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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I.  OBECNÁ ČÁST 

Práce na přípravě předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, byla 

iniciována především usnesením vlády č. 333 ze dne 3. května 2017, kterým byl 

ministru financí, ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu 

uložen úkol v součinnosti připravit návrh novely horního zákona v oblasti tvorby, 

správy a použití rezerv na sanace a rekultivace a na důlní škody, a také usnesením 

vlády č. 441 ze dne 14. června 2017, kterým byla schválena Surovinová politika České 

republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a uloženy konkrétní úkoly 

k jejímu naplňování. 

K předkládanému návrhu zákona byl zpracován přehled dopadů návrhu právního 

předpisu, na jehož základě byl zařazen do Plánu legislativních prací vlády na rok 

2018, který byl schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018, a to bez 

povinnosti zpracovávat hodnocení dopadů regulace (RIA). 

1 Zhodnocení platného právního stavu 

Zprávou o možnosti řešení problematiky spojené s finanční rezervou na zajištění 

sanace a rekultivace v procesu zahlazování následků hornické činnosti 

v hnědouhelných lomech, schválenou usnesením vlády č. 333 ze dne 3. května 2017, 

a následně přijatou Surovinovou politikou České republiky v oblasti nerostných 

surovin a jejich zdrojů, schválenou usnesením vlády č. 441 ze dne 14. června 2017, 

bylo v rámci platného právního stavu identifikováno několik oblastí horního práva, 

jejichž stávající úprava vyžaduje dílčí doplnění a zpřesnění tak, aby se do budoucna 

předešlo možným negativním dopadům na zájmy státu.  

Jedná se o následující úpravy: 

Rezervy na sanace a rekultivace a na vypořádání důlních škod 

Prvním problémem je, že doposud nevyčerpané peněžní prostředky rezerv na sanace 

a rekultivace a na vypořádání důlních škod (dále též „rezervy“) vytvořené před 

1. lednem 2004 jsou vedeny pouze účetně. Vláda vyslovila obavu, že u účetně 

vedených rezerv může v případě úpadku organizace, popř. jiného neočekávaného 

ekonomického vývoje, dojít k nedostatečnému finančnímu zajištění řádného splnění 

povinnosti sanovat a rekultivovat veškeré pozemky dotčené těžbou, přičemž s tímto 

rizikem se pojí potenciální dopady na stát, respektive na státní rozpočet, na který může 

v krajním případě povinnost zahlazení následků hornické činnosti přejít.  

Druhým problémem řešeným v tomto zákoně je stanovená nová povinnost tvorby 

rezerv na technickou likvidaci dolů a lomů.  

Úhrada z vydobytých nerostů 

Základním smyslem je, aby úprava nepřipouštěla jiný výklad, než zamýšlel tvůrce 

zákona. Jednoznačně se tak vyjadřuje záměr u některých nerostů navázat sazbu úhrady 

z vydobytých nerostů na množství užitkové složky v koncovém produktu těžby 

a úpravy. 
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Přesněji je upraven i způsob zjišťování tržní ceny za jednotlivý nerost, který se ukázal 

jako nezbytný zejména v případě výkyvů tržní ceny na světových trzích. Ve stávajícím 

znění zákona zcela chybí úprava způsobu stanovení výše úhrady v případě, že sazba 

úhrady podle příslušného nařízení vlády překročí maximální zákonnou hodnotu 10 % 

z tržní ceny nerostu.  

Jako v praxi nefunkční se dále ukazuje pětileté moratorium na zvyšování sazeb úhrady 

z vydobytých nerostů, zejména s ohledem na neočekávaně rychlý vývoj cen některých 

nerostů na světových trzích. 

Báňsko-technická evidence 

V rámci přípravy zákona č. 89/2016 Sb., kterým byla do horního zákona zavedena 

povinnost vedení báňsko-technické evidence, došlo při stanovení výčtu údajů 

zjišťovaných pro účely jejího vedení k opomenutí některých údajů ekonomického 

charakteru, které mají zásadní význam pro nastavení výše sazeb úhrady a její 

průběžnou aktualizaci. Dosavadní rozsah báňsko-technická evidence by neumožňoval 

její využití ke stanovení tržní ceny vydobytých nerostů.  

Zveřejňování informací o dobývacích prostorech 

Správní praxe orgánů státní báňské správy ukazuje, že současný způsob zveřejňování 

informací o stanovených dobývacích prostorech není pro veřejnost dostatečně 

komfortní. Přestože jsou tyto údaje v současnosti zveřejňovány způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, absence jejich provázanosti s mapovými podklady činí 

jejich reálné využití ze strany veřejnosti značně komplikovaným.  

