
PLATNÉ ZNĚNÍ HORNÍHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

A DOPLNĚNÍ 

 

 

 

Platné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákona), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn  

a doplnění 

 

 

§ 29 
 

Evidence 
 

(1) Evidenci osvědčení o výhradním ložisku vede Ministerstvo životního prostředí. 
 

(2) Evidenci chráněných ložiskových území vede ministerstvo životního prostředí České 
republiky. 
 

(3) Evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede obvodní báňský úřad v knihách 
dobývacích prostorů. Souhrnnou evidenci dobývacích prostorů vede Český báňský úřad. 
 

(4) Ministerstvo životního prostředí vede souhrnnou evidenci zásob výhradních ložisek 
a podle této evidence vede bilanci zásob nerostných surovin České republiky. 
 

(5) Orgány uvedené v odstavcích 1 až 4 poskytnou do 30 dnů od vyžádání údaje z evidence 
orgánům územního plánování a umožní nahlížet do evidence, popřípadě poskytnou z této evidence 
potřebné informace nebo výpisy fyzickým a právnickým osobám, které prokáží, že je potřebují 
k plnění svých povinností nebo k uplatnění a ochraně svých práv. Nedotčeny zůstávají předpisy 
o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství7). 
 

(6) Ministerstvo životního prostředí upraví podrobněji vedení evidence zásob výhradních 
ložisek obecně závazným právním předpisem. 

 
 

§ 29a 
 

Báňsko-technická evidence 
 

(1) Pro účely evidence báňsko-technických a provozních údajů (dále jen „báňsko-technická 
evidence“) se zjišťují identifikační údaje ložisek nerostů, údaje o počtu zaměstnanců a jiných osob 
zabezpečujících dobývání nerostů a činnosti s tím spojené, objemu zásob ložisek vyhrazených i 
nevyhrazených nerostů, objemu skrývky, výši těžby, rozsahu ploch dotčených dobýváním nerostů, 
ražbě důlních děl, délce udržovaných důlních děl, spotřebě výbušnin a dále údaje o sanaci a 
rekultivaci pozemků dotčených těžbou podle § 31 odst. 5 a o tvorbě a čerpání finančních rezerv na 
sanace a rekultivace a na důlní škody. 
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(2) Báňsko-technickou evidenci vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
(3) Údaje pro báňsko-technickou evidenci poskytuje poplatník úhrady z vydobytých nerostů 

podle § 33h písm. a) a b) a organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska 
nevyhrazených nerostů. 

 
(4) Organizace uvedená v odstavci 3 poskytuje údaje pro báňsko-technickou evidenci za 

předchozí kalendářní rok, a to do 28. února následujícího kalendářního roku.  
 
(5) 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, 
které stanoví prováděcí právní předpis.  

 
(6) 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. 

 
(7) Údaje poskytnuté pro báňsko-technickou evidenci uchovává Ministerstvo průmyslu a 

obchodu po dobu 10 let ode dne, kdy byly poskytnuty. 
 
(8) Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence a rozsah údajů do ní poskytovaných 

stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou. 

 

§ 32a 
 

Úhrady 
 
  
 (1) Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu8) roční 
úhradu z dobývacího prostoru za každý i započatý hektar plochy dobývacího prostoru ve vymezení na 
povrchu. Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kč až 1 000 Kč na hektar, odstupňovanou 
s přihlédnutím ke stupni ochrany životního prostředí dotčeného území, charakteru činnosti 
prováděné v dobývacím prostoru a jejímu dopadu na životní prostředí, stanoví vláda nařízením. Tuto 
úhradu převede obvodní báňský úřad obci, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Je-li 
dobývací prostor umístěn na území více obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem podle poměru částí 
dobývacího prostoru na území jednotlivých obcí.  
  
 (2) Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční 
úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě 
a zušlechtění, provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále jen "vydobyté nerosty"); úhrada se 
stanoví z těch nerostů, pro jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor. Úhrada činí nejvýše 10 % 
z tržní ceny vydobytých nerostů. Rozhodná je průměrná tržní cena v roce, ve kterém byly nerosty 
vydobyty. Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Ministerstvem životního prostředí 
a ministerstvem financí České republiky stanoví pro nerosty, u nichž není známa tržní cena, základ 
pro vyměření úhrady z vydobytých nerostů.  
  
