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2 ÚVOD 

2.1 Cíle zpracování 

Pro potřeby implementace Návrhu - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (dále jen 

„nařízení), kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci - 2020/0006 (COD) a pro potřeby 

implementace navrhovaného souvisejícího Mechanismu pro spravedlivou transformaci tzv. uhelných 

regionů (MST) bude na vládní úrovni vypracováván Územní plán spravedlivé transformace, v němž se 

nastíní proces transformace do roku 2030 v souladu s vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 

klimatu a transformací na klimaticky neutrální ekonomiku, a poté určí nejvíce postižená území, která 

by měla být podporována, tj. také Ústecký kraj. 

Územní plán spravedlivé transformace obsahuje tyto prvky: 

1. popis procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku, včetně harmonogramu 

klíčových etap transformace;  

2. odůvodnění, proč byla tato území určena za nejvíce postižená procesem transformace;  

3. posouzení výzev spojených s transformací, se kterými se nejvíce postižená území 

potýkají, včetně sociálního, hospodářského a environmentálního dopadu transformace 

na klimaticky neutrální ekonomiku, s uvedením možného počtu dotčených pracovních 

míst a ztrát pracovních míst, rozvojových potřeb a cílů, které mají být splněny do roku 

2030, v souvislosti s transformací nebo ukončením činností s vysokými emisemi 

skleníkových plynů na těchto územích;  

4. popis očekávaného přínosu podpory z FST pro řešení sociálních, hospodářských a 

environmentálních dopadů transformace na klimaticky neutrální ekonomiku; 

5. posouzení soudržnosti s ostatními národními, regionálními nebo územními strategiemi a 

plány; 

6. popis řídicích mechanismů sestávajících z ujednání o partnerství, plánovaných opatření 

pro sledování a hodnocení a odpovědných orgánů; 

7. popis typu plánovaných operací a jejich očekávaný přínos ke zmírnění dopadu této 

transformace (čl. 4 odst. 2 Nařízení):  

a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, 

které vedou k hospodářské diverzifikaci a přeměně; 
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b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím 

podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb; 

c) investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií; 

d) investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 

energii, do snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z 

obnovitelných zdrojů; 

e) investice do digitalizace a digitálního propojení; 

f) investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro 

nové využití; 

g) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku 

odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a 

recyklací; 

h) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků; 

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání; 

j) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání; 

k) technická pomoc; 

l) investice do udržitelné místní mobility včetně dekarbonizace sektoru místní 

dopravy. 

8. pokud jsou podporovány produktivní investice do jiných než malých a středních podniků, 

vyčerpávající seznam těchto operací a podniků a odůvodnění nezbytnosti této podpory 

prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že očekávané ztráty pracovních míst 

by překročily očekávaný počet pracovních míst vytvořených bez investic; 

9. pokud jsou podporovány investice k dosažení snížení emisí skleníkových plynů z činností 

uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající seznam operací, které mají být 

podpořeny, a odůvodnění, že přispějí k transformaci na klimaticky neutrální ekonomiku a 

povedou k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů výrazně pod hodnotu 

příslušných referenčních hodnot zavedených pro přidělování bezplatných povolenek 

podle směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k ochraně významného počtu pracovních 

míst; (Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 20 MW (s výjimkou 

zařízení pro spalování nebezpečných nebo komunálních odpadů). Rafinerie minerálních 

olejů. Koksovací pece. Výroba a zpracování kovů. Zařízení na pražení nebo slinování 

kovové rudy (včetně sirníkové rudy). Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z 

prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t 



 

6 

 

za hodinu. Zpracování nerostů. Zařízení na výrobu cementového slinku v rotačních pecích 

o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o 

výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 

t denně. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 

t denně. Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových 

tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní 

kapacitě větší než 75 t denně, nebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky 

větší než 300 kg/m3. Průmyslové závody na výrobu: a) buničiny ze dřeva nebo jiných 

vláknitých materiálů b) papíru a lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 t denně.). 
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2.2 Metodika zpracování 

Tato analýza slouží jako podkladový materiál pro tvorbu územního plánu spravedlivé transformace 

(ÚPST) a obsahuje potřebné vstupní informace sloužící k zaměření ÚPST a odůvodnění jeho 

navrhovaných intervencí. Současně popisuje specifičnost postavení Ústeckého kraje vzhledem k jeho 

vazbě na těžbu hnědého uhlí a jeho energetické zpracování. Analýza identifikuje faktory a oblasti 

v ekonomice Ústeckého kraje, které těžba uhlí a jeho energetické využívání v kraji ovlivňuje. Data 

byla vybrána taková, která mají ke zkoumané oblasti těžby a využívání hnědého uhlí v ÚK největší 

vazbu a vliv a jsou oproti jiným krajům specifická. 

Každá kapitola obsahuje analýzu dostupných dat, jejich interpretaci a závěrečné shrnutí. Tato shrnutí 

jsou potom obsažená v kapitole 5 Souhrn popisné části. 

Analýza je složená ze tří částí (etap): 

 Aktuální stav ekonomiky Ústeckého kraje 

 Analýza dopadů útlumu těžby uhlí a výroby el. energie z uhlí v ÚK  

 Návrh typových opatření, strategických témat / projektů 

Při zpracování analýzy byly mj. využité níže uvedené hlavní zdroje dat: 

• Data z ČSÚ 

• Energetická koncepce ÚK 

• Přímé šetření mezi firmami (uhelné elektrárny, těžební společnosti, jejich dodavatelé a další 

firmy navázané na uhelný a energetický průmysl) a institucemi (ÚP, odbory, HK, SP) 

• Dokumenty RE:START 

• RIS S3 

• Plán rozvoje ÚK 

• Strategie udržitelného rozvoje ÚK 

• PKÚ – Koncepční dokumenty rozvoje území po těžbě  

• MMR – žadatelé do OPPIK, OPŽP  
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3 POSTAVENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE Z POHLEDU HOSPODÁŘSTVÍ A 

PRŮMYSLU  

Kapitola je rozčleněná na analýzu hospodářství ÚK z různých pohledů. Vedle obecné charakteristiky 

kraje se konkrétně dotýká jednotlivých témat, která jsou analyticky zkoumána a stanovuje se k nim 

interpretace jejich vazby na tvorbu ÚPST. Vzhledem k době zpracování (1. pol. roku 2020) jsou 

dostupná data vztažená k období roku 2019, některá agregovaná celoroční data však za rok 2019 

ještě nebyla dostupná, proto jsou v některých případech uváděna data za rok 2018.  

3.1 Ekonomická charakteristika Ústeckého kraje 

Pro základní popis ekonomické charakteristiky Ústeckého kraje byly vybrány ukazatele popisující 

hrubý domácí produkt, průměrnou mzdu a strukturu ekonomických subjektů. 

3.1.1 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP) na regionální úrovni představuje základní ukazatel produkčního výkonu 

ekonomiky Ústeckého kraje. Z tabulky je patrné, že HDP Ústeckého kraje v přepočtu na obyvatele je 

stále pod celorepublikovým průměrem, i když každým rokem dochází k jeho růstu. Růst je však 

pomalejší než v ostatních krajích ČR. V letech 2015–2016 došlo dokonce k meziročnímu poklesu, kdy 

HDP Ústeckého kraje v běžných cenách klesl, ale v roce 2017 se HDP ÚK již meziročně opět zvýšil.  

Tabulka 1 - Hrubý domácí produkt (2015–2018, běžné ceny) 

  2015 2016 2017 2018 

HDP České republiky (mil. Kč)                         4 595 783        4 767 990        5 047 267        5 323 556  

HDP Ústeckého kraje (mil. Kč)                             274 948           271 440           283 381           294 578  

HDP/ obyvatele ČR ( Kč )                                     435 911           451 288           476 628           500 973  

HDP/obyvatele Ústeckého kraje 
(Kč)         

         333 926           330 099           345 192           358 988  

Podíl HDP/obyvatele ÚK na 
průměr ČR (%) 

76,6 % 73,1 % 72,4 % 71,7 % 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 2020 

 

HDP přepočtené na obyvatele ilustruje rostoucí ekonomickou výkonnost kraje. Tempo růstu je ovšem 

nižší než růst v celé ČR. Z níže uvedeného grafu je patrné, že se zvyšuje rozdíl HDP na obyvatele mezi 

krajem a ČR, tzn., že Ústecký kraj za zbytkem republiky stále více ekonomicky zaostává. 
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Graf 1 - HDP na 1 obyvatele Ústeckého kraje a České republiky v Kč (2015 – 2018, běžné ceny) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 2020 

 

Míru tohoto rozdílu HDP na obyvatele v ÚK vůči HDP na obyvatele za ČR ukazuje následující graf, ze 

kterého je patrné, že se tento rozdíl nejen absolutně, ale i poměrově neustále zvyšuje. 

Graf 2 - Poměr HDP na 1 obyvatele Ústeckého kraje vůči České republice (2015 – 2018, běžné ceny) 

 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 2020 
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Vyhodnocení 

HDP Ústeckého kraje v přepočtu na obyvatele je stále pod celorepublikovým průměrem, i když 

každým rokem dochází k jeho růstu. I přes mírně rostoucí trend HDP Ústeckého kraje se tedy stále 

rozdíl v HDP na obyvatele mezi krajem a ČR zvyšuje. Tento fakt značí, že Ústecký kraj stále více 

ekonomicky zaostává za zbytkem republiky. 
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3.1.2 Ekonomické subjekty 

Rozbor složení ekonomických subjektů slouží k charakterizování zaměření hospodářské základny 

Ústeckého kraje jak z hlediska oborového, tak z hlediska geografického. Pro tvorbu závěrů i v tomto 

případě platí, že je důležitá charakteristika vývoje a relativního porovnávání s průměrem ČR. 

Ústecký kraj, co se počtu ekonomických subjektů týče, nedosahoval v roce 2010 ani v roce 2015 

celorepublikového průměru na 1000 obyvatel. 

 

Tabulka 2 - Průmyslové podniky nad 100 zaměstnanců se sídlem v Ústeckém kraji 

Odvětví průmyslu Počet podniků 

Průmysl celkem 181 

z toho:   

Zpracovatelský průmysl 169 

v tom:   

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů zařízení 21 

Výroba strojů a zařízení j. n. 19 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 19 

Výroba chemických látek a chemických přípravků 15 

Výroba elektrických zařízení 15 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 13 

Výroba potravinářských výrobků 12 

Výroba pryžových a plastových výrobků 11 

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 9 

Opravy a instalace strojů a zařízení 8 

Výroba papíru a výrobků z papíru 6 

Ostatní zpracovatelský průmysl 6 

Výroba textilií 5 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že z pohledu počtu ekonomických subjektů je nejvíce zastoupený 

strojírenský průmysl. Pouhý počet subjektů ovšem neposkytuje úplný obrázek o struktuře průmyslu 

v ÚK, proto je potřeba tento údaj ještě poměřit s ČR, což uvádí níže uvedená tabulka.  
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Tabulka 3 - Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE  - územní srovnání 

 Kraj Celkem B-E Průmysl  
 celkem 

podíl B-E na celkovém 
počtu 

Zlínský kraj 142 848 22 905 16,0 % 

Pardubický kraj 121 219 18 419 15,2 % 

Liberecký kraj 117 304 17 730 15,1 % 

Kraj Vysočina 114 721 16 748 14,6 % 

Královéhradecký kraj 140 013 19 678 14,1 % 

Olomoucký kraj 143 478 19 430 13,5 % 

Jihomoravský kraj 320 758 42 254 13,2 % 

Plzeňský kraj 146 382 19 217 13,1 % 

Moravskoslezský kraj 255 042 33 267 13,0 % 

Středočeský kraj 344 580 41 716 12,1 % 

   Česká republika 2 892 452 350 062 12,1 % 

Jihočeský kraj 165 373 19 781 12,0 % 

Ústecký kraj 174 294 19 970 11,5 % 

Karlovarský kraj 74 190 7 586 10,2 % 

Hlavní město Praha 632 250 51 361 8,1 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

 

Z tabulky je patrné, že podíl počtu průmyslových subjektů v ÚK je silně podprůměrný, což znamená, 

že je průmysl soustředěn v menším počtu větších firem, než je celorepublikový průměr. Toto mj. plně 

koresponduje s již uvedenou tabulkou poměření počtu MSP v jednotlivých krajích ČR. 

Sektor malých a středních podnikatelů, kteří jsou pro každou ekonomiku významní, je zastoupen 

méně v porovnání s celorepublikovým průměrem a jednotlivými kraji ČR, což ukazuje tabulka níže. 

Tento parametr je dokonce pro ÚK nejhorší z celé ČR. Tato negativní hodnota zapříčiňuje nižší 

inovační aktivitu v kraji, nižší možnosti absorpce uvolněných pracovníků a vyšší náchylnost růstu 

nezaměstnanosti na výkyvy v ekonomice. 

  



 

13 

 

 
Tabulka 4 - Podíl MSP na 1000 obyvatel v krajích ČR a za celou ČR 

 
MSP celkem počet obyvatel 

MSP na 1000 
obyvatel 

Hlavní město Praha 248 084         1 324 277  187 

Jihomoravský kraj 136 454         1 191 989  114 

    Česká republika 1 210 158       10 693 939  113 

Středočeský kraj 156 531         1 385 141  113 

Královéhradecký kraj 61 377            551 647  111 

Jihočeský kraj 70 727            644 083  110 

Zlínský kraj 62 963            582 555  108 

Liberecký kraj 46 490            443 690  105 

Kraj Vysočina 53 210            509 813  104 

Pardubický kraj 53 998            522 662  103 

Plzeňský kraj 58 440            589 899  99 

Olomoucký kraj 60 356            632 015  95 

Moravskoslezský kraj 107 248         1 200 539  89 

Karlovarský kraj 26 320            294 664  89 

Ústecký kraj 67 960            820 965  83 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

 

Vyhodnocení 

Ze všech výše uvedených podkladů lze tvrdit, že ekonomika (i zaměstnanost) Ústeckého kraje je 

koncentrovaná do menšího množství velkých průmyslových firem.  

  



 

14 

 

3.1.3 Výzkum, vývoj, inovace 

Výzkum, vývoj a inovace jsou důležité pro transformaci ekonomiky směrem od klasických 

průmyslových oborů (těžební a energetický uhelný průmysl) směrem k novým oborům s vysokou 

přidanou hodnotou. Tato oblast je tedy klíčovou pro náhradu ekonomických aktivit ztracených 

dekarbonizací ekonomiky Ústeckého kraje, pro zajištění nových pracovních míst, která absorbují 

dekarbonizací zaniklá pracovní místa a pro zjištění podmínek pro další ekonomický růst.  

Kvalitní VaV a přenos výsledků VaV do komerčního využití jsou významnými podmínkami pro 

transformaci ekonomiky směrem k znalostní ekonomice a průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. 

Bez těchto aktivit nelze úspěšně nastartovat hospodářský rozvoj kraje v „pouhelné“ etapě a proto se 

tomuto tématu tato studie také věnuje. Vedle samotné podpory a rozvoje VaV v regionu se k tomuto 

také vážou aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zvyšování kvalifikace pracovníků a celkové 

vzdělanosti zaměstnanců. I z tohoto důvodu jsou nutná navrhovaná následná navazující opatření pro 

rozvoj lidských zdrojů v Ústeckém kraji.  

Detailní rozbor VaV v kraji včetně priorit, cílů a opatření je součástí samostatného dokumentu, 

Regionální inovační strategie. Zde uvádíme pouze základní porovnání situace ve vybraných oblastech 

Ústeckého kraje s průměrem za ČR. Pro potřeby porovnání situace slouží přepočet vybraných 

ukazatelů na počet obyvatel a porovnání těchto ukazatelů z pohledu procentní úrovně Ústeckého 

kraje vůči ČR. 

 
Tabulka 5 - Pracoviště VaV 

 Počet pracovišť Na 1000 obyvatel Poměr vůči průměru ČR 

Ústecký kraj 129  0,157 54 % 

ČR celkem  3 106  0,292  

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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Graf 3 - Pracoviště VaV (na 1000 obyvatel) 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Tabulka 6 - Zaměstnanci ve VaV 

  Počet osob 
Na 1000 
obyvatel 

Poměr vůči průměru ČR 

Ústecký kraj 439  0,535 27 % 

Výzkumní pracovníci  216  0,263 29 % 

Techničtí pracovníci  112  0,137 21 % 

Ostatní pracovníci 110  0,134 29 % 

ČR celkem  21 432  2,017 
 Výzkumní pracovníci  9 543  0,898 
 Techničtí pracovníci  6 911  0,650 
 Ostatní pracovníci 4 978  0,468 
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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Graf 4 - Zaměstnanci ve VaV 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Tabulka 7 - Zaměstnanci ve VaV 

 
výdaje v mil. Kč Na 1000 obyvatel Poměr vůči průměru ČR 

Ústecký  kraj 1 054  1,285 13,3 % 

Podnikatelský 776  0,945 15,8 % 

Vládní 41  0,050 3,2 % 

Vysokoškolský 237  0,289 13,9 % 

Soukromý neziskový 0  0,001 2,7 % 

ČR celkem  102 754  9,670 
 

Podnikatelský 63 654  5,990 
 

Vládní 16 800  1,581 
 

Vysokoškolský 22 073  2,077 
 

Soukromý neziskový 227  0,021 
 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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Graf 5 - Výdaje na VaV 

     
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

 

Vyhodnocení 

Z výše uvedených základních parametrů a ukazatelů úrovně výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji je 

patrné, že ve všech ukazatelích Ústecký kraj výrazně zaostává a potřeba podpory výzkumu, vývoje a 

inovací je nezbytným krokem k transformaci ekonomiky. Vedle samotné podpory a rozvoje VaV se 

k tomuto také nezbytně vážou nutné aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zvyšování kvalifikace 

pracovníků v kraji. 
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3.2 Trh práce 

V následující kapitole jsou pro potřeby tvorby ÚPST analyzovány podmínky a stav na trhu práce 

z pohledu mezd, nezaměstnanosti, zaměstnanosti v různých sektorech a speciálně potom v průmyslu. 

3.2.1 Průměrná mzda 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) je sledována na přepočteného 

zaměstnance, z důvodu sledování plně zaměstnaných osob. Jedná se tedy o přepočet průměrného 

evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na 

zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.  

Ačkoliv průměrná mzda je v Ústeckém kraji oproti průměru ČR nižší, postupně má trend se přibližovat 

celorepublikovému průměru. 

