
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Vyhláška o evidenci báňsko-technických a provozních údajů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 7. 10. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 31. 10. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČBÚ K § 2 obecně 
ČBÚ doporučuje předkladateli zvážit rozsah v § 2 návrhu vyhlášky 
vymezovaných pojmů, resp. nezbytnost jejich vymezení 
ve vyhlášce. 
Odůvodnění:  
Pracovní komise LRV nevnímají obvykle jako zcela legislativně 
standardní ve vyhlášce pojmy vymezovat. Některé z těchto pojmů 
jsou vymezeny v báňských předpisech (např. důlní dílo – vyhlášky 
č. 22/1989 Sb. a 26/1989 Sb.; podzemní dílo – vyhlášky č. 22/1989 
Sb., 55/1996 Sb., 368/2004 Sb.), jiné jsou tak jednoznačné 
a obecně známé, že jejich vymezování lze vnímat jako nadbytečné 
(např. lom). 
Další pojmy pak vycházejí přímo z horního zákona a jejich definice 
je proto nadbytečná (poskytovatel údajů - § 29a odst. 3 až 5 
horního zákona; čistá těžba – § 33j odst. 1 horního zákona).  
Přestože si je ČBÚ vědom skutečnosti, že ne ve všech báňských 
předpisech jsou některé uvedené pojmy definovány vždy 
ve shodném rozsahu, je otázkou, zda je nutné vymezení 12 pojmů 
ve vyhlášce, která má 5 paragrafů a dotčenými subjekty jsou toliko 
organizace podle báňských předpisů (tedy osoby těchto termínů 
znalé). Ve vazbě na výše uvedené lze doporučit omezit rozsah 
definic na pojmy, které dosud v báňských předpisech svoji definici 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
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nemají a jsou nezbytné k aplikaci vyhlášky. 

K § 2 písm. d) a § 4 odst. 1 písm. c) 
ČBÚ navrhuje v § 2 písm. d) návrhu vyhlášky zrušit definici 
podzemního díla a  
 
ve vazbě na tuto úpravu zrušit text § 4 odst. 1 písm. c) bod 2 
návrhu. 
Odůvodnění:  
Definice důlního díla v § 2 písm. c) předloženého návrhu 
je inspirována definicí uvedenou v § 2 písm. d) vyhlášky 
č. 26/1989 Sb. a zahrnuje i vyhledávání, průzkum a dobývání 
ložisek nevyhrazených nerostů. Z tohoto důvodu definice důlních 
děl v návrhu vyhlášky pokrývá podstatnou část „podzemních děl“ 
podle § 2 písm. d) předloženého návrhu vyhlášky o báňsko-
technické evidenci /tato obsahová duplicita pojmů vznikla 
s nejvyšší pravděpodobností využitím definice podzemních děl z § 2 
odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 22/1989 Sb. – ve vyhlášce č. 22/1989 Sb. 
je však definice důlních děl užší než ve vyhlášce č. 26/1989 Sb., 
tudíž užší než je množina důlních děl podle předloženého návrhu/. 
Podle názoru ČBÚ není důvod sledovat (resp. ze strany dotčených 
subjektů hlásit) MPO délku podzemních děl, které nejsou zahrnuty 
již mezi důlními díly (tzn., jsou vytvořeny činností prováděnou 
hornickým způsobem jinak než při vyhledávání, průzkumu 
a dobývání nevýhradních ložisek). Ostatně by to bylo i v rozporu s § 
29a odst. 1 horního zákona, ve znění zákona č. 89/2016 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Připomínka akceptována. 
Text vypuštěn. 
 
Připomínka akceptována. 
Text vypuštěn. 
 

K § 2 písm. h) 
ČBÚ navrhuje v § 2 písmeno h) návrhu vyhlášky uvést ve znění: 
„h) skrývkou jalová hornina nebo surovina odebraná z nadloží 
užitkového nerostu přímo ve styku se zemským povrchem, která je 
nevhodná k dalšímu využití,“. 
Odůvodnění:  
Pokud již by definice skrývky byla předkladatelem vyhodnocena 
jako nutná, je třeba upozornit, že v návrhu obsažená definice 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
 

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



Stránka 3 (celkem 24) 

se věcně částečně překrývá s definicí „výklizu“ uvedenou v písm. i) 
téhož ustanovení návrhu vyhlášky. Aby šlo o skrývku, nemůže jít 
o jakékoliv nadloží, ale pouze o nadloží lokalizované přímo ve styku 
se zemským povrchem. Je nutno také ujasnit, zda součástí skrývky 
je i půda, která jednak není nerostem (§ 2 horního zákona) a má 
zvláštní právní úpravu (včetně ochrany – např. v případě ornice) 
a proto i zvláštní zacházení (selektivní deponie). 
Současně se jeví jako vhodnější zapracovat do definice obecně 
nevhodnost využití než brát v potaz pouze kritérium dalšího 
zpracování (prodávaný materiál, který není nutno upravit, by ve 
znění návrhu vyhlášky bylo možné podřadit pod skrývku). Rovněž 
pak je věcně správnější hovořit o odebrané jalové hornině či 
surovině, neboť dokud není odebrána, jedná se toliko o potenciální 
skrývku. 
Tato připomínka je zásadní. 

K § 2 písm. i) 
ČBÚ doporučuje v § 2 písm. i) zrušit definici výklizu;  
případně písmeno i) návrhu vyhlášky uvést ve znění: „i) výklizem 
jalová hornina nebo část zásob ložiska odebraná v samostatně 
vydobytelných polohách, nacházejících se uvnitř bloků zásob, která 
je nevhodná k dalšímu využití a je uložena na odvalu nebo 
výsypce,“. 
Odůvodnění:  
Ustanovení § 29a odst. 1 horního zákona ve znění zákona 
č. 89/2016 Sb. stanoví okruhy údajů, které mají být pro účely 
vedení báňsko-technické evidence zjišťovány. Mezi těmito údaji se 
na rozdíl od objemu skrývky nenachází údaj o výklizu. 
Podle názoru ČBÚ je vhodnější zapracovat do definice obecně 
nevhodnost využití než brát v potaz pouze kritérium dalšího 
zpracování (prodávaný materiál, který není nutno upravit, 
by ve znění návrhu vyhlášky bylo možné podřadit pod výkliz). 
Rovněž pak je věcně správnější hovořit o odebrané jalové hornině 
či surovině, neboť dokud není odebrána, jedná se toliko 
o potenciální výkliz. 

 
Připomínka akceptována. 
Text vypuštěn. 
 

K  § 2 písm. j) až l)  
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ČBÚ navrhuje v § 2 písm. j) až l) návrhu vyhlášky zrušit definice 
hrubé těžby, znečišťujícího materiálu a čisté těžby. 
Odůvodnění:  
Definice hrubé těžby (§ 2 písm. j) je v návrhu předpisu dále využita 
pouze v § 2 písm. l) za účelem definice čisté těžby. S ohledem na 
vypuštění definice čisté těžby (viz níže) je ponechání definice hrubé 
těžby nedůvodné.  
Navržená definice je ostatně zavádějící, neboť zahrnuje 
např. i vyrabovanou výdřevu.  
Obdobně definice znečišťujícího materiálu (§ 2 písm. k) je v návrhu 
vyhlášky dále využita pouze v § 2 písm. j) a l) za účelem definice 
hrubé a čisté těžby.  
Při vypuštění definice čisté těžby je ponechání definice 
znečišťujícího materiálu nedůvodné.  
Jalová nebo nevhodná surovina (dle návrhu „znečišťující materiál“) 
přimísená do rubaniny navíc někdy bývá následně upravena jako 
součást rubaniny (za účelem dosažení zákazníkem požadované 
vlastnosti produktu) a prodána jako zboží, což definice 
nereflektuje.  
Obsahově je definice čisté těžby obsažena již v § 33j odst. 1 
horního zákona, ve znění zákona č. 89/2016 Sb., tj. zákona, k jehož 
provedení je vyhláška vydávána. 
Podle cit. ustanovení zákona je čistá těžba rovna úbytku zásob 
nerostu v dobývacím prostoru jejich vytěžením (uváděná 
v jednotkách množství) a nezahrnuje znečištění, vnitřní a vnější 
ztráty.  
Navržená definice čisté těžby v návrhu vyhlášky není s vymezením 
čisté těžby v zákoně shodná.  
Lze podotknout, že tato vytěžená nerostná surovina je určena 
k dalšímu zpracování nebo k odbytu, znečištěním je např. přibírka 
nadloží nebo podloží;  
vnitřní ztrátou je vydobytá část zásob nerostné suroviny, která byla 
vyvezena na odval, příp. na výsypku s hlušinou a  
vnější ztráta je část zásob nerostné suroviny, která zůstala 
nevytěžena. 