Surovinová politika 

V návaznosti na prezentovaný zájem vlády České republiky posílit význam 

a závaznost Surovinové politiky České republiky jako základního strategického 

dokumentu pro oblast nerostných surovin a jejich zdrojů byla jako nedostatek 

identifikována absence jejího zákonného zakotvení v právním řádu České republiky. 

2 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Mezi hlavní principy navrhované právní úpravy patří stanovení nové povinnosti tvorby 

rezerv na technickou likvidaci dolů a lomů, o kterou byla rozšířena sanace pozemků 

dotčených těžbou. 

Navrhovaná změna horního zákona směřuje k vedení rezerv na sanace a rekultivace 

a na vypořádání důlních škod výhradně na zvláštním vázaném účtu nebo ve státních 

dluhopisech, čímž bude odstraněna pochybnost vyslovená vládou ČR. Ze stejného 

důvodu se ukázalo též jako nezbytné stanovit jednoznačné povinnosti organizacím 

ve vztahu k rezervám v případě převodu dobývacího prostoru.  

Zveřejněním údajů o dobývacích prostorech v rámci registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí dojde k naplnění požadavku na zlepšení dostupnosti těchto údajů 

široké veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž tyto údaje budou 

přístupné v rámci detailního mapového zobrazení a budou propojeny s ostatními údaji 

vedenými v základním registru.  

Změna se týká úpravy dílčích bodů úhrady z vydobytého nerostu. Jsou doplněna 

a upravena některá ustanovení tak, aby byla odstraněna možnost jejich 

nejednoznačného výkladu.  
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Návrh dále počítá s rozšířením údajů zjišťovaných pro účely báňsko-technické 

evidence o údaje ekonomického charakteru, které budou podkladem pro zveřejnění 

tržní ceny za jednotku množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů 

a do budoucna také podkladem pro případné úpravy výše sazeb úhrady z vydobytých 

nerostů. 

3 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Novela zákona vychází z požadavků vlády České republiky. 

Požadavek na vedení veškerých peněžních prostředků rezerv na zvláštním vázaném 

účtu vzešel z usnesení vlády č. 333 ze dne 3. května 2017 ke Zprávě o možnosti řešení 

problematiky spojené s finanční rezervou na zajištění sanace a rekultivace v procesu 

zahlazování následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech. Jedná se především 

o finanční rezervy vytvořené v letech 1992 až 2003, které jsou vedeny jen jako účetní 

položka, když tehdejší předpisy nevyžadovaly jejich uložení na zvláštní vázaný účet. 

Z usnesení vlády č. 441 ze dne 14. června 2017 o Surovinové politice České republiky 

v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů vzešel požadavek na právní zakotvení 

Surovinové politiky a posílení její závaznosti.  

Požadavek na precizaci úpravy dílčího základu úhrady z vydobytých nerostů byl 

uložen předsedou vlády ČR, a to na základě dopisu č. j. 27729/2017-OVL ze dne 

29. listopadu 2017.  

Propojením údajů o dobývacích prostorech s registrem územní identifikace, adres 

a nemovitostí je realizován nejen obecný požadavek na zpřístupnění informací 

o dobývacích prostorech veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, ale 

i způsobem umožňujícím provázanost s příslušnými mapovými podklady. 

4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Vychází 

ze zásad uvedených v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod, 

zejména ze zásady zákonnosti uvedené v čl. 2 odst. 3 Ústavy, zásady zákonného 

výkonu veřejné moci uvedené v čl. 2 odst. 3 Listiny, plně respektuje ustanovení čl. 4 

odst. 1 Listiny (ukládání povinností jen na základě zákona) a zakotvuje koncepční 

nástroj k realizaci povinnosti uvedené v čl. 7 Ústavy vztahujícímu se k nerostnému 

bohatství.  

5 Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů 

Evropské unie 

Předložený návrh úpravy horního zákona není v rozporu s judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

6 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 

Navrhovaná právní úprava horního zákona nemá žádné vazby na mezinárodní 

smlouvy, jimiž je ČR vázána. 
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7 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní 

veřejné rozpočty. Veškeré činnosti orgánů státní správy budou vykonávány v rámci 

stávajících rozpočtů.  