Tabulka 8 - Vývoj průměrné mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v letech 2015-2019 (podle místa 
pracoviště) 

Rok ČR Ústecký kraj ÚK vůči ČR 

2015 25 591 Kč 25 609 Kč 96,3 % 

2016 27 764 Kč 27 089 Kč 97,6 % 

2017 29 638 Kč 29 171 Kč 98,4 % 

2018 31 868 Kč 31 142 Kč 97,7 %  

2019 34 125 Kč 33 429 Kč 98,0 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

Graf 6 - Vývoj průměrné mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v letech 2015-2019 (podle místa 
pracoviště) 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 
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Graf 7 - Vývoj vztahu průměrné mzdy v ÚK vůči průměrně mzdě v ČR 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

 

V mezikrajském porovnání měl Ústecký kraj v roce 2019 šestou nejvyšší průměrnou mzdu. 

 

Graf 8 - Průměrná mzda – mezikrajské srovnání (2019) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze, vlastní zpracování 2020 
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Vyhodnocení 

Mzdová úroveň v Ústeckém kraji se postupně přibližuje k celorepublikovému průměru. V porovnání 

s ostatními kraji ČR se Ústecký kraj v roce 2019 umístil na 6. místě. Výše mzdy není významným 

faktorem, který by výrazně vstupoval do základních parametrů ÚPST a ovlivňoval jeho zaměření.  
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3.2.2 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je měřena ukazatelem „Podíl nezaměstnaných osob“, který vyjadřuje podíl 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání (registrovaných na ÚP, ve věku 15–64 let) na celkovém počtu 

obyvatel (ve věku 15–64 let). Tento ukazatel je využíván od 1. 1. 2013. Do tohoto roku byl využíván 

ukazatel „Míra nezaměstnanosti“, který je se současným ukazatelem neporovnatelný, jelikož se 

vztahuje pouze k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu (osoby zaměstnané, nezaměstnané).  

Pro účely zpracování kapitoly je tedy využit ukazatel podíl nezaměstnaných osob, kde je na rozdíl 

od předešlého ukazatele zahrnuto i ekonomicky neaktivní obyvatelstvo.  

Nezaměstnanost je zde analyzována zejména z pohledu podílu nezaměstnaných osob, a počtu 

evidovaných uchazečů na ÚP, a to jak na úrovni ČR, jednotlivých krajů, tak na úrovni okresů. 

 
Tabulka 9 - Mezikrajské srovnání nezaměstnanosti – duben 2020 

Kraj Podíl nezaměstnaných osob (v %) 

Praha 2,4 

Pardubický kraj 2,5 

Královéhradecký kraj 2,8 

Zlínský kraj 2,9 

Jihočeský kraj 2,9 

Středočeský kraj 3,0 

Plzeňský kraj 3,0 

Kraj Vysočina 3,0 

Olomoucký kraj 3,5 

Liberecký kraj 3,5 

Jihomoravský kraj 4,1 

Karlovarský kraj 4,3 

Ústecký kraj 4,7 

Moravskoslezský kraj 5,0 

Zdroj: MPSV, ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se nachází nad průměrnou hodnotou ČR a vykazuje druhou 

nevyšší úroveň. 
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Obrázek 1 - Mapa míry nezaměstnanosti v ČR 

 
Zdroj: Úřad práce ČR 
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3.2.3 Zaměstnanost 

Zaměstnanost v Ústeckém kraji je blíže analyzovaná v následující kapitole průmyslu. Z níže 

analyzovaných údajů je patrné, že nejvýznamnějším sektorem zaměstnanosti ÚK je právě průmysl. 

Dále lze identifikovat, že zaměstnanost je koncentrovaná v několika málo velkých průmyslových 

firmách. Současně je ze závěrů obou kapitol patrné, že největší průmysloví zaměstnavatelé 

v Ústeckém kraji jsou současně největšími odběrateli energií. 

Největší zaměstnavatelé v Ústeckém kraji dle evidence MPSV Eures 2019: 

• Těžební průmysl – členové skupiny Sev.En Energy (Coal Services, a.s., Severní energetická, a.s. a 

Vršanská Uhelná, a.s.), Severočeské doly a.s. vč. Doly Bílina 

• Energetický průmysl – ČEZ, a.s. 

• Chemický průmysl – UNIPETROL RPA, s.r.o., Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. 

• Sklářský průmysl – AGC Flat Glass Czech Teplice 

• Automobilový průmysl - AGC Automotive Czech a.s. Chudeřice,  Johnson Controls k.s., TRCZ, 

s.r.o., KOITO CZECH s.r.o., Magna Automotive (CZ) s.r.o. 

• Strojírenský průmysl – Toyoda Gosei Czech s.r.o., TOS a.s., Pierburg s.r.o. 

(pozn. tučně jsou označené společnosti s přímou či nepřímou vazbou na těžbu a odběr hnědého uhlí) 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že největší zaměstnavatelé v ÚK jsou vysoce provázáni na 

těžbu a využívání hnědého uhlí a tato surovina výrazně vstupuje do problematiky zaměstnanosti 

kraje. 

 

Vyhodnocení 

Z výše uvedených údajů lze shrnout popisované charakteristiky trhu práce v Ústeckém kraji, které 

budou mít vliv pro formulaci ÚPST v Ústeckém kraji. Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se 

nachází vysoko nad průměrnou hodnotou ČR a je druhý nejhorší v mezikrajském srovnání. 

Nejvýznamnějším sektorem zaměstnanosti ÚK je právě průmysl. Dále lze identifikovat, že 

zaměstnanost je koncentrovaná v několika málo velkých průmyslových firmách, které jsou přímo či 

nepřímo spjaté s těžbou a využitím hnědého uhlí a další firmy jsou zaměřené na energeticky 

náročnou výrobu, což je do budoucna velkým rizikem. 
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3.3 Průmysl 

Kapitola se věnuje průmyslu jako jednomu z odvětví hospodářství. Pro účely analýzy je v kapitole 

využívána zejména struktura odvětvová, která spočívá v třídění do odvětví podle převažujících 

činností příslušné institucionální jednotky. Pro měření podílu jednotlivých činností je použitá definice 

podle CZ-NACE. Následující podkapitoly jsou zaměřené na strukturu hospodářství Ústeckého kraje a 

na tržby z průmyslové činnosti, odvětví průmyslu a počet průmyslových podniků vč. průměrného 

evidenčního počtu zaměstnanců v průmyslu. Relevantní údaje jsou opět poměřovány v údaji za ČR či 

jiné kraje. 

Těžební a energetický průmysl (resp. uhelný průmysl) není ze strany Českého statistického úřadu 

vhodně sledován, neboť činnosti, které uhelný průmysl zahrnuje jsou evidovány v jiných oborech, 

kterými jsou např. strojírenský průmysl, dopravní průmysl či zpracovatelský průmysl. V této kapitole 

jsou uváděna za celý zpracovatelský průmysl. 

Uhelný průmysl je samostatně definován v kapitole 3.3.3 

3.3.1 Struktura hospodářství a tržby z průmyslové činnosti 

Ústecký kraj se vyznačuje výraznou orientací hospodářství na průmysl, a to zejména z důvodu 

vydatných ložisek hnědého uhlí, které se nachází na území Podkrušnohorské pánevní oblasti. Z toho 

důvodu z průmyslu převažuje těžba a dobývání a průmysl zpracovatelský. Významně je zastoupen 

průmysl chemický (výroba epoxidových pryskyřic, chloru, hydroxidu sodného, vodíku, barviv, 

umělých drahokamů aj.) a chemický průmysl zpracovatelský (výroba polymerů, amoniaku, vodíku, 

kyslíku, motorových paliv, topných olejů apod.). Zastoupen je i průmysl automobilový, potravinářský 

(výroba pracích a čisticích prostředků, zubních past, kosmetiky, jedlých tuků a olejů a motorové 

bionafty), papírenský, průmysl stavebních hmot, průmysl zpracování železných kovů a mědi, průmysl 

textilní a keramický.  

Zastoupení sekundárního a terciárního sektoru se v kraji dlouhodobě pohybuje na 47–51 % hrubé 

přidané hodnoty a v průběhu let se měnilo jen nepatrně.  

Odvětvová struktura ekonomiky do značné míry ovlivňuje ekonomickou výkonnost krajů. Významnou 

roli hraje zejména váha zpracovatelského průmyslu a pododvětví, ze kterých se skládá. Některé z nich 

jsou pro krajskou ekonomiku klíčová. Mezi dvě nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu 



 

25 

 

z hlediska podílu tržeb na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji se řadí 

výroba chemických látek a chemických přípravků. 

 

Graf 9 - Podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb zpracovatelského průmyslu – ČR 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 
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Graf 10 - Podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb zpracovatelského průmyslu – ÚK 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 
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Tabulka 10 - Podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb zpracovatelského průmyslu (2018) – 
řazeno dle podílu tržeb 

CZ-NACE 
ČR ÚK 

podíl ÚK 

na ČR 

Výroba chemických látek a chemických přípravků        134 575     47 096  35,0 % 

Výroba papíru a výrobků z papíru           59 419     15 008  25,3 % 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků        109 766     18 109  16,5 % 

Výroba základních kovů, hutních zpracování kovů; slévárenství        177 323     17 528  9,9 % 

Výroba potravinářských výrobků        171 844     12 444  7,2 % 

Výroba elektrických zařízení        245 677     15 244  6,2 % 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků        191 739     11 647  6,1 % 

Výroba strojů a zařízení j.n.        267 847     13 917  5,2 % 

Výroba pryžových a plastových výrobků        224 170     10 970  4,9 % 

Ostatní zpracovatelský průmysl            44 856        2 141  4,8 % 

Výroba textilií           36 104        1 275  3,5 % 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů     1 210 796     38 221  3,2 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

 
Tabulka 11 - Podíl oborů na tržbách z prodeje vlastních výrobků – řazeno dle rozdílu ÚK a ČR 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

 
Vyhodnocení 

Nadprůměrně jsou z pohledu tržeb oproti ČR zastoupené obory výroba chemických látek a 

chemických přípravků, výroba papíru a výrobků z papíru, výroba ostatních nekovových minerálních 

výrobků. Méně potom výroba motorových vozidel. Dominantní jsou tedy obory s vysokou 

energetickou náročností (pára, teplo, elektřina). 

CZ-NACE V ČR V ÚK rozdíl 

Výroba chemických látek a chemických přípravků 3,8 % 15,7 % 11,9 % 

Výroba papíru a výrobků z papíru 1,7 % 5,0 % 3,3 % 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 3,1 % 6,0 % 3,0 % 

Výroba základních kovů, hutních zpracování kovů; slévárenství 5,0 % 5,8 % 0,9 % 

Ostatní zpracovatelský průmysl  1,3 % 0,7 % -0,5 % 

Výroba textilií 1,0 % 0,4 % -0,6 % 

Výroba potravinářských výrobků 4,8 % 4,1 % -0,7 % 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 5,4 % 3,9 % -1,5 % 

Výroba elektrických zařízení 6,9 % 5,1 % -1,8 % 

Výroba pryžových a plastových výrobků 6,3 % 3,7 % -2,6 % 

Výroba strojů a zařízení j.n. 7,5 % 4,6 % -2,9 % 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 34,0 % 12,7 % -21,2 % 
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3.3.2 Průmyslové podniky a průměrný evidenční počet zaměstnanců 

V Ústeckém kraji bylo cca zaměstnáno 85 % průměrného evidenčního počtu zaměstnanců 

ve zpracovatelském průmyslu, z toho 17 % pracovalo v odvětví výroby motorových vozidel (kromě 

motocyklů), přívěsů a návěsů, což je jedno ze dvou nejvýznamnějších odvětví v Ústeckém kraji. 

V dalším významném odvětví, ve výrobě chemických látek a chemických přípravků, bylo zaměstnáno 

10,3 % osob a ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků 12,2 %. Oba průmyslové obory 

lze považovat za stejné (chemický průmysl) a činí tak nevýznamnější obor v Ústeckém kraji.  Velká 

část zaměstnanců byla zaměstnána také v odvětvích výroba strojů a zařízení j.n. (11 %), a výroba 

kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení (9,6 %). Oba obory lze společně 

vnímat jako strojírenský průmysl. 

 
Tabulka 12 - Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslových podnicích se 100 a více 
zaměstnanci (2018) – řazeno dle podílu ÚK na ČR 

CZ-NACE ČR ÚK 
podíl ÚK na 

ČR 

Výroba chemických látek a chemických přípravků       22 361     5 432  24,3 % 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků       40 416     6 435  15,9 % 

Výroba papíru a výrobků z papíru       13 121     1 801  13,7 % 

Výroba základních kovů, hutních zpracování kovů; slévárenství       38 050     2 734  7,2 % 

Výroba textilií       15 355     1 062  6,9 % 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků       76 720     5 060  6,6 % 

Výroba strojů a zařízení j.n.       91 751     5 815  6,3 % 

Výroba elektrických zařízení       80 465     4 983  6,2 % 

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů     169 737     9 193  5,4 % 

Výroba pryžových a plastových výrobků       65 191     3 024  4,6 % 

Ostatní zpracovatelský průmysl        22 091         897  4,1 % 

Výroba potravinářských výrobků       54 589     1 918  3,5 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 
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Tabulka 13 - Podíl oborů na počtu zaměstnanců – řazeno dle rozdílu ÚK a ČR 

CZ-NACE V ČR V ÚK rozdíl 

Výroba chemických látek a chemických přípravků 2,7 % 10,3 % 7,6 % 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 4,9 % 12,2 % 7,3 % 

Výroba papíru a výrobků z papíru 1,6 % 3,4 % 1,8 % 

Výroba základních kovů, hutních zpracování kovů; slévárenství 4,7 % 5,2 % 0,5 % 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 9,4 % 9,6 % 0,2 % 

Výroba textilií 1,9 % 2,0 % 0,1 % 

Výroba strojů a zařízení j.n. 11,2 % 11,0 % -0,2 % 

Výroba elektrických zařízení 9,8 % 9,4 % -0,4 % 

Ostatní zpracovatelský průmysl  2,7 % 1,7 % -1,0 % 

Výroba pryžových a plastových výrobků 8,0 % 5,7 % -2,2 % 

Výroba potravinářských výrobků 6,7 % 3,6 % -3,0 % 

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů 20,8 % 17,4 % -3,3 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2020 

 

I z pohledu zaměstnanosti jsou nadprůměrně oproti ČR zastoupené obory výroba chemických látek a 

chemických přípravků, výroba ostatních nekovových minerálních výrobků a výroba papíru a výrobků 

z papíru. Méně je potom zastoupena výroba motorových vozidel. Dominantními jsou obory s vysokou 

energetickou náročností (pára, teplo, elektřina). 

 

Vyhodnocení 

V Ústeckém kraji jsou nadprůměrně oproti ČR zastoupené obory výroba chemických látek a 

chemických přípravků, výroba ostatních nekovových minerálních výrobků a výroba papíru a výrobků 

z papíru. Nejvíce zastoupenými obory v počtu zaměstnanců jsou obory s vysokou energetickou 

náročností (pára, teplo, elektřina). 
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3.3.3 Uhelný průmysl 

Samostatným významným ekonomickým segmentem v Ústeckém kraji je těžba hnědého uhlí. Ve 

statistických údajích je tento obor zkreslený z důvodu rozdělení činností spojených s těžbou uhlí do 

více oblastí (např. doprava, strojírenství apod.). Z tohoto důvodu níže uvádíme přesné údaje za 

jednotlivé konkrétní těžební společnosti v kraji včetně porovnání těchto údajů k celkové situaci 

v kraji.  

Uhelný průmysl se pro potřeby analýzy skládá ze tří typů subjektů: 

1. Těžební společnosti hnědého uhlí (lomy)  

2. Uhelné elektrárny, teplárny 

3. Velcí průmysloví spotřebitelé uhelné energie, kteří hnědé uhlí potřebují pro svou výrobu 

energie 

 

1. Těžba hnědého uhlí (lomy): 

 LOM ČSA 

 Vršany 

 Povrchový lom Bílina 

 Povrchový lom Tušimice 

Obrázek 2: Uhelné lomy 

 

Zdroj: Googlemaps, vlastní zpracování 
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Tabulka 14 - Tržby (v tis. Kč) 

Vršanská uhelná 
Severní 

energetická 
Coal services Severočeské doly Celkem 

3 501 049 2 196 371 1 223 809 10 079 167 17 000 396 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Celkové tržby průmyslu v kraji jsou: 359 458 mil. Kč. Tržby z těžby hnědého uhlí ve výši 17 219 965 tis. 

Kč tedy představují 4,8 % z celkových průmyslových tržeb v Ústeckém kraji. 

 

Tabulka 15 - Zaměstnanost (v osobách) 

Vršanská uhelná Severní 
energetická 

Coal services Severočeské doly Celkem 

680 759 983 4 776 7 198 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Celková zaměstnanost v průmyslu v Ústeckém kraji je 62 961 osob. Těžba hnědého uhlí (přímá místa) 

tedy představuje 11,4 % z celkové zaměstnanosti v průmyslu v Ústeckém kraji. Na tyto potom 

navazují další související pracovní místa. 
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2. Uhelné elektrárny, teplárny: 

 Elektrárny Prunéřov 

 Elektrárna Počerady 

 Elektrárna Ledvice 

 Elektrárny Tušimice 

 United Energy 

 Teplárna Trmice 

Obrázek 3 - Uhelné elektrárny, teplárny 

 

Zdroj: Googlemaps, vlastní zpracování 
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3. Velcí průmysloví spotřebitelé uhelné energie, kteří potřebují hnědé uhlí pro svou výrobu 

energie 

 Unipetrol RPA. s. r. o. 

 Mondi Štětí a.s. 

 Spolchemie a.s. 

 Lovochemie a.s. 

Obrázek 4 - Významní spotřebitelé uhelné energie 

 

Zdroj: Googlemaps, vlastní zpracování 

 

Význam a dopad hnědého uhlí na ekonomiku kraje včetně multiplikačních efektů u dodavatelů a 

odběratelů těžebních společností je dále rozveden v následujících kapitolách. 

Pro další analýzu průmyslu v Ústeckém kraji je potřeba také specifikovat roli energetiky, její podíl 

význam a vliv na hospodářství ÚK. Tento význam bude dále posuzován z pohledu výroby elektrické 

energie, zdrojů pro její výrobu a současně také z pohledu spotřeby energie (elektřina, uhlí, teplo). 

Opět dojde k porovnání s ostatními kraji ČR. Toto je specifikováno v následujících tabulkách a 

grafech, které stav energetiky v ČR a ÚK popisují z pohledu výroby a spotřeby. 
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3.3.4 Výroba elektřiny 

Tabulka 16 - Výroba elektřiny brutto podle krajů v roce 2018 

Hl. m.

