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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 85/2012 Sb., O UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO 
DO PŘÍRODNÍCH HORNINOVÝCH STRUKTUR A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 

ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

Platné znění části zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních 
horninových struktur a o změně některých zákonů: 

 

§ 2 

Základní pojmy 

  Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 a) tokem oxidu uhličitého - tok látek vzniklý z procesů zachytávání oxidu uhličitého, 

 b) ukládáním oxidu uhličitého - vtláčení oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur 
za účelem jeho trvalého zadržení v těchto strukturách, 

 c) úložištěm oxidu uhličitého - vymezený prostor uvnitř přírodních horninových struktur 
určený k ukládání oxidu uhličitého a související povrchová a vtláčecí zařízení vymezená 
v povolení provozu úložiště, 

 d) úložným komplexem - úložiště oxidu uhličitého a okolní horninové prostředí, které může 
mít vliv na celkovou integritu tohoto úložiště a bezpečnost ukládání oxidu uhličitého, 

 e) únikem oxidu uhličitého - uvolnění oxidu uhličitého z úložného komplexu, 

 f) závažnou nesrovnalostí - rozdíl mezi hodnotami uvedenými v plánu monitorování 
a skutečnými hodnotami zjištěnými v průběhu ukládání oxidu uhličitého, týkající 
se ukládaného oxidu uhličitého nebo stavu úložného komplexu, které ukazují na rizika úniku 
oxidu uhličitého nebo rizika pro životní prostředí nebo lidské zdraví, 

 g) podstatnou změnou - změna v provozu úložiště oxidu uhličitého, která není uvedena 
v povolení provozu, a která může mít významný vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví, 

 h) závažným rizikem - spojení pravděpodobnosti vzniku a rozsahu škod nebo ekologické 
újmy, které nelze pominout, aniž by se tím v případě dotčeného úložiště oxidu uhličitého 
zpochybnila jeho funkčnost nebo bezpečnost, 

 i) nápravnými opatřeními - opatření přijatá k nápravě závažných nesrovnalostí nebo 
likvidace úniků oxidu uhličitého s cílem předejít uvolňování oxidu uhličitého z úložného 
komplexu nebo takové uvolňování zastavit, 

 j) přepravní sítí - síť produktovodů určených k přepravě oxidu uhličitého na úložiště oxidu 
uhličitého, včetně připojených kompresních stanic, 

 k) provozovatelem - osoba, která provozuje nebo řídí úložiště, nebo které byla svěřena 
rozhodující hospodářská pravomoc nad technickou stránkou provozu úložiště., 

l) vodním sloupcem - vertikálně souvislá masa vody od hladiny po dnové sedimenty 
vodního útvaru, 
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m) geologickou formací – soubor hornin, které lze podle jejich fyzikálních 
a chemických vlastností, v kombinaci s pozicí v zemské kůře, rozlišit od jiných 
souborů hornin a zmapovat, 

n) oblakem oxidu uhličitého - rozptýlený objem oxidu uhličitého v geologické formaci, 

o) migrací - pohyb oxidu uhličitého uvnitř úložného komplexu, 

p) uzavřením úložiště - definitivní ukončení vtláčení oxidu uhličitého do daného 
úložiště, 

q) dobou po uzavření - doba po uzavření úložiště, včetně doby po přechodu 
povinnosti na příslušný orgán. 

 

§ 5 

Žádost o povolení provozu úložiště 

 (1) Žádost o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého musí obsahovat 

a) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, sídlo nebo bydliště, 
identifikační číslo osoby, popřípadě datovou schránku žadatele, 

b) číslo oprávnění k hornické činnosti7) žadatele, 

c) číslo osvědčení o odborné způsobilosti závodního8), jako fyzické osoby odpovědné 
za provoz úložiště oxidu uhličitého, 

d) údaj o celkovém množství oxidu uhličitého, který má být vtlačen a uložen, jeho 
potenciálních zdrojích, způsobu přepravy, složení toků oxidu uhličitého, rychlosti a tlaku 
vtláčení, umístění zařízení ke vtláčení a jeho technický popis, 

e) popis opatření, která mají zabránit závažným nesrovnalostem. 

 (2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží 

a) závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu úložiště oxidu uhličitého a úložného komplexu 
podle jiného právního předpisu2),  

b) návrh monitorovacího plánu,  

c) návrh plánu nápravných opatření,  

d) návrh předběžného plánu činnosti po uzavření úložiště oxidu uhličitého,  

e) stanovisko nebo závěr zjišťovacího řízení vydané podle jiného právního předpisu9),  

f) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že žadatel nemá v evidenci daní u orgánů 
Finanční správy České republiky nebo orgánů Celní správy České republiky evidován 
nedoplatek,  

g) doklad o tom, že finanční zabezpečení rizik vyžadované podle § 16 vstoupí v platnost 
a účinnost před zahájením vtláčení,  
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h) doklady o vyřešení střetů zájmů, pokud by provozem úložiště oxidu uhličitého mohly být 
ohroženy zájmy chráněné podle jiných právních předpisů, 

i) doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo žadatele k pozemkům určeným pro 
umístnění vtláčecího zařízení.  