Neočekává se významné navýšení nákladů u organizací, jichž se navrhovaná právní 

úprava týká. Jedná se o náklady na odborné posouzení, zda výše rezerv na sanace a 

rekultivace a na vypořádání důlních škod odpovídá skutečným potřebám, které budou 

vynakládány v pětiletých intervalech.  

Zavedení povinnosti tvorby rezerv na technickou likvidaci dolů a lomů bude mít 

u některých organizací dopad na tvorbu rezerv. Významněji se to dotkne 

provozovatelů hlubinných dolů. 

Další významnou změnou v horním zákoně je povinnost uložená organizacím vést 

rezervy výhradně na zvláštním vázaném účtu. To může u společností, které do nabytí 

účinnosti zákona č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tvořily rezervu pouze 

účetně a dosud ji nevyčerpaly, přechodně způsobit pokles disponibilních prostředků.  

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na životní prostředí. 

Na specifické skupiny obyvatel, na rovnost mužů a žen, na osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením ani národnostní menšiny se žádný dopad neočekává. 

8 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný 

vztah, nevynucuje ani nepředpokládá zpracovávání osobních údajů. 

9 Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nezavádí žádné nové kompetence orgánů státní správy, 

pouze upravuje skutečnosti, které jimi musí být zohledňovány při výkonu působnosti. 

Českým báňským úřadem jsou v rámci organizační struktury státní báňské správy 

nastavena pravidla pro rozhodovací pravomoci a odpovědnost za přijatá rozhodnutí. 

Přístup k informacím o takovémto rozhodování není znemožněn a rozhodovací činnost 

tedy lze považovat za transparentní. 

10 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít na bezpečnost nebo obranu státu žádný dopad. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 [k vloženému § 14d] 

Navrhované ustanovení je realizací úkolu uloženého ministru průmyslu a obchodu 

usnesením vlády č. 441 ze dne 14. června 2017.  

K bodu 2 [ke zrušení § 25 odst. 4] 

Dobývací prostory budou v důsledku novely vedeny v Registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“), čímž ztratí smysl zvláštní povinnost obvodních 

báňských úřadů zasílat katastrálnímu úřadu podklady pro zápis dobývacích prostorů 

do katastru nemovitostí. Tím rovněž dochází k zjednodušení právních předpisů 

v působnosti katastrálního a zeměměřického úřadu. Z uvedeného důvodu je navrhováno 

zrušení předmětného ustanovení, přičemž účinnost tohoto bodu je navázána na nejzazší 

termín stanovený pro úplné zavedení údajů o dobývacích prostorech do RÚIAN, a to 

včetně doby stanovené pro provedení kontrol a odstranění případných nesouladů. 

K bodu 3 [ke změně § 29] 

§ 29 odst. 1 

Odstavec 1 nově v písmenech a) – d) stanovuje veškeré dosavadní evidence vedené 

Ministerstvem životního prostředí podle dosavadní právní úpravy. Cílem změny je větší 

přehlednost § 29.  

§ 29 odst. 2 

Oproti platnému znění zákona  dochází k vypuštění povinnosti vést evidenci v knihách 

dobývacích prostorů, neboť tyto jsou v dnešní době již zastaralým prostředkem vedení 

evidencí. Dále je výslovně uvedena povinnost ČBÚ vést souhrnnou evidenci dobývacích 

prostorů včetně jejich změn, což má pro ČBÚ nově význam i stran plnění funkce editora 

údajů o dobývacích prostorech pro systém RÚIAN.  

§ 29 odst. 3, 4 a 5 

Smyslem ustanovení je, aby dobývací prostory byly zapisovány do RÚIAN jako 

tzv. účelové územní prvky (§ 31 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů). Zavedením dobývacích prostorů do RÚIAN bude 

vytvořena přidaná hodnota spočívající jednak v jejich zpřístupnění pro celou veřejnou 

správu i další uživatele, jednak ve vytvoření vazeb na další územní prvky, zejména 

parcely katastru nemovitostí. V souladu s principy využívání referenčních údajů 

vedených v základních registrech bude možné tyto údaje automatizovaně přebírat jinými 

informačními systémy. Vedením dobývacích prostorů jako účelových územních prvků 

dojde také ke snížení administrativní zátěže na straně katastrálních úřadů i obvodních 

báňských úřadů, neboť odpadne dosavadní povinnost předávat podklady o dobývacích 

prostorech příslušnému katastrálnímu úřadu a katastrálnímu úřadu odpadne povinnost 

tyto údaje zapisovat do katastru nemovitostí. Tyto údaje budou přebírány 

do Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) automaticky z RÚIAN, kam 

budou zapisovány prostřednictvím agendového informačního systému ve správě Českého 

báňského úřadu. Editorem tohoto nového účelového územního prvku bude Český báňský 

úřad. 
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§ 29 odst. 6 

Zmocňovací ustanovení pro vydání vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů, zůstává obsahově beze 

změn, dochází zde pouze k výslovné konkretizaci druhu prováděcího právního předpisu 

(tzn. vyhláška), který Ministerstvo životního prostředí na základě ustanovení vydává. 