Praha

Středo-

český

Jiho-

český
Plzeňský   

Karlo-

varský
Ústecký

Libe-

recký

Králové-

hradecký 

Pardu-

bický
Vysočina

Jiho-

moravský

Olo-

moucký
Zlínský      

Moravsko-

slezský

Výroba elektřiny (GWh) 88 001,8 169,1 7 963,3 16 894,4 1 335,3 4 743,5 24 119,8 416,9 1 176,4 6 916,2 15 411,3 1 694,0 1 373,3 685,9 5 102,6

podíl na ČR (%) 100,0 0,2 9,0 19,2 1,5 5,4 27,4 0,5 1,3 7,9 17,5 1,9 1,6 0,8 5,8

v tom:

parní elektrárny 45 070,8 45,1 6 532,1 463,7 786,0 2 888,6 21 568,7 19,2 653,9 6 415,4 61,2 495,6 299,8 353,1 4 488,4

paroplynové elektrárny 3 690,9 - - - - 1 664,3 1 757,6 - - - - 269,0 - - - 
vodní elektrárny vč. přečerpáva-

cích 2 679,4 30,8 759,9 207,9 67,8 20,2 269,0 51,5 71,3 38,8 484,5 37,5 570,7 20,1 49,3

plynové a spalovací elektrárny 3 690,4 70,6 384,7 287,6 250,2 59,6 169,4 114,8 329,4 338,8 483,7 343,7 282,2 127,7 447,9

jaderné elektrárny 29 921,3 - - 15 663,1 - - - - - - 14 258,3 - - - - 

větrné elektrárny 609,3 - 6,9 - 1,1 97,0 173,3 107,9 18,5 18,0 22,3 14,2 95,2 0,1 54,8

fotovoltaické elektrárny 2 339,7 22,7 279,6 272,1 230,2 13,8 181,8 123,5 103,3 105,1 101,4 533,9 125,4 184,8 62,2

Podíl na výrobě elektřiny v 

kraji (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v tom:

parní elektrárny 51,2 26,7 82,0 2,7 58,9 60,9 89,4 4,6 55,6 92,8 0,4 29,3 21,8 51,5 88,0

paroplynové elektrárny 4,2 - - - - 35,1 7,3 - - - - 15,9 - - - 
vodní elektrárny vč. 

přečerpávacích 3,0 18,2 9,5 1,2 5,1 0,4 1,1 12,4 6,1 0,6 3,1 2,2 41,6 2,9 1,0

plynové a spalovací elektrárny 4,2 41,7 4,8 1,7 18,7 1,3 0,7 27,5 28,0 4,9 3,1 20,3 20,6 18,6 8,8

jaderné elektrárny 34,0 - - 92,7 - - - - - - 92,5 - - - - 

větrné elektrárny 0,7 - 0,1 - 0,1 2,0 0,7 25,9 1,6 0,3 0,1 0,8 6,9 0,0 1,1

fotovoltaické elektrárny 2,7 13,4 3,5 1,6 17,2 0,3 0,8 29,6 8,8 1,5 0,7 31,5 9,1 26,9 1,2

Česká 

republika

v tom kraje

Zdroj: Energetický regulační úřad 
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Graf 11 - Výroba elektřiny brutto podle krajů v roce 2018 

 
Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování 2020 

 

Vyhodnocení 

V Ústeckém kraji je nejvíce koncentrovaná výroba elektrické energie v rámci celé ČR. Z tohoto 

pohledu se jedná o dominantní kraj jak poměrově, tak i absolutně. Z dalšího pohledu je pro tuto 

výrobu elektřiny v ÚK rozhodující uhlí jako energetická surovina. 

 

 0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 30 000,0

Hl. m. Praha

Liberecký

Zlínský

Královéhradecký

Plzeňský

Olomoucký

Jihomoravský

Karlovarský

Moravskoslezský

Pardubický

Středočeský
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Jihočeský
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Výroba elektřiny brutto (GWh)
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3.3.5 Spotřeba energie 

Tabulka 17 - Spotřeba elektřiny netto podle odvětví a krajů v roce 2018 

Hl. m.

Praha

Středo-

český

Jiho-

český
Plzeňský   

Karlo-

varský
Ústecký

Libe-

recký

Králové-

hradecký 

Pardu-

bický
Vysočina

Jiho-

moravský

Olo-

moucký
Zlínský      

Moravsko-

slezský

Spotřeba elektřiny netto

podle odvětví (GWh) 59 511,7 6 058,0 8 036,2 3 154,8 3 080,5 1 535,9 6 134,8 2 549,9 3 601,6 2 488,1 2 747,2 5 434,0 3 213,7 3 287,3 8 189,8

podíl na ČR (%) 100,0 10,2 13,5 5,3 5,2 2,6 10,3 4,3 6,1 4,2 4,6 9,1 5,4 5,5 13,8

v tom:

průmysl 18 703,9 385,2 2 803,6 561,1 1 150,5 455,9 2 887,2 1 127,9 1 328,8 1 059,4 683,1 448,9 1 327,9 717,4 3 766,9

energetika 4 651,6 192,9 431,9 31,7 134,7 283,9 824,7 110,7 296,5 102,3 45,0 105,8 152,0 467,5 1 472,1

doprava 671,8 375,7 41,9 14,4 29,8 3,8 32,1 19,9 24,9 19,8 6,7 27,6 15,5 6,5 53,3

stavebnictví 495,8 81,6 92,1 7,1 44,6 22,0 39,4 23,7 26,2 19,9 7,8 43,4 24,3 13,3 50,5

zemědělství a lesnictví 908,2 4,8 148,6 70,0 76,3 16,5 41,8 21,9 75,0 86,2 98,1 100,6 75,8 41,3 51,3

domácnosti 15 050,3 1 472,7 2 655,8 1 234,0 849,7 362,2 1 025,4 727,4 939,7 713,3 732,0 1 294,8 802,1 907,2 1 333,9

obchod, služby, školství 

a zdravotnictví 12 498,8 3 320,3 1 859,7 273,8 794,5 390,6 1 100,3 518,4 909,8 483,5 212,4 360,9 603,9 214,6 1 456,1

ostatní 6 531,1 224,8 2,5 962,8 0,4 1,1 183,8 -  0,6 3,7 962,0 3 052,1 212,3 919,4 5,5

Spotřeba elektřiny netto

v domácnostech na 1 obyvatele 

(kWh) 1 416,3 1 131,9 1 951,4 1 925,4 1 458,5 1 226,7 1 249,7 1 647,2 1 706,5 1 374,1 1 438,1 1 092,9 1 268,0 1 556,4 1 107,6

Podíl na spotřebě elektřiny 

netto v kraji (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v tom:

průmysl 31,4 6,4 34,9 17,8 37,3 29,7 47,1 44,2 36,9 42,6 24,9 8,3 41,3 21,8 46,0

energetika 7,8 3,2 5,4 1,0 4,4 18,5 13,4 4,3 8,2 4,1 1,6 1,9 4,7 14,2 18,0

doprava 1,1 6,2 0,5 0,5 1,0 0,2 0,5 0,8 0,7 0,8 0,2 0,5 0,5 0,2 0,7

stavebnictví 0,8 1,3 1,1 0,2 1,4 1,4 0,6 0,9 0,7 0,8 0,3 0,8 0,8 0,4 0,6

zemědělství a lesnictví 1,5 0,1 1,8 2,2 2,5 1,1 0,7 0,9 2,1 3,5 3,6 1,9 2,4 1,3 0,6

domácnosti 25,3 24,3 33,0 39,1 27,6 23,6 16,7 28,5 26,1 28,7 26,6 23,8 25,0 27,6 16,3

obchod, služby, školství 

a zdravotnictví 21,0 54,8 23,1 8,7 25,8 25,4 17,9 20,3 25,3 19,4 7,7 6,6 18,8 6,5 17,8

ostatní 11,0 3,7 -  30,5 - 0,1 3,0 - -  0,1 35,0 56,2 6,6 28,0 0,1

Česká 

republika

v tom kraje

Zdroj: Energetický regulační úřad 



 

37 

 

Graf 12 - Spotřeba elektřiny netto podle odvětví a krajů v roce 2018 

 
Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování 2020 

 

Vyhodnocení 

V Ústeckém kraji je z celé ČR největší podíl průmyslu na celkové spotřebě el. energie kraje, což 

naznačuje že průmysl v ÚK je celkově energeticky náročný. Rozbor závislosti významných 

průmyslových firem na hnědém uhlí a energii je uveden dále. 
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3.3.6 Spotřebitelé energie  

Bližší analýza spotřeby energie zahrnuje také specifikaci jednotlivých subjektů, které energii odebírají 

(využívají), jejich situaci a závislost na druhu a ceně dodávek energie a energetických zdrojů. Pro tyto 

účely jsou dále uvedené údaje za vybrané nejvýznamnější spotřebitele hnědého uhlí. 

Tabulka 18 - Největší spotřebitelé hnědého uhlí v Ústeckém kraji v GJ (mimo elektrárny) 

Provozovatel – název provozovny GJ 

UNIPETROL RPA, s. r. o. - Teplárna T 700                  12 639 555     

United Energy, a. s. - teplárna Komořany                     9 947 388     

ČEZ, a.s. - Teplárna Trmice                     4 588 371     

Mondi Stětí, a. s. – Energetika                     2 776 205     

Lovochemie, a. s. – Lovosice                     1 981 319     

ACTHERM, spol. s r. o. - odštěpný závod Chomutov                     1 418 581     

ENERGY Ústí nad Labem, a. s.                     1 299 967     

Zdroj: ČHMÚ - ISPOP 

Tabulka 19 - Spotřeba a výroba elektřiny a spotřeba paliv velkých průmyslových spotřebitelů energie 

Průmyslový podnik, název firmy, 
provozovna 

Výroba elektřiny brutto (MWh) z Uhlí (GJ) 

Unipetrol RPA. s. r. o.                           695 095               13 315 793     

Mondi Štětí a.s.                           568 874                  2 776 219     

LOVOCHEMIE a.s.                           117 778                  1 981 319     

LAFARGE CEMENT, a.s.                  132 176     

Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého kraje 2019 

Tabulka 20 - Předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny velkých průmyslových spotřebitelů energie 

Průmyslový podnik, název 
firmy, provozovna 

Předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny [%] 

Pro období příštích 10 let 

Růst Stagnace Pokles 

Unipetrol RPA. s. r. o. 8,6     

Mondi Štětí a.s. 30     

Spolchemie a.s. 20     

AGC Flat Glass Czech a.s.   X   

AGC Automotive Czech a.s. 15     

Lovochemie a.s. 10     

Válcovny trub a.s.     10 

Constellium Extrusion s.r.o. 45     

Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého kraje 2019 
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U největších spotřebitelů energie jsou uvedeny jejich základní ekonomické charakteristiky. Z nich 

vyplývá, že náklady na energie tvoří vysokou část, která mnohdy i překračuje mzdové náklady těchto 

největších zaměstnavatelů. Z toho je patrné, že změny v cenách energií výrazně ovlivní ziskovost 

těchto zaměstnavatelů (vznik významných ztrát) a jejich samotnou existenci. Pro dokreslení závislosti 

na cenách vstupních energetických surovin uvádíme doplňkový teoretický výpočet, který uvádí, jaké 

by byly náklady na nákup tepla za tržní ceny namísto vstupní suroviny uhlí v ekvivalentu GJ potřebné 

vstupní energie. Jedná se o miliardy Kč a poměrově tvoří 8 až 33 % tržeb společností.  

 

Tabulka 21 - Ekonomické charakteristiky spotřebitelů energie v mil. Kč 

 

Unipetrol 
RPA 

AGC FLAT 
GLASS 

Mondi 
Štětí Spolchemie 

AGC 
AUTOMOTIVE Lovochemie 

Tržby za prodej 
výrobků a služeb 120 536  14 926  10 446  6 337  6 031  4 174  

Spotřeba materiálu 
a energie 104 646  8 832  5 161  4 341  3 719  2 907  

podíl na tržbách 87 % 59 % 49 % 69 % 62 % 70 % 

z toho prům. 
energie 20 929  1 766  1 032  868  

                            
744  581  

Osobní náklady 2 913  3 175  
              
764  457  1 502  335  

HV před zdaněním  1 039  
                       
280  

              
281  571  

                            
135  5  

ziskovost 0,9 % 1,9 % 2,7 % 9,0 % 2,2 % 0,1 % 

Ekvivalent v ceně 
tepla namísto 
aktuálních dodávek 
uhlí 9 321  

 
1 943  

  
1 386  

Zdroj: Obchodní rejstřík, Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého kraje 2019, vlastní 
výpočty 2020, řízený rozhovor se zástupci dotčených subjektů 

 

 

Vyhodnocení 

Nejvýznamnější zaměstnavatelé v ÚK jsou současně také největšími odběrateli energií. Jejich činnost 

je vysoce citlivá na změny cen energií, především proto, že jejich vlastní výroba je vysoce energeticky 

náročná. 
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4 SOCIÁLNÍ SITUACE 

4.1 Sociálně vyloučené lokality 

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z roku 2015 (později 

se již toto šetření neopakovalo, jedná se tedy o poslední údaj) popsala sociálně vyloučené lokality a 

porovnala jejich stav s rokem 2006, kdy se realizovalo první velké mapování SVL. 

Zásadní výstupy z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, 2015: 

• Celkový počet lokalit se v porovnání s rokem 2006 téměř zdvojnásobil (z 310 na 606). 

• Více než polovina, (51 %) ze všech lokalit vznikla přirozeným sestěhováním, dalších 35 % 

vzniklo řízeným sestěhováním. 

• V souvislosti s tím vzrostl též počet sociálně vyloučených osob, studie roku 2006 uvádí 21 000 

- 22 000, z aktualizované Gabalovy analýzy vyplývá, že sociálně vyloučených osob je v 

současné době mezi 36 000 - 38 500. 

• Nejvíce sociálně vyloučených osob přibylo v Ústeckém a Moravskoslezském kraji 

 

Tabulka 22 - Výskyt sociálně vyloučených lokalit v jednotlivých krajích 

Kraj 
Počet sociálně 
vyloučených lokalit 

Počet obyvatel v sociálně 
vyloučených lokalitách 

Průměrný počet obyvatel na 
jednu sociálně vyloučenou 
lokalitu 

Hl. město Praha 7 5400 – 7400 971 

Jihočeský 38 2000 – 2600 58 

Jihomoravský 28 8000 – 9500 61 

Karlovarský 61 6000 – 8000 120 

Královéhradecký 36 2500 – 3000 75 

Liberecký 48 3000 – 4000 77 

Moravskoslezský 72 19 000 - 23 000 317 

Olomoucký 62 3000 – 5000 63 

Pardubický 24 1500 – 2000 79 

Plzeňský 42 2000 – 3000 60 

Středočeský 64 4000 – 5500 98 

Ústecký 89 36 000 - 38 500 471 

Vysočina 13 600 – 1000 92 

Zlínský 22 2000 – 2500 86 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, 2015 
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Zásadní výstupy z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, 2015 – Ústecký kraj: 

• Nejvíce sociálně vyloučených obyvatel žije na území obce s rozšířenou působností Ústí nad 

Labem (8200), Brno (8000), Ostrava (7800), Chomutov (6300), Litvínov (6000) a Most (5500). 

• V Ústeckém kraji došlo k navýšení počtu sociálně vyloučených lokalit, v roce 2006 bylo 

identifikováno 63 SVL, analýza z roku 2015 hovoří o 89 lokalitách. 

• Nejvíce SVL je v ÚK v ORP Rumburk – 14 SVL. 

• V Ústeckém a Moravskoslezském kraji bydlí dohromady více sociálně vyloučených osob 

58 000 - 64 000 než ve zbytku České republiky. 

• Průměr počtu osob žijících v SVL v ČR se snižuje, v Ústeckém kraji je to opačně, v průměru se 

jedná o nárůst o 41 na jednu SVL 

• V Ústeckém kraji je to 471 obyvatel/ 1 lokalitu (v roce 2016 to bylo 333 obyvatel/ 1 lokalitu) 

Republikový průměr je 188 obyvatel/ 1 lokalitu. Druhý Moravskoslezský kraj má 317 

obyvatel/ 1 lokalitu. 

Tabulka 23 -Počet obyvatel v SVL dle jednotlivých ORP Ústeckého kraje 

ORP Počet SVL Počet obyvatel SVL 2015 

Bílina 4 1600 – 2200 

Děčín  5 900 – 1100 

Chomutov  10 5700-7300 

Kadaň  4 500-700 

Litoměřice  5 500 – 700 

Litvínov  3 5500 – 6500 

Louny  4 600-800 

Lovosice  1 100 

Most  9 5100 – 6200 

Podbořany  2 200 

Roudnice nad Labem  3 200 

Rumburk  14 1600 – 2100 

Teplice  9 3800 – 4500 

Ústí nad Labem  7 7500-8700 

Varnsdorf  4 900 - 1000 

Žatec  5 700-800 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, 2015 
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Obrázek 5 - Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR 

 
Zdroj: MPSV ČR, Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, 2015 

 

Obrázek 6 - Mapa sociálně vyloučených lokalit dle ORP - Ústecký kraj 

 
Legenda: červeně jsou vyznačené elektrárny, hnědě hnědouhelné doly a modře teplárny 

Zdroj: MPSV ČR, Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, 2015, vlastní úprava  
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Vyhodnocení 

Ústecký kraj je krajem s největším množstvím SVL a osob, které v nich žijí. Současně je patrné, že 

nejproblematičtější území z pohledu koncentrace SVL jsou v oblasti podkrušnohorské pánve, kde se 

zároveň budou koncentrovat jevy související s hospodářskou transformací regionu a ústupem od 

těžby a zpracování uhlí.  
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4.2 Osoby v exekuci 

Obrázek 7 - Podíl osob v exekuci - celá ČR 

 
Zdroj: Otevřená společnost, o. p. s., Mapa exekucí 2017 

 

Obrázek 8 - Podíl osob v exekuci - Ústecký kraj dle ORP 

 
Legenda: červeně jsou vyznačené elektrárny, hnědě hnědouhelné doly a modře teplárny 

Zdroj: Otevřená společnost, o. p. s., Mapa exekucí 2017, vlastní úprava 
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Tabulka 24 - Osoby v exekuci dle ORP 

ORP 
Podíl osob 
v exekuci 

Počet osob 
v exekuci 

Počet 
obyvatel 
starších 15 
let 

Pořadí ORP  
(1 nejhorší) 

Bílina 21.44 % 4 083 19048 5 z 206 

Děčín  15,76 % 10 300 65 349 19 z 206 

Chomutov  21,90 % 15 046 68 690 2 z 206 

Kadaň  17,98 % 6 510 36 198 11 z 206 

Litoměřice  12.33 % 6 139 49 792 39 z 206 

Litvínov  19,97 % 6 375 31 919 8 z 206 

Louny  14,38 % 5 259 36 569 23 z 206 

Lovosice  10,99 % 2 562 23 304 53 z 206 

Most  21,58 % 13 806 63 967 4 z 206 

Podbořany  14,46 % 1 914 13 238 22 z 206 

Roudnice nad Labem  11,70 % 3 183 27 195 46 z 206 

Rumburk  18,63 % 5 182 27 814 9 z 206 

Teplice  18,34 % 16 443 89 679 10 z 206 

Ústí nad Labem  21,85 % 21 857 100 018 3 z 206 

Varnsdorf  17,22 % 2 928 17 006 15 z 206 

Žatec  16,01 % 3 654 22 827 17 z 206 

Zdroj: Exekutorská komora, statistiky exekucí 2018, dostupné online https://www.ekcr.cz 

 

 

Vyhodnocení 

Ústecký kraj je krajem s největším množstvím osob s exekucemi. Současně je patrné, že 

nejproblematičtější území z pohledu koncentrace osob s exekucemi jsou v oblasti podkrušnohorské 

pánve, kde se zároveň budou koncentrovat jevy související s hospodářskou transformací regionu a 

ústupem od těžby a zpracování uhlí. 
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5 SOUHRN POPISNÉ ČÁSTI 

Z analýzy dat a ze závěrů jednotlivých kapitol jsou uvedeny základní zjištěné poznatky: 

 HDP Ústeckého kraje v přepočtu na obyvatele je stále pod celorepublikovým průměrem, i 

když každým rokem dochází k jeho růstu. Přesto se zvyšuje rozdíl HDP na obyvatele mezi 

krajem a ČR, tzn., že Ústecký kraj za zbytkem republiky stále více ekonomicky zaostává. 