Připomínka akceptována. 
Text vypuštěn. 
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Tato připomínka je zásadní. 

K § 3  

K § 3 odst. 1 
ČBÚ navrhuje § 3 odst. 1 návrhu vyhlášky uvést ve znění: 
„(1) Báňsko-technická evidence je vedena v rozsahu údajů 
poskytovaných podle § 4.“. 
 
Odůvodnění:  
Rozsah vedení báňsko-technické evidence by měl zcela odpovídat 
údajům, které jsou do této evidence poskytovány. Podle znění 
ustanovení § 29a odst. 8 horního zákona, k jehož provedení je 
navrhovaná vyhláška vydávána, mají být stanovené údaje 
poskytovány do báňsko-technické evidence, tzn. evidence má 
obsahovat všechny poskytované údaje, nejen některé z nich, jinak 
by zákonodárce volil např. slovní obrat „údaje k využití při vedení 
evidence“. Bylo-li záměrem předkladatele vymezit v rámci rozsahu 
vedené evidence toliko okruhy vedených údajů, nelze takové řešení 
shledat jako nejvhodnější. V důsledku použití slova „zejména“ 
v návětí předmětného ustanovení návrhu vyhlášky jde pouze 
o demonstrativní výčet rozsahu báňsko-technické evidence, 
přičemž právě z důvodu vymezení rozsahu evidence je vyhláška 
vydávána a proto je pouze demonstrativní výčet (užití slova 
„zejména) nevhodný. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
 

K § 3 odst. 2 
ČBÚ doporučuje v § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky  
specifikovat formát, v němž má být evidence vedena,  
na konec odstavce 2 doplnit větu „Vzor formuláře pro poskytování 
údajů do báňsko-technické evidence je uveden v příloze k této 
vyhlášce.“ a v příloze vyhlášky uvést vzor formuláře pro zasílané 
údaje, nebo na konec odstavce 2 doplnit větu „Vzor formuláře 
pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence uveřejní 
Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Českým báňským 
úřadem způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 

 
Připomínka neakceptována. 
Formát Interní databáze by nadbytečně zatěžoval text vyhlášky. Úpravu 
formuláře do textu vyhlášky je nezbytné odmítnout též z důvodu 
možných budoucích (formálních) změn. Vzor formuláře bude jako 
pracovní pomůcka poskytovatelům údajů zveřejňován na internetových 
stránkách ministerstva. 
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Odůvodnění:  
Návrh blíže nespecifikuje, jakým způsobem bude evidence 
elektronicky vedena, jednoznačnější určení formátu se jeví 
jako nezbytné, neboť elektronické vedení lze interpretovat velice 
široce.  
Ze strany předkladatele je zvažováno vypracování formuláře 
pro poskytování informací poskytovateli. Pokud mají být údaje 
poskytovány na formuláři, je nutné tento postup do vyhlášky 
zakotvit. 

K § 4  

K § 4 odst. 1 písm. a) 
ČBÚ doporučuje v § 4 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky blíže 
vymezit, které údaje o provozovateli jsou vyžadovány. 
Odůvodnění:  
Bez bližšího vymezení není zřejmé, jaké údaje má o sobě 
poskytovatel do báňsko-technické evidence poskytnout. Takových 
údajů je značná řada, z nich přitom převážná většina s evidencí 
nesouvisí (rodinný stav, existence odštěpného závodu apod.).  
Z tohoto důvodu je vhodnější změnit znění písm. a) např. ve smyslu  
„a) poskytovateli, které umožňují jeho identifikaci podle správního 
řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou 
adresu,“ 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

K § 4 odst. 1 písm. c)  
ČBÚ navrhuje v § 4 odst. 1 písm. c) bodech 1. a 3. návrhu vyhlášky 
slova „kromě vrtů,“ zrušit. 
Odůvodnění:  
S ohledem na skutečnost, že definice důlního díla uvedená v § 2 
písm. c) návrhu vyhlášky považuje za důlní díla i větrací, 
odvodňovací, těžební a záchranný vrt a jiné vrty, které plní funkci 
důlního díla, je jejich vyloučení z poskytovaných informací v § 4 
odst. 1 písm. c) bodech 1. a 3. s ustanovením v nesouladu. 
Pokud informace o délce vyjmenovaných vrtů (jakožto důlních děl) 
není potřebná, mělo by dojít k úpravě definice.  
Informace o délce vyhledávacích a průzkumných vrtů (které zcela 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
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správně § 2 písm. c) návrhu za důlní díla považovány nejsou) 
přitom v bodě 4. § 4 odst. 1 písm. c) návrhu vyhlášky vyžadována 
je. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K § 4 odst. 2 písm. c)  
ČBÚ doporučuje v § 4 odst. 2 písm. c) návrhu vyhlášky slova 
„produkci a množství prodaných nerostů“ zrušit; případně 
je nahradit slovy „výši těžby“. 
Odůvodnění:  
Ustanovení § 29a odst. 1 horního zákona ve znění zákona 
č. 89/2016 Sb. stanoví okruhy údajů, které mají být pro účely 
vedení báňsko-technické evidence zjišťovány. Mezi těmito údaji se 
nenachází údaj o množství prodaných nerostů. Cit. ustanovení 
horního zákona naopak mezi takové údaje řadí informaci o výši 
těžby a je proto vhodnější použít dané slovní spojení než neurčitý 
pojem „produkce“. Předkladateli se rovněž dává na zvážení, 
zda „produkce“, příp. „výše těžby“ není již obsažena v „úbytku 
zásob těžbou“, kteroužto informaci § 4 odst. 2 písm. c) návrhu 
vyhlášky rovněž vyžaduje.  
Pro úplnost ČBÚ pouze upozorňuje na skutečnost, že část 
v předmětném ustanovení vyžadovaných údajů je duplicitní s údaji, 
které organizace odevzdávají podle vyhlášky č. 497/1992 Sb., která 
byla vydána k provedení § 29 odst. 6 horního zákona, Ministerstvu 
životního prostředí. 
 

 
Připomínka ve věci produkce neakceptována. 
Produkce těžebního podniku se rovná množství nerostů, které je 
(po úpravě nebo bez ní) určeno k odbytu, nebo k event. vlastní 
spotřebě (včetně množství uloženého na skládku v případě, že se odbyt 
nedaří realizovat). Jedná se o celkovou výrobu podniku. MPO je 
ekonomické ministerstvo, a proto je tato informace pro MPO důležitá. 
Produkce odpovídá užívanému pojmu „odbytová těžba“ a tedy není 
s horním zákonem v rozporu. 
 
Připomínka ve věci množství prodaných nerostů akceptována. 
Text vypuštěn. 
 
