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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je provedení ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (dále jen „horní zákon“). Zákonem 

č. 89/2016 Sb. bylo doplněno zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo průmyslu a obchodu 

k vydání vyhlášky.  

 

Na základě zmocnění v nově upraveném § 29a horního zákona, byla vypracována 

vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence a rozsah údajů 

do ní poskytovaných. 

 

Statistické údaje o roční těžbě jednotlivých těžebních organizací (a další báňsko-

technické a provozní údaje) dosud zjišťovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci 

Programu statistických zjišťování Českého statistického úřadu.  

 

Vyhláškou o evidenci báňsko-technických a provozních údajů pouze přechází 

povinnost zjišťování statistických údajů z Českého statistického úřadu na Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Rozsah údajů zůstává zachován.  

 

Vyhláška řeší následující oblasti: 

 rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence a  

 rozsah údajů do ní poskytovaných 

 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh vyhlášky je v souladu s horním zákonem, k jehož provedení se navrhuje. 

 

 Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 29a odst. 8, 

horního zákona. 

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE POKUD SE 

NA VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, 
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S UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 

ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  

 Návrh vyhlášky není v rozporu s právními předpisy Evropské unie. Vzhledem 

k tomu, že požadované údaje jsou pouze statistickou veličinou s neadresnými údaji, nejsou 

dotčeny předpisy EU upravující zpracování osobních údajů. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

I. Zhodnocení platného právního stavu 

 

V oblasti evidence báňsko-technických a provozních údajů, které upravuje navrhovaná 

vyhláška, před nabytím účinnosti zákona č. 89/2016 Sb., platila následující právní úprava: 

 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ze dne 20. 04.1995; 

 

Vyhláška č. 302 ze dne 2. listopadu 2015 o Programu statistických zjišťování 

na rok 2016. 

 

Podle § 4 odstavce 1 písm. c) o státní statistické službě Český statistický úřad 

zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a provádí statistická zjišťování. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Programu statistických zjišťování Českého 

statistického úřadu zjišťovalo statistické údaje o roční těžbě jednotlivých těžebních organizací 

(a další báňsko-technické a provozní údaje). 

II. Odůvodnění nezbytnosti změny 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, je třeba reagovat na změny v horním 

zákoně a naplnit zmocnění k vydání vyhlášky.  

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, 

NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ 

DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA 

OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Předkladatel vyhlášky nepředpokládá, že by navrhovaná vyhláška mohla mít jakýkoli 

hospodářský nebo finanční dopad na státní rozpočet, veřejné rozpočty, nebo na podnikatelské 

prostředí České republiky. Při tvorbě novely vyhlášky nebyla vypracována RIA, 

neboť navržená vyhláška je pouze technickým předpisem. Tato výjimka byla potvrzena 

dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, čj. 17300/2016-OHR, 

ze dne 23. září 2016. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGMFYY6N)



3 

 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dopady na životní prostředí ani žádné sociální 

dopady. 

 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI 

MUŽŮ A ŽEN  

Návrh vyhlášky nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem 

diskriminace. Navrhovaná vyhláška se týká výhradně problematiky báňsko-technických 

a provozních údajů.  

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Vzhledem k typu údajů nebude mít návrh vyhlášky dopad na soukromí a osobní údaje. 

V horním zákoně je navíc explicitně uvedeno že „Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje 

údaje vedené v báňsko-technické evidenci orgánům veřejné moci na jejich žádost a v rozsahu 

potřebném k výkonu jejich působnosti; fyzickým a právnickým osobám poskytuje údaje 

jen na základě písemného souhlasu organizace, která údaje do báňsko-technické evidence 

poskytla.“. 

 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

 

I.  Kritéria naplňující návrh vyhlášky 

 

1. Přiměřenost 

 

 Návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 

Jedná se o prováděcí předpis k hornímu zákonu, proto tento předpis nestanovuje postupy 

orgánů veřejné správy.  