 Ekonomika Ústeckého kraje je koncentrovaná do menšího množství velkých průmyslových 

firem. 

 Ve všech ukazatelích VaV Ústecký kraj výrazně zaostává a potřeba podpory výzkumu, vývoje 

a inovací je nezbytným krokem k transformaci ekonomiky. 

 V porovnání s ostatními kraji ČR se Ústecký kraj v roce 2019 umístil na 6. místě. Výše mzdy 

není významným faktorem, který by výrazně vstupoval do základních parametrů ÚPST a 

ovlivňoval jeho zaměření. 

 Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se nachází vysoko nad průměrnou hodnotou ČR a je 

druhý nejhorší v mezikrajském srovnání. Nejvýznamnějším sektorem zaměstnanosti ÚK je 

právě průmysl. Zaměstnanost je koncentrovaná v několika málo velkých průmyslových 

firmách, které jsou přímo či nepřímo spjaté s těžbou a využitím hnědého uhlí a další firmy 

jsou zaměřené na energeticky náročnou výrobu. Současně je patrné, že nejproblematičtější 

území z pohledu nezaměstnanosti jsou v okolí hnědouhelných dolů, uhelných elektráren a 

uhelných tepláren.  

 V Ústeckém kraji jsou oproti ČR nadprůměrně zastoupené obory výroba chemických látek a 

chemických přípravků, výroba ostatních nekovových minerálních výrobků a výroba papíru a 

výrobků z papíru. Dominantní jsou tedy obory s vysokou energetickou náročností (pára, 

teplo, elektřina). 

 V Ústeckém kraji je nejvíce koncentrovaná výroba elektrické energie v rámci celé ČR. 

Z tohoto pohledu se jedná o dominantní kraj jak poměrově, tak i absolutně. Z dalšího 

pohledu je pro tuto výrobu elektřiny v ÚK rozhodující uhlí jako energetická surovina. 

 Podíl průmyslu na celkové spotřebě el. energie v kraji je pro Ústecký kraj největší z celé ČR. 

 Nejvýznamnější zaměstnavatelé v ÚK jsou současně také největšími odběrateli energií. Jejich 

činnost je vysoce citlivá na změny cen energií, především proto, že jejich vlastní výroba je 

vysoce energeticky náročná. 

 Sektor malých a středních podnikatelů, kteří jsou pro každou ekonomiku významní, je 

zastoupen méně v porovnání s celorepublikovým průměrem a jednotlivými kraji ČR. Tato 
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negativní hodnota zapříčiňuje nižší inovační aktivitu v kraji a vyšší náchylnost růstu 

nezaměstnanosti na výkyvy v ekonomice. 

 Ústecký kraj je krajem s největším množstvím SVL a osob, které v nich žijí. 

Nejproblematičtější území z pohledu koncentrace SVL jsou navíc přímo v oblasti 

podkrušnohorské pánve, kde se zároveň budou koncentrovat jevy související s hospodářskou 

transformací regionu a ústupem od těžby a zpracování uhlí.  

 Ústecký kraj je krajem s největším množstvím osob s exekucemi. Současně je patrné, že 

nejproblematičtější území z pohledu koncentrace osob s exekucemi jsou v oblasti 

podkrušnohorské pánve, kde se zároveň budou koncentrovat jevy související s hospodářskou 

transformací regionu a ústupem od těžby a zpracování uhlí. 

Všechny uvedené poznatky jsou graficky zobrazené v následujícím souhrnném závěrečném 

schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmysl a zaměstnanost 

jsou koncentrovány 

v málo velkých firmách. 

Velké průmyslové firmy 

jsou navázané na uhlí a 

související energetiku. 

Malé množství MSP, kteří 

by absorbovali uvolněné 

pracovníky. 

Energetika je významný 

průmyslový obor ÚK. 

Velký počet SVL. 

Velký počet osob 

v exekuci. 

Vysoká nezaměstnanost. 

(elektrárny a doly jsou 

v okolí těchto lokalit) 

ÚK stále zaostává v růstu 

HDP oproti ČR. 

Útlum těžby a 

výroby el. 

energie z uhlí. 

Významný růst 

nezaměstnanosti 

ti. 

Sociální deprivace 

území 

ti. 

Obrázek 9 – Schéma – souhrn popisné části 
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6 ANALÝZA DOPADŮ DEKARBONIZACE EKONOMIKY ÚSTECKÉHO 

KRAJE 

6.1 Analýza dopadů útlumu těžby uhlí a výroby elektrické energie z uhlí 

v Ústeckém kraji 

Dekarbonizace Ústeckého kraje se projeví v různých oblastech ekonomiky na státní, regionální a 

firemní úrovni. Níže uvádíme vybrané aspekty dopadů, které analyzujeme, a to v různých variantách 

možného budoucího vývoje. Oblasti, které jsou analyzovány: 

- objem ekonomických aktivit v kraji ztracených vlivem útlumu těžby a zpracování uhlí, 

- dopady zvýšení cen energií na ekonomiku vybraných firem v kraji, 

- dopady na daňové výnosy v kraji, 

- snížení kupní síly obyvatel, 

- zvýšení počtu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách, 

- zvýšení zadlužení osob v kraji, 

- opuštěné či zasažené plochy, objekty a budovy. 

Zkoumané sektory ekonomiky Ústeckého kraje: 

A. Těžební společnosti hnědého uhlí 

B. Elektrárny a teplárny využívající hnědé uhlí 

C. Největší průmysloví spotřebitelé hnědé uhlí 

Varianty odhadu vývoje a dopadů: 

Při odhadu vývoje je nutné pracovat s více scénáři podle reakce ekonomiky a jednotlivých výše 

uvedených subjektů. Jedná se o reakci elektráren a tepláren a potom o ovlivnění další činnosti 

velkých průmyslových subjektů, které jsou závislé na energii, a tedy na dodávkách hnědého uhlí. Tyto 

varianty jsou popsány níže. 

A. Těžební společnosti hnědého uhlí – není alternativa, dojde k ukončení 

B. Elektrárny a teplárny využívající hnědé uhlí 

 Varianta s náhradou – bude zahájena nová ekonomická činnost na základě jiného 

zdroje energie, např. zemního plynu. 

 Varianta bez náhrady – nedojde k náhradě uhlí jiným energetickým zdrojem 
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C. Největší průmysloví spotřebitelé hnědého uhlí 

 Varianta beze změny – spotřebitelé dokážou nahradit uhlí jiným zdrojem energie bez 

významných dopadů na ekonomiku firmy 

 Varianta pesimistická – spotřebitelům narostou náklady na nové zdroje energie do 

takové míry, že se stanou nekonkurenceschopnými a budou muset ukončit např. 20 

%, 50 % a až 100 % svých aktivit závislých na dodávkách energie. 

Varianty a scénáře jsou obsažené v dynamickém interaktivním simulačním modelu v podobě 

samostatného excelového souboru. V modelu lze měnit různé vstupní parametry a expertní varianty 

navržených výpočtových koeficientů s okamžitým zobrazením dopadů na sledované veličiny 

(zaměstnanost, tržby, příjmy státního rozpočtu apod.). Dále v textu uvádíme výstupy z modelu 

v podobě vybraných variant vývoje. 

Identifikace možných dopadů proběhla na základě podkladů z výročních zpráv za rok 2019 (v případě 

společností Coal Services a Spolchemie  za rok 2018) a účetních závěrek dotčených firem, ze 

statistických údajů a z řízených rozhovorů se zástupci přímo dotčených významných subjektů 

v Ústeckém kraji, jako jsou těžební společnosti, elektrárny, teplárny a velcí průmysloví spotřebitelé 

uhlí.   

Mimo dopady přímo na společnosti těžící a užívající hnědé uhlí byly zkoumány také dopady 

(ohrožená pracovní místa, tržby, mzdy apod.) ve firmách, které jsou dodavatelsky navázané na 

předchozí typy subjektů. Především u uhelných společností je navázaný široký okruh místních 

dodavatelů výrobků a služeb, pro něž ukončení činnosti svých odběratelů znamená propad 

zaměstnanosti. Tento scénář je tvořen pomocí multiplikačních koeficientů provázanosti pracovních 

míst. Multiplikačním koeficientům v podobě návazných pracovních míst u dodavatelů a partnerských 

subjektů byla v minulosti již věnována analytická pozornost např. při rozhodování o prolomení 

územních limitů těžby v r. 2015. Koeficient vychází ze studie PWC - Posouzení ekonomických dopadů 

z pohledu zvažovaných variant prolomení limitu těžby uhlí na území severních Čech. Multiplikačním 

efektem těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji zabývá také Rozvojová studie Specifické oblasti SOB 5 

Mostecko (kolektiv autorů, srpen 2012), jejíž autoři používají pro stanovení multiplikačního efektu 

pro celou Českou republiku koeficient 2,5, který je založen na předpokladu, že úbytek pracovníků v 

dalších odvětvích a službách v regionu tvořeném okresy Most, Chomutov, Teplice, Louny je možno 

vyjádřit koeficientem 1,5 a ve zbytku ČR mimo tento region koeficientem 1,0. Stejná hodnota 

multiplikačního koeficientu 2,5 pro celou Českou republiku je použita ve Studii dopadů ukončení 
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těžby lomu ČSA (VÚHU, březen 2015). V této studii autoři předpokládají, že koeficientem 1,5 lze 

vyjádřit úbytek pracovníků v dalších odvětvích a službách v Ústeckém kraji a koeficientem 1,0 ve 

zbytku ČR mimo Ústecký kraj. 

Výsledné hodnoty jednotlivých parametrů budoucího vývoje slouží pouze pro potřeby odhadu 

dopadů dekarbonizace, jedná se o řádové přiblížení problematiky, nikoliv o detailní výpočet, který 

nelze provést vzhledem k rozsáhlým složitým socioekonomickým vlivům. Při určování vývoje a 

dopadů změn na ekonomiku Ústeckého kraje tedy nejde o stanovení konkrétních čísel s přesností na 

jednotky, ale o přibližné řádové odhady trendů v jednotlivých zkoumaných oblastech. 

V případě vybraných veličin za jednotlivé oblasti se je snažíme poměrově porovnat s celkovými 

veličinami za Ústecký kraj. 

U ČEZ byl využit výpočet podílu instalovaného výkonu výroby energie v MW. Z celkového výkonu ve 

výši 12 922 tvoří v Ústeckém kraji výkon 3 868 MW, což představuje podíl ve výši 29 %. Od toho se 

odvíjí stanovení podílu tržeb společnosti generovaných v Ústeckém kraji a dalších ukazatelů.  
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6.2 Obrat a objem ekonomických aktivit ztracených vlivem útlumu výroby 

elektrické energie z uhlí 

Pro identifikaci objemu očekávaného výpadku ekonomických aktivit a tržeb bylo pracováno ve třech 

rovinách.  

V první rovině jsou analyzovány uhelné společnosti, které v Ústeckém kraji těží hnědé uhlí a při 

dekarbonizaci dojde k ukončení jejich činnosti bez jiné alternativy.   

Tabulka 25 - Tržby těžebních společností (v tis. Kč) 

Vršanská uhelná Severní energetická Coal services Severočeské doly Celkem 

3 501 049 2 196 371 1 223 809 10 079 167 17 219 965 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Graf 13 - Tržby těžebních společností (v tis. Kč) 

 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Ve druhé rovině to jsou subjekty, které hnědé uhlí využívají pro komerční výrobu energie (elektřina, 

teplo). Těmito nejvýznamnějšími subjekty jsou ČEZ a United Energy.  V této rovině je pracováno ve 

dvou variantách, a to s variantou, kdy nedojde k náhradě uhlí jiným energetickým zdrojem a 

ekonomická aktivita tak bude ukončena a s druhou variantou, kdy dojde k náhradě uhlí jiným 

zdrojem a bude vytvořená nová náhradní ekonomická aktivita (produkce energie ze zemního plynu).  
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Tabulka 26 - Tržby vybraných energetických společností (v tis. Kč) 

ČEZ - podíl ÚK (29% 
z výkonu) z celé ČR 

United Energy 
předpoklad: ostatní malé 

uhelné teplárny 
Celkem 

25 607 000 1 000 130 1 000 000 27 607 130 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Graf 14 - Tržby vybraných energetických společností (v tis. Kč) 

 

Zdroj: výroční zprávy 

 
Třetí rovinou jsou potom firmy, které jsou dodavatelsky navázané na předchozí dva typy subjektů. 

Především u uhelných společností je navázaný široký okruh místních dodavatelů výrobků a služeb, 

pro něž ukončení činnosti svých odběratelů znamená propad tržeb a omezení rozsahu svých aktivit. 

Na základě řízeného jednání se zástupci jednotlivých subjektů o struktuře a počtu jejich dodavatelů 

z ÚK vyplynulo, že podíl dodavatelů z Ústeckého kraje je ve výši 25 % celkových nákladů na služby.  

 

Tabulka 27 -Podíl dodavatelů na službách a dodávkách (v tis. Kč) 

Těžební společnosti 

 

Vršanská 
uhelná 

Severní 
energetická 

Coal 
services 

Severočeské 
doly 

Celkem 

Náklady na služby dodavatelů 2 063 696 801 186  235 567  1 957 000  5 057 449  

z toho podíl regionálním 
dodavatelům v ÚK ve výši 25 % 515 924 200 297 58 892  489 250 1 264 362  

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 
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Graf 15 - Podíl dodavatelů na službách a dodávkách (v tis. Kč) 

 
Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 
 
 
 
Vyhodnocení 

Výpadek tržeb v ekonomice Ústeckého kraje souvisejících s těžbou a zpracováním hnědého uhlí je:  

A) Přímo u těžebních společností a u energetických společností 

 Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 17 mld. Kč 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 45 mld. Kč 

 

B) Výše uvedené společnosti včetně svých dodavatelů zboží, výrobků a služeb z ÚK 

 Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 18,5 mld. Kč 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 47,5 mld. Kč 
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6.3 Analýza dopadu zvýšení ceny energie na ekonomiku vybraných firem 

V předchozích kapitolách byly identifikovány subjekty, které jsou významnými odběrateli uhlí. V jejich 

produkci je energie významným vstupním, výrobním a zároveň pak tedy i ekonomickým faktorem 

(nákladovou položkou). 

V případě náhrady hnědého uhlí jiným zdrojem dojde k nárůstu nákladů na energie.  

Ekonomika těchto firem je závislá na druhu energetického zdroje a jeho nákladovosti, což může 

v případě výrazného zvýšení výrobních nákladů způsobených vyššími náklady na energie v důsledku 

snížit konkurenceschopnost jejich produkce a ohrozit tak postavení na trhu. 

Při jednáních s těmito subjekty byly identifikovány různé scénáře od promítnutí vyšších nákladů do 

konečných cen, přes uzavření některých neefektivních výrob až po uzavření celé firmy. 

Varianta „pesimistická – 100 %“ ukazuje, kolik ekonomických aktivit a pracovních míst je závislých na 

uhlí jako na cenově efektivním výrobním zdroji. Nepředpokládá se ale, že by tato varianta nastala, 

uvádíme ji pouze pro ukázku významnosti hnědého uhlí do ekonomiky kraje. Pro další modelování je 

pracováno s expertní variantou, která modeluje situaci regionálních dopadů ve chvílích, kdy by vlivem 

výrazného vzrůstu nákladů na energie došlo k uzavření cca 20 % nekonkurenceschopných výrob. 

Tabulka 28 - Varianta pesimistická- 100 % 

Největší průmysloví odběratelé uhlí 

 
Mondi Lovochemie Unipetrol Spolchemie Celkem 

Tržby (v tis. Kč) 11 511 031 4 516 046 120 536 000  6 030 351 142 593 428 

Mzdové náklady (v tis. 
Kč) 540 382 349 965  2 062 000  346 985 3 299 332 

Náklady na sociální 
zabezpečení, zdravotní 
pojištění a ost. (v tis. 
Kč) 209 661 123 659 693 000 135 303 1 161 623 

Daň z příjmu  (v tis. Kč) 349980 52096 285 000  59 510 746 586 

 Počet zaměstnanců  730  679  2 804 902 5 115 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 
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Graf 16 - Varianta pesimistická - 100 % - Tržby (v tis.) 

 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 
 

Graf 17 - Varianta pesimistická - 100 % - Počet zaměstnanců 

 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 
 

Cena energií je rozhodující pro konkurenceschopnost průmyslových firem, které zaměstnávají přes 5 
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Tabulka 29 - Varianta snížení produkce vlivem vysokých nákladů na energie o 20 % 

 
Mondi Lovochemie Unipetrol Spolchemie Celkem 

Tržby (v tis. Kč) 2 089 252             834 802            24 000 000          1 267 535            28 191 588     

Mzdové náklady  (v tis. Kč) 108 000               69 993                  412 400               69 397                  659 790     

Náklady na soc. a zdrav. 
pojištění a ost. (v tis. Kč) 

42 000               24 732                  138 600               27 061                  232 392     

Daň z příjmu  (v tis. Kč) 47 802                     722                    57 000               14 770     
 

 Počet zaměstnanců  146                     136                          561                     180                      1 023     

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 

Graf 18 - Varianta snížení produkce vlivem vysokých nákladů na energie o 20 % (Počet zaměstnanců) 

 
Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

  

146 136

561

180

0

100

200

300

400

500

600

Mondi Lovochemie Unipetrol Spolchemie



 

57 

 

 

6.4 Analýza dopadů na daňové výnosy v regionu 

Omezení těžby a zpracování hnědého uhlí s sebou nese také negativní dopady na státní rozpočet. 