§ 29 odst. 7 

Toto navrhované ustanovení vychází z § 29 odst. 5 dosavadního znění zákona. 

Zachovává se režim pro Ministerstvo životního prostředí a Český báňský úřad poskytovat 

údaje z evidence uvedené v § 29 orgánům územního plánování a právo nahlížet do této 

evidence fyzickým a právnickým osobám. Jako nadbytečné se navrhuje vypustit 

ustanovení o nedotčenosti předpisů o ochraně státního, hospodářského a služebního 

tajemství včetně poznámky pod čarou, která odkazuje na neplatné právní předpisy. 

K bodu 4 [ke změně § 29a odst. 1] 

Mezi údaje zjišťované pro účely vedení báňsko-technické evidence se doplňují údaje 

o nákladech na těžbu a údaje o průměrné tržní ceně za jednotlivé nerosty. Tyto údaje 

budou podkladem pro zveřejnění tržní ceny, které podle navrhované změny § 33k 

provede Ministerstvo průmyslu a obchodu, z níž se bude odvozovat maximální výše 

sazby úhrady rovnající se 10 % ze zveřejněné tržní ceny. Rozšířením údajů vkládaných 

do báňsko-technické evidence získá stát informace nezbytné pro budoucí úpravy 

jednotlivých sazeb úhrady z vydobytého nerostu, přičemž znalost těchto údajů by měla 

státu umožnit nastavit sazbu úhrad tak, aby byl maximalizován příjem veřejných 

rozpočtů, ale zároveň tak, aby nedošlo k ohrožení rentability těžby vyhrazených nerostů.  

 K bodu 5 [k doplnění § 29a odst. 6] 

Navrhované doplnění § 29a odst. 6 zavádí systém pravidelného každoročního 

poskytování údajů vedených Ministerstvem průmyslu a obchodu v báňsko-technické 

evidenci Českému báňskému úřadu. Tyto údaje mají zásadní význam pro výkon státní 

báňské správy, popřípadě mohou být podkladem pro kontrolní a dozorovou činnost, která 

je výlučně ve věcné působnosti orgánů státní báňské správy.  

K bodu 6 [ke změně § 31 odst. 5] 

Toto ustanovení zákona vychází z § 31 odst. 5 dosavadního znění zákona. Stanoví novou 

povinnost provedení technické likvidace dolů a lomů, o kterou byla rozšířena definice 

sanace pozemků dotčených těžbou. 

Navrhovanou změnou ustanovení § 31 odst. 5 dochází rovněž ke sjednocení pojetí vztahu 

sanací a rekultivací podle zvláštních předpisů v rámci předpisů horního práva. Stávající 

úprava v § 31 horního zákona považovala rekultivaci za jeden z prvků sanace. 

S uvedeným pojetím však nekoresponduje úprava na jiných místech horního zákona 

(m. j. § 29a, § 32) a ani v prováděcích předpisech vydaných na jeho základě. 

K bodu 7 [ke zrušení § 31 odst. 6] 

Návrh na zrušení § 31 odst. 6 je motivován snahou o odstranění dosavadní 

nesystematické úpravy, kdy schvalování tvorby a čerpání rezerv je v horním zákoně 

uvedeno v několika ustanoveních. Obě finanční rezervy, jejichž vytváření horní zákon 

vyžaduje, tak budou upraveny uceleně v rámci jediného paragrafu (§ 37a). 
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K bodu 8 [ke změně § 32 odst. 2] 

V návaznosti na navrhovaný přesun úpravy rezerv na sanace a rekultivace do § 37a 

a s tím spojené zrušení § 31 odst. 6 se navrhuje zrušení odkazu na toto ustanovení v § 32 

odst. 2. 