 

K § 4 odst. 4 
ČBÚ doporučuje v § 4 na začátek odstavce 4 návrhu vyhlášky vložit 
větu „Údaje se poskytují samostatně za každý dobývací prostor 
nebo za ložisko nevyhrazených nerostů, pro jehož dobývání bylo 
vydáno povolení.“. 
Odůvodnění:  
Bez výše uvedeného doplnění druhá věta, která je potřebná, 
nedává zcela jasný smysl. Nikde totiž není uvedeno, co je 
„statistickou jednotkou“ – zda poskytovatel nebo dobývací prostor 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
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či území pro těžbu nevyhrazených nerostů. ČBÚ navržené doplnění 
navíc odůvodňuje požadavek na identifikaci dobývacího prostoru 
v § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky, který by jinak šel nad rámec 
požadavků § 29a odst. 1 horního zákona, tj. nad rámec zmocnění. 

  

ČGS §3, (1) d): 
Doplnit text o „a výhradních ložiskách a surovinách v rozsahu 
dobývacích prostorů” 

 
Připomínka neakceptována. 
Paragraf bude formulován jinak ve smyslu zásadní připomínky ČBÚ. 

§3, (2): 
Upravit text na: “MPO vede báňsko-technickou evidenci 
v elektronické podobě” 

 
Připomínka neakceptována. 
Horní zákon v § 29a odst. 2 uvádí, kdo vede evidenci: „Báňsko-
technickou evidenci vede Ministerstvo průmyslu a obchodu“. 
 

§4, (2) c): 
Doplnit text za “…úbytek zásob těžbou” o " a ostatní změny 
zásob," 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. Kromě Ostatních změn zásob doplněny pro úplnost také 
Úbytky zásob odpisy a Úbytky zásob ztrátami. 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Na konci Obecné části – A) je uvedeno, které oblasti vyhláška řeší, 
ale není zde zmíněno, jak bude vypadat formulář pro respondenty. 
Vzor tohoto formuláře, který by měl vycházet z dosavadního 
státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 co do rozsahu 
i členění, by měl být přiložen. 
 
 
 
Dále navrhovaná vyhláška neřeší formu datových výstupů, 
které prezentují údaje zpracované za daný rok jednotlivými 
organizacemi. Dosud byl Českou geologickou službou na základě 
smlouvy s MPO zpracováván každoročně dokument pro služební 
potřebu “Přehled zásob nerostů v dobývacích prostorech 
a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů”.  
 

 
Připomínka neakceptovaná. 
Formát Interní databáze by nadbytečně zatěžoval text vyhlášky. Úpravu 
formuláře do textu vyhlášky je nezbytné odmítnout též z důvodu 
možných budoucích (formálních) změn. Vzor formuláře bude jako 
pracovní pomůcka poskytovatelům údajů zveřejňován na internetových 
stránkách ministerstva. 
 
 
Připomínka neakceptovaná. 
Případná smlouva s ČGS bude řešena separátně. 
 
 
 
 
Poskytování dat třetím osobám řeší horní zákon v § 29a odst. (6). Není 
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Rovněž považujeme za nezbytné doplnit text o jasné informace, jak 
bude zajištěna ochrana dat a v jakém režimu mohou být 
poskytovány třetím osobám. To je důležité zejména z toho 
důvodu, že nově půjde o resortní zjišťování a nikoliv o státní 
statistické zjišťování.  
 
S tím také podle našeho názoru souvisí potřeba doplnit do textu 
sankce v případě nedodržení povinnosti vykazovat a předávat tyto 
údaje na MPO. 
 
Nakonec bychom doporučovali věnovat pozornost i otázce 
informovanosti u těch organizací, kterých se bude změna dotýkat 
a připravit informační kampaň např. ve spolupráci s Těžební unií. 
 

potřeba řešit tuto věc ve vyhlášce. 
 
 
 
 
 
Sankce jsou řešeny již v § 40a horního zákona. 
 
 
 
MPO počítá s informováním odborné veřejnosti standardními 
prostředky. 
 

   

KZPS 1. K § 2 písm. d)  
- doporučujeme za slova „povrchové důlní dílo určené k dobývání 
nerostů připojit dikci „lom zahrnuje oblast těžby nadloží, 
samotného nerostu a výsypku či odval“. 
Přesnější definice je podle našeho názoru potřeba pro vyplnění 
údaje dle § 4 odst. 1 písm. d) bod 1. vyhlášky. 

 
Připomínka neakceptována. 
Definice lomu zrušena ve smyslu připomínky ČBÚ – podle ČBÚ jde 
o obecně známý pojem. 
 
 

2. K § 2 písm. f)  
poznamenáváme, že podle současného právního stavu jde 
o rekultivace ukončené, rekultivace rozpracované a o plochy 
aktivní těžební činnosti.  
 
Podle návrhu se za plochy dotčené těžbou budou vykazovat 
rekultivace rozpracované a plochy aktivní těžební činnosti. 
S přihlédnutím k vykazování podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky 
dojde ke skokové změně ve vykazovaných velikostech ploch. 

 
Připomínka akceptována částečně. 
Definice bude znít: plocha dotčená dobýváním –  v souladu s horním 
zákonem (§29a odst. 1). 
 
Už v dosavadním statistickém šetření byla tato položka sledována jako 
plocha dotčená těžbou. Ke skokové změně ve vykazovaných velikostech 
ploch tedy nedojde. Plochy rekultivací rozpracovaných i ukončených 
jsou sledovány také, a to každá zvlášť. 

3. K § 3 odst. 2  
– doporučujeme zvážit použití dikce „Báňsko-technická evidence se 
vede v elektronické podobě.“.  
 

 
Připomínka neakceptována. 
Ponechán text: Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické 
podobě. 
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Dále doporučujeme, aby v příloze k vyhlášce byl uveden vzor 
výkazu s uvedením jednotek, v nichž se budou údaje poskytovat, 
případně aby bylo ve vyhlášce uvedeno, že Ministerstvo průmyslu 
a obchodu výkaz zašle poskytovatelům údajů do rozhodné doby 
pro poskytování požadovaných údajů. 

 
Připomínka neakceptována. 
Formát Interní databáze by nadbytečně zatěžoval text vyhlášky. Úpravu 
formuláře do textu vyhlášky je nezbytné odmítnout též z důvodu 
možných budoucích (formálních) změn. Vzor formuláře bude jako 
pracovní pomůcka poskytovatelům údajů zveřejňován na internetových 
stránkách ministerstva. 

4. K § 4 odst. 1 písm. f)  
– doporučujeme zvážit, zda ve vztahu k zákonu č. 157/2009 Sb., 
o nakládání s těžebním odpadem nebudou duplicitně požadovány 
údaje od poskytovatelů. 

 
Připomínka neakceptována. 
Podle stanoviska ČBÚ údaje nebudou požadovány duplicitně, protože 
se žádné takové zatím nepožadují. 

5. K § 5  
– navrhovatel předpokládá nabytí účinnosti 1. ledna 2017. K tomu 
poznamenáváme, že údaje za rok 2016 budou poskytovány ještě 
v rámci rezortních statistických zjišťování v souladu s vyhláškou 
č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2016. 

 
Deklaratorní poznámka. 
OK. 
 

  

MD K § 4 
Ustanovení § 3 lze vnímat jako obecnější a méně konkrétní 
než ustanovení § 4, a formulaci návětí, podle kterého „báňsko-
technická evidence zahrnuje zejména údaje o“ (jednotlivých 
skupinách objektů údajů), lze snáze akceptovat, v § 4 však dáváme 
na zvážení změnu návětí tak, aby se předkladatel vyhnul 
formulacím typu „poskytovat údaje o názvu a číslu dobývacího 
prostoru“, ale aby „název a číslo dobývacího prostoru“ byly 
z formulace poskytovány přímo, jako údaje samotné.  
K odůvodnění 
Z obecné části odůvodnění návrhu vyhlášky vyplývá, že navrhovaná 
vyhláška byla zpracována v reakci na nové zákonné zmocnění, 
přičemž návrhem vyhlášky „pouze přechází povinnost zjišťování 
statistických údajů z Českého statistického úřadu na Ministerstvo 
průmyslu a obchodu“. V odůvodnění však není uvedeno, zda je 
zachován dosavadní rozsah předmětných údajů, či zda je větší 
nebo menší. Doporučujeme proto doplnit v tomto směru 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka akceptována. 
Do Odůvodnění, do části I. (Obecná část), do kap. A) doplněna věta: 
Rozsah údajů zůstává zachován. 
 
