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Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č in

nosti Nejvyššiho kontrolního úřadu na rok 2000 pod čts 

lem OO/Q-l. . Kontro lni akci říd il a kontro lní závěr vypraco
val člen NKÚ JUDr. Ji ří Drábek.

Cílem kontroly bylo prově ři t poskytování, čerpání a
už ití dotací ze státního rozpočtu ur č en ých uhelnému a
rudnému hornict ví. Kontrolovan ým obdobím byly roky
1998 až 2000 a v případě věcných souvislostí i předchozí
obdo bi.

Kontrolu provedly v době od ledna do června 2000
skupiny kon trol uj ících NKÚ z odbo ru dop ravy, průmys
lu a hospod á řství a z územních odborů střední Čechy,

severozápadní Čechy, severovýchodn í Čech}' a severní
Morava.

Kont rolova n ými osoba mi byly:

A. Ministerstvo průmyslu a obch odu (dále jen "MPa" );

B. příjemci dotace:

- Českomoravské dolv, a. s.. se sídlem v Kladně (dá le jen
" t MO--), -

- Palivový kombinát .Ústí, státní podnik, se sídlem v Ústí
n. L. (dále jen _PKU"),

- východo česk é uhelné doly, stá tní pod nik. se sí dle m
v Trutnově (dá le jen ..VUD"),

- OKD, a, s., se sídle m v Ostravě (dá le jen ..OKD"),
- Rudné doly Ptí bram, stá tní podnik (dále jen "RD").

.Námitl-.,.. proti kont rolním protokolům, poda né ČMD.

PKU a OKD, byly vypořádány vedo ucím i skupin kon tro
lujících. Odvolá ní proti rozhodnutí o námitkác h, podaná
ČMO a OKD, byla vypo ř ád ána usneseni mi senát u NKÚ.

Se n á t N K Ú (ve složení: JUDr. J iři Drábek 
předseda , JUDr. Jan Holeček, Ing. Jana Krejčová, Ing. Zde
nčk Smčlík a Ing . Ladis lav Zeman - č lenové) na svém
zasedání kona ném dne 18. září 2000

s c h v á I i I usnesen ím Č . 00104/5 1
ko n t ro I n I z á vč r v tomto znění:

I.

ÚnKI

Dotace na útlum uhel ného horn íctví je poskytována
uhe lným společnostem od roku 1993 na základě usnese
ni vlády České republiky ze dne 9. 12. 1992 Č . 691. k pro
gra mu restruktura lizace uhelného průmyslu. Tímto usne
sením byl schválen program restruktura lizace uhelné ho
průmyslu a v náva znosti na to progra m útlumu dolů a
lomů a zá sady účasti stát ního rozpočtu na rea lizaci toho
to programu . V dalších letech pak vláda dal šími usnese
ními konc epci útlum u uhelného hornictví doplňovala. roz
šiřovala nebo upřesňovala.

*) Pczn. redakce : Ta bulky uveden é z \· ydavalel sk. ~'ch dů vodů

\' pf iloze j sou sou část ! k.ontro lního závěru

Podle programu útlumu dolů a lomů schvá leného
usnesením vlády Č . 69 1 měl být útlu m I ~ lokalit ukončen
do roku 1996. V roce 1995 byl útlum rozšířen o dalších 22
lokali t a ukončení útl umu posunuto do konce roku 199 8.
U 20 z těchto loka lit byl v roce 1999 ter mí n ukončení pro
dloužen až za rok 2000. Další lokali ty se zahájc ním útlu
mu v roce 2000 a později byl y do programu útlum u dolů a
lomů s účastí státního rozpočtu zařazeny v letech 1998
a 1999. Podle současného předpokladu má v roce 2005
probí hat útl um u l ol- lokal it, tj . u stej ného počtu j ako při

zahájení útlumu v roce 1993 . Stá tní rozpočet se tak bude
i nadále podílet na fi na ncová ní út lumu nov ých lok ali t
i u nově vzniklých akciových společností.

Dotace na útl um rudného hornictví je poskytována
t ěžebn ým podnikům od roku 1990 na základě usnesení
vlády ČSFR ze dne 21 . 6. 1990 č. ~40, k řešen í rudného
hornictví a vyhlášení út lumového program u pro odvětví

rud ného hornictví kl. červenc i 1990. Útlumovým pro
gramem byl řešen útl um celého odvětv í rudného homic
tvi jako d ů sledek přehodnocení přístupu státu k využí
vání ložisek rud. Od roku 1997 byla probl ematika útlumu
rudn ého hornictv í spojena s problem atikou útlu mu uhel
néh o horn ictví .

