
Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a 
revitalizací v Ústeckém kraji 
(dále jen „Memorandum“) 
 
mezi 
 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
zastoupeným  
ministrem doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
(dále jen „MPO“) 
 
a  
 
Ústeckým krajem 
zastoupeným 
hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
(dále jen „Kraj“) 
 
a 
 
Severní energetickou a.s.  
zastoupenou 
členem představenstva  Ing. Lubošem Pavlasem 
Václava Řezáče 315, 434 01 Most 
(dále jen „SE“) 
 
a 
 
Vršanskou uhelnou a.s.  
zastoupenou členem představenstva Ing. Lubošem Pavlasem 
V. Řezáče 315, 434 67 Most 
(dále jen „VU“) 
 
a 
 
Severočeskými doly a.s. 
zastoupenou 
předsedou představenstva Ing. Ivo Pěgřímkem, Ph.D 
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov 
(dále jen „SD“) 
 
a 
 
Palivovým kombinátem Ústí, s.p. 
zastoupeným 
ředitelem státního podniku Ing. Walterem Fiedlerem 
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
(dále jen „PKÚ“) 



 
 
(společně dále jen „Strany“) 
 
Strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat. 
 
 
 
Preambule 
 
Strany účastné tohoto Memoranda mají společný zájem na odpovědném a co 
nejefektivnějším řešení budoucích rekultivací hnědouhelných lomů provozovaných 
SE, VU a SD a hledání synergií s již dokončenými rekultivacemi ve správě PKÚ 
v oblasti Kraje  
 
Strany prohlašují, že si uvědomují svou odpovědnost vůči Kraji, který po dlouhá 
desetiletí poskytoval České republice energii ze svého přírodního bohatství, a jsou 
vedeny snahou vrátit místní přírodě, krajině a lidem alespoň část toho, co díky nim 
Česká republika získala. 
 
Vzhledem k faktu, že rekultivace a revitalizace hnědouhelných lomů je dlouholetý 
proces, který zásadně ovlivní podobu rozsáhlých území a zároveň významně zasáhne 
do kvality života občanů Kraje a ČR, strany deklarují, že si uvědomují mimořádnou 
závažnost a rozhodnutí, která budou činěna v následujících letech a jejichž účinek 
bude dlouhodobý.  
 
Strany podpisem tohoto Memoranda jednoznačně uznávají své dřívější i budoucí 
závazky týkající se sanací a rekultivací území dotčených těžbou hnědého uhlí a 
vyplývající ze zákonných i podzákonných norem a deklarují, že nezpochybnitelně 
dostojí svým z nich plynoucím povinnostem. 
 
Strany před uzavřením tohoto Memoranda bez jakýchkoli výhrad a připomínek 
prohlašují, že mají zájem na uzavření tohoto Memoranda o spolupráci, které bude 
založeno na zásadě rovného přístupu a bude výhodné pro všechny Strany a přinese 
významné výhody zejména pro obyvatele Kraje a ČR. 
 
Strany nad rámec svých závazků vyjadřují odhodlání spojit síly k tomu, aby se Kraj stal 
ukázkovým regionem úspěšné a funkční rekultivace a revitalizace krajiny po těžbě uhlí, 
která je zároveň nezbytnou součástí transformace Kraje.  
 
 
Účel Memoranda 
 
Účelem tohoto Memoranda je spojit vzájemné síly k tomu, aby nad rámec výše 
zmíněných závazků akcelerovala obnova, rekultivace a revitalizace těžbou 
ovlivněných oblastí Kraje.  
 
Jednotlivé Strany se dohodnou, co mohou do tohoto společného projektu vložit 
z oblasti lidských zdrojů, know-how, finančních prostředků a společenských i 
mezinárodních vazeb. Významnou součástí této spolupráce bude snaha získat na 



plánované projekty finanční prostředky z příslušných fondů Evropské unie. Za tímto 
účelem Strany deklarují, že budou spolupracovat ve věci přípravy územního plánu 
spravedlivé transformace ve smyslu návrhu nařízení EK 2020/0006 (COD), kterým se 
zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci, zejména budou poskytovat nezbytná data 
pro analýzu sociálních, hospodářských a enviromentálních dopadů útlumu těžby uhlí 
a výroby el. energie z uhlí v Kraji a dále spolupracovat při přípravě projektů související 
s transformací energetiky v souvislosti s útlumem těžby uhlí a přechodem 
k alternativním zdrojům energie (nízkoemisním, bezemisním) ve smyslu výčtu 
podporovaných operací dle čl. 4 návrhu nařízení.   
 
Budoucí podoba rekultivovaných území 
 
Strany vnímají vzájemnou spolupráci jako příležitost, jak proměnit strukturálně 
postižený Kraj v krajinu budoucnosti, která přinese nové možnosti a pracovní i 
společenské uplatnění lidem z regionu i celé České republiky. Kraj chceme předat 
příštím generacím v mnohem lepším stavu, než v jakém jsme ho zdědili.  
 
Strany prohlašují, že budou účinně spolupracovat na revizi v současnosti platných 
plánů Sanací a rekultivací a koordinovat jejich případné úpravy s přihlédnutím 
k aktuálním a budoucím požadavkům na smysluplné a trvale udržitelné využití 
rekultivovaných oblastí opírající se o nejnovější poznatky a odborné analýzy. Za tímto 
účelem bude ustanovena pracovní skupina, složená ze zástupců zúčastněných Stran, 
která zpracuje návrh základního konceptu a postupu rekultivací a revitalizací, v 
souladu s vizí rozvoje kraje celospolečenskými potřebami a Strategií rozvoje 
Ústeckého kraje  
 
SE, VU  a SD se zavazují, že na realizaci případně revidovaných plánů sanací a 
rekultivací vynaloží alespoň takové prostředky, které vyplývají z povinností plánů 
současných a v čase, kdy budou potřeba.  
 
Strany se zavazují, že pokud případně změněné plány sanací a rekultivací budou 
vyžadovat větší prostředky, než mají SE, VU  a SD povinnost vytvářet na současné 
platné plány v této oblasti, budou společně aktivně hledat možnosti financování rozdílu 
ceny projektů z jiných zdrojů.   
 
Strany se zavazují, že budou aktivně hledat optimální variantu účinné ochrany 
nerostného bohatství ve vlastnictví státu jako záruku jeho energetické bezpečnosti a 
soběstačnosti. Zároveň se budou aktivně podílet na zpracování revize stávajících 
dobývacích prostor a chráněných ložiskových území tak, aby co nejméně omezovaly 
případný budoucí rozvoj Kraje při respektování ochrany nerostného bohatství státu. 
 
Na straně Kraje bylo o uzavření Memoranda rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje usnesením č. …………. dne …………. 
  
 
V Praze (Ústí nad Labem) dne……….. 
 
 
 
…………..                        …………..                             



Karel Havlíček                 Oldřich Bubeníček         
ministr průmyslu a obchodu    hejtman  Ústeckého kraje 
                                 
 
                      
 
……………       …………… 
Luboš Pavlas      Ivo Pěgřímek 
člen předseda představenstva 
představenstva Vršanské uhelné a.s. a                      Severočeské doly, a.s.  
Severní energetické a.s.     
 
 
…………… 
Walter Fiedler 
ředitel Palivový kombinát Ústí, s.p. 