Vedle odvodů za vytěženou surovinu, je dalším negativním dopadem také výpadek z této činnosti a 

zrušení pracovních míst, což lze dále minimálně kvantifikovat v podobě ušlých odvodů na sociální a 

zdravotní pojištění zaměstnanců a na dani ze zisku. Tyto výpadky pro státní rozpočet jsou uvedené 

níže. 

 

Tabulka 30 - Těžební společnosti (v tis. Kč) 

 
Vršanská 
uhelná 

Severní 
energetická 

Coal 
services 

Severočeské 
doly 

Celkem 

Náklady na sociální 
zabezpečení, 
zdravotní pojištění a 
ost. - do SR 111 838 130 334 161 253  452 297 855 722 

Daň z příjmu  - do SR 229 189 15 261 5 298 362 477 612 225 

celkem do SR 341 027 145 595 166 551 814 774 1 467 947 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Graf 19 - Těžební společnosti (v tis. Kč) - celkem do SR 

 

Zdroj: výroční zprávy 
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Tabulka 31 - Vybrané energetické společnosti (v tis. Kč) 

 

ČEZ - podíl ÚK (29% 
z výkonu) z celé ČR 

United 
Energy 

předpoklad: 
ostatní malé 

uhelné teplárny 
Celkem 

Náklady na sociální 
zabezpečení, 
zdravotní pojištění a 
ost. - do SR                      138 702               48 325                  34 000     221 027 

Daň z příjmu  - do SR                              117     16 903                     2 000     19 020 

celkem do SR 138 819 65 228 36 000 240 047 

Zdroj: výroční zprávy 

 

 

Graf 20 - Vybrané energetické společnosti (v tis. Kč) Celkem do SR 

 
Zdroj: výroční zprávy 

 

Tabulka 32 - Největší průmysloví odběratelé uhlí (v tis. Kč) 

 
Mondi Lovochemie Unipetrol Spolchemie Celkem 

Náklady na sociální 
zabezpečení, zdravotní 
pojištění a ost.  209 661             123 659     693 000     135 303     1 161 623 

Daň z příjmu  349 980     52 096     285 000     59 510   746 586 

celkem do SR 559 641 175 755 978 000 194 813 1 908 209 

Zdroj: výroční zprávy 
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Tabulka 33 - Varianta snížení produkce vlivem vysokých nákladů na energie o 20 % 

 
Mondi Lovochemie Unipetrol Spolchemie Celkem 

Náklady na sociální 
zabezpečení, zdravotní 
pojištění a ost.  210 000             123 659     693 000     135 303     1 161 962     

Daň z příjmu  239 009                 3 610     285 000     73 850       601 469     

celkem do SR 449 009             127 269     978 000     209 153           1 763 431     

Zdroj: výroční zprávy 

 

Graf 21 - Varianta snížení produkce vlivem vysokých nákladů na energie o 20 % - Celkem do SR 

 
Zdroj: výroční zprávy 

 
 
Vyhodnocení 

Výpadek výnosů do státního rozpočtu z aktivit souvisejících s těžbou a zpracováním hnědého uhlí 

v Ústeckém kraji je: 

A) Přímo u těžebních společností a u energetických společností 

 Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 1,5 mld. Kč 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 4,5 mld. Kč 

 

B) Výše uvedené společnosti se snížením produkce velkých průmyslových odběratelů hnědého 

uhlí vlivem vysokých nákladů na energie o 20% 

 Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 1,8 mld. Kč 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 4,8 mld. Kč 
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6.5 Analýza dopadů ve snížení příspěvků a darů obcím a NNO od dotčených 

společností (elektrárny, těžební společnosti) 

Současná roční podpora regionu vybraných společností činí: 

A. Skupina - Vršanská uhelná, Severní energetická, Coal services: 82,3 mil. Kč. 

B. Severočeské doly: 65 mil. Kč. 

C. United Energy: 3,1 mil. Kč 

D. ČEZ neváže svou podporu dle regionů, ale celorepublikově, takže se neočekává případné 

omezení podpory v Ústeckém kraji. 

 

 

Vyhodnocení 

Výpadek v oblasti příspěvků a darů veřejné správě, školám, NNO apod. se v případě ukončení těžby 

uhlí očekává v rozsahu cca 150 mil. Kč ročně. 
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6.6 Počet pracovních míst zaniklých vlivem útlumu výroby el. energie z uhlí 

Jedná se o nejvýznamnější dopad dekarbonizace ekonomiky. V případě ukončení energetického 

zpracování hnědého uhlí a jeho těžby je ztráta pracovních místo pro region nejpalčivějším 

problémem, reprezentuje negativní dopady pro život a ekonomiku kraje a je potřeba se zaměřit 

především na eliminaci tohoto faktoru. Pro jeho eliminaci je proto potřeba kvalifikovaně identifikovat 

všechny dopady a scénáře. Tyto jsou níže popsané v několika rovinách. 

V první rovině je analyzován počet ohrožených pracovních míst v uhelných společnostech, které 

v Ústeckém kraji těží hnědé uhlí a při dekarbonizaci dojde k ukončení jejich činnosti bez jiné 

alternativy.  

 

Tabulka 34 - Těžební společnosti 

 

Vršanská 

uhelná 

Severní 

energetická 

Coal services Severočeské 

doly 

Celkem 

Počet 
zaměstnanců 

688 759 976 4776 7 199 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Graf 22 - Těžební společnosti – počet zaměstnanců 

 
Zdroj: výroční zprávy 
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Ve druhé rovině to jsou ohrožená pracovní místa u subjektů, které hnědé uhlí využívají pro komerční 

výrobu energie (elektřina, teplo). Těmito nejvýznamnějšími subjekty jsou ČEZ a United Energy.  V této 

rovině je pracováno ve dvou variantách, a to s variantou, kdy nedojde k náhradě uhlí jiným 

energetickým zdrojem a ekonomická aktivita tak bude ukončena a s druhou variantou, kdy dojde 

k náhradě uhlí jiným zdrojem a bude vytvořená nová náhradní ekonomická aktivita.  

Tabulka 35 - Vybrané energetické společnosti 

 
ČEZ - podíl (29%) United Energy Celkem 

Počet zaměstnanců 1 557 261 1 818 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Graf 23 - Vybrané energetické společnosti – počet zaměstnanců 

 
Zdroj: výroční zprávy 

 

Třetí rovinou je potom počet ohrožených pracovních míst ve firmách, které jsou dodavatelsky 

navázané na předchozí dva typy subjektů. Především u uhelných společností je navázaný široký okruh 

místních dodavatelů výrobků a služeb, pro něž ukončení činnosti svých odběratelů znamená propad 

zaměstnanosti. Tento scénář je tvořen pomocí multiplikačních koeficientů provázanosti pracovních 

míst. Multiplikačním koeficientům v podobě návazných pracovních míst u dodavatelů a partnerských 

subjektů byla v minulosti již věnována analytická pozornost např. při rozhodování o prolomení 

územních limitů těžby v r. 2015. Koeficient vychází ze studie PWC - Posouzení ekonomických dopadů 

z pohledu zvažovaných variant prolomení limitu těžby uhlí na území severních Čech. Multiplikačním 

efektem těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji zabývá také Rozvojová studie Specifické oblasti SOB 5 
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Mostecko (kolektiv autorů, srpen 2012), jejíž autoři používají pro stanovení multiplikačního efektu 

pro celou Českou republiku koeficient 2,5, který je založen na předpokladu, že úbytek pracovníků v 

dalších odvětvích a službách v regionu tvořeném okresy Most, Chomutov, Teplice, Louny je možno 

vyjádřit koeficientem 1,5 a ve zbytku ČR mimo tento region koeficientem 1,0. Stejná hodnota 

multiplikačního koeficientu 2,5 pro celou Českou republiku je použita ve Studii dopadů ukončení 

těžby lomu ČSA (VÚHU, březen 2015). V této studii autoři předpokládají, že koeficientem 1,5 lze 

vyjádřit úbytek pracovníků v dalších odvětvích a službách v Ústeckém kraji a koeficientem 1,0 ve 

zbytku ČR mimo Ústecký kraj. Obecně lze vycházet z expertní analýzy, že na každé pracovní místo v 

těžební organizaci je v dodavatelsko – odběratelských řetězcích navázáno 2 – 3x tolik zaměstnanců. U 

energetických společností (elektrárny, teplárny) je tento koeficient nižší. Z předchozích studií a z 

jednání s experty z dotčených subjektů byly koeficienty stanovovány pouze pro dopady na území 

Ústeckého kraje a jsou tedy nižší než v případě celkových, celorepublikových dopadů. 

 

Tabulka 36 - Dodavatelé těžebních společností 

 
Vršanská 
uhelná 

Severní 
energetická 

Coal services 
Severočeské 

doly 
Celkem 

Celkem prac. míst vč. 
návazných míst v ÚK 

1 720 1 898 2 440 11 940 17 998 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 

Graf 24 - Dodavatelé těžebních společností - počet pracovních míst 

 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 
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Tabulka 37 - Dodavatelé vybraných energetických společností 

 

ČEZ - podíl ÚK (29% 
z výkonu) z celé ČR 

United 
Energy 

ostatní malé uhelné 
teplárny 

Celkem 

Celkem prac. míst vč. 
návazných míst v ÚK 

3 016 616 600 4 232 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 

Graf 25 - Dodavatelé vybraných energetických společností 

 
Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 

Poslední rovinou jsou potom pracovní místa, která zaniknou vlivem snížení produkce velkých 

průmyslových odběratelů hnědého uhlí způsobené zvýšením vstupních nákladů produkce na energie. 

Jako s jednou variantou scénáře vývoje pracujeme s typovým ukázkovým snížením produkce o 20 % a 

s tím souvisejícími dopady. 

 

Tabulka 38 - Očekávaná varianta snížení produkce velkých průmyslových odběratelů hnědého uhlí 
vlivem vysokých nákladů na energie o 20 % 

 
Největší průmysloví odběratelé uhlí 

 
Mondi Lovochemie Unipetrol Spolchemie Celkem 

Celkem prac. míst vč. 
návazných míst v ÚK 

219 204 841 271 1 535 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 
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Graf 26 - Očekávaná varianta snížení produkce velkých průmyslových odběratelů hnědého uhlí vlivem 
vysokých nákladů na energie o 20 %  

 
Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 
Jak již bylo zmíněno výše, ztráta pracovních míst je faktor, který zasahuje všechny sféry života v kraji. 

Nejedná se pouze o ekonomické, ale také sociální, společenské a další. Vzhledem k pozornosti, které 

se tomuto dopadu musí při hledání cest eliminace negativních dopadů věnovat je tedy také potřeba 

identifikovat konkrétní rozložení ztráty pracovních míst dle jednotlivých částí území, tj. okresů kraje. 

Níže je uvedeno přibližné rozložení pracovních míst dle zásahu činností jednotlivých společností do 

jednotlivých okresů v absolutním vyjádření dle jednotlivých variant ohrožení pracovních míst buď 

přímo v daných společnostech a následně také včetně navázaných dodavatelů. 

 

Tabulka 39 - Rozložení přímých pracovních míst dle okresů 

 
Most Chomutov Teplice Ústí nad Labem Louny 

CELKEM 2 004 3 718 2 690 302 302 

Severní energetická 482 206 - - - 

Vršanská uhelná 531 228 - - - 

Coal services 683 293 - - - 

Severočeské doly - 2 388 2 388 - - 

ČEZ - 603 302 302 302 

United Energy 308 - - - - 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Graf 27 - Rozložení přímých pracovních míst dle okresů 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obrázek 10 - Rozložení přímých pracovních míst dle okresů 

 
 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 40 - Rozložení přímých i multiplikovaných pracovních míst dle okresů 

 Most Chomutov Teplice Ústí nad Labem Louny 

CELKEM 4 856 8 994 6 573 603 603 

Severní energetická 1 204 516 - - - 

Vršanská uhelná 1 328 569 - - - 

Coal services 1 708 732 - - - 

Severočeské doly - 5 970 5 970 - - 

ČEZ - 1 206 603 603 603 

United Energy 616 - - - - 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Graf 28 - Rozložení přímých i multiplikovaných pracovních míst dle okresů 

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Obrázek 11 - Rozložení přímých i multiplikovaných pracovních míst dle okresů 

 
 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

Vyhodnocení 

Ztráta pracovních míst v Ústeckém kraji souvisejících s těžbou a zpracováním hnědého uhlí je:  

A) Přímo u těžebních společností a u energetických společností 

 Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 7 199 osob 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 9 315 osob 

 

B) Výše uvedené společnosti včetně svých dodavatelů zboží, výrobků a služeb z ÚK 

 Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 17 998 osob 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 22 230 osob 

 

C) Výše uvedené společnosti se snížením produkce velkých průmyslových odběratelů hnědého uhlí 

vlivem vysokých nákladů na energie o 20% 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 23 764 osob 
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6.7 Věková struktura ohrožených pracovníků 

Věková struktura je v této analýze zaměřena na těžební společnosti, a to z důvodu důsledků 

dekarbonizace. Zaměstnanci těchto společností budou propuštěni bez náhrady. Je tedy nutné vědět, 

jak velkou skupinu nově vzniklých žadatelů o práci rekvalifikovat a maximálně podpořit.   

Věková struktura zaměstnanců těžebních společností ohrožených přímou ztrátou pracovního místa 

v kraji ukazuje na významný (nadpoloviční) podíl osob nad 50 let.  

U zbylých typů společností (dodavatelé či odběratelé elektřiny) můžeme pracovat pouze 

s předpokládanými scénáři propuštěných zaměstnanců. 

 

Tabulka 41 - Počet zaměstnanců nad 50 let 

Vršanská uhelná 
Severní 

energetická 
Coal services Severočeské doly Celkem 

413 455 586 2 149 3 603 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 

 

U této cílové skupiny se v průběhu následujících 10 až 15 let předpokládá po jejich propuštění 

obtížnější umístění na trhu práce. S dalšími návaznými společnostmi a pracovními místy lze dle 

demografické struktury celou tuto cílovou skupinu stanovit v počtu přes 6 tis. osob. 
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6.8 Vzdělanostní struktura ohrožených pracovníků 

Vzdělanostní strukturu specificky analyzujeme v rámci těžebních společností, a to z důvodu důsledků 

dekarbonizace. Zaměstnanci těchto společností budou propuštěni bez náhrady. Je tedy nutné vědět, 

jak velkou skupinu a v jaké převažující vzdělanostní struktuře nově vzniklých žadatelů o práci 

rekvalifikovat a maximálně podpořit.   

Vzdělanostní struktura zaměstnanců těžebních společností ohrožených přímou ztrátou pracovního 

místa v kraji ukazuje na rozhodující podíl osob s nižším vzděláním.  

 

Tabulka 42 - Vzdělanostní struktura zaměstnanců těžebních společností přímo ohrožených 
pracovních míst bez náhrady – počet osob 

Vzdělání Vršanská uhelná Severní energetická Coal services Severočeské doly Celkem 

základní 138 152 195 248 733 

vyučen 275 304 390 2 866 3 835 

SŠ 206 228 293 1 270 1 997 

VŠ 69 76 98 392 634 

Zdroj: výroční zprávy, expertní rozhovory, vlastní výpočty 

 

U cílové skupiny osob s nižším vzděláním se také předpokládá po jejich propuštění obtížnější umístění 

na trhu práce. S dalšími návaznými společnostmi a pracovními místy lze dle demografické struktury 

celou tuto cílovou skupinu stanovit v počtu přes 8 tis. osob. 
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6.9 Objem snížení kupní síly obyvatel v dotčených regionech 

Pouze samotný výpadek tržeb společností ještě neříká, jaké problémy to místní ekonomice přinese a 

kolik skutečně bude v kraji chybět financí. Lepším parametrem je tedy objem finančních prostředků, 

které se do ekonomiky nedostanou z důvodu ztráty zaměstnání a mezd. Objem mezd, které dnes 

získávají pracovníci spojení s těžbou a využíváním hnědého uhlí lze právě použít jako indikátor ztráty 

ekonomiky z odchodu od uhlí a zrušení dotčených pracovních míst. Tyto prostředky potom 

v ekonomice chybí na nákup místních služeb, výrobků atd. 

Tabulka 43 - Objem snížení kupní síly obyvatel v dotčených regionech 

 
Těžební společnosti 

 
Vršanská 
uhelná 

Severní 
energetická 

Coal services 
Severočeské 

doly 
Celkem 

Mzdové náklady 258 017 305 402 393 536 1 185 000 2 141 955 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Graf 29 - Objem snížení kupní síly obyvatel v dotčených regionech 

 
Zdroj: výroční zprávy 

Tabulka 44 - Objem snížení kupní síly obyvatel v dotčených regionech 

 
Vybrané energetické společnosti 

 
ČEZ - podíl ÚK (29% z 

výkonu) z celé ČR 
United 
Energy 

ostatní malé uhelné 
teplárny 

Celkem 

Mzdové náklady 1 406 716 131 000 100 000 1 637 716 

Zdroj: výroční zprávy 

 

258 017 305 402
393 536

1 185 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Vršanská uhelná Severní
energetická

Coal services Severočeské doly

Mzdové náklady



 

73 

 

Graf 30 - Objem snížení kupní síly obyvatel v dotčených regionech 

 
Zdroj: výroční zprávy 

 

Tabulka 45 - Očekávaná varianta snížení produkce velkých průmyslových odběratelů hnědého uhlí 
vlivem vysokých nákladů na energie o 20 % 

 
Mondi Lovochemie Unipetrol Spolchemie Celkem 

Mzdové náklady 108 000 69 993 412 400 69 397 659 790 

Zdroj: výroční zprávy, vlastní výpočty 

 

Graf 31 - Očekávaná varianta snížení produkce velkých průmyslových odběratelů hnědého uhlí vlivem 
vysokých nákladů na energie o 20 % 

 
Zdroj: výroční zprávy 
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Vyhodnocení 

Výpadek mezd a tím i prostředků v ekonomice Ústeckého kraje souvisejících s těžbou a zpracováním 

hnědého uhlí je:  

A) Přímo u těžebních společností a u energetických společností 

 Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 2,1 mld. Kč 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 3,8 mld. Kč 

 

B) Výše uvedené společnosti včetně svých dodavatelů zboží, výrobků a služeb z ÚK 

 Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 6,5 mld. Kč 

 Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 8 mld. Kč 

Ekvivalentem pro kvantifikaci dopadů výpadku finančních prostředků v kraji může být odhad 

pracovních míst, která jsou ohrožená tímto výpadkem. Při podílu ve výši 20 %, který z mezd končí 

v místní ekonomice, činí tento objem cca 1,3 mld. Kč z varianty celkového výpadku ve výši 6,5 mld. Kč 

ročně. Při průměrné hrubé mzdě v kraji ve výši 31,5 tis. Kč měsíčně představuje tento výpadek mezd 

cca 2,5 tisíce dalších ohrožených pracovních míst. 
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6.10 Zvýšení počtu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v 

dotčených městech a ORP 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, pracovní místa, která se budou rušit v souvislosti 

s dekarbonizací, jsou v ORP, které jsou významnými SVL z pohledu kraje, a to i z pohledu ČR. Každé 

další zvýšení nezaměstnanosti dále zhorší situaci. V případě, že osoby ohrožené ztrátou místa se 

z určité části nacházejí v SVL a jejich okolí, jedná se celkem o stovky dalších osob, které spadají do 

problémových lokalit. 