Dotace je poskytová na na technickou likv idaci dolů,

zah lazování následků hornické č innosti a sociá lně-zdra

votní závazky spojené s likvidaci a s t ě žbou v mi nulost i
(nároky vzniklé do 31. 12. 1992). Technická likvidace sm ě 

řuje k uzav řen i a zabezpe č en í dolů. Za hlazování násled
ku hornické č i nnost i za hrnuje především obnovu kraj iny
a vypořádá ní škod způsobených těžbou . Sociál ně-zdra

votní náklady spojené s likvidací a s těžbou v minulost i
zahrnují zvláštní příspěvek horníkům uvolněným ze zdra
votních dů vodů . náh rady za ztrátu výdělku a deputá ty
důchodců. Stcjná pravid la jako pro uhelné pla tí pro rud
né doly.

MPO poskytlo od roku 1993 uh el ným společnostem

v souvislosti s útl umem dotace v cel kové v ýší cca 23 998
mil. Kč a da lších cca 6 589 mil. Kč vynaložily uhelné spo
lečnosti z vlastních zdrojů, j ak ukazuje tabulka Č . 1 (viz
příloha na str. 231).

MPa poskytlo od roku 1990 na útlum rud ného hor
nictví dotace v celkové výši cca 1 810 mi l. Kč a dalších
cca 310 míl. Kč poskyt ly t ěžební podnik-yz vlastníc h zdro
jů.jak ukazuje tabu lka Č. 2 (ví z příloha na str . 231).

Systém pro poskytov áni, čerpání a už ití dotací ze stát
ního rozpočtu na útlum uhel ného a rud ného hornictví
stanoví především směrnice Ministerstva fin ancí čj . 193/
/56285/96 z 9.9. 1996 pro poskytov án í dotací ze stá tní
ho rozpočtu na fina ncování útlu mu uhe lného, rudného a
uranového hornictvi a dále vydáva né pokyny MPO pro
př ípravu, schvalování, reali zací a kontrolu technických
projektů Iil...vidace a pro čerpání a kontrolu dotací na útlu m
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uhelný ch a rudných dolu. K dodržování těchto norem
jsou příjemcidotace smluvně zavazováni .

Uhelným společnostem j e dále poskytována dotace
k nápravě škod na životním prostředí zp ůsobených do
býváním výhradn ích ložisek (dále jen "ekologická dota
ce"). Zdrojem pro t)10 dotace jsou roční úhrady z vydo
bytýc h nerostů . odváděné příslu šným obvodním báň

ským ú řad ů m podle ustanoveni § 32a zákona č . 44/1988
Sb. , o ochraně a využiti nerostn ébo bohatství (horní zá
kon). ve znění pozd ěj ších předpisů. Výše ekologických
dotaci poskytnutých MPO uhelným společnostemv le
tech 199-1 až 1999je uvedena v tabulce Č . 3 (viz příloha na
str. 231).

Obdobně jako v případě dotací na útlum vydává MPO
každoročně pokyny pro čerpání finančních prostředků

odváděn ých do státního rozpočtu pod le § 32a horního
zákona. kterými je sta noven především účel použití těch
to prostředků a základní podmínky' pro jej ich poskytnutí.

D.

Syst ém posk)10yání dotací

A, Dotace na útlum uhelného prťim)'slu

1. Plněni cílů stanov..enýchv programu restrukturaliza
ce uhelného prumJslu

Realizací programu restrukturalizace schválen ého
vládou usnesením č . 69 1 měl)' být v letech 1993 až 1996
vytvořeny podmínky' pro vznik zdravých soukromých
konkurence- schopn ých uhelných společnosti. Tyto spo
lečnost i měly být schopny vy ře šit bez pomoci státniho
rozpočtu nynější i budoucí důsledky hornických pr a
cl postupným vytvá řením povinn é finanční rezervy ve
smyslu horního zákona. K tomu byl uvedeným usnese
ním vlády přijat program út lumu , podle kterého měly

být do roku 1996 s účastí stá tního rozpočt u utlumeny
u nově založ enýc h společností ztrátové do ly a lomy.
resp. u ncpcrspcktivních státních podnikůměl proběh

nout úplný útl um .

a) Předpokládaný termín ukončení restrukturalizace
uhelného průmyslunebyl dodržen, pro~ram útlumu
dolů a lomů byl rozšířO\-'án a účast státního rozpočtu

byla postupně prodloužena až za horizont roku 2005,

MPO pro n árokov áni účasti státního rozpočtu na
útlumu dolů a lomů ncmá jasnou a reá lnou koncepci re
strukturalizace uhe lného průmyslu. Předpoklad, že re
strukturalizace bude ukončena , . roce 1996. nebyl napl
něn. Teprve v roce 1998 změni lo MPO koncepci s tím. žc
restrukturalizace bude dlouhodobý proces . kte rý vyža
duje stano vení podmínek pro del ší časový horizont. Nov ý
závazn ý termín předpokládaného ukončení rest ruktu
rali zace s účastí státního rozpočtu stanoven nebyl. Usne
sením vlády ze dne 8. 9. 1999 Č , 912 byl stanoven postup

útlumu a likv idace dolů uhelného a rudného průmyslu

od roku 2000.

b) Dosud nebyla dořešenamajetková účast st átu v čin

ných uhelných akciových společnostech.

