zabezpečení výplaty 

těchto mandatorních dávek. Posledně vydaný pokyn je účinný od 2. 5. 2011. Dávky jsou 

vypláceny státnímu podniku Palivový kombinát Ústí a dále akciovým společnostem Coal 

Services, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a Severočeské doly. Jedná se zejména o tyto 

dávky: 

- zvláštní příspěvek horníkům, na který vznikl nárok do 31. 12. 1992, 

- deputátní uhlí a dříví, na které vznikl nárok do 16. 1. 1992, 

- náhrady za ztrátu na výdělku, na které vznikl nárok do 31. 12. 1992, („sociálně 

zdravotní dávky horníků“). 

80% 

10% 

10% 

PKÚ MUS SÚ 



Martin Kuchyňka: Financování útlumu hornictví ze státního rozpočtu 

2012  24 

4 ZHODNOCENÍ 

Česká republika není jedinou zemí, kde se začal realizovat proces útlumu uhelného 

hornictví v důsledku snižující se těžební činnosti. V Evropě se začala těžba uhlí snižovat 

asi od roku 1960 a od té doby její pokles trvá. Aby se zabránilo nepříznivým sociálním  

a politickým dopadům začali vlády jednotlivých zemí přijímat různá opatření, jejichž 

společným prvkem byly zejména významné finanční subvence státu. Z uvedeného 

vyplývá, že ve všech vyspělých zemích tento proces organizoval a řídil stát a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím určené státní organizace, přičemž nezáleželo na tom, zda se uhelný 

průmysl nacházel ve státním nebo soukromém vlastnictví. 

 Česká republika se problémem útlumu hornictví začala zabývat až po roce 1990, 

kdy pokles výroby, silný tlak na zlepšení životního prostředí a ekonomické proměny 

vyústily v postupné snižování těžby a uzavírání neperspektivních provozů, které bylo 

doprovázené snižováním počtu pracovníků v tomto odvětví. Stejně jako v jiných zemích 

po téměř celé Evropě měl v procesu restrukturalizace uhelného průmyslu svou podstatnou 

a nenahraditelnou úlohu stát a společně s ním i jednotlivé důlní organizace. Celý proces 

útlumu uhelného hornictví se od svého počátku potýkal s řadou specifickým problému,  

aby postupně dospěl do fáze realizace sanačních a likvidačních prácí. Dále se v jeho rámci 

provádějí kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidace povrchových objektů, vypořádání 

důlních škod a úhrada obligatorních sociálně zdravotních dávek horníkům.  

Z důvodu zachování konkurenceschopnosti privátních českých těžebních 

společností, musel být ze strany státu vytvořen nový systém útlumu hornictví  

a poskytování státní podpory, a to výlučně pro těžební organizace ve vlastnictví státu. 

Provedenou restrukturalizací došlo k oddělení utlumovaných lokalit, kde již byla těžba 

ukončena, od soukromých těžebních společností a jejich začlenění do vybraných státních 

podniků. Těmto státním podnikům jsou od roku 2004 finanční prostředky ze státního 

rozpočtu poskytovány výhradně za účelem zahlazování následků hornické činnosti. 

Ostatním organizacím provádějícím hornickou činnost jsou finanční prostředky 

poskytovány pouze na odstraňování ekologických škod způsobených touto činností,  

a to z prostředků získaných jako úhrada za vydobyté nerosty dle Horního zákona a úhrada 

obligatorních sociálně zdravotních dávek horníkům. 



Martin Kuchyňka: Financování útlumu hornictví ze státního rozpočtu 

2012  25 

Počáteční problémy byly způsobeny zejména nedostatečným vymezením 

ekologických škod, na jejichž úhradě se bude státní rozpočet podílet. Podmínky účasti 

státního rozpočtu na restrukturalizaci se měnily s krátkodobou platností jednoho až tří roků 

a chyběl dlouhodobější koncept. Problémy působilo i to, že do programu útlumu byly nad 

původně stanovený rozsah zařazovány stále nové lokality i přesto, že samotný objem 

finančních prostředků, byl v podstatě stále stejný. Uvedeným docházelo k prodlužování 

celého procesu. Prostředky ze státního rozpočtu byly často čerpány pouze na udržování 

stávajícího stavu namísto technické likvidace, což se negativně promítalo do hospodárnosti 

jejich čerpání. Nedostatek prostředků na vlastní technický útlum vyvolával také povinnost 

úhrad sociálně-zdravotních závazků vzniklých v minulosti, které byly rovněž hrazeny  

z prostředků na útlum, ačkoliv s ním věcně nesouvisejí. I když v roce 2000 byly prostředky 

na sociálně-zdravotní závazky a vlastní útlumový program formálně odděleny, zůstaly oba 

tituly v kapitole MPO ČR, které ale není na správu sociálně-zdravotních závazků, na rozdíl 

např. od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dostatečně odborně vybaveno. 

Dalším problém bylo, že u tzv. ekologické dotace nebyl dostatečně jasně 

specifikován účel jejího použití, a tak byla využívána spíše jen jako doplňkový zdroj  

k zahlazování následků hornické činnosti. Jak uvádí Nejvyšší kontrolní úřad ve své 

kontrolní zprávě z roku 2000, MPO ČR nesprávně řešilo prostřednictvím ekologické 

dotace i problematiku starých důlních děl, která ale podle horního zákona spadá do gesce 

Ministerstvu životního prostředí ČR.  