 (3) Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem, s ministerstvem 
životního prostředí a v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a se souhlasem obcí, jejichž 
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území jsou dotčena, může v odůvodněných případech, zejména na podporu hornické činnosti a v 
zájmu využívání nerostného bohatství, na žádost organizace snížit úhradu z vydobytých nerostů, 
popřípadě i povolit osvobození od této úhrady.  
  
 (4) Z výnosu úhrady podle odstavce 2 převede obvodní báňský úřad 25 % do státního 
rozpočtu České republiky, ze kterého budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod na 
životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek, a zbývajících 75 % 
převede obvodní báňský úřad do rozpočtu obce.  
  
 (5) Povinnost úhrad podle odstavců 1 a 2 začíná kalendářním rokem následujícím po roce, ve 
kterém byl dobývací prostor stanoven. Povinnost úhrady podle odstavce 1 končí zrušením 
dobývacího prostoru.  
  
 (6) Jestliže organizace nezaplatí úhradu podle odstavců 1 a 2 nebo ji neuhradí ve stanovené 
výši, je povinna zaplatit za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nedoplatku příslušné 
částky. Organizaci, která úhrady nezaplatí ani v přiměřené náhradní lhůtě, kterou stanoví obvodní 
báňský úřad, může obvodní báňský úřad oprávnění k dobývání výhradního ložiska odejmout. 
V takovém případě zabezpečí ochranu a evidenci výhradního ložiska právnická osoba, kterou tím 
pověří Ministerstvo životního prostředí.  
  
 (7) Úhrady podle odstavců 1 a 2 včetně případného úroku z prodlení podle odstavce 6 
vypočte organizace, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska (§ 24 odst. 1).  
  
 (8) Při správě úhrad podle odstavců 1 až 3 a úroku z prodlení podle odstavce 6 se postupuje 
podle daňového řádu. Ke správě úhrad podle odstavců 1 a 2 a úroku z prodlení podle odstavce 6, 
včetně kontrolní činnosti, je příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází 
dobývací prostor nebo výhradní ložisko.  
  
 (9) Výši úhrady podle odstavce 2 pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů a podrobnosti 
o placení úhrad podle odstavců 1 a 2 včetně případného úroku z prodlení a o jejich odvádění do 
státního rozpočtu České republiky a do rozpočtu obcí, o rozdělení příjmu z úhrad podle odstavců 4 
a 5, o podmínkách případného snížení úhrady z vydobytých nerostů nebo osvobození od ní a o 
vyhotovování a uchovávání příslušných dokladů stanoví obecně závazným právním předpisem 
Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Ministerstvem životního prostředí, ministerstvem 
financí České republiky a s Českým báňským úřadem.  
  
 (10) Organizace je povinna zaplatit roční úhradu z ropy nebo hořlavého zemního plynu, které 
získá při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území a uvede je na trh 
v rámci své podnikatelské činnosti; ustanovení odstavců 2 až 9 se zde použijí obdobně.  
  
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9X3E450U)



 

 

4 
 

 

ČÁST OSMÁ 

ÚHRADY 

Hlava I 

Úhrada z dobývacího prostoru 

§ 33a 

Subjekt úhrady 

(1) Poplatníkem úhrady z dobývacího prostoru je držitel dobývacího prostoru. 

(2) Za držitele dobývacího prostoru se pro účely úhrady z dobývacího prostoru považuje 

organizace, které byl stanoven dobývací prostor, nebo organizace, na kterou byl dobývací 

prostor převeden. 

§ 33b 

Předmět úhrady 

Předmětem úhrady z dobývacího prostoru je dobývací prostor. 

§ 33c 

Základ úhrady 

Základem úhrady je plocha dobývacího prostoru vymezená na povrchu v hektarech. 

§ 33d 

Sazba úhrady 

(1) Sazba úhrady z dobývacího prostoru činí 300 Kč. 

(2) Sazba úhrady z dobývacího prostoru činí 1000 Kč, jestliže v dobývacím prostoru je 

povolena hornická činnost spočívající v přípravě, otvírce a dobývání výhradního ložiska. 

§ 33e 

Výpočet úhrady 

Úhrada z dobývacího prostoru se vypočte jako součin základu zaokrouhleného na celé hektary 

nahoru a sazby úhrady. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9X3E450U)



 

 

5 
 

 

§ 33f 

Úhradové období 

(1) Úhradovým obdobím je kalendářní rok. 