 

Tabulka 46 - Rozložení přímých i multiplikovaných pracovních míst mezi okresy 

 
Most Chomutov Teplice Ústí Louny 

CELKEM 4 856 8 994 6 573 603 603 

Zdroj: výroční zprávy 

 
 

Obrázek 12 - Mapa SVL s vyznačením počtu přímých a multiplikovaných míst mezi okresy 

 
Zdroj: výroční zprávy, MPSV ČR, Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, 2015 
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6.11  Zvýšení zadlužení osob ve městech a ORP dotčených útlumem 

těžby a útlumem výroby elektrické  

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, pracovní místa, která se budou rušit v souvislosti 

s dekarbonizací, jsou v ORP, které se potýkají s vysokým zadlužením obyvatel a s exekucemi. Každé 

další zvýšení nezaměstnanosti dále zhorší situaci. V případě, že osoby ohrožené ztrátou místa se 

z určité části nacházejí v dotčených ORP, jedná se celkem o stovky dalších osob, které spadají do 

problémových lokalit. 

Tabulka 47 - Rozložení přímých i multiplikovaných pracovních míst mezi okresy 

 

Most Chomutov Teplice Ústí Louny 

CELKEM 4 856 8 994 6 573 603 603 

Zdroj: výroční zprávy 

Obrázek 13 - Mapa exekucí s vyznačením počtu přímých a multiplikovaných míst mezi okresy 

 
 
Legenda: červeně jsou vyznačené elektrárny, hnědě hnědouhelné doly a modře teplárny 

Zdroj: Výroční zprávy, Otevřená společnost, o. p. s., Mapa exekucí 2017, vlastní úprava 

 

 
Vyhodnocení 

Pracovní místa zaniknou v lokalitách, kde je vysoký počet SVL, vysoká zadluženost obyvatel a jejich 

exekucí. Výše analyzovaný růst nezaměstnanosti a výpadek mezd díky dekarbonizaci ekonomiky 

přinesou v těchto lokalitách další růst zadlužení a menší schopnost splácet své závazky. Lze tedy 

očekávat zhoršení sociální situace v dotčených lokalitách a nárůst sociálního napětí a problémů. 
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7 LOKALITY DOTČENÉ DEKARBONIZACÍ  

Hnědouhelnou těžbu v Mostecké pánvi zajišťují: 

 Severočeské doly, a.s. ve dvou lomových provozech, kterými jsou doly Nástup Tušimice (na 

lokalitě Tušimice s roční produkcí cca 13,5 milionů tun uhlí. Předpokládané ukončení těžby je 

plánováno na rok 2029) a doly Bílina (na lokalitě Bílina, je těženo cca 10 milionů tun hnědého 

uhlí ročně. Ukončení těžby je naplánováno kolem roku 2035).  

Dále společnost SEVEn Energy sdružuje v Ústeckém kraji tyto těžební společnosti: 

 Vršanská uhelná, a.s. v lomovém provozu Lom Vršany. Na této lokalitě Vršany je těženo cca 

8–9 milionů tun uhlí ročně. Životnost lomu se předpokládá ještě cca 50 let a na tuto dobu je 

uzavřena smlouva se společností ČEZ, a.s. o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady.  

 Severní energetická, a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA). 

V tomto lomu je však hlubinné dobývání uhlí v ukončovací fázi. Dále Severní energetická a.s. 

spravuje Úpravny uhlí Komořany, společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje hlubinnou 

těžbu v bočních svazích již jmenovaného lomu ČSA. Lom ČSA se nachází v centrální části 

Mostecké pánve.  Roční těžba dosahovala až 7 milionů tun uhlí, nicméně po neprolomení 

limitů se tento výnos sníží na 2 miliony tun uhlí ročně a lom bude uzavřen v roce 2024. 

V rámci činností v Mostecké pánvi operuje ještě jedna organizace, kterou je Palivový kombinát Ústí, s. 

p. Ten již lomovou těžbu nerealizuje. Zabývá se sanacemi a rekultivacemi, a to především výstavbou 

Mosteckého jezera ve zbytkové jámě Most a jezera Milada ve zbytkové jámě Chabařovice. Jezero 

Milada již bylo zprovozněno, jezero Most bude otevřeno obyvatelům v září 2020.  

Rozloha ploch zasažených těžbou uhlí, předních elektrárenských a teplárenských společností a 

průmyslových odběratelů uhlí je podstatná především z pohledů následné sanace či rekultivace 

těchto území v případě úplně dekarbonizace a transformace regionu. 

Hlubinné či povrchové doly Ústeckého kraje a jejich rozloha jsou následující: 

 Hlubinný lom ČSA: 18,3 km2 

 Povrchový lom Vršany: 17 km2 

 Povrchový lom Bílina: 20,7 km2 

 Povrchový lom Nástup Tušimice: 35,3 
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Pokud dojde k úplnému omezení spalování uhlí a nebudou mít výše zmíněné společnosti jiný 

dostačující alternativní zdroj výroby energie či tepla (např. zemní plyn, spalování biomasy aj.) budou 

nuceni své provozy zcela uzavřít a z objektů se stanou nevyužité brownfieldy. Jejich celková plocha 

tvoří více jak 6,6 km2. 

 

Elektrárny a teplárny na území uhelného regionu Ústeckého kraje, které spalují uhlí jsou: 

• Elektrárny Prunéřov: 2 km2 

• Elektrárna Počerady: 0,8 km2 

• Elektrárna Ledvice: 0,6 km2 

• Elektrárna Tušimice: 1,5 km2 

• Elektrárna a teplárna Komořany: 0,9 km2 

• Teplárna Trmice: 0,8 km2 

 

S výrobou energie z uhlí jsou spojeni také významní průmysloví odběratelé, kteří by v případě úlplné 

dekarbonizace mohli být v maximální variantě nuceni ukončit výrobu. Z těchto areálů by tak vznikly 

další nevyužité plochy brownfields, které by bylo nutné rekultivovat, jejich plocha je větší než 7,5 

km2. Mezi tyto významné odběratele patří: 

• Unipetrol RPA s.r.o.: 5,4 km2 

• Lovochemie a.s.: 0,7 km2 

• Mondi Štětí a.s.: 0,9 km2 

• Spolchemie a.s.: 0,5 km2 

 

Na následujícím obrázku jsou pro přehlednost znázorněny zasažené oblasti těžbou uhlí, resp. lomy, 

ve kterých je provozována těžba uhlí, dále elektrárny a teplárny, ale také dnes již rekultivované území 
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zbytkové jámy lomu Chabařovice - jezero Milada s rozlohou více než 4,87 km2 a rekultivované území 

zbytkové jámy lomu Most - Ležáky - Mostecké jezero, které zaujímá plochu přes 5,48 km2. 

 

Obrázek 14 - Infrastruktura uhelného regionu Ústeckého kraje 

 
Zdroj: Googlemaps, vlastní zpracování 

 

Legenda: 

 Doly 

 Elektrárny a teplárny 

 Průmyslové objekty 

  jezera 

 

Celková plocha všech areálů / objektů souvisejících s těžbou či spalováním uhlí v Ústeckém kraji je 

přibližně 115, 75 km2.  Z této celkové plochy zaujímají: 

 hnědouhelné povrchové doly rozlohu více než 91 km2,  

 elektrárny a teplárenské společnosti cca 6,6 km2,  

 průmyslové objekty se rozprostírají na ploše kolem 7,5 km2 a 

 jezera, která vznikla rekultivací území, přibližně 10,35 km2. 
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Vyhodnocení 

Povrchové doly a objekty spojené s těžbou a spalováním uhlí tvoří rozlehlé plochy, které mají neblahý 

vliv na krajinný ráz a je tedy nutné počítat se sanacemi a rekultivací.  

Tato činnost je vysoce finančně nákladná a je tedy nutné čerpat dotační prostředky z fondů Evropské 

unie a podpořit tak hospodářský růst Ústeckého kraje.  
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8 NÁVRH TYPOVÝCH OPATŘENÍ, STRATEGICKÝCH TÉMAT A 

PROJEKTŮ 

 

V této kapitole se jedná o navržení strategických transformačních témat / projektů za Ústecký kraj 

způsobilých pro financování ze zdrojů Fondu spravedlivé transformace včetně určení klíčových 

nositelů, řešených témat, oblastí činností, vhodný nástrojů atd.  

Cílem kapitoly je ukázat: 

• jaký je v regionu zájem o existující možnosti dotací;  

• jaký je objem projektů podaných v daných prioritních osách FST; 

• jaká je neuspokojená poptávka v těchto oblastech po dotačních prostředcích, kterou by bylo 

možné uspokojit z FST – absorpční kapacita Ústeckého kraje; 

 jaké oblasti a strategická témata budou pro Ústecký kraj v rámci dotační podpory aktuální. 

Na základě níže uvedených informací je podán přehled potřebnosti a možné absorpční kapacity 

projektů, na které by bylo možné čerpat dotační prostředky z Fondu spravedlivé transformace. 

Šetření se provádělo z několika zdrojů: 

 Přímé oslovení aktérů v kraji se žádostí o poskytnutí vhodných projektových záměrů 

souvisejících s transformací kraje. 

 Analýza stávajících zásobníků rozvojových projektů: ITI, RESTART, RIS. 

 Analýza záměrů z Ústeckého kraje do vybraných prioritních os strukturálních fondů (OP) 2014 

– 2020. 

 Samostatně se potom provedla analýza potenciálu rozvoje MSP na území Ústeckého kraje. 
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8.1 Absorpční kapacita  

Dotační potenciál je efektivním prostředkem k dosahování cíle transformace uhelných regionů, který 

by bylo v mnoha případech alternativními nástroji těžké realizovat, případně ho lze realizovat jen 

obtížně či s vyššími náklady.  

Pro identifikaci velikosti absorpční kapacity pro FST ze strany subjektů na území Ústeckého kraje byla 

provedena mj. analýza čerpání ESIF 2014–2020 v ÚK, tzn., byla provedena statistika podaných 

projektů za celé 7leté období, tj. od 1/2014 do 4/2020 ze systému MMR – ISKP. 

Operační programy podporují naplňování závazků České republiky, které plynou z mezinárodních 

smluv a jsou provázány s činností příslušných pracovních a poradních orgánů vlády. Dotace směřují 

k naplňování cílů státních politik, krajů a obcí a dalších subjektů (např. vysoké školy). Tato analýza se 

zaměřuje na přehled dotací, které spadají do oblastí naplňující cíl plánované transformace uhelných 

regionů.  

Operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzkum, vývoj a vzdělávání a 

Životní prostředí úzce souvisejí s tématem dekarbonizace a kopírují zaměření FST. Z těchto důvodů 

jsou níže detailněji uvedeny přehledy těchto jednotlivých programů – finanční výše, úspěšnost 

poskytnutých dotací a úspěšnost počtu podaných žádostí v přehledném srovnání České republiky a 

Ústeckého kraje. 

 

Jednotlivé operační programy byly srovnávány třemi různými druhy analýz, vždy v porovnání ČR a ÚK: 

A. výše dotace v přepočtu na obyvatele – hlavní analýza, 

B. % úspěšnost projektů v rámci výše dotace, 

C. míra úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výši dotace. 

 

Dále je v textu již pracováno pouze s vybranými prioritními osami z daných operačních programů, 

které jsou, díky své náplni, financovatelné z FST. Nejprve jsou vždy uvedené údaje za Českou 

republiku a následně za Ústecký kraj, a to z důvodu porovnání stavu v Ústeckém kraji.  
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8.1.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je jedním z operačních 

programů, díky kterým může Česká republika v období čerpat peníze ze strukturálních fondů EU. 

OPPIK je určen zejména pro podporu investičních projektů českých podnikatelů, dotaci ovšem mohou 

získat i subjekty státní správy, případně i města a obce. Důraz je kladen především na projekty malých 

a středních podnikatelů, preferovány jsou oblasti výzkumu a vývoje, úspory energie a ICT. Celkový 

rozpočet programu dosahuje výše 4,3 mld. EUR (117 mld. Kč). 

OPPIK spadá pod působnost Ministerstva průmyslu a obchodu, administrativu ovšem vykonává jemu 

podřízená Agentura pro podnikání a inovace. 

Tabulka 48 - Míra podpory OPPIK 2014–202 

OPPIK Celkem Podpořené Nepodpořené % úspěšnosti 

ČR 320 687 214 047,69 Kč 138 571 303 411,08 Kč 182 115 910 636,61 Kč 43 % 

ÚK 25 611 431 702,75 Kč 10 652 124 150,85 Kč 14 959 307 551,90 Kč 42 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Pod tímto programem bylo celkem žádáno ve všech oblastech 320 687 214 047,69 Kč. Podpořené 

projekty byly v hodnotě 138 571 303 411,08 Kč, naopak na podporu nedosáhly projekty v celkové výši 

182 115 910 636,61 Kč. Jde tedy o 43% úspěšnost podpory v celém programu. 

V Ústeckém kraji byly podány projekty v celkové výši 25 611 431 702,75 Kč. Projektů, které na 

dotační prostředky dosáhly, bylo 42 % ze všech podaných a jednalo se o částku 10 652 124 150,85 Kč. 

Nepodpořené projekty dosahovaly výše 14 959 307 551,90 Kč. 

OPPIK má 4 prioritní osy, z těchto oblastí budou FST podporovány následující: 

 prioritní osa (PO1) - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

 prioritní osa (PO2) - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

 prioritní osa (PO3) - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 

obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání 

energií a druhotných surovin 
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8.1.2 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

V rámci celé ČR byly schválené projekty v hodnotě za 57 681 248 249,31 Kč a neschválené za 83 091 

516 241,25 Kč. Což znamená 41% úspěšnost podaných projektů.  

V Ústeckém kraji byla celková úspěšnost podaných projektů 35 %. Konkrétně úspěšné projekty byly v 

souhrnu za 3 332 243 872,04 Kč a projekty, které finanční podporu nezískaly ve výši 6 256 704 805,06 

Kč. 

Ve srovnání s ČR je tedy Ústecký kraj mírně dotačně podhodnocen v rámci celorepublikového 

srovnání v této oblasti, jedná se však pouze o pokles šesti procentních bodů. V rámci této prioritní 

osy bylo z celkového finančního rámce OPPIK čerpáno nejvíce dotačních prostředků v rámci České 

republiky. 

Tabulka 49 - Finanční podpora projektů v přepočtu na 1 obyvatele 

OPPIK Podpořené Nepodpořené 

ČR 5 393,83 Kč 7 769,96 Kč 

ÚK 4 058,94 Kč 7 621,16 Kč 

Zdroj -  Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

Pro lepší vypovídací hodnotu byl proveden přepočet na 1 obyvatele, viz tabulka. Výsledné údaje jsou 

interpretovány v absolutních hodnotách. Z této analýzy je patrné, že Ústecký kraj je dotačně 

podhodnocen vůči celorepublikovému průměru. Míra podpory se ve schválených projektech liší 

přibližně o 1 300 Kč na obyvatele.  

Po srovnání úspěšnosti projektů je tedy vidět větší propad v míře podpořených projektů mezi ČR a 

Ústeckým krajem. 

Tabulka 50 - Míra úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výsši dotace 

OPPIK Míra podpořených projektů 

ČR 51 % 

ÚK 43 % 

Zdroj -  Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Dle míry počtu podpořených projektů bez ohledu na výši dotace lze konstatovat, že Ústecký kraj je na 

výsledný počet schválených projektů opět pod průměrem České republiky.  

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě 

EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě ENRF) 

V rámci celé ČR bylo do programu zapojeno 34 % úspěšných projektů v hodnotě za 

24 075 618 454,07 Kč a 76 % neúspěšných projektových žádostí v celkové sumě 

47 732 721 282,73 Kč.  

V Ústeckém kraji bylo úspěšných projektů 38 % z celkově požadovaných dotací. Konkrétně úspěšné 

projekty v souhrnu za 2 133 365 576,68 Kč a projekty, které finanční podporu nezískaly 

3 484 088 612,64 Kč. 

V této oblasti bylo uděleno nejméně dotačních podpor v rámci celkové částky. 

Tabulka 51 - Finanční podpora projektů v přepočtu na 1 obyvatele 

OPPIK Podpořené Nepodpořené 

ČR 2 251,33 Kč 4 463,53 Kč 

ÚK 2 598,61 Kč 4 243,89 Kč 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Míra podpory se ve schválených projektech se téměř neliší. Ústecký kraj je v prioritě 01.2 - Rozvoj 

podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků mírně nad průměrem ČR. O téměř 

totožné podpoře podaných projektů značí také níže uvedená tabulka. 

Tabulka 52 - Míra úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výsši dotace 

OPPIK Míra podpořených projektů 

ČR 40 % 

ÚK 40 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, 

podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 

V rámci celé ČR byly do programu podány úspěšné projekty v hodnotě za 43 040 978 544,38 Kč a 

neúspěšné za 38 314 540 321,05 Kč. Což znamená 53 % úspěšnost podaných projektů.  

V Ústeckém kraji bylo úspěšných projektů pouze 47 % z celkového souhrnu všech předložených 

projektů. Konkrétně úspěšné projekty v celkové částce za 3 866 894 820,42 Kč a projekty, které 

finanční podporu nezískaly za 4 441 521 046,53 Kč. 

V rámci této prioritní osy bylo z celkového finančního rámce OPPIK čerpáno nejvíce dotačních 

prostředků v Ústeckém kraji. 

Oblast 1.3 celého programu měla nejvyšší úspěšnost projektů, které získali finanční příspěvek, a to i 

přes to, že rozdíl mezi celorepublikovým srovnáním s Ústeckým krajem je v této prioritní ose 6 

procentních bodů. 

Tabulka 53 - Finanční podpora projektů v přepočtu na 1 obyvatele 

OPPIK Podpořené Nepodpořené 

ČR 4 024,80 Kč 3 582,83 

ÚK 44 710,18 Kč 5 410,12 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

Prioritní oblast 3 již má značně vyšší výkyv v nepodpořených projektech. Je tedy patrné, že 

v Ústeckém kraji je neuspokojená finanční poptávka po projektech v této oblasti přesto, že 

procentuální úspěšnost počtu podaných projektů se s celorepublikovým průměrem neliší. 