 (3) Žadatel může požádat při podpisu a posuzování plánovaného úložného 
komplexu a okolí oblasti, které se provádí nejlepšími osvědčenými postupy ve třech 
krocích podle kritérií stanovených zákonem o geologických pracích21), o výjimku 
z jednoho nebo více těchto kritérií. Obvodní báňský úřad může povolit výjimku 
z jednoho nebo více těchto kritérií, pokud žadatel prokázal, že povolením výjimky 
nedojde k nepříznivému ovlivnění rozhodování o vhodnosti plánovaného úložného 
komplexu. 

(34) Obvodní báňský úřad předá žádost o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého 
Českému báňskému úřadu, který ji zašle Evropské komisi (dále jen „Komise“) k přezkumu do 
jednoho měsíce od jejího doručení. Český báňský úřad dále Komisi zpřístupní další 
související materiály, k nimž obvodní báňský úřad přihlíží při rozhodování o udělení povolení 
provozu úložiště oxidu uhličitého. Po dobu přezkumu žádosti Komisí, která začíná dnem 
odeslání žádosti obvodním báňským úřadem na Český báňský úřad a končí dnem doručení 
stanoviska Komise obvodnímu báňskému úřadu, neběží lhůty pro vydání rozhodnutí.  

 ____________________  

21) Příloha zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

§ 7 

Změny, přezkum, aktualizace a zrušení povolení provozu úložiště oxidu uhličitého 

 (1) Provozovatel je povinen oznámit obvodnímu báňskému úřadu veškeré změny 
plánované v provozu úložiště oxidu uhličitého. Oznámení provozovatel doloží dokumentací, 
která umožní obvodnímu báňskému úřadu posoudit, zda se jedná o podstatnou změnu 
v provozu úložiště oxidu uhličitého. 

  (2) Podstatná změna je předmětem zjišťovacího řízení podle jiného právního 
předpisu10) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí9). Podstatnou změnu může 
provozovatel provést pouze po vydání nového povolení nebo na základě změny povolení 
provozu úložiště oxidu uhličitého. 

 (3) Obvodní báňský úřad přezkoumá a podle potřeby změní nebo, je-li to nezbytně 
nutné, zruší povolení provozu úložiště oxidu uhličitého, 

a) pokud mu byly oznámeny jakékoli úniky oxidu uhličitého nebo závažné nesrovnalosti 
podle § 11 odst. 1 nebo byl-li na ně upozorněn, 

b) pokud zprávy předložené podle § 10 nebo kontroly provedené podle § 21 svědčí o tom, 
že nejsou dodrženy podmínky povolení nebo hrozí závažné riziko úniku oxidu uhličitého 
nebo jsou zjištěny závažné nesrovnalosti, 

c) pokud se dozví o jakémkoli nedodržení podmínek povolení, 
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d) pokud se to jeví jako nezbytné na základě nejnovějších vědeckých poznatků 
a technologického pokroku, 

e) pokud provozovatel oznámí změny podle odstavce 1, nebo 

f) aniž jsou dotčena písmena a) až e), 5 let po vydání povolení a poté každých 10 let. 

 (4) Obvodní báňský úřad po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle 
odstavce 3 rozhodne o uzavření úložiště oxidu uhličitého, pokud Český báňský úřad do 
30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení nerozhodne o pokračování 
v ukládání oxidu uhličitého. Český báňský úřad může uložit jiné podnikající fyzické nebo 
právnické osobě, která má oprávnění k hornické činnosti, aby pokračovala v ukládání oxidu 
uhličitého do vydání nového povolení provozu úložiště oxidu uhličitého. 

  (5) Obvodní báňský úřad do vydání nového povolení dočasně přebírá povinnosti 
provozovatele související s kritérii pro přijímání oxidu uhličitého, s monitorováním 
a nápravnými opatřeními prováděnými podle tohoto zákona, s vyřazením povolenek 
v případě úniku podle jiného právního předpisu 10) a s preventivními a nápravnými opatřeními 
prováděnými podle jiného právního předpisu 11). Pokud je podle odstavce 4 pokračováním 
v ukládání oxidu uhličitého pověřena podnikající fyzická nebo právnická osoba, je za plnění 
povinností provozovatele odpovědná tato osoba. 

  (6) Provozovatel, kterému bylo zrušeno povolení podle odstavce 3, je povinen uhradit 
náklady, které prokazatelně vznikly v souvislosti s plněním povinností vyplývajících 
z odstavce 5. Obvodní báňský úřad vymáhá úhradu těchto nákladů, a to i čerpáním 
z finančního zabezpečení podle § 16. 

 ____________________  

9) Zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

10) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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