Postupně, tak jak se získávali zkušenosti z předchozích let, se na útlum hornictví 

začalo pohlížet jako na dlouhodobý proces. Přestalo docházet k rozšiřování lokalit, jejichž 

útlum je hrazen ze státního rozpočtu. Strategické cíle programu byly rozpracovány  

do řady dílčích cílů, které byly dále rozpracovány do několika variant a to s ohledem na 

výši disponibilních finančních prostředků.  

MPO ČR deklaruje, že výše finančních prostředků na program útlumu je dostatečná 

a není tak ohroženo provedení nezbytných prací, které mají zabránit vzniku ekologické 

havárie a které zajistí ochranu a bezpečnost dotčených objektů a areálů. Tyto prostředky 

ale nestačí na realizaci všech akcí, a vzniká tak riziko posunu ukončení útlumového 

programu z původně předpokládaného roku 2040 na rok 2050. Náklady, které je třeba 

ročně vynaložit na nepotřebné a dosud nezlikvidované objekty, činí cca 30 mil. Kč. 
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Jak vyplývá z informace MPO ČR, bylo ze státního rozpočtu do útlumu hornictví 

od jeho zahájení v roce 1992 do konce roku 2010 vloženo více jak 78 mld. Kč. Z toho 

na úhradu sociálně-zdravotního zabezpečení horníků, které je nedílnou součástí 

programu útlumu hornictví, bylo čerpáno více jak 30 mld. Kč. Specifikace zdrojů je 

uvedena v následující tabulce 1 a podíl jednotlivých složek nákladů je patrný z níže 

uvedeného grafu 4. Budeme-li vycházet z předpokládaného termínu ukončení procesu 

útlumu hornictví v roce 2040, pak na jeho realizaci bude ze státního rozpočtu uvolněno 

dalších asi 130 mld. Kč. Z této částky může být až 37,2 mld. Kč vynaloženo na úhradu 

nákladů sociálně-zdravotního zabezpečení horníků. 

Tabulka 1 Náklady na útlum hornictví za období 1992 – 2010 (tis. Kč) 

Technická 
Likvidace 

Mandatorní 
sociálně 

zdravotní 
náklady 

Výnosy z 
privatizace 

OP Životního 
prostředí 

Ekologická 
dotace 

Celkem 

43 329 616 30 374 838 1 950 000 76 688 2 313 500 78 044 642 

 

 

Graf 4 Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech (%) 

56% 

39% 

2% 0% 

3% 

Technická Likvidace Mandatorní sociálně zdravotní náklady 

Výnosy z privatizace OP Životního prostředí 

Ekologická dotace 
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5 ZÁVĚR 

Strategickým a hlavním cílem celého procesu útlumu hornické činnosti bylo 

ukončení těžby na nerentabilních lokalitách a v současné době se tento proces soustředí na 

zahlazování následků těžby a technickou likvidace starých důlních děl. Cílem je tedy 

uvedení krajiny do takového stavu, v jakém byla před zahájením těžby a vyřešení 

neuspokojivého stavu životního prostředí.  

Pro některé bylo negativní stránkou celého procesu, zavedení tzv. územně 

ekologických limitů těžby, které znemožňují otvírku nových lokalit a snižují životnost 

jednotlivých těžebních lokalit, kde se stále nacházejí velké zásoby uhlí. Diskuse o těchto 

těžebních limitech se vedou v podstatě od jejich zavedení a to zejména proto, že hnědé uhlí 

je v České republice nejvýznamnější energetickou surovinou a poskytuje tak státu jistou 

míru energetické soběstačnosti.  

  Celý proces útlumu uhelného hornictví je stejně jako v jiných zemím Evropy 

organizován a zabezpečován státem ve spolupráci s privátními těžebními společnostmi. 

Původní odhady konce procesu útlumu uhelného hornictví se nedařilo dodržet  

a docházelo tak k jeho prodlužování. Příčinou byla nejen velká finanční náročnost celého 

procesu, ale rovněž to, že MPO ČR nemělo z počátku jasnou koncepci restrukturalizace 

uhelného průmyslu a původní předpoklady se tak nutně ukázaly jako nereálné. Změna 

v přístupu nastala až po roce 1998, kdy se na celý proces začalo nahlížet jako na 

dlouhodobý a ze strany MPO ČR došlo ke stanovení, k zpřesňování  

a konkretizování jednotlivých postupů upravujících účast státního rozpočtu na realizaci 

útlumu hornictví. 

Dokončení celého procesu útlumu hornictví bude trvat ještě řadu desítek let a jeho 

konec je zatím odhadován v roce 2040 a na úhradu nákladů s ním souvisejících může být 

ze státního rozpočtu čerpáno nejméně dalších 130 mld. Kč.  

Vzhledem k současnému trendu omezování výdajů státního rozpočtu a realizaci 

řady úsporných opatření ze strany vlády České republiky, není možné vyloučit, že bude 

docházet i k omezení účasti státního rozpočtu na programu útlumu hornictví, což může 

způsobit prodloužení termínu jeho dokončení.  
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