Program restrukturalizace předpokládal vytvořen!

osmi uhe lných akciových společností . Ve skutečnosti

zůsta ly po privatizaci státních podniků pro těžbu černé

ho uhlí OKD a tMO a pro těžbu hnědého uhlí Mostecká
uhelná společnost . a. s.• Most . Sokolovská uhe lná, a . s.•
Vřesová a Severočeské do b ', a. s., Chomutov. Majetková
účast státu ve v ýši kolem 50 % přetrv ává u třech společ

ností. a to u OKD . Severočeských do lu. a. s.. Chomutov
a u Sokolovské uhe lné, a. s., Vřesová . Majetkov ým pro
pojením obou společností pro těžbu černého uhlí bylo
v této oblasti značně omezeno předpokládané konkurenč

ní prostředí.

Majetková účast státu má být řešena další res truktu
ralizaci společností s účastí státního rozpočtu.

c) Některé úpravy t riního prostředí pro usnadněnípo
zíce nov ě vzniklj'ch uhelných akciových společností

na trhu předpokládanép rogramem restrukturalíza
ce byly provedeny v men ším rozsahu nebo neb)'ly pro
\-'eden~' v ů bec,

Ochrana před dumpingovými dovozy z Polska a u
krajiny nebyla zabezpečena v předpokládaném rozsahu .
V programu restrukturalizace byl doporučen pouze do
voz z Polska ve v ýš í 0,7 mil. tun černého uhlí . V letech
1995 až 1997 činil dovoz černého uhli , . průměru 2.7 mil .
tun ročně. Teprve počínaje rokem 1998 byla dovo zní li
cence snižována až na 1,2 mil. tun pro rok 1999.

Předpokládané vytvoření státní hmotné rezervy čer

ného uhli jako podpůrného opatření ke zmenšení sezón
ních dovozů a vyrovnání č asov ý ch disproporci nebylo
realizov áno.

2, Účast státního rozpočtu na realizaci programu re
strukturalizace uhelného průmyslu

Pod le Zásad účasti státního rozpočtu na realizaci
programu restrukturalizace v letech 1993 až 1996 schv á
len ých vládou usnesením ze dne 9.12. 1992 Č . 6 9 1měl

státní rozpočet hradit nebo se spo l uúča s t n i t

- na nákladech útlumu dolů a lomů uveden ých v příloze

usnesení.
- počínaje rokem 1993 na obligatorních sociálně-zdra

votních závazcích a deputátech důchodců vzniklých
do 3L 12, 1992,

- na úhradě likv idace důlních a ekologický ch škod vznik
lých v minulosti hlubinn ým způsobem dobý...-aní.

a) Zásadam i účasti státního rozpočtu na realizaci pro
gramu restruktur alizace uhelného průmyslu nebyly
stanoveny jasné a průhledné finanční \-'Ztahy mezi stát
ním rozpočtem a spclečncstm í prováděj ícími útl um,
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Dotace ze státního rozpočtu na útlum uhel ného hor
nictví zahrnuje úhrad u nákladů vzniklých realizací pro
gramu útlumu dolů a lomů a úhrad u socíaln ě -zdravot

nich závazk ů vzniklých do 31. 12. 1992. Soci á lně-zdravot

ni nák lady nemaj i s útlumem v ěcnou souvis lost a spo
lečnosti by je musely vyplácet, i kdyby útlum nebyl zahá
jen. Sociálně-zdravotní závazky j sou nérokové ze zákona
a musí b ýt hrazeny přednostně.

Uvede né nák lady v důsledku každoroční valorizace
(v průměru 10 % ) neustál e rostou. Jej ich podíl na nákla
dech na útlum hrazen ých z dotace ze stá tního rozpočtu

vzrostl ze ..JO% v roce 1993 na 58 % ,. roce 2000. Při po
klesu objemu dotace o cca 3 % v roce 2000 proti roku
1993 to vede u p ř íjemc ů dotace k nedost atku finančních

prostředků na vlastní tech nickou strá nku útlumu a vy
volává další zpožďováni v plnění programu útlumu dolů

a lomů.