K bodu 9 [k doplnění § 33j] 

Navrhované znění doplněného odstavce 4 je reakcí na dopis předsedy vlády České 

republiky č. j. 27729/2017-OVL ze dne 29. listopadu 2017 o legislativní změně úpravy 

úhrad z vydobytého nerostu, aby úprava nepřipouštěla jiný výklad, než zamýšlel tvůrce 

zákona. Jednoznačně se tak vyjadřuje záměr u některých nerostů navázat sazbu úhrady 

z vydobytých nerostů na množství užitkové složky v koncovém produktu těžby a úpravy. 

K bodu 10 [ke změně § 33k] 

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je odstranění stávajícího pětiletého moratoria 

na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů. Odstranění této fixace zajistí státu, jako 

vlastníku nerostného bohatství, možnost pružně reagovat na změnu tržní ceny. Nedávný 

vývoj tržních cen některých nerostů ukázal, že v důsledku technologického vývoje 

a s ním spojených změn struktury poptávky po nerostných surovinách může docházet 

k natolik nepředvídatelnému a rychlému vývoji tržních cen, že pětiletá fixace sazeb úhrad 

(stran jejich zvyšování) znemožňuje státu dostatečně rychle a efektivně na vývoj na trhu 

reagovat. Odstranění výše uvedeného limitu nemůže ohrozit poplatníka úhrady ve smyslu 

svévolného a neregulovaného zvyšování sazeb úhrad ze strany státu, neboť zůstává 

zachován limit 10% tržní ceny za jednotku množství pro jednotlivé druhy vydobytých 

nerostů uvedený v § 33k odst. 1 horního zákona. Tato hranice je nepřekročitelná 

a poplatníkům zajišťuje možnost predikovat maximální výši sazeb. 

Ustanovení navrhovaného odstavce 3 upravuje způsob určování tržní ceny. Tržní cena je 

stanovována na základě údajů uvedených v báňsko-technické evidenci ve smyslu 

novelizovaného ustanovení § 29a horního zákona. V případě nerostu, který nebyl 

v minulém úhradovém období těžen, se stanoví tržní cena na základě cen nerostu 

na světových trzích. Ustanovení navrhovaného odstavce 3 zavádí pravidlo k určení tržní 

ceny, která slouží ke kontrole správnosti určené sazby úhrady z vydobytých nerostů. 

Strop pro sazbu se sice vyhlašuje až v průběhu úhradového období, ale dříve jej není 

možné objektivně zjistit. Jde o deklaratorní akt (konstatuje se tím existující stav, 

nevytváří se tím stav nový) a jde o opatření ve prospěch poplatníka úhrady, protože ve 

svém důsledku vede k možnému snížení úhrady. Navrhovaná novela by tak měla zajistit 

transparentní a spravedlivý mechanismus pro úhradovou povinnost z vydobytých nerostů 

jak pro stát, tak pro organizace, které budou chráněny proti svévolnému určování tržní 

ceny ze strany státu.  

K bodu 11 [ke změně § 37a] 

§ 37a odst. 1 

Tímto ustanovením se ukládá povinnost organizacím vytvářet rezervy peněžních 

prostředků na sanace a rekultivace, přičemž sanace jsou podle navrhovaného ustanovení 

§ 31 odst. 5 nově rozšířeny o technickou likvidaci dolů a lomů. Výše tvorby rezervy 

na sanace a rekultivace musí odpovídat potřebám na provedení sanací a rekultivací 

a na vypořádání důlních škod, což odpovídá dosavadní právní úpravě. Tvorbu rezerv 

schvaluje jako dosud obvodní báňský úřad. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAW8KAXME)



 

8 
 

Toto ustanovení je obsahově totožné s dosavadní právní úpravou uvedenou v § 31 odst. 6 

a § 37a odst. 1, věcná příslušnost obvodního báňského úřadu rovněž vychází z dosavadní 

právní úpravy uvedené v § 37a odst. 2. 

§ 37a odst. 2 

Toto ustanovení stanovuje požadavky na doklady předkládané organizací obvodnímu 

báňskému úřadu k žádosti o schválení tvorby rezerv a jejich čerpání. Dosavadní právní 

úprava stanoví pouze doklady požadované k žádosti o čerpání z rezervy na vypořádání 

důlních škod. Navrhované znění nově předepisuje doklady vyžadované k žádosti 

o čerpání z rezervy na sanace a rekultivace a žádosti o schválení výše tvorby rezerv. 

Navrhované ustanovení promítá zkušenosti z praxe orgánů státní báňské správy. 