(2) Ke změnám skutečností rozhodných pro úhradu z dobývacího prostoru, které 

nastanou v průběhu úhradového období, se nepřihlíží. 

§ 33g 

Rozpočtové určení 

(1) Výnos úhrady z dobývacího prostoru je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se 

dobývací prostor nachází. 

(2) Nachází-li se dobývací prostor na území více obcí, rozdělí se výnos těmto obcím podle 

poměru ploch částí dobývacího prostoru na území jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 

1. lednu příslušného kalendářního roku. 

(3) Příslušenství sledující osud úhrady z dobývacích prostorů je příjmem státního 

rozpočtu. 

Hlava II 

Úhrada z vydobytých nerostů 

§ 33h 

Subjekt úhrady 

(1) Poplatníkem úhrady z vydobytých nerostů je 

a) držitel dobývacího prostoru, 

 

b) organizace, která vydobyté nerosty získala při provádění ložiskového průzkumu ve 

stanoveném průzkumném území, nebo 

 

c) ten, kdo provádí nepovolené dobývání výhradního ložiska nebo neoprávněně provádí 

ložiskový průzkum, při kterém získal vyhrazený nerost. 

 

(2) Za držitele dobývacího prostoru podle odstavce 1 písm. a) se pro účely úhrady 

z vydobytých nerostů považuje organizace, které byl stanoven dobývací prostor, nebo 

organizace, na kterou byl dobývací prostor převeden. 
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§ 33i 

Předmět úhrady 

(1) Předmětem úhrady jsou vydobyté nerosty. 

(2) Vydobytými nerosty se pro účely úhrady z vydobytých nerostů rozumí 

a) nerosty, pro které byl stanoven dobývací prostor a které byly v daném úhradovém období 

vydobyty na základě povolení hornické činnosti, 

 

b) vyhrazené nerosty získané v daném úhradovém období při provádění ložiskového 

průzkumu ve stanoveném průzkumném území, nebo 

 

c) vyhrazené nerosty získané nepovoleným dobýváním výhradního ložiska nebo neoprávněně 

prováděným ložiskovým průzkumem. 

§ 33j 

Dílčí základy úhrady 

(1) Dílčí základ úhrady tvoří množství jednotlivého druhu vydobytých nerostů 

vykazovaného jako čistá těžba v dobývacím prostoru, která představuje úbytek zásob jejich 

vydobytím v jednotkách množství a je určena k dalšímu zpracování nebo k odbytu. Do této 

těžby není zahrnuto znečištění ani vnitřní ani vnější ztráty. Čistá těžba se zjišťuje a eviduje 

důlně-měřičskou a geologickou dokumentací. 

(2) Dílčí základ úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem tvoří množství 

tepla obsaženého ve vydobytém hnědém uhlí. Toto množství tepla se určí jako součin 

a) množství vydobytého hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem, vykazovaného 

jako čistá těžba v dobývacím prostoru, která představuje úbytek zásob jejich vydobytím 

v jednotkách množství; do této těžby není zahrnuto znečištění ani vnitřní ani vnější ztráty, a 

 

b) výhřevnosti tohoto uhlí zjištěné váženým průměrem z výsledků měření akreditované 

laboratoře, které nesmí být starší než 1 rok; výhřevnost se určí podle technické normy, 

která stanoví požadavky na jakost tuhých paliv27. 

 

(3) Akreditovaná laboratoř má způsobilost zkušební laboratoře uznané národním 

akreditačním orgánem k provádění zkoušek nebo vzorkování vymezených v Osvědčení o 

                                                           
27 ČSN 44 1400 – Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv. 
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akreditaci podle technické normy, která stanoví požadavky na způsobilost zkušebních a 

kalibračních laboratoří28. 

 

§ 33k 

Sazba úhrady 

(1) Sazba úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivé dílčí základy úhrady činí nejvýše 

částku odpovídající 10 % tržní ceny za jednotku množství pro jednotlivé druhy vydobytých 

nerostů. 

(2) Vláda stanoví nařízením sazby úhrad pro jednotlivé dílčí základy úhrady. 

§ 33l 

Výpočet úhrady 

(1) Úhrada z vydobytých nerostů se vypočte jako součet dílčích úhrad a zaokrouhlí se na 

celé stokoruny nahoru. 