Fina ncování sociáln ě -zdravotních nákladů bylo v ka
pitole 322 - Min isterstvo průmyslu a obchodu od ostat
nich nákladů odděleno v roce 1998, avšak v roce 1999
bylo znovu spojeno s vlastní technickou likvidací. Vláda
schválila usnesenim ze dne 8.9. 1999 Č . 913 , k postupu
vypořádání ze zákona vypl ývajících obligatorn ich soci
áln ě -zdravornlch závazk ů vůči pracovnikům uheln ého,
rudného a uranového hornictví od roku 2000, oddělené
financová ni nákladu na útlum uhelného hornictví, týka
j ící se sociáln ě -zd ra votních nákladů neso uvisejicích
s útlumem a vznik lých do 31. 12. 1992. Předm ě tn é oddč

lení nákladu je pouze formá lní , neboť obě položky zůsta

ly v rámci kapitoly 322 - Mini sterstvo průmyslu a obcho
du pod jedním dotačním titulem. Při tom MPO není pro
oblast sociáln ě-zdravotních nákladů dosta tečně perso
nál ně a odborně vybaveno.

Podle zásad státní účasti na realizaci prog ra mu re
struktura lizace měly b ýt z dotace na útlum hra zeny i důl 

ní a ekologické škody vzniklé v minulosti. Vymezení těch

to škod však neby lo provedeno . MPO je za hrnulo do
nákladů na zahlazováni nás ledku horn ické činnosti bez
rozlišeni, zda vzn íkly do 31. 12. 1992, nebo později. U za
hlazování následků horni cké činnosti navíc nestanovilo
rozsah nezbytné rekultivace pozemků s tím, že konečnou

úpravu ponechá na budoucím uživateli.

MPO v období od I. 7. 1997 do 31. 12. 1999 nepo
skytova lo dotaci na program útlum u dolu a lomů hn ě 

doubcln ýrn akciovým společnostem. Důvodem byl po
dle MPO nedostatek finačních prostředk ů vyčleněn ých

stát ním rozpočtem na tyto účely a dobrá fi nanční situace
tčchto společností. Na druhé straně do tohoto programu
zařazovalo i přes zpožďování útlumu další loka lity. Pod
mínk y byly měněny i v případě úhrad sociál ně-zdravot

nic h nákladů z dotace na útlum.

b) Do programu út lumu dolů a lomů by l)' zařazovány
nové lokality nad p ůvodně sch'\'álenj' rozsah, aniž by
b)'I)' zabezpečeny zdroje fin ancování,

Schválený program útlumu dolů a lomů byl rozšířen
v roce 1995 o 22 nových lokalit a v letec h 1998 a 1999

o da lších šest lokalit , u nichž je předpokládáno zahájení
útlumu v roce 2000. Jak vypl ýv á z tabulky č . 1 obje m
do tace na útlu m měl klesaj ící tendenci . To vede k nedo 
sta tku fina nčních prostředku na útlum a prodlužování
stanove ných t ermínů ukončení útl umu v jednotlivých
lokalitách ,

Např. z 36 loka lit za řazených do programu útlumu
dolů a lomů nebyl termín ukončení do konce roku 1998
dodr žen u 20 lokalit. Ukončení útlu mu u těch to lokalit je
pod le současného stavu předpokládáno po roce 2002 ,
kromě dvou loka lit , u nichž je předpokládáno ukončení

útlumu v roce 2000 .

Tent o stav se negativně promítá do ce lkové hospo
dá rnosti rea lizace program u útlumu dolů a lomů. Dotace
j e převá ž n ě čerpána na udržován í stávající ho stavu na
místo technické likvidace.

Např. u dolu Odra v OKD, kde bylo ukončení útl umu
prodlouženo z roku 1996 na rok 2002, činily v letech 1998
a 1999 tzv. trval é nákl ady (osobní náklady, energie.
ostatní služby a pod .) cca 603 mil. Kč. To p ředstavovalo

v roce 1998 cca 77% podíl na nákladech tec hnické likvi
dace a v roce 1999 ji ž cca 9~% podíl.

c) V pnpadě socíá lně-zdravotnicb nákladu vzniklých do
Jl. 12, 1992 ne bylo konkrétně stanoveno, které ná
rok)' budou z dotace ze stá tního rozpočtu hrazen)'. Pod
mfnky pro jejich úhrad)" b)'ly často měněn)".