§ 37a odst. 3 

Za účelem zpřehlednění dosavadních pravomocí obvodního báňského úřadu ve vztahu 

k vytváření rezerv se písmenem c) doplňuje kontrola vytváření rezerv ze strany 

příslušného obvodního báňského úřadu. 

§ 37a odst. 4 

Tímto ustanovením se nařizuje termín, dokdy se ukládají peněžní prostředky rezerv na 

zvláštní vázaný účet, přičemž se vychází z ustanovení § 37a odst. 4 dosavadní právní 

úpravy. Z cit. ustanovení dosavadní právní úpravy byla převzata i kompetence obvodního 

báňského úřadu stanovit v případě nedodržení této lhůty organizacím přiměřenou 

náhradní lhůtu. 

Do textu tohoto ustanovení byla převzata i povinnost, že peněžní prostředky rezerv 

nesmějí být předmětem zajištění, nesmějí být zahrnuty do majetkové podstaty poplatníka 

v insolvenčním řízení a že nepodléhají ani výkonu rozhodnutí a ani exekuci, a to z § 37a 

odst. 2 a 6 dosavadní právní úpravy. 

Cílem změny je dále zpřesnění požadavků na zřízení zvláštního vázaného účtu. 

§ 37a odst. 5 

Dosavadní právní úprava nevyžaduje pro některé finanční operace na zvláštním vázaném 

účtu jakékoliv schválení, např. při zrušení zvláštního vázaného účtu nebo převodu 

peněžních prostředků rezerv na jiný účet. Aby se předešlo možným nedorozuměním nebo 

nežádoucím operacím s prostředky uloženými na zvláštním vázaném účtu, zavádí se nově 

povinnost získat si k těmto převodům od obvodního báňského úřadu souhlas. 

§ 37a odst. 6 

Jsou-li rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a na vypořádání 

důlních škod uloženy na zvláštním vázaném účtu nebo ve státních dluhopisech, potom 

vzniká z této uložené peněžní částky výnos v úrocích připsaný na tento účet (po odečtení 

daně). S tímto příjmem se při schválení tvorby rezerv obvodním báňským úřadem 

nepočítá, neboť výše úroků se v průběhu času mění. Navrhovaným ustanovením se tato 

situace zohledňuje, přičemž výnos na účtu, který je připsán na zvláštní vázaný účet 

po odečtu daně z úroků, se započítává do tvorby rezerv.  
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§ 37a odst. 7 

Do horního zákona je doplněna povinnost organizace pravidelně posuzovat, zda výše 

rezerv odpovídá požadavkům na provedení činností, které z nich mají být hrazeny. Tím 

není dotčena povinnost stanovená v § 3 odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách 

pro zjištění základu daně z příjmů. V ustanovení je zohledněna skutečnost, že hornická 

činnost je zpravidla činností prováděnou v dlouhém časovém horizontu, přičemž není 

možné očekávat, že výše tvorby rezerv stanovená v době jejího povolení bude po celou 

dobu hornické činnosti odpovídat reálným potřebám, protože ty jsou do značné míry 

ovlivněny externími faktory (např. cenou práce, pohonných hmot, materiálu, inflací atd.). 

Navíc zkušenosti z posledních let ukazují, že dochází i ke změnám požadavků na způsob 

provedení sanace a rekultivace, např. na upřednostnění přirozené sukcese („Zpráva 

o možnosti řešení problematiky spojené s finanční rezervou na zajištění sanace 

a rekultivace v procesu zahlazování následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech“ 

k usnesení vlády České republiky č. 333 ze dne 3. května 2017), které mají významný 

vliv na výši požadovaných rezerv. Dále je zohledněna skutečnost, že při zajištění dolu 

nebo lomu není nutno, z důvodu omezení administrativní zátěže podnikatelů, posuzovat, 

zda výše rezerv odpovídá požadavkům na provedení činností, které z nich mají být 

hrazeny.   

§ 37a odst. 8 

Na základě usnesení vlády České republiky č. 333/2017 je Českému báňskému úřadu 

uloženo, aby v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem 

financí zpracoval návrh novelizace zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), příp. dalších právních předpisů, který stanoví termín, do kterého 

musí být veškeré rezervy převedeny na zvláštní vázané účty. Tímto ustanovením je 

stanovena lhůta do 30. června 2023. 