Připomínka neakceptována. 
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odůvodnění a zdůvodnit rovněž, z jakých důvodů byl zvolen ten 
který rozsah údajů ve vztahu ke stávajícímu rozsahu zjišťovaných 
údajů pro účely statistiky. S tím souvisí i připomínka k odůvodnění 
§ 3 a 4 ve zvláštní části odůvodnění. Doporučujeme je doplnit tak, 
aby bylo konkrétněji zdůvodněno zvolené legislativní řešení. 

V Odůvodnění, v části I. (Obecná část), v kap. A) je již věta: Vyhláškou 
o evidenci báňsko-technických a provozních údajů pouze přechází 
povinnost zjišťování statistických údajů z Českého statistického úřadu 
na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tím je vydání vyhlášky 
zdůvodněno. 
 

            

MF 1. Ostatní připomínka: 
K úvodní větě: Doporučujeme vypustit legislativní zkratku "zákon" 
a dále v textu používat zkrácený název zákona, tj. "horní zákon". 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
 

2. Ostatní připomínka: 
K § 3 odst. 1 písm. c): Doporučujeme znění tohoto písmene 
přeformulovat, vzhledem k totožnosti s obsahem návětí odst. 1. 

 
Připomínka akceptována částečně. 
Text § 3 odst. 1 přeformulován ve smyslu zásadní připomínky ČBÚ. 

3. Ostatní připomínka: 
Doporučujeme upravit strukturu § 3 a 4, a to takto: Do § 3 
s nadpisem "Rozsah vedení báňsko-technické evidence a údajů do 
ní poskytovaných" a zařadit do něj stávající § 3 odst. 1 a § 4. 
Stávající úpravu obsaženou v § 3 odst. 2 označit jako § 4 
s nadpisem "Způsob vedení báňsko-technické evidence". 

 
Připomínka neakceptována. 
Navržená úprava byla zvolena z důvodu naplnění dikce horního zákona 
§ 29a odst. 8.: Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence 
a rozsah údajů do ní poskytovaných stanoví Ministerstvo průmyslu 
a obchodu vyhláškou.“ 

   

MPSV k § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1  
 Ve smyslu hlavy IV, zejména čl. 65 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme užitou citaci zákona o hornické činnosti uvést 
v tomto znění: „zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 169/1993 
Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.“, a připojit 
legislativní zkratku „(dále jen „zákon o hornické činnosti“)“. 

 
Připomínka akceptována. 
Text přeformulován jinak. 
 
 
 

            

MSP 1. Dáváme ke zvážení upravit text nadpisu vyhlášky 
následovně: „vyhláška o báňsko-technické evidenci“. Tento termín 
je používán jak zákonem, k jehož provedení je vyhláška vydávána, 
tak i navrhovanou vyhláškou. 

 
Připomínka neakceptována. 
Termín navržený MSP je pouze legislativní zkratkou. 
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2. V § 2 písm. a)  
doporučujeme za text „§ 33h“ vložit text „odst. 1“.  
 
V souvislosti s touto připomínkou upozorňujeme, že v § 4 odst. 2 
návrhu vyhlášky je použitý stejný termín, ovšem bez odkazu na 
§ 33h horního zákona. Doporučujeme úpravu sjednotit. 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven.  
 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
 

3. V § 2 písm. b)  
doporučujeme vypustit slovo „vlastní“ pro nadbytečnost.  
Stejná úprava se týká i § 4 odst. 1 písm. b) bodů 2 a 3. 

Připomínka akceptována částečně. 
Definice v § 2 písm. b) vypuštěna. 
Text § 4 odst. 1 přeformulován. 

4. K § 3 odst. 1 písm. b)  
– ve vztahu k vymezení pojmu dle § 2 písm. b) není zřejmé, koho se 
ustanovení týká. V § 2 písm. b) je definována „osoba zajištující 
dobývání nerostů“ jako „vlastní zaměstnanec poskytovatele údajů“ 
a „jiná osoba, zabezpečující dobývání nerostů a činnosti s tím 
spojené“.  
 
Podle § 3 odst. 1 písm. b) má báňsko-technická evidence zahrnovat 
údaje o „zaměstnancích“ a „jiných osobách zajišťujících dobývání 
nerostů“. Není zřejmé, jaký je rozdíl mezi těmito osobami. Nelze 
v § 3 odst. 1 písm. b) použít zavedený pojem „osoba zajišťující 
dobývání nerostů“? Doporučujeme sjednotit obě ustanovení, 
případně důvody pro rozdílné používání terminologie vysvětlit 
v odůvodnění návrhu vyhlášky. 

 
Připomínka akceptována částečně. 
§ 3 odst. 1 přeformulován. 
Definice v § 2 písm. b) vypuštěna. 
 
 
 
Připomínka akceptována. 
Text § 4 odst. 1 písm. b) body 1 až 3 přeformulovány. 
 

5. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 1  
doporučujeme slova „podle § 2 písm. b)“ vypustit 
pro nadbytečnost. Je-li návrhem vyhlášky definován nějaký pojem, 
není třeba na jeho definici odkazovat.  
 
Dále v tomto ustanovení není zřejmé použití odkazu na § 3 písm. a) 
zákona o hornické činnosti. Jednak upozorňujeme na špatnou citaci 
tohoto zákona (doporučujeme dát do souladu s čl. 45 Legislativních 
pravidel vlády), jednak není zřejmé, proč je zde tento odkaz 
uveden.  
V kontextu tohoto ustanovení nedává smysl a není zcela zřejmé, co 

 
Připomínka akceptována částečně. 
Definice v § 2 písm. b není do návrhu zařazena. 
 
 
Připomínka akceptována. 
Zákon o hornické činnosti (61/1988 Sb. v platném znění) přesně 
specifikuje jednotlivé činnosti. Podle něj je upraven text § 4 odst. 1 
písm. b) bod 1 až 3. 
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se má odkazem na mysli. Doporučujeme proto zvolit přesnější 
formulaci činnosti osob, na které se má ustanovení vztahovat. 

6. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 2  
– není zřejmý odkaz na § 2 písm. a), c) až g) zákona č. 61/1988 Sb., 
který definuje, co se rozumí hornickou činností. Toto ustanovení 
neupravuje dobývání nerostů. Ustanovení tak působí 
nesrozumitelně a nejednoznačně.  
Stejná připomínka se týká i § 4 odst. 1 písm. b) bod 3.  
Doporučujeme upravit. 

 
Připomínka akceptována částečně. 
Někteří zaměstnanci nevykonávají přímo dobývání. Avšak jsou pro 
provoz těžební firmy a pro zajištění dobývání nezbytní. Odpovídá to 
požadavku horního zákona § 29a odst. 1) „údaje o počtu zaměstnanců 
a jiných osob zabezpečujících dobývání nerostů a činnosti s tím 
spojené“. 
Upraven text § 4 odst. 1 písm. b) bod 1 až 3. 

7. V § 4 odst. 1 písm. c) bod 1  
– z ustanovení není zřejmé, které „vrty“ se mají na mysli. V rámci 
definice pojmů je za „důlní dílo“ považován i „těžební a záchranný 
vrt a jiný vrt“. Zároveň je v definici vymezeno, že za důlní dílo se 
nepovažuje „vyhledávací a průzkumný vrt“. Doporučujeme toto 
ustanovení zpřesnit v návaznosti na vymezení pojmu důlní dílo dle 
§ 2 písm. c) návrhu vyhlášky. 