(2) Dílčí úhrada se vypočte jako součin dílčího základu úhrady a sazby pro tento dílčí 

základ úhrady. 

§ 33m 

Úhradové období 

Úhradovým obdobím je kalendářní rok. 

§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 

a) dílčí úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem je z  

1. 33 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí povrchově 

prováděno, a 

2. 67 % příjmem státního rozpočtu, 

b) dílčích úhrad z hnědého uhlí dobývaného hlubinným způsobem nebo z černého uhlí je z 

1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání černého uhlí nebo 

hnědého uhlí hlubině prováděno, a 

                                                           
28 ČSN EN ISO 17025 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří 
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2. 25 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání radioaktivních nerostů 

prováděno, a 

2. 25 % příjmem státního rozpočtu, 

d) dílčích úhrad z ropy nebo z hořlavého zemního plynu je z 

1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání ropy nebo hořlavého 

zemního plynu prováděno, a 

2. 25 % příjmem státního rozpočtu, nebo 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

1. 38 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

2. 62 % příjmem státního rozpočtu. 

 

(2) Pokud bylo dobývání nerostů prováděno na území více obcí a místo dobývání není 

možné spolehlivě určit, je část výnosu úhrady z vydobytých nerostů odpovídající dílčí úhradě 

příslušející obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího prostoru na území 

jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného kalendářního roku. 

Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při provádění ložiskového 

průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 

(3) Příslušenství sledující osud úhrady z vydobytých nerostů je příjmem státního 

rozpočtu. 

§ 33o 

Účelovost úhrady 

(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů, která je příjmem státního rozpočtu, ve výši 

28 % může být použita jen k odstranění škod způsobených dobýváním ložisek vyhrazených i 

nevyhrazených nerostů, pro zajištění a likvidaci opuštěných důlních děl, k zajištění báňské 

záchranné služby organizované státem nebo k sanaci, rekultivaci a revitalizaci pozemků ve 

vlastnictví státu, a to v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. 

(2) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů, která je příjmem státního rozpočtu, ve výši 

12 % může být použita jen pro zjišťování, evidenci, zajišťování a likvidaci starých důlních děl a 

opuštěných průzkumných důlních děl a pro zajištění výkonu státní geologické služby 

spojeného především s ochranou a evidencí nerostného bohatství a surovinových zdrojů a na 

to navazujícím zpřístupňováním informačních zdrojů, případně s podporou provádění státní 

surovinové politiky, rizikovými geofaktory a řešením problematiky těžebních odpadů, a to v 

rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí. 
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Hlava III 

Správa úhrad 

§ 33p 

Správce úhrady 

(1) Správu úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů vykonává 

obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti 

a) se nachází dobývací prostor nebo jeho největší část, nebo průzkumné území nebo jeho 

největší část, nebo 

b) došlo k nepovolenému dobývání výhradního ložiska nebo neoprávněně prováděnému 

ložiskovému průzkumu, při kterém byl získán vyhrazený nerost. 

(2) Při správě úhrad se postupuje podle daňového řádu. 

§ 33q 

Oznamovací povinnost 

Český báňský úřad zašle Ministerstvu průmyslu a obchodu do 30. září úhradového období 

souhrnnou zprávu o výběru úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů v bezprostředně 

předcházejícím úhradovém období. Tato zpráva obsahuje údaje o 

a) celkové výši vybraných úhrad, celkové výši vybraných úhrad za jednotlivé druhy 

vydobytých nerostů a o vybraných úhradách odpovídajících jednotlivým dobývacím 

prostorům a 

b) částkách úhrad, které byly převedeny do rozpočtů jednotlivých obcí a do státního rozpočtu. 

§ 33r 

Záznamní povinnost pro účely úhrady z vydobytých nerostů 

(1) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů, který je držitelem dobývacího prostoru, nebo 

organizace, která vyhrazené nerosty získala při provádění ložiskového průzkumu ve 

stanoveném průzkumném území, jsou povinni 

a) vést evidenci vydobytých nerostů, a to v členění potřebném pro sestavení úhradového 

přiznání z vydobytých nerostů,  

b) trvale zaznamenat v důlně měřické a geologické dokumentaci úbytky a přírůstky zásob a 

zakreslit je do map a řezů v podrobnostech prokazujících místo vytěžení nerostů a jejich 

množství a 
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c) vyznačit v důlně měřické a geologické dokumentaci hranice těžby dosažené k 31. prosinci 

každého úhradového období, případě dosažení ke dni převodu dobývacího prostoru; to 

neplatí, jde-li o ropu nebo hořlavý zemní plyn. 