 

2. Efektivita 

 

 Existují možnosti efektivní implementace regulací stanovených předpisem, veřejná 

správa je schopná plošně kontrolovat a vynucovat dodržování regulace na základě ustanovení 

horního zákona - § 29a odst. 5, který stanovuje, že: „Organizace uvedená v odstavci 3 

je povinna poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje pro báňsko-technickou 

evidenci úplně, správně, pravdivě a způsobem a v rozsahu, který stanoví prováděcí právní 

předpis.“.  

 

3. Odpovědnost 

 

 Horní zákon v § 40b stanovuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je kompetentní 

k dohledu nad dodržováním dané regulace. 
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4. Opravné prostředky 

 

 Návrh vyhlášky nestanovuje postupy orgánů veřejné správy, proto tento předpis 

nezahrnuje ani postupy pro podání opravných prostředků. 

 

5.  Kontrolní mechanismy 

 

 Navrhovaná vyhláška nestanovuje systém odpovědnosti jednotlivých účastníků, 

ani kontrolní mechanismy. Nedodržení povinností ze strany účastníků je vynucováno 

sankcemi, které jsou stanoveny horním zákonem. 

 

II.  Specifické podmínky vyplývající z charakteru korupčních příležitostí v oblastech 

upravených předpisem 

 

1. Poptávková strana 

 

Navrhovaná vyhláška nestanovuje rozhodovací povinnosti orgánů veřejné správy. 

Tyto orgány jsou stanoveny horním zákonem. 

 

2. Nabídková strana 

 

Navrhovaná vyhláška nepočítá se vznikem nových nákladů pro subjekty, kterým je 

adresována. 

Náklady, které vzniknou, jsou pouze na administrativní činnost a pouze nahradí 

stávající činnosti, které souvisejí se statistickým šetřením, dosud prováděným v rámci 

Programu statistických zjišťování Českého statistického úřadu. 

 

III. Transparence a otevřená data 

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o prováděcí předpis k hornímu zákonu, nemá tato 

vyhláška vliv na transparenci a otevřená data. 

 

IV.  Shoda úpravy se známou dobrou praxí 

 

 Navrhovaná vyhláška nestanovuje postupy orgánů veřejné správy, ani sankce 

za nedodržení stanovené regulace. 

 

V.  Korupční rizika 

 

V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se korupční rizika nepředpokládají. 

 

 

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

 

K § 1 

 

Vymezuje předmět úpravy, k jejíž problematice je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

zmocněno v horním zákoně ustanovením § 29a odst. 8. 

 

 

K § 2 

 

Ustanovení tohoto paragrafu vymezuje pojmy užité ve vyhlášce a potřebné pro vysvětlení 

rozsahu údajů poskytovaných do evidence báňsko-technických a provozních údajů. 

Konkrétně specifikuje osobu poskytovatele pro snazší orientaci adresátů právní normy. 

Nerekultivovanou plochou se rozumí plocha, kde sanace nebo rekultivace ještě nazačala. 

 

 

K § 3 

 

Vymezuje rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence, přičemž volí pro vedení 

elektronickou formu. Evidenci vede Ministerstvo průmyslu a obchodu, jak je již uvedeno 

i v zákoně. Rozsah údajů je totožný s  požadovanými údaji podle § 4. 

 

 

K § 4 

 

V odstavci 1 jsou uvedeny údaje, které jsou společné jak pro poplatníka úhrady z vydobytých 

nerostů, tak i pro organizaci, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených 

nerostů. Odstavec 2 konkretizuje údaje poskytované do báňsko-technické evidence ze strany 

poplatníka úhrady z vydobytých nerostů, odstavec 3 údaje pro organizaci, které bylo vydáno 

povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů. 

Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje od minulého poskytování, 

tedy například u důlních děl nově vyražených jde o důlní díla, která nebyla při minulém 

poskytování ještě vyražena. Taktéž u ploch lomů jde o změny oproti minulému poskytování. 

 

 

K § 5 

 

Účinnost vyhlášky je stanovena legislativně konformně tak, aby byla dostatečná legisvakanční 

lhůta. 
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