Do roku 1997 nebyly vládou specí fíkovány předpi

sy, podle kterých bud e stá tní rozpočet hradit sociálně

-zd ravomí závazky vzniklé do 31. 12. 1992. Anal ýzu těch

to nároků s návrhem zásad trvalé účasti státního rozpo 
č tu na jejich úhradě mělo MPO zpracova t podle usnesení
vlády z ..J, 10. 1995 Č , 558, o dopl n ěn i koncepce útlumu
uhel ného horn ictví v České repub lice , do 3 1. 3. 1996.

Na základě materiálu. který MPO zpracovalo až v roce
1997, vláda s platností do 31 , 12" 1998 usnesením z 2, 7.
1997 č . 40 I věcně vymezila sociálně-zdravotní ná roky.
které státní rozpočet hradí v rámci dotac e na útlum, na

- zvláš tní příspěvek horníkům uvolně ným ze zdravotních
důvodů na základě zákona Č . 98/198 7 Sb., o zvlá štním
příspěvku horníkům, ve zn čru zékona č . 160/1989 Sb.,

- náhrady za ztrátu v ýdělku podle us ta novení § 195 zá
kona Č . 65/1965 Sb., zákoník práce . ve znění pozdějších

předpisů,

- deputáty důchodců, kterým tento nárok vznikl do 16. I.
1992 (předtimdo 31. 12. 1992).

Jejich úhrady sou časn ě omezila na utlumované teka
lity stá tníc h podniků a dvou vyj menovan ých akciových
společností .

Uvedené věcn é vymezení úhrad sociálně-zdravotních

závazků vzniklých do 3 1. 12. 1992 bylo usnesením vlád)'
České rep ubliky ze dne 9. prosi nce 1998 e.8 1..J prodlou
ženo i na rok 1999. Omezení na utl umované lokality a
vyjmenovan é společnosti však bylo zrušeno a z účasti

na úhradě těchto nákladů byly vylou čeny jen hnědou-
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he lné akciové společnosti. V roce 2000 pak bylo věcné

vy mezení úhrad rozš ířeno o da lší ustanoveni zákoníku
práce (§ 193. § 19~ , § 196 , § 197, § 198), v č etn ě repartič 

ního ustanovení § 205c . a v případě deputátů o dc pu tá
ty uvolněných zaměstnanců. Současně bylo umožněno

hradit tyto ná klady i hn ědouhelným společnostem .

MPO však uveden áome ze ní úhrad sociá lně zdravot
n ích nároků v n ěkterých případech nezabezpečilo. V ob
dobi od 1. 7. 1997 do 3 1. 12. 1998 posky tlo na úhra du
sociálně-zdravot ních závazků vzniklých do 31 . 12. 1992
u č i nných dolů OKD a tMD dotaci na útlum v celkové
vý š í cca 990 m il. Kč, V tomto ob dobí poskytlo dot ac i
v ce lkové výši cca 2-1. mi l. Kč i Z ápadočesk ým uhe lným
dol um. a. s.. Zbůch . Č eským lupkovým a uheln ým závo
dům, a . s., Nové Strašec í a Ene rgi i, a, s.. Kladno , které
byly z úhrad vyloučeny (vláda vz a la tyto úhrady na v č

domi až v usnesení zc dnc 9. 12. 1998 Č . 8 1 ~ , o plnění

útlumových programů v odvětví uhelného a ru dného
hornictví a návrh dalšího postupu po roee 1998).

MPO v roce 1998 umožnilo OKD a ČMO použít pro
středk-y dotace na útlum k úhradám ná hr ad i podle j inýc h
ustanovení záko níku práce než pod le § 195 ve v ýš í ko 
le m I mi l. Kč (u j ed né společnosti nebylo možno ples
nou výší těchto úh rad vy č íslit). V letech 1998 a 1999
umožnilo hra dit dcputátní příspěvky zaměstnancům uvol
n č ným z kvalifikovaných zdravot ních důvodů . kte ř í však
ne poblral í důchod , Např . u OKD činily ty to úhrady cca
20 mil. Kč,

B. Dotace na útlum mdného průmyslu

V plnění schváleného časového ha rmonog ramu útlu
mu jednotl ivých lokalit by ly zjišt ěny obdobné nedostat
ky jako v případě uhelného průmyslu . V rocc 199 1 byl
za hájen útlum 17 loka lit. V roce 1993 byl útl um roz š í řen

o další tři loka lity z důvodu útlumu t ě ž by nebilančních

ložisek flu oritu . Technický útl um by l s dvouletým zpož
dčnim II šesti loka li t ukončen v roce 1999. V současnosti

má až do konce roku 20 15 probíhat zahlazováni následků
hornické činnosti. Předpokládané náklady na útlum v le
tech 2000 až 2005, včetn ě sociálně-zdravotních nákladů

vzniklých do 3 1. 12. 1992 , činí cca I 000 mil Kč.