Tabulka 54 - Míra úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výsši dotace 

OPPIK Míra podpořených projektů 

ČR 56 % 

ÚK 56 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Graf 32 – Souhrn celkové výše podpořených oblastí v programu 1 v rámci celé ČR 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR – ISKP 

Graf 33 – Souhrn celkové výše podpořených oblastí v programu 1 v rámci Ústeckého kraje 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Graf 34 – Souhrn míry úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výši dotace 

 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

  

Ve výše uvedených grafech je provedeno celkové finanční i procentuální srovnání úspěšnosti 

projektových záměrů podaných v jednotlivých prioritních osách.  

Nejvíce finančních prostředků v rámci České republiky bylo poskytnuto v prioritní ose 01.1 Rozvoj 

výzkumu a vývoje pro inovace, naopak v rámci Ústeckého kraji byla nejvíce finančně podpořena 

oblast 01.3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů 

energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. 

V PO1 a PO3 je patrná nižší úspěšnost projektů s ohledem na finanční podporu Ústeckého kraje vůči 

celorepublikovému průměru. Je zde tedy zjevná potřebnost větší finanční podpory v OPPIK. 

Prioritní osa 2 je naopak v Ústeckém kraji mírně nadhodnocena, a to o 4 procentní body. PO2 je ale 

zároveň nejméně žádanou a podporovanou oblastí celého programu.  

V souhrnu procentuální úspěšnosti podaných projektů bez ohledu na výši finanční podpory, pouze na 

počet projektových žádostí, je Ústecký kraj podhodnocen pouze v rámci první oblasti programu 

OPPIK. Zbylé dvě prioritní osy, které jsou financovatelné z FST, jsou procentuálně totožné, viz také 

graf. 
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8.1.3 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je tematickým programem MŠMT. Cílem programu je 

podpora vzdělávání, vývoje a výzkumu v ČR. Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v 

sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Na něj 

navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový 

vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, 

které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR. 

 

Tabulka 55 - Míra podpory OPVVV 2014 - 2020 

OPVVV Celkem Podpořené Nepodpořené % úspěšnosti 

ČR 156 327 558 152,06 Kč 86 216 870 196,04 Kč 70 110 687 956,02 Kč 55 % 

ÚK 4 791 226 501,17 Kč 3 931 979 879,42 Kč 859 246 621,75 Kč 82 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP  

 

Pod programem bylo v České republice celkem žádáno ve všech oblastech o 156 327 558 152,06 Kč. 

Podpořené projekty byly v hodnotě 86 216 870 196,04 Kč, a naopak na podporu nedosáhly projekty v 

celkové výši 70 110 687 956,02 Kč. 55% úspěšnost podpory v celém programu. 

V Ústeckém kraji bylo žádáno o podporu projektů v celkové výši 4 791 226 501,17 Kč. Projektů, které 

na dotační prostředky dosáhly, bylo 82 % ze všech podaných a jednalo se o částku 3 931 979 879,42 

Kč. Nepodpořené projekty dosahovaly výše 859 246 621,75 Kč. 

OPVVV obsahuje 3 prioritní osy. FST bude podporovat 2 z těchto prioritních os. 

• prioritní osa (PO1) - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

• prioritní osa (PO2) - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
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Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

V rámci celé ČR bylo do programu zapojeno úspěšných projektů celkem v hodnotě za 36 947 893 

575,60 Kč a neúspěšných ve výši 54 436 949 359,47 Kč. Což znamená 40% úspěšnost podaných 

projektů. V Ústeckém kraji bylo úspěšných projektů 78 % z celkově podaných. Konkrétně úspěšné 

projekty v souhrnu za 510 609 885,00 Kč a projekty, které finanční podporu nezískali ve výši pouhých 

141 052 007,73 Kč. 

Z výše uvedených údajů je patrné, že průměr Ústeckého kraje je vysoce nad průměrem České 

republiky. Tento trend souvisí s menším počtem podaných žádostí. Ve srovnání s výší finančních 

dotací je však vidět, že i když procentuální úspěšnost míry podpory projektů je vysoká, tak objem 

dotačních prostředků je znatelně nižší.  

 

Tabulka 56 - Finanční podpora projektů v přepočtu na 1 obyvatele 

OPVVV Podpořené Nepodpořené 

ČR  3 455,03 Kč  5 090,45 Kč 

ÚK  621,96 Kč   171,81 Kč 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Dle provedené analýzy úspěšnosti projektů v přepočtu na obyvatele je zjevná potřebnost Ústeckého 

kraje v této prioritní ose. Rozdíly vůči průměru ČR jsou značné. Podpořené projekty byly podpořeny 

nejnižší částkou v rámci všech sledovaných oblastí, nicméně také částka, spadající nepodpořeným 

projektům je značně nízká. Vysvětlením je nízký počet podaných projektových žádostí v této prioritní 

ose. 

 

Tabulka 57 - Míra úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výši dotace 

OPVVV Míra podpořených projektů 

ČR 40 % 

ÚK 54 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 

Na území ČR se v programu poskytly dotační prostředky projektům v hodnotě za 24 346 292 479,38 

Kč a neúspěšné projekty byly ve výši 7 262 600 935,95 Kč. Což značí 77 % úspěšnost podaných 

projektů.  

V Ústeckém kraji je úspěšných projektů 89 % z celkově požadovaných dotací. Konkrétně úspěšné 

projekty v souhrnu za 1 688 589 106,41 Kč a projekty, které finanční podporu nezískaly 211 547 

071,92 Kč. 

 

Tabulka 58 - Finanční podpora projektů v přepočtu na 1 obyvatele 

OPVVV Podpořené Nepodpořené 

ČR  2 276,64 Kč     679,13 Kč 

ÚK  2 056,83 Kč    257,68 Kč 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

 

Tabulka 59 - Míra úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výši dotace 

OPVVV Míra podpořených projektů 

ČR 71 % 

ÚK 53 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

Souhrn – viz grafy 

Graf 35 – Souhrn celkové výše podpořených oblastí v programu 2 v rámci celé ČR 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Graf 36 - Souhrn celkové výše podpořených oblastí v programu 2 v rámci Ústeckého kraje 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Graf 37  – Souhrn míry úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výši dotace 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Ústecký kraj je v procentuální úspěšnosti programu nad celorepublikovým průměrem v obou 

sledovaných oblastech. V přepočtu na výši poskytnutých finančních prostředků je ale na podstatně 

nižší úrovni. Tento jev je daný počtem podávaných projektů v oblasti Výzkum, vývoje a vzdělávání. 

V Ústeckém kraji je méně podaných projektových žádostí o dotace. Většina těchto projektů je 

schválených, nicméně suma je výrazně nižší. 

Nejvíce dotačních prostředků bylo poskytnuto v PO1 (Posilování kapacit pro kvalitní výzkum), ale 

pouze v rámci celorepublikového srovnání. V Ústeckém kraji byly poskytnuty finanční prostředky 

nejvíce v PO2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj). 

Procentuálně nejúspěšnější v rámci schválených projektů byl Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů 

pro výzkum a vývoj jak v průměru ČR, tak v Ústeckém kraji. 

Graf vypovídá o úspěšnosti podaných projektových žádostí bez ohledu na výši dotace.  
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8.1.4 Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém 

programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur. 

Operační program připravilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ve 

spolupráci s Evropskou komisí. Finanční prostředky jsou určeny na podporu konkrétních projektů v 

pěti oblastech, tzv. prioritních osách. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 

zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy 

s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení 

žádostí v prioritní ose 4. 

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního 

prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace 

negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. 

 

Tabulka 60 - Míra podpory OPŽP 2014 - 2020 

OPŽP Celkem Podpořené Nepodpořené % úspěšnosti 

ČR 107 001 299 280,87 Kč 73 768 952 238,65 Kč 33 232 347 042,22 Kč 67 % 

ÚK 7 159 916 438,35 Kč 3 255 407 480,19 Kč 3 904 508 958,16 Kč 45 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Pod programem bylo v České republice celkem žádáno ve všech oblastech o 107 001 299 280,87 Kč. 

Podpořené projekty byly v hodnotě 73 768 952 238,65 Kč. 67% úspěšnost podpory v celém 

programu. 

V Ústeckém kraji byly podány projekty v celkové výši 7 159 916 438,35 Kč. Projektů, které na dotační 

prostředky dosáhly, bylo 45 % ze všech podaných a jednalo se o částku 3 255 407 480,19 Kč. 

Nepodpořené projekty dosahovaly výše 3 904 508 958,16 Kč. 

OPŽP zahrnuje 5 prioritních os, s dekarbonizací souvisí oblast 5.2, která je níže dále specifikována.: 

 prioritní osa (PO2) - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
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Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

V rámci celé ČR bylo do programu podáno úspěšných projektů celkem v hodnotě za 17 892 542 

186,81 Kč a neúspěšné za 9 279 440 273,94 Kč. Což znamená 66% úspěšnost podaných projektů. 

Celkem tedy bylo žádáno o 27 171 982 460,75 Kč. 

V Ústeckém kraji je úspěšných projektů pouze 37 % z celkově požadovaných dotací. Úspěšné projekty 

v souhrnu za 1 114 455 733,62 Kč a projekty, které finanční podporu nezískali 1 938 046 787,6 Kč. 

 

Tabulka 61 - Finanční podpora projektů v přepočtu na 1 obyvatele 

OPŽP Podpořené Nepodpořené 

ČR  1 673,15 Kč   867,73 Kč  

ÚK   1 357,49 Kč   2 360,69 Kč  

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Tato oblast je v Ústeckém kraji nejméně úspěšnou ve schvalovacích procesech projektů a schválené 

projekty byly podpořeny jednou z nejnižších částek v rámci celého programu. I zde je zjevná velká 

absorpční kapacita v rámci nepodpořených projektů i přes téměř totožnou míru podpořených 

projektů. 

 

Tabulka 62 - Míra úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výši dotace 

OPŽP Míra podpořených projektů 

ČR 56 % 

ÚK 55 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Souhrn 

Graf 38 - Souhrn celkové výše podpořených oblastí v programu 3 v rámci celé ČR 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

  

Graf 39 - Souhrn celkové výše podpořených oblastí v programu 3 v rámci Ústeckého kraje 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Graf 40 - Souhrn míry úspěšnosti podaného počtu projektů bez ohledu na výši dotace (srovnání ČR X 
ÚK 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Ve výše uvedeném grafu je znázorněno procentuální srovnání úspěšnosti podaných projektových 

žádostí, které byly dotačně podpořeny. V oblasti Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech je zjevný 

velký rozdíl ve srovnání s Českou republikou. Je tedy velká potřebnost zvýšení toku dotačních podpor 

do této prioritní osy OPŽP. 

Finanční podpora schválených projektů v Ústeckém kraji je pouze 37 % vůči všem požadovaným 

dotačním prostředkům.  
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8.1.5 Vyhodnocení 

Míra úspěšnosti projektů v přepočtu na obyvatele 

Srovnání projektů v přepočtu na obyvatele má nejvyšší vypovídací schopnost a je tedy hlavní 

analýzou čerpání fondů ESIF 2014-2020.  

Počet obyvatel je k 1. 1. 2020. 

Tabulka 63 - Úspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele 

Úspěšné projekty ČR ÚK 

01.1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 5 393,83 Kč 4 058,94 Kč 

01.2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků 

2 251,33 Kč 2 598,61 Kč 

01.3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v 
oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

4 024,80 Kč 4 710,18 Kč 

02.1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 3 455,03 Kč 621,96 Kč 

02.2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 2 276,64 Kč 2 056,83 Kč 

05.2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 1 673,15 Kč 1 357,49 Kč 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Graf 41 - Úspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Tabulka úspěšných projektů v přepočtu na obyvatele udává výši finanční podpory úspěšných projektů 

Ústeckého kraje a České republiky v přepočtu na obyvatele. Ústecký kraj je dotačně podhodnocen ve 

většině sledovaných oblastech a je tedy celkově ve svých záměrech podfinancovaný. Výše finančních 

dotací podpořených projektů v přepočtu na obyvatele je ve všech případech nižší vůči průměru České 

republiky s výjimkou dvou prioritních os programu OPPIK 01.2 - Rozvoj podnikání a 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků a 01.3 - Účinné nakládání energií, rozvoj 

energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v 

oblasti nakládání energií a druhotných surovin. 

Největší rozdíly jsou v programech OPVVV a OPŽP a v prioritní ose 1 programu OPPIK. 

Tyto programy kopírují zaměření náplně čerpání dotačních prostředků z FST. 

 

Tabulka 64 - Neúspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele 

Neúspěšné projekty ČR ÚK 

01.1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 7 769,96 Kč 7 621,16 Kč 

01.2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků 

4 463,53 Kč 4 243,89 Kč 

01.3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v 
oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

3 582,83 Kč 5 410,12 Kč 

02.1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 5 090,45 Kč 171,81 Kč 

02.2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 679,13 Kč 257,68 Kč 

05.2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 867,73 Kč 2 360,69 Kč 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 
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Graf 42 - Neúspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Neúspěšné projekty v přepočtu na obyvatele v Tabulce 18 vypovídají o dotačních prostředcích, které 

nebyly poskytnuty, ale byl o ně zjevný zájem. Objem nepodpořených projektů tvoří jistou absorpční 

kapacitu a potenciál pro podporu z Fondu spravedlivé transformace. 

Nepodpořené projekty v Ústeckém kraji tvoří objem 20 065,36 Kč / 1 obyvatele. Jedná se tedy o 

celkovou částku 16 472 960 331,48 Kč v počtu 674 neúspěšných projektů za celý Ústecký kraj. Tuto 

výši dotačních prostředků by bylo možné využít z FST. 
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Procentní úspěšnost projektů v rámci výše dotace 

Podílem udělených dotačních prostředků úspěšných projektů na celkovém počtu projektů, které o 

dotace žádaly, jsme získaly procentuální úspěšnost projektů s ohledem na výši dotace. Srovnání bylo 

opět provedeno v rámci celé České republiky a Ústeckého kraje.  

Tabulka 65 - Úspěšnost projektů v rámci výše dotace 

Úspěšnost projektů v rámci výše dotace ČR ÚK 

01.1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 41 % 35 % 

01.2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 34 % 38 % 

01.3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání energií a druhotných surovin 

53 % 47 % 

02.1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 40 % 78 % 

02.2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 77 % 89 % 

05.2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 66 % 37 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Ústecký kraj je nad průměrem České republiky v OPPIK v oblasti 01.2 - Rozvoj podnikání a 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků a v OPVV v obou oblastech, tj. 02.1 - Posilování 

kapacit pro kvalitní výzkum a 02.2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, zde 

s menším rozdílem 12 procentních bodů. 

Ve zbylých prioritních osách je Ústecký kraj pod celorepublikovým průměrem, největší propad je 

v oblasti 05.2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, a to o téměř 30 procentních bodů. 
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Míra úspěšnosti projektů v přepočtu na počet podaných žádost 

Míra úspěšnosti projektů v přepočtu na počet podaných žádostí nezahrnuje výši dotačních 

prostředků. Je tedy pouze přídavnou analýzou. Byla vypočítána porovnáním počtu podpořených 

projektů a souhrnu počtu všech podaných projektů, tedy i těch nepodpořených. 

 

Tabulka 66 - Úspěšnost projektů v přepočtu na počet podaných žádostí 

Úspěšnost projektů ve vazbě na počet podaných žádostí ČR ÚK 

01.1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 51 % 43 % 

01.2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 40 % 40 % 

01.3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání energií a druhotných surovin 

56 % 56 % 

02.1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 40 % 54 % 

02.2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 71 % 53 % 

05.2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 56 % 55 % 

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v prioritní ose 02.1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum je 

Ústecký kraj v úspěšnosti počtu podaných projektových žádostí nad průměrem České republiky. Jak je 

již uvedeno výše procentuální úspěšnost míry podpory projektů je v této oblasti v Ústeckém kraji 

vysoká, nicméně objem dotačních prostředků je znatelně nižší. Absorpční kapacita v této oblasti také 

není zcela vysoká, a to z důvodu nízkého počtu podaných projektových žádostí. 

Totožnou úspěšnost v podaných projektových žádostech pozorujeme v oblastech 01.2 - Rozvoj 

podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a 01.3 - Účinné nakládání energií, 

rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových 

technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.  

Mírný pokles, a to pouze o jeden procentní bod je v OPŽP v prioritě 05.2 - Zlepšování kvality ovzduší v 

lidských sídlech. 

Podhodnocený je Ústecký kraj v úspěšnosti podaných projektů v oblasti 01.1 - Rozvoj výzkumu a 

vývoje pro inovace, kde se poměr podpořených a nepodpořených projektů liší osmi procentními body 

a v prioritní ose 02.2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, kde je rozdíl 

největší, 18 procentních bodů. 
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8.1.6 Absorpční kapacita Ústeckého kraje 

Absorpční kapacita určuje schopnost státu využít prostředky z EU. Zahrnuje jak řízení programů 

(administrativní kapacita), tak schopnost podílet se na spolufinancování projektů z domácích 

veřejných zdrojů (aspekt spolufinancování). 

 

Tabulka 67 - Absorpční kapacita Ústeckého kraje 

Absorpční kapacita v Ústeckém kraji ÚK 

01.1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  6 256 704 805,06 Kč  

01.2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků  3 484 088 612,64 Kč  

01.3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a 
druhotných surovin 

 4 441 521 046,53 Kč  

02.1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum  141 052 007,73 Kč  

02.2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj  211 547 071,92 Kč  

05.2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  1 938 046 787,60 Kč  

Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Absorpční kapacitu analyzujeme pouze v programech, v rámci kterých bude možné čerpat dotační 

prostředky z Fondu spravedlivé transformace. 

Absorpční kapacita je nejdůležitějším výstupem analýzy čerpání fondů ESIF za období 2014-2020. Byla 

vypočítána jako objem nepodpořených projektů, o které bylo v rámci Ústeckého kraje v tomto 

období žádáno, ale které nebyly dotačně podpořeny. 

Celková absorpční kapacita Ústeckého kraje, která vyplývá z analýzy neuspokojených rozvojových 

záměrů z předešlého období v Ústeckém kraji tedy je 16 472 960 331,48 Kč. 

Absorpční kapacita je pro lepší přehled znázorněna také v níže uvedeném grafu. 
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Graf 43 - Absorpční kapacita Ústeckého kraje 

 
Zdroj - Vlastní zpracování na základě dat MMR - ISKP 

 

Dle uvedené tabulky a grafu je vidět, že největší absorpční kapacita je v celém programu OPPIK, dále 

v OPŽP v prioritní ose 05.2 a nejmenší schopnost využít státní prostředky poskytované z fondů EU se 

na základě analýzy neúspěšných projektových žádostí z období 2014-2020 jeví v programu OPVV. 