§ 37a odst. 9 

Dosavadní právní úprava výslovně neupravovala problematiku nakládání s rezervami 

v případě převodu dobývacího prostoru. Navrhovaná úprava stanovuje předávajícím 

organizacím povinnost spolu s dobývacím prostorem převést i příslušné rezervy 

peněžních prostředků tak, aby finanční rezervy následovaly povinnost, k jejímuž plnění 

jsou vytvářeny. Za účelem zamezení pochybnostem, zda se povinnost týká pouze rezerv 

vedených na zvláštním vázaném účtu nebo i rezerv vedených pouze účetně, a za účelem 

jednoznačného určení odpovědnosti za výši rezerv po převodu dobývacího prostoru je 

výslovně doplněna povinnost nabývající organizace mít ke dni převodu dobývacího 

prostoru rezervy na zvláštním vázaném účtu v odpovídající výši, aby již od počátku byly 

v převedeném dobývacím prostoru finančně zajištěny činnosti podle § 31 odst. 5 (sanace 

a rekultivace) a § 37 odst. 1 (náhrada důlních škod). Navrhovaná úprava reaguje mj. 

i na judikaturu Nejvyššího správního soudu (např. 9As 186/2014 – 52). Vypořádání 

rezerv mezi převodcem a nabyvatelem je věcí smluvního ujednání, do něhož orgánům 

státní báňské správy nepřísluší zasahovat. 

§ 37a odst. 10 

Povinnost organizace nést náklady na znalecké posudky vychází z § 37a odst. 3 

dosavadní právní úpravy. Nově se tato povinnost pro organizace vztahuje i na odborná 

posouzení, která jsou požadována jakožto nezbytný doklad k žádosti o schválení výše 

tvorby rezerv podle odstavce 2 písm. a). 
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K bodu 12 [k doplnění odstavců 3 až 5 do § 40a] 

Návrh počítá s rozšířením výčtu skutkových podstat přestupků upravených v horním 

zákoně. Nově se zavádí organizacím sankce za neplnění základních povinností v oblasti 

sanací a rekultivací a tvorby rezerv na sanace a rekultivace a na vypořádání důlních škod. 

Sankcionovat bude možno i neplnění nově zavedené povinnosti jednou za pět let 

posoudit, zda výše rezerv peněžních prostředků odpovídá reálným požadavkům 

na provedení činností, za jejichž účelem jsou rezervy vytvářeny. Přestupku se organizace 

dopustí také, když neuloží peněžní prostředky rezerv na zvláštní vázaný účet ani 

v přiměřené náhradní lhůtě stanovené obvodním báňským úřadem (pokud tato povinnost 

nebyla organizací řádně splněna do 30. června kalendářního roku následujícího 

po skončení příslušného účetního období), což je obdobně stanoveno v § 37a odst. 4 

dosavadní právní úpravy, nebo když včas neuloží ty peněžní prostředky rezerv na zvláštní 

vázaný účet, které jsou vedeny „účetně“, což nově vychází z § 37a odst. 8 tohoto zákona.  

K bodu 13 [ke změně § 40a odst. 6] 

Maximální výši pokuty za neplnění povinnosti jednou za pět let posoudit, zda výše rezerv 

peněžních prostředků odpovídá reálným požadavkům na provedení činností, za jejichž 

účelem jsou rezervy vytvářeny, je navrhováno stanovit na částku 100 000 Kč, což 

odpovídá výši pokuty stanovené současnou úpravou za porušení povinností v oblasti 

poskytování údajů pro báňsko-technickou evidenci, protože naplnění znaků nově 

stanovené skutkové podstaty lze považovat za podobně závažné provinění. V případě 

povinností upravených v § 31 odst. 5, tedy provedení sanací a rekultivací, je maximální 

výše pokuty stanovena obdobně jako výše pokuty za nejzávažnější prohřešky organizací 

stanovené v zákoně č. 61/1988 Sb. na 5 000 000 Kč, čímž je zdůrazněna skutečnost, že 

povinnost organizace provést sanace a rekultivace je jednou ze základních povinností 

upravených v rámci horního práva a její nesplnění může mít významné negativní dopady. 

Neuložení peněžních prostředků rezerv na sanace a rekultivace a na vypořádání důlních 

škod v požadované výši na zvláštní vázaný účet, a to i těch, které tam musejí být nově 

převedeny v období pěti let (§ 37a odst. 8), je natolik závažným proviněním, že se jako 

sankce stanovuje zákaz dobývání, zejména proto, že jeho pokračováním by v případě 

nedostatečných rezerv mohlo dojít ke vzniku zásahů a škod, jejichž odstranění již nebude 

v možnostech organizace. 

