
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(tisk 500)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 194 z 29. 
schůze konané dne 11. listopadu 2015 (tisk 500/9)

A1. V čl. I bodu 3 se v § 33k doplňuje nový odstavec 3, který zní:
„(3) Výše sazeb úhrad může být zvyšována na základě vývoje tržních cen, a to ve lhůtách 

nejméně pěti let.“.

A2. V čl.  I  bodu 3 § 33o odst.  1 se slova „k zajištění báňské záchranné služby organizované 
státem“ zrušují.

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 158 ze 44. schůze 
konané dne 11. listopadu 2015 (tisk 500/8)

Doporučuje  Poslanecké  sněmovně,  aby  přijala  k  tomuto  návrhu  zákona  tyto  změny  a 
doplňky:

„Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. prosince 2015

C. Poslanec Michal Kučera:

C1. § 33n nově zní takto:
„§ 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. 75  %  příjmem  rozpočtu  obce,  na  jejímž  území  bylo  dobývání  hnědého  uhlí 
povrchově prováděno, a

2. 25 % 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
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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.“.
 

C2. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)  Při  průzkumu  a  dobývání  nekonvenčního  zemního  plynu,  například  břidlicového 

plynu, je zakázáno používání technologie hydraulického štěpení hornin.“.

C3. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)  Při  průzkumu  a  dobývání  nekonvenčního  zemního  plynu  je  zakázáno  používání 

technologie podzemního zplynování uhlí.“.

C4. § 33n nově zní takto:
„§ 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. 25 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí 
povrchově prováděno, a

2. 30 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí 
povrchově prováděno, a

3. 45% 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.“.
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D. Poslanec Robin Böhnisch:

D1. V § 33o odst. 1 se slova „k zajištění báňské záchranné služby organizované státem“ 
zrušují.

D2. Změna horního zákona
„Čl. I

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a 
zákona č. 498/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek hořlavého zemního plynu se zakazuje 

použití všech metod hydraulického štěpení hornin, včetně podzemního zplyňování uhlí.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

2. V § 14a se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5)  Zásoby  výhradního  ložiska  hořlavého  zemního  plynu  se  odepíší  vždy,  lze-li  toto 

ložisko dobývat pouze metodami hydraulického štěpení hornin,   včetně podzemního zplyňování 
uhlí.“.

3. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo životního prostředí souhlas podle odstavce 2 neudělí, jde-li o výhradní 

ložisko  hořlavého  zemního  plynu,  které  nelze  v  současnosti  dobývat  jinak  než  metodami 
hydraulického štěpení hornin či podzemním zplyňováním uhlí.“.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.

4. V § 24 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a slova „6 až 9“ se nahrazují slovy „7 až 
10“.

5. V § 24 odst. 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.“.
 

D3. Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
„Čl. II

Zákon České národní  rady č.  61/1988 Sb.,  o  hornické činnosti,  výbušninách a  o státní 
báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., 
zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., 
zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., 
zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a 
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zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
 
1. V § 10 odst.  3 se na konci doplňuje věta:  „Při dobývání výhradních ložisek hořlavého 
zemního plynu se zakazuje použití všech dobývacích metod hydraulického štěpení hornin, včetně 
podzemního zplyňování uhlí.“.
2. V § 18 odst. 1 se slova „a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti 
mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž“ nahrazují slovy „a občané, jejichž práva a právem 
chráněné  zájmy nebo  povinnosti  mohou  být  povolením dotčeny,  a  dále  obec  a  vyšší  územní 
samosprávný celek, v jejichž“.

3. V § 44a odstavec 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) provádí hornickou činnost v rozporu s podmínkami stanovenými v § 10 odst. 3,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

4. V § 44a odstavec 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) provádí  hornickou  činnost  nebo  činnost  prováděnou  hornickým  způsobem  v rozporu  s 

podmínkami stanovenými v § 10 odst. 3,“.
Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena c) až m).

5. V § 44a odstavec 4 písmeno a) se slova „c), d), f), i), j) nebo k)“ nahrazují slovy „d), e), g),  
j), k) nebo l)“.

6. V § 44a odstavec 4 písmeno b) se slova „d) nebo f)“ nahrazují slovy „e) nebo g)“.

7. V § 44a odstavec 4 písmeno c) se slova „b), c) nebo e), podle odstavce 2 písm. a), b), e), g), 
h) nebo l)“ nahrazují slovy „d) nebo f), podle odstavce 2 písm. a), f), h), i) nebo m)“.

8. V § 44a odstavec 4 písmeno c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. d), 
které zní:
„d) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. 

b).“.

9. V § 45 odstavec 1 a 2 se za slova „bezpečnosti provozu“ vkládají slova „nebo za porušení 
zákazu podle § 10 odst. 3“.“.
 