 

(2) Evidence vydobytých nerostů obsahuje údaje o 

a) množství vydobytých nerostů a místě jejich vydobytí, 

 

b) množství vydobytých nerostů ponechaných v důlním díle v místě jejich vytěžení, 

 

c) množství nerostů uložených na odvaly, výsypky a odkaliště se samostatným uvedením  

skrývek a hlušin a samostatným uvedením nevyužitelných vyhrazených nerostů vydobytých 

ze zásob výhradního ložiska, 

 

d) množství využitých nevyhrazených nerostů získaných při dobývání výhradního ložiska, 

 

e) množství nerostů využitých bez následné úpravy, 

 

f) množství upravených a zušlechtěných nerostů, 

 

g) množství nerostů spotřebovaných pro vlastní potřebu, 

 

 

h) množství prodaných nerostů a 

 

i) výhřevnosti hnědého uhlí dobývaného povrchově. 

 

 

(3) U vydobytých nerostů, u nichž se obvykle obsah užitkového nerostu vyjadřuje 

podílem užitkové složky na hmotnosti, evidence vydobytých nerostů obsahuje také údaje o 

množství 

a) vsázky do úpravny, podílu užitkové složky na hmotnosti ve vsázce a množství užitkového 

nerostu ve vsázce, 

 

b) vyrobeného produktu po úpravě popřípadě zušlechtění, podílu užitkové složky na 

hmotnosti produktu a množství užitkového nerostu v produktu, a 

 

 

c) hlušiny po úpravě a zušlechtění, podílu užitkové složky na hmotnosti hlušiny a množství 

užitkového nerostu v hlušině. 
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(4) Evidence vydobytých nerostů se uchovává po dobu 10 let od skončení úhradového 

období, kterého se dokumentace nebo údaj týká. 

§ 33s 

Úhradové přiznání 

(1) Poplatník úhrady z dobývacího prostoru a poplatník úhrady z vydobytých nerostů 

s výjimkou poplatníka podle § 33h odst. 1 písm. c) jsou povinni podat úhradové přiznání. 

(2) Úhradové přiznání k úhradě z dobývacího prostoru se podává nejpozději do konce 

druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, jímž začíná běh úhradového období. 

Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů se podává vždy nejpozději do konce třetího 

kalendářního měsíce po uplynutí úhradového období. 

(3) Lhůtu pro podání úhradového přiznání k úhradě z dobývacího prostoru a úhradového 

přiznání k úhradě z vydobytých nerostů nelze prodloužit. 

(4) Úhradové přiznání nebo dodatečné úhradové přiznání lze podat jen na tiskopise 

vydaném Českým báňským úřadem nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má 

údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. 

(5) Přílohou přiznání úhrady z vydobytých nerostů je při těžbě hnědého uhlí dobývaného 

povrchově doklad o výhřevnosti vydobytého hnědého uhlí, zjištěné podle § 33j odst. 2 písm. 

b). 

§ 33t 

Záloha na úhradu z vydobytých nerostů 

(1) Úhrada z vydobytých nerostů podle § 33i odst. 2 písm. a) se platí prostřednictvím 

záloh za zálohové období. 

(2) Zálohové období je období od prvního dne následujícího po posledním dni lhůty pro 

podání úhradového přiznání za minulé úhradové období do posledního dne lhůty pro podání 

úhradového přiznání v následujícím úhradovém období. 

(3) Zálohy činí 20 % z předchozí úhrady, kterou je úhrada tvrzená poplatníkem v 

úhradovém přiznání za poslední předcházející úhradové období, za které podal úhradové 

přiznání. V případě podání dodatečného úhradového přiznání na úhradu vyšší za toto 

úhradové období, v případě stanovení vyšší úhrady správcem úhrady za toto úhradové období 

nebo v případě stanovení úhrady správcem úhrady za následující úhradové období, se stává 

předchozí úhradou tato vyšší nebo stanovená úhrada. 
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(4)  Pro účely určení předchozí úhrady se nepřihlíží k části úhrady odpovídající 

vydobytých nerostům při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném 

území. 