 
Připomínka akceptována. 
Definice důlního díla vypuštěna. Pojmy jako důlní dílo apod. jsou podle 
ČBÚ vymezeny jednoznačně v báňských předpisech a další jsou natolik 
obecně známé, že jejich vymezování ve vyhlášce lze vnímat jako 
nadbytečné. Slova „kromě vrtů“ vypuštěna. Těžební vrty patří do 
důlních děl, vyhledávací a průzkumné vrty nepatří do důlních děl. 

8. V § 4 písm. c) a d)  
dáváme ke zvážení nahradit slova „sledovaného roku“ slovy 
„předchozí kalendářní rok“. Tento termín používá i zákon, k jehož 
provedení je vyhláška vydávána. 

 
Připomínka akceptována částečně. 
V textu termín „31.12.“ a slova „sledovaného roku“ a „ve sledovaném 
roce“ byly vypuštěny.  

9. V § 4 odst. 2  
– doporučujeme termín „poplatník úhrady z vydobytých nerostů“ 
sjednotit s jeho vymezením v § 2 písm. a) návrhu vyhlášky. 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
 

  

MŠMT 1. V úvodní větě doporučujeme zrušit slova „, (dále jen 
„zákon“)“, neboť legislativní zkratka je nadbytečná, vzhledem 
k tomu, že je v textu vyhlášky použita pouze 1x. 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. Obecně známý termín je „horní zákon“.  
 

2. V § 2 písm. a)  
doporučujeme text „§33h“ nahradit textem „§ 33h“ (tj. vložit 
mezeru mezi § a číslem 33) a za text „písm. a) a b)“ vložit slovo 
„horního“ (pokud bude akceptována připomínka č. 1). 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
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3. V § 2 písm. c)  
doporučujeme slova „díla. Za“ nahradit slovy „díla; za“ (tedy vložit 
středník též za větu druhou). 

 
Připomínka neakceptována. 
Text § 2 písm. c) vypuštěn.  

4. V § 3 odst. 2  
doporučujeme zvážit doplnění způsobu poskytování údajů (srov. § 
29a odst. 5 horního zákona). 

Připomínka neakceptována. 
Poskytování dat třetím osobám řeší dostatečně novela zákona 
č. 89/2016 Sb. v § 29a odst. 6.  

5. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 1  
doporučujeme na konci textu doplnit čárku. 

Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

6. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 2  
doporučujeme za slovem „nerostů“ zrušit čárku a text „a), c)“ 
nahradit textem „a) a c)“. 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

7. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 3  
doporučujeme za slovem „nerostů“ zrušit čárku. 

Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

8. V § 4  
doporučujeme znění odstavce 2 takto: „Poplatník úhrady 
z vydobytých nerostů do báňsko-technické evidence dále poskytuje 
údaje o“. 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

9. V § 4 odst. 2 písm. c)  
doporučujeme větu za středníkem formulačně upravit (nenavazuje 
na návětí) 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

10. V § 4 odst. 2 písm. e)  
doporučujeme za slovem „území“ zrušit čárku. 

Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

11. V § 4 odst. 2 písm. g) bodě 2  
doporučujeme slovo „stavu“ nahradit slovem „stav“. 

Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

12. V § 4  
doporučujeme znění odstavce 3 takto: „Organizace, které bylo 
vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů, do 
báňsko-technické evidence dále poskytuje údaje o“ 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

13. V § 4 odst. 3 písm. b)  
doporučujeme vypustit závorku před slovy „a množství“ a na konci 
textu doplnit čárku. 

 
Připomínka neakceptována. 
Slova „a množství prodaných nerostů“ byla úplně vypuštěna.  

  

MV K § 2: 
 Doporučujeme revidovat okruh navrhovaných definic, 
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neboť vykazují následující nedostatky, například:  
- vymezení „osoby zajišťující dobývání nerostů“ v písm. b) 
je nedostačující, když musí být dále konkretizováno v § 4 odst. 1 
písm. b) bodu 1, přičemž obdobné případy jiné hornické činnosti 
a jiné činnosti prováděné hornickým způsobem v bodech 2 a 3 
téhož ustanovení, které se bez spojení zaměstnanců a dalších 
participujících osob do jednoho pojmu musí obejít, definice není 
ostatně zohledněna ani v § 3 odst. 1 písm. b); 
- pojem „znečišťující materiál“ je v písm. k) definován, ale není již 
použit jinde než v dalších dvou definicích; 
- pro řadu pojmů je zaváděna definice, ač je sám prováděný zákon 
používá bez bližšího vymezení – např. důlní dílo, lom. 
 Obecně se proto domníváme, že by bylo namísto zavádění 
definic vhodnější blíže vymezit jednotlivé položky v přehledu 
poskytovaných údajů v § 4. 

 
Připomínka akceptována. 
§ 2 písm. b) z textu vypuštěn. 
§ 4 odst. 1, písm. b) přeformulován. 
 
 
 
 
Připomínka akceptována. 
Pojem „znečišťující materiál“ z § 2 vypuštěn. 
Připomínka akceptována. 
Pojmy „lom“ a „důlní dílo“ z § 2 vypuštěny. 
Připomínka akceptována. 
Rozsah definic redukován. Text přeformulován v případě § 4 odst. 1 
písm. b). 

K § 3 odst. 1: 
 Ustanovení je v navržené podobě nekonkrétní, neboť je 
koncipováno jako demonstrativní výčet (což vyvolává otázku, jaké 
další údaje mohou být v evidenci vedeny a jak se k nim 
Ministerstvo průmyslu a obchodu dostane). Samotný výčet je 
naprosto neurčitý, neboť pouze obecně pojmenovává typy 
vedených údajů, ale již neuvádí, jaké konkrétní údaje jsou 
v evidenci vedeny.  
 Doporučujeme proto ustanovení provázat s § 4, a tedy 
uvést, že v evidenci jsou vedeny údaje poskytnuté podle § 4, anebo 
naopak § 4 přepracovat do podoby katalogu údajů vedených 
v evidenci s tím, že v dalším paragrafu bude s pomocí odkazů 
určeno, které konkrétní údaje poskytuje který subjekt. 

 
Připomínka akceptována: 
Text upraven. 
 
 
 

K § 4 odst. 1 písm. a): 
 Postrádáme určení, o jaké údaje o poskytovateli údaje by 
dle předkladatele mělo jít. 

 
Připomínka akceptována: 
Text upraven. 
 

  

MZ K § 2 – Vymezení pojmů:   
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V § 2 jsou pro účely vyhlášky vymezeny některé pojmy, se kterými 
pak vyhláška dále pracuje. Ve valné většině se však jedná o pojmy 
převzaté z horního zákona, k jehož provedení se vyhláška vydává 
(jedná se např. o pojmy „osoba zajišťující dobývání nerostů“, 
„důlní dílo“, „lom“, „skrývka“ nebo „čistá těžba“). Horní zákon 
však tyto pojmy nevymezuje, ale pracuje s nimi zjevně jako s pojmy 
obecně známými. Je tedy otázkou, zda je žádoucí, aby prováděcí 
právní předpis tyto pojmy pro svoji potřebu definoval. 
Nezamýšleným důsledkem takového přístupu může být, že pojem 
v zákoně a ve vyhlášce bude mít jiný obsah, což pro aplikaci v praxi 
nelze považovat za žádoucí. 

Připomínka akceptována. 
Rozsah definic redukován.  
Text upraven. 
 

            

MŽP Doporučující připomínka: 
1. V § 3 odstavec 1 písmeno d) - doplnit text  "a výhradních 
ložiskách a nerostech v rozsahu dobývacích prostorů" 
Odůvodnění:  
Převážná část dat zahrnutých pod toto písmeno se týká právě 
výhradních ložisek a nerostů v rozsahu dobývacích prostorů. 

 
Připomínka neakceptována. 
Text § 3 odst. 1 přeformulován ve smyslu zásadní připomínky ČBÚ. 
 