Pro úhrady sociálně-zdravotn ích závazkůvzniklých
do 3 1, 12 , 1992 platily pro rudné doly stejná pravidla jako
pro uhelné do ly. Podlc nich nebylo v letech 1998 až 1999
mož no z dotace hradit jiné ná roky než podle § 195 a ná
vazn ého ustanovení § 205c zákoníku pr áce . Nebyla při

to m zohledněna skute čnost . že ru dné doly mají omeze né
příjmy (od roku 199-1. byla ve všech dolech ukončena těž

ba), a tím i zd roje k úhradě těchto obligatorn ích nároků .

RD tak z dotace na útlum uhradily např. v rocc 1998 i jiné
nároky v celko vé zjištěné v ýši cca 0,6 mil. Kč.

C. Ekologická dotace

Neníjasněspecíflkov án účel použítí prostředkůekclo
gíck édolace.

Poky ny pro č erpan í finančních prostředků odv ádě 

ných do státního rozpočtu podle § 32a horního záko na.

vydáva n ých každoročně MPO, j e už iti ekologické dota
ce účelově určeno k n ápravě škod na ž ivotn ím prostředí

způsobených dobýv án ím vý hradních ložisck. Neni při

tom řešena problematika ut lumovaných lokalit. Eko logic
ká dotace tak v řadě případů tvoří doplňkový zdroj uhel
ným organizacím k zahlazovaní následků horn ické čin

nosti v souvislosti s útlumem. Např. PKÚ použil eko lo
g ickou dotaci k sanaci zbytkové jámy Lomu Chabařovi
ce, VUD k sanaci a rekultivaci hořícího odvalu Dolu Ka
tetina v Radvanicích.

Ekologicko u dot ací je prostřednictvím MPO řešena

i p roblematika starých důl nich děl , kte rá podle horního
záko na spadá do kompete nce Ministerstva životního pro
středi . Staré důln í dít oje podle § 35 odst. 1 horn ího zá ko
na" důlní dí/o v podzemí. které Je opuštěno a jehot pú
vodil i provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje
nebo nen i znám ". Podle § 35 od st. oJ tohoto zá kona, ve
znění zákona Č, 5~ 1/ 1991 Sb., má zajišťování nebo likvi
daci starých důln ích děl v nezbytně nutném rozsahu za
bezpeči t Ministerstvo ž ivot ního prostředí.

MPO po projednání s Ministerstvem financí a Minis
terstvcm životního prostřed í uvolnilo v roce 1999 na úhra
du starých důlních děl ekologickou dotací např, čMO ve
výšl 6 mi l. Kč a OKD ve výši 51 mi l. Kč.

m.

Někter á zjišlění u příjemců dotací

I. Sp rávnost čerpání dotace na útlum uh elného a rudné
ho bomícrvt

OKD, tMD a RD v Ictcch 1998 a 1999 nesprávně

uhradily z dotace nebo zahrnuly do nároků na do taci
úhrad)' ně kterých sociálně-zdravot ních nákladů podle
jiných ustanoven í ne ž pod le § 195 a n évazného usta no
ve ní § 205c od st . 2 zá ko ní ku pr áce , Celkov á výše ne
správnýc h úhrad ve zjiš tě ný ch případech činila cca 10

mil. Kč,

OKD za hrnuly do nároku na dotaci úh radu faktu r
v cel kov é výš i cca 8 mil. Kč, kte ré by ly vystaveny na
základě neprůkazn ých dokladů.

Po d le ustanovení § 1 odst 2 nařízení vlády Č . 263 1
11994 Sb., o úpravě ná hrady za ztrátu na výdělku po skon
čení pracovní neschopnosti vz niklé pracovním úrazem
nebo ne moci z povol á ní , se průměrn ý čist)', výdělek po

dlc odst. I zvyšuje jen do částky 10 830 Kč. RD sta novily
v jednom případě průměrný výdělek v roce 199~ ve výši
13 5-1.0 Kč . Vzhledem ke každoročním valorizacím tak
bylo v období od roku 1995 do dubna 2000 nesprávně

uhrazeno 0 ,2 mil. Kč.

Nesprávn ě za hrnu té ná klady nepřevýš i ly v j ednotli
v ých případech u pňstušných spole čnosti výši pou ží
tých vlastních zdrojů, a ne lze je tak kvalifikovat jako ne 
oprávněné čerpání prostředků stá tního rozpočtu ,
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2. Hospodárnosti" použití prostředkůdotace na útlum

a) PK Ú v roce 1995 vyzval k provádě ní rekultivace
jedinou firmu, s kte rou uzavřel 15. 12. 1995 smlouvu
na ..zaj ištěn i komplexní revita li zace krajiny, která
byla zdevastová na těžební čínností státního podni
ku Palivový kombinát Ústí a jeho právních předchůd

ců". S touto firmou pak PKÚ uzavíral v da lších letech
nové smlouvy nebo dodatky k nim, Nap ř . v letech
1998 až 1999 to bylo ~5 smluv v celkov ém objemu
cca 166 mil. Kč.