(5) Zálohy jsou splatné do konce třetího, šestého a dvanáctého kalendářního měsíce 

zálohového období. Nejpozději do 15 dnů po uplynutí lhůty pro placení zálohy je poplatník 

úhrady z vydobytých nerostů povinen podat oznámení, ve kterém uvede území obce, v němž 

v posledních 3 měsících přede dnem splatnosti zálohy probíhalo dobývání, a množství 

vydobytých nerostů, které byly na daném území vydobyty. Oznámení lze podat jen na 

tiskopise vydaném Českým báňským úřadem nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, 

který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.  

(6) Po skončení úhradového období se zálohy uhrazené v jeho průběhu započítávají na 

úhradu splatné úhrady za toto úhradové období. 

§ 33u 

Limit pro předepsání a placení úhrady z vydobytých nerostů 

Úhrada z vydobytých nerostů se nepředepíše a neplatí, činí-li méně než 1000 Kč. 

§ 33v 

Úrok z prodlení 

Výše úroku z prodlení činí 0,1 %. 

§ 33w 

Prominutí úhrady z vydobytých nerostů 

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu se souhlasem Ministerstva financí, Ministerstva 

životního prostředí, Českého báňského úřadu a obce, na jejímž území dochází k dobývání 

výhradních ložisek, může na žádost poplatníka úhrady z vydobytých nerostů prominout 

úhradu z vydobytých nerostů, pokud poplatník k žádosti doloží, že předmětný důl nebo lom 

byl postižen havárií na dobývaném výhradním ložisku a havárie zapříčinila hmotné škody, 

popřípadě ušlý zisk ve výši alespoň 70 % úhrady z vydobytých nerostů za předcházející 

úhradové období; žádost musí být doložena potvrzením příslušného obvodního báňského 

úřadu. 

(2) Stejnopis rozhodnutí o prominutí úhrady z vydobytých nerostů zašle Ministerstvo 

průmyslu a obchodu Ministerstvu financí, Ministerstvu životního prostředí, Českému 

báňskému úřadu, příslušnému obvodnímu báňskému úřadu a obci, na jejímž území dochází k 

dobývání výhradního ložiska. 
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§ 35  
 

Stará důlní díla  
 
 (1) Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je 
opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.  
  
  

(2) Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní 
provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. 

 
(3) Opuštěným důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo, jehož vlastník nebo 

provozovatel je znám, avšak toto důlní dílo trvale nebo dlouhodobě nevyužívá. 
  
 (4) (3) Ministerstvo životního prostředí České republiky zabezpečuje zjišťování starých 
důlních děl a vede jejich registr. Vedením registru může pověřit jinou právnickou osobu. Údaje 
z registru poskytuje na vyžádání do 30 dnů příslušným orgánům územního plánování.  
 
 (5) (4) Kdo zjistí staré důlní dílo nebo jeho účinky na povrch, oznámí to bezodkladně 
ministerstvu životního prostředí České republiky.  
  
 (6) (5) Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohrožují zákonem 
chráněný obecný zájem zabezpečí v nezbytně nutném rozsahu ministerstvo životního prostředí České 
republiky. Ministerstvo životního prostředí České republiky vypořádá i případné škody na hmotném 
majetku 19) způsobené při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl.  
  
 (7) (6) Ministerstvo životního prostředí České republiky zajišťuje v nezbytně nutném rozsahu 
likvidaci starých důlních děl uvedených v odstavcích 1 a 2, pokud existence takových děl brání 
dalšímu rozvoji území a je v souladu s územním plánem velkého územního celku. V ostatních 
případech o tom, zda tato skutečnost nastala, rozhodne Ministerstvo životního prostředí České 
republiky v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu České republiky.  
  
 (8) (7) Ministerstvo životního prostředí České republiky podrobněji upraví obecně závazným 
právním předpisem zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru. 

. 
 
 
  

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 
 

§ 40a 
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(1) Organizace uvedená v § 29a odst. 3 se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 

29a odst. 4 nebo 5 neposkytne údaje pro báňsko-technickou evidenci včas, správně, pravdivě nebo 
ve stanoveném rozsahu. 

 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 
 

§ 40b 
 
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 

úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 
 
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke 

způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán. 
 
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 

let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 
 
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé 

souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. 
 