Doporučující připomínka: 
2. V § 3 odstavec 2 - blíže specifikovat podobu vedené evidence 
Odůvodnění:  
Je minimálně nutné specifikovat,  
kdo evidenci povede a  
 
zda může či nemůže pověřit vedením jinou právnickou osobu, 
 
jak bude zajištěna ochrana dat a  
v jakém režimu mohou být údaje z evidence poskytovány třetím 
osobám. 

 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Horní zákon v § 29a odst. 2 uvádí, kdo vede evidenci: „Báňsko-
technickou evidenci vede Ministerstvo průmyslu a obchodu“. 
Odpověď na dotaz:  
Evidenci vede podle horního zákona MPO. 
Odpověď na dotaz:  
Horní zákon v § 29a odst. 6 uvádí, za jakých podmínek MPO poskytuje 
údaje třetím osobám.  

Doporučující připomínka: 
1. V § 4 odstavec 2 písmeno c) - za text “úbytek zásob těžbou” 

doplnit text " a ostatní změny zásob," 
Odůvodnění:  
Stávající výkaz Hor(MPO)1-01 (v oddíle 2 řádek 10) tuto informaci 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. Kromě Ostatních změn zásob doplněny pro úplnost také 
Úbytky zásob odpisy a Úbytky zásob ztrátami. 
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požaduje a bylo by nelogické ji do budoucna vypustit.  

  

Těžební unie Ve vyhlášce se objevuje výraz „hrubá těžba“, který ale nemá oporu 
v zákoně. Proč je tedy nově zaváděn výraz hrubá těžba? 
V zákoně je používán výraz „úbytek zásob jejich vydobytím“.  

Odpověď na dotaz: 
Definice hrubé těžby vypuštěna z návrhu vyhlášky ve smyslu zásadní 
připomínky ČBÚ. 

Není definováno, co patří mezi znečišťující materiály a  
jak je množství těchto materiálů evidováno? 
 

Připomínka akceptována. 
Definice znečišťující látky vypuštěna z návrhu vyhlášky ve smyslu 
zásadní připomínky ČBÚ. 

Proč má organizace reportovat produkci a  
 
 
 
 
 
 
 
 
množství prodaných nerostů, když tyto údaje již nebudou 
používány pro výpočet úhrady z vytěženého nerostu.  
Nadto § 29a odst. 1 horního zákona uvádí výčet toho, co je báňsko-
technickou evidencí zjišťováno, přičemž vyhláškou uvedené 
položky „produkce“ a „množství prodaných nerostů“ podle našeho 
názoru nelze podřadit pod žádný z bodů uvedených ve výčtu 
stanoveném v § 29 odst. 1 horního zákona. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu je § 29a odst. 8 zmocněno určit 
rozsah poskytovaných údajů vyhláškou, s ohledem na ústavní 
pravidla ukládání povinnosti soukromým subjektům však není 
možné povinnost poskytovat údaje nespadající do žádné z kategorií 
zákonného výčtu uložit nad rámec zákona vyhláškou – vyhláškou 
totiž může docházet pouze ke konkretizaci příkazu daného 
zákonem. 

Odpověď na dotaz: 
Produkce těžebního podniku se rovná množství nerostů, které je 
(po úpravě nebo bez ní) určeno k odbytu, nebo k event. vlastní 
spotřebě (včetně množství uloženého na skládku v případě, že se odbyt 
nedaří realizovat). Jedná se o celkovou výrobu podniku. MPO je 
ekonomické ministerstvo, a proto je tato informace pro MPO důležitá. 
Produkce odpovídá užívanému pojmu „odbytová těžba“ a tedy není 
s horním zákonem v rozporu. 
 
Odpověď na dotaz: 
Pojem „prodané nerosty“ vypuštěn z návrhu vyhlášky. 
 
 
 

ad Odůvodnění (E): Předkladatel vyhlášky nepředpokládá, že by 
navrhovaná vyhláška mohla mít jakýkoli hospodářský nebo finanční 
dopad na státní rozpočet, veřejné rozpočty, nebo na podnikatelské 
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prostředí České republiky. Při tvorbě novely vyhlášky nebyla 
vypracována RIA. Údaje a způsob vykazování podle navrhované 
vyhlášky jistě bude mít finanční dopad minimálně na 
poskytovatele údajů poplatníka úhrad, tedy podnikatelské 
prostředí! 

Připomínka neakceptována. 
RIA nebyla k vyhlášce požadována. Poskytovatel údajů vyplňuje 
a odevzdává již v současné době výkaz Hor(MPO)1-01. Báňsko-
technická evidence ho pouze nahradí. 

§ 2, písm. b) osobou zajišťující dobývání nerostů vlastní 
zaměstnanec poskytovatele údajů a jiná osoba, 
zabezpečující dobývání nerostů a činnosti s tím 
spojené, 

Co to znamená a jiná osoba?, kdo je ta jiná osoba, (nemá tam být 
místo a slovo nebo?) 

 
 
 
Odpověď na dotaz: 
Doplněno určení jiné osoby. „Jinými osobami jsou zaměstnanci 
subdodavatelů“. 

§ 2, písm. g) báňsko-technicky zajištěným územím plocha 
s ukončeným nebo přerušeným dobýváním, 
která zatím není rekultivována, 

Co znamená formulace: „…, která zatím není rekultivována?“ Jde 
o báňsko-technicky zajištěné území, kde probíhá technická sanace? 
Nebo obráceně je možné říct, že plocha, kde byla ukončena sanace, 
ale biologická rekultivace ještě nebyla zahájena, není báňsko-
technicky zajištěným územím? Popř. znamená to tedy, že plocha 
s ukončeným nebo přerušeným dobýváním, která je rekultivována 
(nebo je prozatím rekultivována), již není tímto územím? 

 
 
 
Odpověď na dotaz: 
Plochou, která ještě není rekultivována, se rozumí plocha, kde sanace 
nebo rekultivace ještě nezačala. 
 
 

K čemu je vlastně potřebný nový pojem báňsko-technicky 
zajištěné území? Domníváme se, že stávající názvosloví dostatečně 
popisuje všechny možnosti spojené s prováděním těžební činnosti. 

Odpověď na dotaz:  
Pojem není nový. Už v současném výkazu Hor je tato položka zahrnuta. 
Charakterizuje stav provádění činností. 

§ 2 písm. j) 
Zahrnuje pojem „hrubá těžba“ i vnitřní ztráty? Výklad s nimi 
pravděpodobně nepočítá. 

Odpověď na dotaz: 
Definice „hrubé těžby“ z vyhlášky vypuštěna ve smyslu zásadní 
připomínky ČBÚ. 

§ 2, písm. l) 
Pojem čistá těžba – už tedy nebudeme vykazovat úbytek zásob 
ztrátami?  
Nebo budeme ztráty evidovat pod názvem „znečišťující materiál“? 

 
Odpověď na dotaz: 
Definice „čisté těžby“ z vyhlášky vypuštěna ve smyslu zásadní 
připomínky ČBÚ. 

§ 2, písm. k) znečišťujícím materiálem jalová hornina nebo 
surovina nevhodná k dalšímu zpracování, přimísená 
do vydobytého nerostu při dobývání, 

Lze tedy surovinu, kterou těžař deklaruje jako nevhodnou 

 
 
 
Odpověď na dotaz: 

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



Stránka 19 (celkem 24) 

k dalšímu zpracování a rovnou ji prodá, nazvat znečišťujícím 
materiálem? Proto ji nebude počítat do čisté těžby? Jak se určí 
surovina nevhodná k dalšímu zpracování? 

Definice „znečišťujícího materiálu“ z vyhlášky odstraněna ve smyslu 
zásadní připomínky ČBÚ. 
 

§ 3, odst. 2  Báňsko-technická evidence je vedena 
v elektronické podobě. 