Naplnéni smluv p řitom PK Ú zcela ponechal na zho
toviteli, který tak rozhodovalo tom , jak dlouho a jakým
způsobem bude rekultivace prováděna. Rekultivace byly
prováděny bez schválených plánů rekultivací ve smyslu
zákona Č . 33.l-/l 992 Sb., o ochraně zemědělského půdní

ho fondu , ve znění pozdějších předpisů , nebo byly schva
íov ány až dodatečně na základě ji ž provedených prací .
Zhotovitel přitom upřednostňoval desetkrát dra žší les
nické rekultivace před zemědě lskými. Plochy po země

dělské rekultivaci PKÚ vr átil původnímu správci , zatím
co ploch)' o rozloze cca 500 ha po ncp tánovaných lesníc
kých rekultivacích si ponecha l. Ty jsou využívány k mys
livecké č ínnos t i . Souhlas s výkonem práva myslivosti
pro myslivecké sdružení vydal PKÚ bezúplatně.

Kromě toho PKÚ uzavřel v letech 1998 a 1999 s další
firmou celkem l .l- smluv na rekultivace v celkové výši cca
~9 mil Kč . Na přcdm ětn é rekultivace neby lo uskutečně

no výb ě rov é řízení s od ůvodn ěn ím , že je hradil z vla st
ních prostředků (v letech 1993 a ž 1999 přitom hradi l
60 % útlumov ých prací z dotace).

b) VUD reali zuji akcí ..Sanace a rekultivace hořícího od
valu Dolu Kateřína''. Akce má být podle smlouvy z roku
1995 ukončena do 3 1. 12. 200 1. Realizace akce nebyla
dostatečně připravena, což se promítlo i do ceny dila.
Smluvní cena cca 658 míl. Kč vych ázela Z nab idkové
studíc vypracovan édodavatelem. Stanovena byla v úrov
ni cen roku 199~ a vycházela z tady odborných odha
dů nepodložených podrobnějšími projekty ani výsled
ky geologick ých. geodetic k ých, tepelných, ekologie
kých, výzkumných a vodohospod ářsk ý ch prací. Ko
nečná cena měla být dohodnuta dodatkem ke smlouvě

podle rozpočtu, který bud e součástí projektové doku
mentace. Původn í smlouva ji ž byla upravena 16 do
dárky a od zahájení prací do 31. 12. 1999 bylo z dotace
na útlum ji ž vynaloženo cca 872 míl. Kč. Přitom bylo
dosud sanováno jen cca .l-O % odvalu.

lY.

V)'hodnocení

Kontrolní akcí bylo prov ěřov á no poskytov áni, čer

pání a užití dotací ze státního rozpočtu urěenýcb uhel
nému a rudnému born íctvt včetně re ali zace pro gra mu
rest ru ktu ralizace tohoto odvětví,

Kontrolní akce navázala na akci č, 96/02 (ko ntrolní
závěr publikován ve Věstníku NKú ročník IV č á stka 4),
V užití dot ací došlo k podstatnému zlepšen í. Kladně se
zde proje~'i1y průběžné kontrol)' čerpání dotace v pří

slušných letech, které od roku 1997 zabezpečuje odbor
kont roly MPQ.

Zásadní nedostatky s dopadem na hospodárnost
čerpánídotace na útlum byly zjišt ěny v plnění stancve
ných cílů programu restrukturalizace předevš ím uhel
ného průmysfu a v účasti státního rozpočtuna jeho re a
lizaci.

Restrukturalizace uhelného a rudného průmyslu

neprobíhala podle reálně stanoven ékoncepce nebo piá
nu útlumu s přesným vymezením státní účastí. Termín
ukončeni restrukturalizace rok 1996 nebyl dodržen,
dodržen nebyl ani další termín rok 1998. Teprve od roku
1998 byla restrukturalizace uhelného a rudného prů

myslu pojata jako dlouhodobj' proces, Termín ukončení

a výše účastí státního rozpočtu však nejsou stanoveny,
Současné po žadavky uhelných společností na státn í
rozpočet narůstají. Tyto požadavky na léta 2000 až 2005
ve "ý ši cc a 24 000 mil. Kč překračuj í státní prostředky
vložen édo restrukturalizace od jejího počátku ~. roce
1993 do roku 1999 o 2 000 mil. Kč.