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 

 
§ 41 

 
Vztah ke správnímu řádu 

 
Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení podle § 3 odst. 3, § 6, 13, 14, 14a, 

14b, 14c a 32a  podle části osmé. 
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	(2) Dílčí úhrada se vypočte jako součin dílčího základu úhrady a sazby pro tento dílčí základ úhrady.

	§ 33m
	Úhradové období
	Úhradovým obdobím je kalendářní rok.
	§ 33n
	Rozpočtové určení úhrady
	(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši
	a) dílčí úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem je z
	1. 33 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí povrchově prováděno, a
	2. 67 % příjmem státního rozpočtu,

	b) dílčích úhrad z hnědého uhlí dobývaného hlubinným způsobem nebo z černého uhlí je z
	1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání černého uhlí nebo hnědého uhlí hlubině prováděno, a
	2. 25 % příjmem státního rozpočtu,

	c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z
	1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání radioaktivních nerostů prováděno, a
	2. 25 % příjmem státního rozpočtu,

	d) dílčích úhrad z ropy nebo z hořlavého zemního plynu je z
	1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání ropy nebo hořlavého zemního plynu prováděno, a
	2. 25 % příjmem státního rozpočtu, nebo

	e) ostatní dílčí úhrady jsou z
	1. 38 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů prováděno, a
	2. 62 % příjmem státního rozpočtu.


	(2) Pokud bylo dobývání nerostů prováděno na území více obcí a místo dobývání není možné spolehlivě určit, je část výnosu úhrady z vydobytých nerostů odpovídající dílčí úhradě příslušející obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího pr...
	(3) Příslušenství sledující osud úhrady z vydobytých nerostů je příjmem státního rozpočtu.

	§ 33o
	Účelovost úhrady
	(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů, která je příjmem státního rozpočtu, ve výši 28 % může být použita jen k odstranění škod způsobených dobýváním ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů, pro zajištění a likvidaci opuštěných důlních děl, k...
	(2) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů, která je příjmem státního rozpočtu, ve výši 12 % může být použita jen pro zjišťování, evidenci, zajišťování a likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl a pro zajištění výkonu státní...


	Hlava III
	Správa úhrad
	§ 33p
	Správce úhrady
	(1) Správu úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů vykonává obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti
	a) se nachází dobývací prostor nebo jeho největší část, nebo průzkumné území nebo jeho největší část, nebo
	b) došlo k nepovolenému dobývání výhradního ložiska nebo neoprávněně prováděnému ložiskovému průzkumu, při kterém byl získán vyhrazený nerost.

	(2) Při správě úhrad se postupuje podle daňového řádu.

	§ 33q
	Oznamovací povinnost
	Český báňský úřad zašle Ministerstvu průmyslu a obchodu do 30. září úhradového období souhrnnou zprávu o výběru úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů v bezprostředně předcházejícím úhradovém období. Tato zpráva obsahuje údaje o
	a) celkové výši vybraných úhrad, celkové výši vybraných úhrad za jednotlivé druhy vydobytých nerostů a o vybraných úhradách odpovídajících jednotlivým dobývacím prostorům a
	b) částkách úhrad, které byly převedeny do rozpočtů jednotlivých obcí a do státního rozpočtu.

	§ 33r
	Záznamní povinnost pro účely úhrady z vydobytých nerostů
	(1) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů, který je držitelem dobývacího prostoru, nebo organizace, která vyhrazené nerosty získala při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území, jsou povinni
	a) vést evidenci vydobytých nerostů, a to v členění potřebném pro sestavení úhradového přiznání z vydobytých nerostů,
	b) trvale zaznamenat v důlně měřické a geologické dokumentaci úbytky a přírůstky zásob a zakreslit je do map a řezů v podrobnostech prokazujících místo vytěžení nerostů a jejich množství a
	c) vyznačit v důlně měřické a geologické dokumentaci hranice těžby dosažené k 31. prosinci každého úhradového období, případě dosažení ke dni převodu dobývacího prostoru; to neplatí, jde-li o ropu nebo hořlavý zemní plyn.