K bodu 14 [ke změně § 40b odst. 1] 

Změnou tohoto ustanovení se zakládá působnost obvodního báňského úřadu 

k projednávání přestupků nově uvedených v § 40a odst. 3, 4 a 5. 

K čl. II 

Vyžádané informace jsou nezbytné k řádnému ověření nového systému vytváření 

finančních rezerv. 

K čl. III 

K bodu 1 [ke změně § 31 odst. 2] 

Při tvorbě účelových územních prvků se dnes připouští vznik účelového územního prvku 

výčtem z územních prvků nebo se požaduje skladebnost účelového územního prvku 

do některého z územních prvků. Podmínka bezezbytkové skladebnosti však limituje 

rozšiřování RÚIAN o další účelové územní prvky, neboť v celé řadě případů se ukazuje 
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problematickou. To se týká nejen dobývacích prostorů, ale také dalších potencionálních 

účelových územních prvků, o které by se měl registr územní identifikace, adres 

a nemovitostí v budoucnu rozšiřovat (např. ochrany přírody a krajiny, památkové ochrany 

aj.). Proto se navrhuje úprava definice účelového územního prvku tak, aby nebylo nutné 

z důvodu podmínky bezezbytkové skladebnosti vymezovat vedle dobývacích prostorů 

také území bez dobývacího prostoru pouze proto, aby byla účelově dosažena skladebnost 

do základního územního prvku „území státu“. 

K čl. IV 

Stávající vedená souhrnná evidence dobývacích prostorů v tabulkové podobě neobsahuje 

souřadnice dobývacích prostorů. Údaje o dobývacích prostorech nejsou až na výjimky 

zapsány ani do katastru nemovitostí. Jsou sice obsaženy v územně analytických 

podkladech, ale bez potřebné aktualizace navázané v reálném čase na dosažené změny. 

Tím, že dobývací prostory budou nově vedeny v RÚIAN jako účelové územní prvky, 

čímž se RÚIAN stane prvotním závazným zdrojem těchto informací pro celou veřejnou 

správu, se zásadním způsobem změní způsob zápisu dobývacích prostorů do katastru. 

Nově budou tyto údaje zapisovány jako účelový územní prvek editorem, kterým je Český 

báňský úřad, přímo do RÚIAN a do ISKN budou odtud přebírány (využívání 

referenčních údajů základního registru se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona 

o základních registrech). Proto je potřeba stanovit přechodné období, ve kterém editor 

zapíše údaje o dobývacích prostorech do RÚIAN, a následně se provede kontrola údajů 

o dobývacích prostorech nově zapsaných do RÚIAN a porovnání s údaji o dobývacích 

prostorech již v katastru nemovitostí evidovaných. Jelikož nelze přesně stanovit, jak 

dlouho tento proces potrvá, je stanovena pouze maximální doba jeho trvání s tím, že 

přesný okamžik této změny bude stanoven sdělením ve Sbírce zákonů. Obdobné řešení 

již bylo zvoleno při zavádění jiných účelových územních prvků do RÚIAN, kde se 

osvědčilo. 

K čl. V 

Nabytí účinnosti tohoto zákona je rozděleno do třech fází, mezi kterými je roční odstup. 

Jako den nabytí účinnosti většiny ustanovení předkládaného návrhu je stanoven 1. leden 

2019. Takto nastavená účinnost by měla poskytnout dostatečný čas na řádné projednání 

vládou České republiky a následně v obou komorách Parlamentu České republiky. 

Vzhledem k tomu, že se novela týká úpravy úhrady z vydobytých nerostů, je nutné, aby 

byla účinnost navázána na začátek kalendářního roku, který je zároveň úhradovým 

obdobím.  

Důvodem pro navrhované roční odložení účinnosti Čl. I bodu 3 a Čl. IV týkajících se 

zavedení údajů o dobývacích prostorech do RÚIAN (nabytí účinnosti dnem 1. ledna 

2020) je požadavek na provedení technického propojení databází. 

Stanovení dne nabytí účinnosti Čl. I bodu 2 na den 1. ledna 2021 je přímo odvislé 

od účinnosti ustanovení týkajících se zavedení údajů o dobývacích prostorech 

do RÚIAN. Po uplynutí roční přechodné doby dojde k plnému nahrazení povinnosti 

upravené v § 25 odst. 4 horního zákona zveřejňováním v RÚIAN a toto ustanovení se 

stane nadbytečným. 
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