Dle analogie projektových záměrů, jejích úspěšnosti i výše udělené finanční dotace nelze zcela určit 

budoucí záměry a využití dotačních prostředků z fondů Evropské Unie, nicméně jsou jasně nastíněny 

sektory, které jsou v rámci Ústeckého kraje dotačně podhodnoceny a které je třeba dále podporovat. 
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8.2 Projektové záměry  

Součástí analýzy absorpční kapacity pro účely specifikace potřeb z Fondu pro spravedlivou 

transformaci - 2020/0006 (COD) byl sběr projektových záměrů, ze kterého byl vytvořen vyčerpávající 

seznam typových oblastí jednotlivých projektových fiší.  

Projektové záměry byly dle článku 4. odstavec 2. nařízení o FST rozděleny do 12 oblastí podpory, 

které jsou následující: 

1. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, které 

vedou k hospodářské diverzifikaci a přeměně; 

2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských 

inkubátorů a poradenských služeb; 

3. investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií; 

4. investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, do 

snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů; 

5. investice do digitalizace a digitálního propojení; 

6. investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití; 

7. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich 

snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací; 

8. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků; 

9. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání; 

10. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání; 

__________________________________________________________________ 

11. technická pomoc; 

12. + nově dodaná oblast: investice do udržitelné místní mobility včetně dekarbonizace sektoru 

místní dopravy. 
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Tabulka 68 - Souhrn projektových fiší ÚK pro FST 

Článek 4. 
odstavec 2. 
nařízení o 

FST 

Název Počet Náklady (v 
mil.) 

Pracovní 
místa 

1 produktivní investice do malých a středních podniků, 
včetně začínajících podniků, které vedou k 
hospodářské diverzifikaci a přeměně; 

řešeno 
fondem 

pro 
MSP 

řešeno 
fondem pro 

MSP 

řešeno 
fondem 

pro MSP 

2 investice do zakládání nových podniků, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb; 

4 26 710,00 Kč 10 

3 investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu 
pokročilých technologií; 

24 15 027,00 Kč - 

4 investice do zavádění technologií a infrastruktur pro 
cenově dostupnou čistou energii, do snižování emisí 
skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů; 

30 71 441,00 Kč - 

5 investice do digitalizace a digitálního propojení; 5 1 700,00 Kč - 

6 investice do obnovy a dekontaminace lokalit, 
rekultivace půdy a projektů pro nové využití; 

27 144 351,30 Kč - 

7 investice do posílení oběhového hospodářství mimo 
jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním 
a recyklací; 

4 3 765,00 Kč - 

8 zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků; 6 1 393,00 Kč - 

9 pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání 
zaměstnání; 

0 -   Kč - 

10 aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání; 3 694,00 Kč - 

11 Technická pomoc 2 70,00 Kč - 

12 investice do udržitelné místní mobility včetně 
dekarbonizace sektoru místní dopravy 

18 12 071,00 Kč - 

    123 277 222 Kč 1 710 

Zdroj  - ITI ÚCHA, RE:START, FST ÚK1 

 

Konkrétní přehled, popis a obsah projektů je uveden v samostatné příloze.  

 

                                                           
 

1 Souhrn projektových fiší Ústeckého kraje je aktuální ke dni 31. 8. 2020. Zásobník projektových námětů bude 

nadále aktualizován a upřesňován. 



 

107 

 

 

 

Vyhodnocení 

Výše uvedené přehledy minulých, aktuálních i připravovaných projektových záměrů ukazují, že 

v Ústeckém kraji existuje dostatečný potenciál pro absorpci finančních prostředků z FST ve výši 

vyšších desítek a nižších stovek miliard Kč. 
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8.3 Projektové záměry MSP 

Pro eliminaci negativních dopadů dekarbonizace ekonomik kraje hrají malí a střední podnikatelé 

klíčovou roli, byť nepřímou. Malí a střední podnikatelé v Ústeckém kraji mají v rozhodující většině 

rozvojové záměry, které se přímo netýkají dekarbonizace ekonomiky. Přesto jsou tyto jejich 

rozvojové záměry velmi důležité pro absorpci propuštěných pracovníků z uhelného průmyslu. Nové 

aktivity a rozvoj stávajících aktivit MSP v kraji pomohou nahradit útlum uhelného průmyslu, směřovat 

ekonomiku jiným směrem a s tím i zaměstnanost v těchto nových oblastech. 

Nové aktivity MSP přinesou potřebnou diverzifikaci ekonomických činností, do více menších 

společností a do více oborů, čímž přispějí k odolnosti ekonomiky kraje proti ekonomickým výkyvům a 

krizím vybraných sektorů (automotive, energetika apod.) a proti rizikové závislosti na několika málo 

velkých průmyslových firmách v Ústeckém kraji, což je dnes stávající stav.  

Abychom mohli odhadnout rozsah a možnosti těchto záměrů pro transformaci ekonomiky, využili 

jsme analýzu záměrů MSP pro OPPIK. Nepodpořené projekty ukazují potenciál, které v průběhu 

sedmi let tvoří stávající a očekávané nové rozvojové záměry MSP v Ústeckém kraji. Podrobný rozbor 

těchto záměrů je uveden níže. Vzhledem k již zmiňované vysoké potřebnosti VaV pro transformaci 

ekonomiky kraje uvádíme záměry MSP rozdělené také pro oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. 

Oblasti rozvojových záměrů MSP v Ústeckém kraji: 

Inovační výkonnost 

Popis aktivit záměrů:  

- zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) 

- zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) 

- zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových 

informačních systémů integrujících a automatizujících procesy uvnitř podniku zaměřené 

především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) 

- založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení 

pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit 

tohoto centra 

- realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (včetně účasti na mezinárodních 

projektech průmyslového výzkumu a vývoje, např. prostřednictvím sítí ERA-NET) ve smyslu čl. 

25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 
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 Počet záměrů v ÚK: 105 

 Objem záměrů: 3 mld. Kč 

 Průměrná velikost projektu: 28 mil. Kč 

 

Infrastruktura pro podnikání 

Popis aktivit záměrů:  

- rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty 

 

 Počet záměrů v ÚK: 71 

 Objem záměrů: 1,8mld. Kč 

 Průměrná velikost projektu: 26 mil. Kč 

 

Konkurenceschopnost MSP 

Popis aktivit záměrů:  

- investice do pořízení výrobní technologie 

 

 Počet záměrů v ÚK: 153 

 Objem záměrů: 1,5 mld. Kč 

 Průměrná velikost projektu: 10 mil. Kč 

 

ICT sektor pro konkurenceschopnost 

Popis aktivit záměrů:  

- tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací 

a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, 

přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související 

implementace 

 

 Počet záměrů v ÚK: 31 
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 Objem záměrů: 580 mil. Kč 

 Průměrná velikost projektu: 18 mil. Kč 

 

Nízkouhlíkové technologie 

Popis aktivit záměrů:  

- zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy 

- zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití 

v průmyslové výrobě 

- zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, 

včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné 

 

 Počet záměrů v ÚK: 18 

 Objem záměrů: 158 mil. Kč 

 Průměrná velikost projektu: 9 mil. Kč 

 

Spolupráce ve VaVaI 

Popis aktivit záměrů:  

- vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření 

znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým 

podnik nemá přístup 

- klastry 

- nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro 

výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění 

inovačních aktivit malých a středních podniků 

 

 Počet záměrů v ÚK: 53 

 Objem záměrů: 129 mil. Kč 

 Průměrná velikost projektu: 2 mil. Kč 
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Energie z obnovitelných zdrojů 

Popis aktivit záměrů:  

- výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren 

- vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do 

místa spotřeby 

- instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za 

účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním 

způsobem 

- výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a 

vyvedení tepla 

- výstavba větrných elektráren 

- instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, 

- instalace solárních termických systémů 

 

 Počet záměrů v ÚK: 6 

 Objem záměrů: 119 mil. Kč  

 Průměrná velikost projektu: 20 mil. Kč 

 

Odborné vzdělávání MSP 

Popis aktivit záměrů:  

- rekonstrukce, výstavba a pořízení nových školicích center 

- modernizace prostor pro vzdělávání 

- pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv 

duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti 

 

 Počet záměrů v ÚK: 15 

 Objem záměrů: 87 mil. Kč 

 Průměrná velikost projektu: 6 mil. Kč 
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Internacionalizace MSP 

Popis aktivit záměrů:  

- služby usnadňující vstup na zahraniční trhy 

 

 Počet záměrů v ÚK: 12 

 Objem záměrů: 19 mil. Kč 

 Průměrná velikost projektu: 1,6 mil. Kč 

 

Vyhodnocení 

V Ústeckém kraji jsou mezi MSP zastoupeny nejvíce rozvojové záměry z oblastí inovační výkonnosti, 

infrastruktury pro podnikání a zvyšování jejich konkurenceschopnosti a to jak z pohledu počtu 

projektů, tak i jejich objemu. Jedná se o stovky projektů v objemu několika miliard Kč celkem a tento 

stav plně koresponduje se zaměřením intervencí z FST. 

 

Graf 44 – Počet záměrů v ÚK 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 45 – Objem záměrů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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9 Manažerský souhrn 

 
Při odhadu vývoje dopadů dekarbonizace je nutné pracovat s více scénáři podle reakce ekonomiky a 

jednotlivých subjektů.  

V první rovině je analyzován počet ohrožených pracovních míst (a dále tržeb, mezd, odvodů do SR) v 

uhelných společnostech, které v Ústeckém kraji těží hnědé uhlí a při dekarbonizaci dojde k ukončení 

jejich činnosti bez jiné alternativy.  

Ve druhé rovině jsou analyzované parametry (ohrožená pracovní místa, tržby, mezd, odvodů do SR) u 

subjektů, které hnědé uhlí využívají pro komerční výrobu energie (elektřina, teplo). V této rovině je 

pracováno ve variantách, kdy nedojde k náhradě uhlí jiným energetickým zdrojem a ekonomická 

aktivita tak bude ukončena a s druhou variantou, kdy dojde k náhradě uhlí jiným zdrojem a bude 

vytvořená nová náhradní ekonomická aktivita.  

Třetí rovinou je potom počet ohrožených pracovních míst ve firmách, které jsou dodavatelsky 

navázané na předchozí dva typy subjektů. Především u uhelných společností je navázaný široký okruh 

místních dodavatelů výrobků a služeb, pro něž ukončení činnosti svých odběratelů znamená propad 

zaměstnanosti. Tento scénář je tvořen pomocí multiplikačních koeficientů provázanosti pracovních 

míst. Multiplikačním koeficientům v podobě návazných pracovních míst u dodavatelů a partnerských 

subjektů byla v minulosti již věnována analytická pozornost např. při rozhodování o prolomení 

územních limitů těžby v r. 2015. Koeficient vychází ze studie PWC - Posouzení ekonomických dopadů 

z pohledu zvažovaných variant prolomení limitu těžby uhlí na území severních Čech. Multiplikačním 

efektem těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji zabývá také Rozvojová studie Specifické oblasti SOB 5 

Mostecko (kolektiv autorů, srpen 2012), jejíž autoři používají pro stanovení multiplikačního efektu 

pro celou Českou republiku koeficient 2,5, který je založen na předpokladu, že úbytek pracovníků v 

dalších odvětvích a službách v regionu tvořeném okresy Most, Chomutov, Teplice, Louny je možno 

vyjádřit koeficientem 1,5 a ve zbytku ČR mimo tento region koeficientem 1,0. Stejná hodnota 

multiplikačního koeficientu 2,5 pro celou Českou republiku je použita ve Studii dopadů ukončení 

těžby lomu ČSA (VÚHU, březen 2015). V této studii autoři předpokládají, že koeficientem 1,5 lze 

vyjádřit úbytek pracovníků v dalších odvětvích a službách v Ústeckém kraji a koeficientem 1,0 ve 

zbytku ČR mimo Ústecký kraj. Obecně lze vycházet ze situace, že na každé pracovní místo v těžební 

organizaci je v dodavatelsko – odběratelských řetězcích navázáno 2 – 3x tolik zaměstnanců. Tento 

výpočet vychází z analýzy PWC. U energetických společností (elektrárny, teplárny) je tento koeficient 
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nižší. Z předchozích studií a z jednání s experty z dotčených subjektů byly koeficienty stanovovány 

pouze pro dopady na území Ústeckého kraje a jsou tedy nižší než v případě celkových, 

celorepublikových dopadů. 

Poslední rovinou jsou potom pracovní místa, která zaniknou vlivem snížení produkce velkých 

průmyslových odběratelů hnědého uhlí způsobené zvýšením vstupních nákladů na energie. Jako s 

pravděpodobnostním scénářem vývoje pracujeme s typovým snížení produkce o 20 % a s tím 

souvisejícími dopady. 

 

 

Varianty scénářů: 

A. Těžební společnosti hnědého uhlí – není alternativa, dojde k ukončení 

B. Elektrárny a teplárny využívající hnědé uhlí 

 Varianta s náhradou – bude zahájena nová ekonomická činnost na základě jiného 

zdroje energie, např. zemního plynu. 

 Varianta bez náhrady – nedojde k náhradě uhlí jiným energetickým zdrojem 

C. Největší průmysloví spotřebitelé hnědého uhlí 

 Varianta beze změny – spotřebitelé dokážou nahradit uhlí jiným zdrojem energie bez 

významných dopadů na ekonomiku firmy 

 Varianta pesimistická – spotřebitelům narostou náklady na nové zdroje energie do 

takové míry, že se stanou nekonkurenceschopnými a budou muset ukončit např. 20 

%, 50 % a až 100 % svých aktivit závislých na dodávkách energie. 

 

Varianty a scénáře jsou obsažené v dynamickém interaktivním simulačním modelu v podobě 

samostatného excelového souboru. V modelu lze měnit různé vstupní parametry a variantní 

nastavení navržených výpočtových koeficientů s okamžitým zobrazením dopadů na sledované 

veličiny (zaměstnanost, tržby, příjmy státního rozpočtu apod.). Dále v textu uvádíme výstupy 

z modelu v podobě vybraných variant vývoje. 

Identifikace možných dopadů proběhla na základě podkladů z výročních zpráv za rok 2019 (u 

společností Coal Services a Spolchemie za rok 2018) a účetních závěrek dotčených firem, ze 

statistických údajů a z řízených rozhovorů se zástupci přímo dotčených významných subjektů 
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v Ústeckém kraji, jako jsou těžební společnosti, elektrárny, teplárny a velcí průmysloví spotřebitelé 

uhlí.  Výsledné hodnoty jednotlivých parametrů budoucího vývoje slouží pouze pro potřeby odhadu 

dopadů dekarbonizace, jedná se o řádové přiblížení problematiky, nikoliv o detailní výpočet, který 

nelze provést vzhledem k rozsáhlým složitým socioekonomickým vlivům. Při určování vývoje a 

dopadů změn na ekonomiku Ústeckého kraje tedy nejde o stanovení konkrétních čísel s přesností na 

jednotky, ale o přibližné řádové odhady trendů v jednotlivých zkoumaných oblastech. V případě 

vybraných veličin za jednotlivé oblasti se je snažíme poměrově porovnat s celkovými veličinami za 

Ústecký kraj. 

 
 

Tabulka 69 - Varianty dopadů v tis. Kč 

 

Optimistická s 
náhradou el. 
např. plynem 

(omezení 
pouze u těžby) 

Celkový uhelný 
dopad vč. 
elektráren 

Nejhorší varianta 
i s omezením 
navazujícího 

průmyslu 

Varianta s 
omezením 20 % 

navazujícího 
průmyslu 

Výpadek tržeb   18 484 327 Kč    47 467 709 Kč    188 425 649 Kč    75 659 297 Kč  

Výpadek daní a odvodů      1 490 269 Kč       4 509 379 Kč         6 272 810 Kč       4 862 065 Kč  

Výpadek pracovních míst                7 199                    9 315                    14 430                 10 338     

ze zaměstnanosti v 
průmyslu 11,4 % 14,8 % 22,9 % 16,4 % 

z celkové zaměstnanosti 1,9 % 2,4 % 3,7 % 2,7 % 

Výpadek mezd      2 141 955 Kč       3 779 671 Kč         7 078 621 Kč       4 439 461 Kč  

 
        

Včetně návazných 
pracovních míst         

Výpadek pracovních míst             17 998                 22 230                    29 902                 23 764     

ze zaměstnanosti v 
průmyslu 28,6 % 35,3 % 47,5 % 37,7 % 

z celkové zaměstnanosti 4,7 % 5,8 % 7,8 % 6,2 % 

Výpadek mezd     6 479 100 Kč      8 002 620 Kč      10 764 720 Kč      8 555 040 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Komentář: Ohrožená pracovní místa – osoby nad 50 let 

U cílové skupiny osob nad 50 let přímo v těžebních společnostech se v průběhu následujících 10 až 15 

let předpokládá po jejich propuštění obtížnější umístění na trhu práce. S dalšími návaznými 



 

117 

 

společnostmi a pracovními místy lze dle demografické struktury celou tuto cílovou skupinu stanovit 

v počtu přes 6 tis. osob. 

Komentář: Ohrožená pracovní místa – osoby s nižším vzděláním 

U cílové skupiny osob s nižším vzděláním přímo v těžebních společnostech se také předpokládá po 

jejich propuštění obtížnější umístění na trhu práce. S dalšími návaznými společnostmi a pracovními 

místy lze dle demografické struktury celou tuto cílovou skupinu stanovit v počtu přes 8 tis. osob. 

Komentář: Ohrožená pracovní místa – výpadek mezd 

Ekvivalentem pro kvantifikaci dopadů výpadku finančních prostředků v kraji může být odhad 

pracovních míst, která jsou ohrožená tímto výpadkem. Při podílu ve výši 20 %, který z mezd končí 

v místní ekonomice, činí tento objem cca 1,3 mld. Kč z varianty celkového výpadku ve výši 6,5 mld. Kč 

ročně. Při průměrné hrubé mzdě v kraji ve výši 31,5 tis. Kč měsíčně představuje tento výpadek mezd 

cca 2,5 tisíce dalších ohrožených pracovních míst. 

 

Dopady na infrastrukturu – zasažené plochy 

 těžba hnědého uhlí: 91,3 km2 

 elektrárny a teplárny: 6,6 km2 

 průmyslové areály: 7,5 km2 

 jezera: 10,4 km2  

 

 

Projektové záměry do FST – projektové fiše 

 v celkové výši: 277 mld. Kč 

 

 

Absorpční kapacita 

 absorpční kapacitu tvoří nepodpořené projekty z ESIF vhodné do FST: 16,5 mld. Kč 

 absorpční kapacita záměrů MSP: 7,5 mld. Kč 
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