	(2) Evidence vydobytých nerostů obsahuje údaje o
	a) množství vydobytých nerostů a místě jejich vydobytí,
	b) množství vydobytých nerostů ponechaných v důlním díle v místě jejich vytěžení,
	c) množství nerostů uložených na odvaly, výsypky a odkaliště se samostatným uvedením
	skrývek a hlušin a samostatným uvedením nevyužitelných vyhrazených nerostů vydobytých ze zásob výhradního ložiska,
	d) množství využitých nevyhrazených nerostů získaných při dobývání výhradního ložiska,
	e) množství nerostů využitých bez následné úpravy,
	f) množství upravených a zušlechtěných nerostů,
	g) množství nerostů spotřebovaných pro vlastní potřebu,
	h) množství prodaných nerostů a
	i) výhřevnosti hnědého uhlí dobývaného povrchově.

	(3) U vydobytých nerostů, u nichž se obvykle obsah užitkového nerostu vyjadřuje podílem užitkové složky na hmotnosti, evidence vydobytých nerostů obsahuje také údaje o množství
	a) vsázky do úpravny, podílu užitkové složky na hmotnosti ve vsázce a množství užitkového nerostu ve vsázce,
	b) vyrobeného produktu po úpravě popřípadě zušlechtění, podílu užitkové složky na hmotnosti produktu a množství užitkového nerostu v produktu, a
	c) hlušiny po úpravě a zušlechtění, podílu užitkové složky na hmotnosti hlušiny a množství užitkového nerostu v hlušině.

	(4) Evidence vydobytých nerostů se uchovává po dobu 10 let od skončení úhradového období, kterého se dokumentace nebo údaj týká.

	§ 33s
	Úhradové přiznání
	(1) Poplatník úhrady z dobývacího prostoru a poplatník úhrady z vydobytých nerostů s výjimkou poplatníka podle § 33h odst. 1 písm. c) jsou povinni podat úhradové přiznání.
	(2) Úhradové přiznání k úhradě z dobývacího prostoru se podává nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, jímž začíná běh úhradového období. Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů se podává vždy nejpozději do kon...
	(3) Lhůtu pro podání úhradového přiznání k úhradě z dobývacího prostoru a úhradového přiznání k úhradě z vydobytých nerostů nelze prodloužit.
	(4) Úhradové přiznání nebo dodatečné úhradové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Českým báňským úřadem nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.
	(5) Přílohou přiznání úhrady z vydobytých nerostů je při těžbě hnědého uhlí dobývaného povrchově doklad o výhřevnosti vydobytého hnědého uhlí, zjištěné podle § 33j odst. 2 písm. b).

	§ 33t
	Záloha na úhradu z vydobytých nerostů
	(1) Úhrada z vydobytých nerostů podle § 33i odst. 2 písm. a) se platí prostřednictvím záloh za zálohové období.
	(2) Zálohové období je období od prvního dne následujícího po posledním dni lhůty pro podání úhradového přiznání za minulé úhradové období do posledního dne lhůty pro podání úhradového přiznání v následujícím úhradovém období.
	(3) Zálohy činí 20 % z předchozí úhrady, kterou je úhrada tvrzená poplatníkem v úhradovém přiznání za poslední předcházející úhradové období, za které podal úhradové přiznání. V případě podání dodatečného úhradového přiznání na úhradu vyšší za toto úh...
	(4)  Pro účely určení předchozí úhrady se nepřihlíží k části úhrady odpovídající vydobytých nerostům při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území.
	(5) Zálohy jsou splatné do konce třetího, šestého a dvanáctého kalendářního měsíce zálohového období. Nejpozději do 15 dnů po uplynutí lhůty pro placení zálohy je poplatník úhrady z vydobytých nerostů povinen podat oznámení, ve kterém uvede území obce...
	(6) Po skončení úhradového období se zálohy uhrazené v jeho průběhu započítávají na úhradu splatné úhrady za toto úhradové období.

	§ 33u
	Limit pro předepsání a placení úhrady z vydobytých nerostů
	Úhrada z vydobytých nerostů se nepředepíše a neplatí, činí-li méně než 1000 Kč.
	§ 33v
	Úrok z prodlení
	Výše úroku z prodlení činí 0,1 %.
	§ 33w
	Prominutí úhrady z vydobytých nerostů
	(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu se souhlasem Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu a obce, na jejímž území dochází k dobývání výhradních ložisek, může na žádost poplatníka úhrady z vydobytých nerostů promin...
	(2) Stejnopis rozhodnutí o prominutí úhrady z vydobytých nerostů zašle Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvu financí, Ministerstvu životního prostředí, Českému báňskému úřadu, příslušnému obvodnímu báňskému úřadu a obci, na jejímž území dochází...