Komu je stanoveno vedení evidence pouze v elektronické 
podobě? Platí to pro MPO? Výčet báňsko-technické evidence je 
uveden v ustanovení §1 odst. 1. Těžař má velkou řádku rozhodnutí 
a dokladů v listinné podobě. Bude tedy muset mimo zavedené své 
nezávislé evidence vytvářet ještě nějakou její elektronickou 
podobu a pro koho? Nebo měl autor na mysli elektronickou 
podobu formuláře? 

 
 
Odpověď na dotaz: 
Vyhláška se musí posuzovat komplexně ve vztahu k zákonu, 
který provádí. Tj. evidenci vede MPO a elektronicky. Nezatěžujeme 
těžaře, naopak jim vycházíme vstříc tím, že vyhláškou neurčujeme 
způsob předávání údajů. 
 

Pokud je po těžaři vyžadována evidence striktně v elektronické 
podobě, lze tedy při kontrole na provozovně poskytnout 
kontrolující osobě např. CD disk nebo disketu? A je jedno v jakém 
formátu? Bude mít OBÚ na to nějaké služební zařízení? Je to 
nepravděpodobné, protože v odůvodnění k této vyhlášce se 
nepředpokládá jakýkoli finanční dopad na státní rozpočet! Možnost 
i papírové formy by měla být možná, navíc je zcela jasná. 

Odpověď na dotaz: 
Vysvětleno v předchozím bodě. 

§ 4 odst. 1 Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické 
evidence údaje o ... 

V jaké formě – písemné, elektronické? Bude nějaký formulář, 
který nahradí výkaz HOR? 

Odpověď na dotaz: 
Těžařům vycházíme vstříc tím, že vyhláškou neurčujeme způsob 
předávání údajů. Vzor formuláře bude jako pracovní pomůcka 
poskytovatelům údajů zveřejňován na internetových stránkách 
ministerstva. 

§ 4 odst. 1 písm. d) bod 1.  údaje o ploše stávajících lomů 
k 31. 12. sledovaného roku a její 
změně během sledovaného roku 

Znamená tedy výraz „její změně během sledovaného roku“, že to 
stačí jen jednou na konci dalšího roku? A ne tedy sledovaného 
roku? 
Jak často se mají změny evidovat (plochu legislativně rozšířenou 
např. formou rozhodnutí o odnětí, provedením skrývkových řezů, 
atd.)? 
Specifikovat, zda se jedná o plochu dle §2 odst. f nebo pouze 
o aktivní plochu (řezy, výsypky). 

 
 
 
Odpověď na dotaz: 
Slovo „sledovaný“ z vyhlášky vypuštěno. Termíny jsou stanoveny 
horním zákonem. 
Podle § 29a odst. 4: Organizace uvedená v odstavci 3 poskytuje údaje 
pro báňsko-technickou evidenci za předchozí kalendářní rok, 
a to do 28. února následujícího kalendářního roku. 
Definice § 2 odstraněny. Plocha dotčená dobýváním zahrnuje vše, tedy 
i plochy potřebné pro dobývání a plochy v rekultivaci. Lom je povrchové 
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důlní dílo určené k dobývání nerostů. 

§ 4 odst. 1 písm. d) bod 3. 
Co znamená termín ukončené rekultivace? Fyzicky ukončené 
(ve které fázi) nebo se myslí již rekultivace předané? 

 
Odpověď na dotaz: 
Ukončená rekultivace znamená protokolárně ukončenou rekultivaci. 

§ 4, odst. 2, písm. c) ...úbytek zásob těžbou, čistou těžbu, 
produkci a množství prodaných nerostů, 

Co se rozumí pojmem produkce?  
 
 
 
 
 
 
 
Budeme do tohoto údaje zahrnovat i nakupované výrobky, které 
se v průběhu úpravy a zušlechtění používají pro korekci vlastností 
expedovaných výrobků? Máme na mysli například nakupovaný 
kaolin pro korekci chemických vlastností požadovaných 
konkrétními zákazníky. 

 
 
Odpověď na dotaz: 
Produkce těžebního podniku se rovná množství nerostů, které je 
(po úpravě nebo bez ní) určeno k odbytu, nebo k event. vlastní 
spotřebě (včetně množství uloženého na skládku v případě, že se odbyt 
nedaří realizovat). Jedná se o celkovou výrobu podniku. MPO je 
ekonomické ministerstvo, a proto je tato informace pro MPO důležitá. 
Produkce odpovídá užívanému pojmu „odbytová těžba“ a tedy není 
s horním zákonem v rozporu. 
Odpověď na dotaz: 
Je potřeba uvést zvlášť i ono přikupované množství, protože výsledná 
produkce se příkupem mění. 
 

§ 4 odst. 2 písm. e) ploše dotčené těžbou, s rozdělením 
na plochu dosud dotčenou těžbou, deponii ornice a báňsko-
technicky zajištěné území, a 

Proč plocha deponie ornice? Vždy se sledoval objem. 

 
Odpověď na dotaz: 
Text upraven. Sledování deponie ornice zůstane tak jak doposud 
v objemových jednotkách. 

§ 4, odst. 2, písm. g) bod 2. důlní škody s rozdělením na stav 
na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku a stavu 
ke konci roku. 

Bez údajů o stavu vázaného účtu? 

 
 
Odpověď na dotaz: 
Včetně údajů o stavu vázaného účtu. Text upraven. 

§ 4, odst. 3, písm. d) celkové výměře ploch dotčených těžbou 
s rozdělením na plochu dosud dotčenou těžbou, deponii ornice 
a báňsko-technicky zajištěné území, 

Opět plocha, spíše by měl být údaj o objemu. 

 
Odpověď na dotaz: 
Text upraven. Sledování deponie ornice zůstane tak jak doposud 
v objemových jednotkách. 

Další poznámky - otázky:  

1. Ztrácí se trochu rozdíly v terminologii surovina - vydobytý nerost 
– užitkový nerost 

Připomínka akceptována. 
Text upraven a je používán termín vydobytý nerost, resp. dobývaný 
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nerost. 

2. Jaký je rozdíl v termínu těžba oproti dobývání? Proč se používá 
různě obou termínů a v různých kombinacích? Mohu pak tedy 
např. mít v lomu plochu s přerušeným dobýváním nerostu, ale 
s aktivní těžbou suroviny? 

 
Odpověď na dotaz: 
Text upraven. Těžba zde znamená množství a dobývání znamená 
činnost. 

3. Ke kterému dni by měla být vypracována (odevzdána) evidence 
báňsko-technických a provozních údajů, jako Hor?  

 
 
 
Jak se bude postupovat např. u údajů k zákonným rezervám 
ve vztahu k uzavírce účetnictví atd. 

Odpověď na dotaz:  
Podle horního zákona § 29a odst. 4: Organizace uvedená v odstavci 3 
poskytuje údaje pro báňsko-technickou evidenci za předchozí 
kalendářní rok, a to do 28. února následujícího kalendářního roku. Je to 
stejné jako Hor. 
Rozhodující termín pro báňsko-technickou evidenci je 31. 12. 
Viz předchozí vysvětlivku. 

4. Návrh vyhlášky zavádí nové pojmosloví a přístupy  
(např. už nezná znečištění, ale znečišťující materiál;  
nebudeme vykazovat objemy skrývek, ale velikost plochy, na 
kterou jí rozhrneme, atd.).  
Autor by se měl pokusit sjednotit stávající pojmy a evidované údaje 
jak s MŽP, tak s ČBÚ. 

Odpověď na dotaz: 
Znečištění ani znečišťující látka není do návrhu vyhlášky zařazeno.  
Skrývky jsou požadovány v množství (objemu). 
Objem a plocha deponií ornice byly vysvětleny v předchozích bodech. 
Právě takový postup byl zvolen. Řešení snad bylo nalezeno. 