Na počátku restrukturalizace neb)'ly vymezeny důl

ní a ekolog ické škod)', na jejichž úhraděse bude podílet
státní rozpočet. T)·to peležky se staly součástí zahlazo
vání následků hornické činnosti. Pedminky účastí stát
ního rozpočtuna restrukturalizaci se měnily s krátko
dobou p latností jednoho roku až t ři let.

Dosud nebyla ukončena prwatízace nově založených
uh eln ých akciových společností. Ve vět šin ě z nich pře

t rv ává majetková účast státu. St át nepřenecbal těmto

akciovým společnostemodpovědnost za nově ut lumova
né lok alit)· a předpokládá útlum \"C značném rozsahu
spcluňnauccvat i po roce 2000.

Není vyřešeno ňnancováni akcí scuvisejieích s útlu
mem příslušnj'ch lokalit. Při ~' zásadě nezměněných fi
nančních zdrojích jsou do programu útlumu dohl a lomů
za řazovény nad pů\'odní rozsah nové lokality, Předpoklá
dané ukončení útlumu lokalit je tak neustále posouvána,
v současné době u většiny lokalit za horizont roku 2000.
Dotace na útlum je v řadě případů čerpána pouze na udr
žO\:ání stávajícího stavu namísto technické likvidace. Ten
to stav se zásadním způsobem negatbn ě promítá do hos
podárnosti čerpáníprostředkůdotace na útlum.

Nedostatek prostředků na vlastní techn ick ýútlum
l')"\" olád také povinnost úhrad soci álně-zdravotníchzá
vazk ě vzniklých v minulosti . kt eré jsou rovněž h razen y
z dotace na útlum. ačkoliv s ním věcně nesouvisejí. Z d ů

vedu va lorizací každoročně rostoucí sociálně zdravotn í
zá '\'8zky a jejich p řednostní úhrada se při nedostate ě

ných zd rojích promít ly do zpožďování I)rog r amu út lu
mu dolů a lomu. Pod íl nákladů na sociálně-zdrnotní zá
vaeky na nákladech útlum u j iž předst:nuje cca 58 % .
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I kdJž V roce 2000 b,."ly prostředkJ na sociálně-zdra

vetni zánzk): a vlastni útlumo\:ý program fonnálněod
dělenJ.zůstal)' oba tituly y kapitole 322 - Minísterstvc
průmyslu a obchodu. PřitomMPO ne ní na správu soci
álně-zdravotních závazků na rozdíl např. od Minister
stva práce a sociálních věcí dostatečněodborněvyba
veno.

Není jasně spectňkován účel použití prostředků

ekologické dotace. Ekologická dotace tak tvoří přede

vším doplňkovýzdroj k zahlazování následkůhornické
činnosti a jejím prostřednictvímje MPO nesprávněře

šena i problematika starých důlních děl. která podle
horního zákona spadá do kompetence Ministerstu ži
vomfho prostředí.

Příloha :

čTabulka Č. 1 - ereéní finančních prostředků na útlum uhetuveh dolů (v mil. Kč)

Dotace ze stá tního roznočtu

Rok technická zahlazováni násl. sociáln ě zdravotní úhr nem Vlastní zdroje
likvidace hornick éčinnosti zavazkv

1993 I 119 537 I 109 2766 580
1994 1 347 840 1 158 3345 441
[995 I 173 784 1 330 3287 838
[996 [ 291 878 1 423 3591 975
1997 652 713 1 363 2727 I 460
1998 640 861 [ 404 2 905 1 189
[999 504 702 1 476 2 682 1106
2(001) 527 602 II 1565 2695 "
Celke m I 7 253 1 5917 1 10 828 1 23 998 1 6589
I) Předpoklad , 2) Udej nerudosud znam.

d . hd ľ" I- " b" "flTblka-2Ča u c, - ernam mancmc I erostre u na úl um ru DW ou v mu. Č

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Dotace ze stát. rozn. 67 192 [75 205 211 235
Vlastní zdroje 2 4 31 20 30

Tblk -2 k-a u a c. -no. raco,,-anl
Rok 199. 1997 [99. 1999 2000 Celkem
Dotace ze stáL rolp. 160 135 125 107 198 I 1 810
Vlastní zdroie 44 87 6 [ 31 .. 310
I) Předpoklad. 2) Udej nem dosud znam.

Tabulka Č. 3 - [kolo~ické dotace oskvtnurě ubejnvm s lečnostem (v mil. Kč)

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Celkem
véše dotace 203 185 230 220 189 204 123 [