D4. Změna zákona o geologických pracích
„Čl. III

Zákon  České  národní  rady  č.  62/1988  Sb.,  o  geologických  pracích,  ve  znění  zákona 
č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 
3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se mění 
takto:

1. V § 2 odstavec 3 se na konci doplňuje věta: „Při ložiskovém průzkumu výhradních ložisek 
hořlavého  zemního  plynu  se  zakazuje  použití  všech  dobývacích  metod  hydraulického  štěpení 
hornin, včetně podzemního zplyňování uhlí“.
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2. V § 20 se za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2), který zní:
„(2) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč tomu, kdo poruší ustanovení 

tohoto zákona tím, že provádí ložiskový průzkum v rozporu se zákazem podle § 2 odst. 3“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.“.

D5. Změna zákona o hospodaření energií
„Čl. IV

V § 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb. a 
zákona  č.  318/2012  Sb.,  se  na  konci  odstavce  1  doplňuje  věta:  „Součástí  státní  energetické 
koncepce nesmí být záměr dobývat výhradní ložiska hořlavého zemního plynu, pokud je nelze 
dobývat jinak než metodami hydraulického štěpení hornin, včetně podzemního zplyňování uhlí.“.

D6. Přechodná ustanovení
„Čl. V

1. Dnem  účinnosti  tohoto  zákona  pozbývají  platnosti  rozhodnutí  obvodního  báňského 
úřadu  o  povolení  otvírky,  přípravy  a  dobývání  výhradního  ložiska,  o  stanovení  nebo  změně 
dobývacího  prostoru,  o  vyhledávání  a  průzkumu  ložisek  důlními  díly,  a  o  povolení  hornické 
činnosti,  vydaná  podle  zákona  České  národní  rady  č.  61/1988  Sb.,  o  hornické  činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a 
to  v  rozsahu,  v  němž  povolují  použití  dobývacích  metod  hydraulického  štěpení  hornin pro 
nekonvenční ložiska uhlovodíků.
 

2. Dnem účinnosti  tohoto zákona se zastavuje otvírka,  příprava a dobývání  výhradních 
ložisek nekonvenčních ložisek uhlovodíků, jakož i vyhledávání a průzkum těchto ložisek důlními 
díly,  pokud se  při  nich  používá  dobývacích  metod hydraulického štěpení  hornin  či  podzemní 
zplyňování uhlí, a to i v případě, že podle zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, nevyžadují povolení.“.
 

D7. ÚČINNOST
„Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení.“.
 

E. Poslankyně Olga Havlová:

E1. Čl. I se vkládá nový bod 5, který zní:
„5.  V 37 odst.  4  se  na  konec  odstavce  vkládají  věty,  které  zní:  „K vypořádání  důlních  škod 
v předstihu  lze  přistoupit  nejdříve  až  po  ukončení  procesu  E.I.A.  a  po  vydání  souhlasného 
stanoviska  obce  nebo  města,  na  jehož  území  má  být  plánovaná  hornická  činnost  prováděna. 
V případě hlubinného dobývání nerostů se musí nejpozději do 5 let od započetí vypořádání důlních 
škod v předstihu začít s těžbou nerostu.“.“.
 
Následující body se přečíslují.
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E2. V Čl. I se vkládá nový bod 3, který zní:
„3. V § 33 odst. 1  se slovo „ohroženy“ nahrazuje slovy „ohroženy nebo dotčeny“.“.
 

E3. V Čl. I se za nový bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:
„4. V § 33 odst. 2 se výraz „ohrožený“ nahrazuje slovy „ohrožený nebo dotčený“.“.

E4. V Čl. I se vkládá nový bod 5, který zní: 
„5. V § 36 odst. 2 nově zní:

„(2) Za důlní škodu se považuje i ztráta povrchové a podzemní vody, podstatné snížení 
vydatnosti jejich zdrojů, zhoršení její jakosti a škoda způsobená indukovanou seizmicitou, k nimž 
došlo v důsledku činností uvedených v odstavci 1.“.“.
 

F. Poslankyně Hana Aulická Jírovcová:

F1. V §33j odst. 1 nově zní:
„(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. Do této těžby není zahrnuto znečištění ani vnitřní ani vnější 
ztráty. Čistá těžba je množství suroviny vstupující do technologického procesu úpravy nebo určené 
k odbytu.“.

F2. V čl. IV Účinnost:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“.

V Praze 11. prosince 2015

Milan  U r b a n  v.r.
zpravodaj garančního hospodářského výboru

Ing. Bronislav  S c h w a r z  v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru

František  L a u d á t  v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

Václav  Z e m e k  v.r.
zpravodaj výboru pro životní prostředí

Hana Aulická Jírovcová
zpravodajka výboru pro sociální politiku

v z. Miroslav Opálka  v.r.
místopředseda výboru pro sociální politiku

Jan  S e d l á č e k  v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
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