5. Sjednocení nově vytvářeného formuláře MPO a formuláře nově 
vytvářeného ČBÚ. Oba formuláře vznikají na základě poslední 
novely stejného zákona, proto bychom si představovali, jako 
zástupci podnikatelské sféry, že státní správa opravdu sníží 
administrativní zátěž podnikatelů. K tomu ale nedojde nárůstem 
formulářů a zavedením další rozdílné evidence. 

Odpověď na dotaz: 
ČBÚ tvoří formuláře k výpočtu úhrad, MPO vyhlášku k báňsko-technické 
evidenci. 
 
 
 

6. V §4, odst. 1, bod f) jsou pod jedním bodem těžební odpady 
a finanční rezervy. Přitom těžební odpady a finanční rezervy spolu 
nijak nesouvisí. Rezervy jsou dále přesně specifikovány v §4, odst. 
2, bod f). 
Návrh: v §4, odst. 1, bod f) zmínku o rezervách vypustit.  

Připomínka akceptována. 
Text o finančních rezervách na těžební odpady vypuštěn. 
 

  

ÚV – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
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k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
Předkladatel v rámci odůvodnění tvrdí, že návrh vyhlášky není 
v rozporu s právem EU. Měl-li tím předkladatel na mysli, že právo 
EU předmět návrhu vyhlášky neupravuje, měl v souladu 
s čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. c) 
a čl. 9 odst. 2 písm. e) uvést, že se na dotčenou oblast předpisy EU 
nevztahují.  
Nicméně dané tvrzení není zcela pravdivé a vzhledem k tomu, 
že součástí evidence upravované vyhláškou jsou údaje 
o poskytovateli údajů, případně o jeho zaměstnancích, 
požadujeme potvrdit slučitelnost návrhu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů, resp. nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno: 
Jsou požadovány údaje o poskytovateli údajů pouze takové, které 
umožňují jeho identifikaci podle správního řádu a číslo jeho telefonu, 
popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu.“ 
Jde tedy o běžné veřejně přístupné údaje o poskytovateli údajů. 
V případě zaměstnanců jde pouze o jejich počet. Údaje o jednotlivých 
zaměstnancích, tedy osobní údaje nejsou požadovány. 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předmět návrhu vyhlášky není právem EU přímo upraven. 
V širším kontextu se návrhu však dotýká směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů – která má být s účinností 
od 25. května 2018 nahrazena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
 
 
 
 
Vysvětleno: 
Viz předchozí připomínka. 
Osobní údaje nejsou požadovány a tedy ani zpracovávány. 
 
 

 Připomínky a případné návrhy změn:  

 K § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 návrhu: 
1. Obsah evidence je v dotčeném ustanovení vymezen příliš vágně. 
Obsah evidence dle § 3 odst. 1 je evidentně závislý 
na poskytovaných údajích v rozsahu určeném v § 4, provazba mezi 

 
 
 
Připomínka akceptována. 
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dotčenými ustanoveními však v návrhu absentuje. V zájmu přesné 
specifikace obsahu evidence doporučujeme provázat ustanovení § 
3 odst. 1 s § 4, a to alespoň odkazem. 

Text § 3 přeformulován s odkazem na § 4.  
 

 K § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 návrhu: 
2. Nad rámec uvedeného však považujeme za žádoucí v samotném 
textu návrhu vyhlášky přesně uvést, které údaje o poskytovateli 
údajů jsou obsahem evidence dle § 3 odst. 1 písm. a), a tedy také 
které má poskytovatel údajů o své osobě dle § 4 odst. 1 
poskytnout.  
Připomínka č. 2 je zásadní. 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven: 
Údaje „o své osobě, které umožňují její identifikaci podle správního 
řádu a číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu“. 
 

 K § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 návrhu: 
3. Vedle toho doporučujeme v § 4 odst. 1 písm. a) namísto 
„poskytovateli údajů“ uvést např. „své osobě“. 

 
Připomínka akceptována. 
Text upraven. 

 Závěr: 
Návrh nezapracovává právo EU.  
Aby byl vyloučen rozpor s pravidly EU týkajícími se ochrany 
osobních údajů, je nutné doplnit odůvodnění v duchu formální 
připomínky uvedené výše a zohlednit naši zásadní připomínku. 

 
Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že požadované údaje jsou pouze statistickou 
veličinou s neadresnými údaji, nejsou dotčeny předpisy EU upravující 
zpracování osobních údajů. 

   

ZSDNP 1. K § 2 písm. d)  
- doporučujeme za slova „povrchové důlní dílo určené k dobývání 
nerostů připojit dikci „lom zahrnuje oblast těžby nadloží, 
samotného nerostu a výsypku či odval“. 
Přesnější definice je podle našeho názoru potřeba pro vyplnění 
údaje dle § 4 odst. 1 písm. d) bod 1. vyhlášky. 

 
Připomínka neakceptována. 
Definice lomu je podle stanoviska ČBÚ z textu vypuštěna. 
 
 

2. K § 2 písm. f)  
poznamenáváme, že podle současného právního stavu jde 
o rekultivace ukončené, rekultivace rozpracované a o plochy 
aktivní těžební činnosti. Podle návrhu se za plochy dotčené těžbou 
budou vykazovat rekultivace rozpracované a plochy aktivní těžební 
činnosti. S přihlédnutím k vykazování podle § 4 odst. 2 písm. e) 
vyhlášky dojde ke skokové změně ve vykazovaných velikostech 
ploch. 

 
Připomínka akceptována částečně. 
Definice odstraněna ve smyslu připomínky ČBÚ k rozsahu definic. 
Už v dosavadním statistickém šetření Hor byla tato položka vyplňována 
jako plocha dotčená těžbou. Ke skokové změně ve vykazovaných 
velikostech ploch tedy nedojde. Plochy rekultivací rozpracovaných 
i ukončených jsou sledovány také každá zvlášť. 

3. K § 3 odst. 2   
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– doporučujeme zvážit použití dikce „Báňsko-technická evidence se 
vede v elektronické podobě.“.  
 
Dále doporučujeme, aby v příloze k vyhlášce byl uveden vzor 
výkazu s uvedením jednotek, v nichž se budou údaje poskytovat, 
případně aby bylo ve vyhlášce uvedeno, že Ministerstvo průmyslu a 
obchodu výkaz zašle poskytovatelům údajů do rozhodné doby pro 
poskytování požadovaných údajů. 

Připomínka neakceptována. 
Ponechán text: Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické 
podobě. 
Připomínka neakceptována. 
Formát Interní databáze by nadbytečně zatěžoval text vyhlášky. Úpravu 
formuláře do textu vyhlášky je nezbytné odmítnout též z důvodu 
možných budoucích (formálních) změn. Vzor formuláře bude jako 
pracovní pomůcka poskytovatelům údajů zveřejňován na internetových 
stránkách ministerstva. 

 4. K § 4 odst. 1 písm. f)  
– doporučujeme zvážit, zda ve vztahu k zákonu č. 157/2009 Sb., 
o nakládání s těžebním odpadem nebudou duplicitně požadovány 
údaje od poskytovatelů. 

 
Připomínka neakceptována. 
Podle stanoviska ČBÚ údaje nebudou požadovány duplicitně, protože 
se žádné taková zatím nepožadují. 

 5. K § 5 – navrhovatel předpokládá nabytí účinnosti 1. ledna 2017.  
K tomu poznamenáváme, že údaje za rok 2016 budou poskytovány 
ještě v rámci rezortních statistických zjišťování v souladu s 
vyhláškou č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na 
rok 2016. 

 
Deklaratorní poznámka: 
Ano. To je OK. 

ČSÚ Bez připomínek  

MK Bez připomínek  

MMR Bez připomínek  

MO Bez připomínek  

MZD Bez připomínek  

MZV Bez připomínek  

ÚVČR - RVV Bez připomínek  

ÚVČR - VÚV Bez připomínek  

 
 
V Praze dne 19. července 2017 
Vypracoval: Ing. Dušan Dokoupil Podpis: 
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