
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého báňského úřadu dne 
22. února 2018, s termínem dodání stanovisek do 22. března 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

bez připomínek  

Ministerstvo 
financí 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Požadujeme nahradit nenormativní odkaz na prováděcí 
předpis normativním odkazem, a to např. nahrazením slov 
„prováděcím právním předpisem31)“ slovy „nařízením 
vlády upravujícím sazby úhrady z vydobytých nerostů“.  
Dále se požaduje slova „nerosty podléhající úhradě“ 
nahradit slovy „druhy vydobytých nerostů, které jsou 
předmětem úhrady“.  
Pokud má být cena evidována zvlášť pro jednotlivé druhy 
nerostů, které se zařazují do jednotlivých dílčích základů 
úhrady, je vhodné jednak dodržovat použitá označení 
(tj. označovat tyto skupiny jako druhy, nikoli přímo jako 
nerosty), a jednak je vhodné použít správnou terminologii 
daňověprávních předpisů (tj. navázat text na ustanovení 
týkající se předmětu úhrady). Jinak by tomu bylo 
v případě, že by skutečně bylo záměrem, aby byly 
evidovány ceny jednotlivých nerostů, nebo aby nebyly 
evidovány ceny nerostů, které by sice byly předmětem 
úhrady, ale byly by osvobozeny (horní zákon však 

Akceptováno. 
Text ustanovení § 29a odst. 1 bude upraven dle návrhu 
připomínky slovy „[…] průměrné tržní ceně za jednotku 
množství stanovenou nařízením vlády upravujícím sazby úhrady 
z vydobytých nerostů, a to za jednotlivé druhy vydobytých 
nerostů, které jsou předmětem úhrady,“. Poznámka pod čarou č. 
31 bude z textu odstraněna. 
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osvobození od úhrady z vydobytých nerostů v současné 
době neupravuje, takže se zjevně o tento případ nejedná). 
Tato připomínka je zásadní 

K čl. I bodu 9 [§ 33j]: 
Požadujeme vyjasnit vztah nového odstavce 4 vůči 
odstavcům 1 a 2 téhož ustanovení. Není zřejmé, z jakého 
důvodu se doplňuje nové zmocnění pro vydání nařízení 
vlády. Má být toto ustanovení speciální vůči odstavci 1? 
Pokud ano, není jasné, z jakého důvodu je jeden speciální 
základ úhrady vymezen v odstavci 2, zatímco další 
speciální základy mají být upraveny v nařízení vlády. 
Dále je v případě, že se jedná o speciální ustanovení vůči 
odstavci 1, z hlediska ústavní konformity navrhovaného 
ustanovení minimálně pochybné, že vláda bude moci 
stanovit výčet nerostů, u kterých se za dílčí základ použije 
množství užitkové složky namísto čisté těžby, a to bez 
jakéhokoliv omezení, které nerosty mohou být do tohoto 
výčtu zahrnuty, neboť konstrukční prvky úhrady, která je 
materiálně daní, by měly být stanoveny alespoň rámcově 
zákonem. Lze doplnit, že ustanovení by mělo být navíc 
z legislativně technického formulováno obdobně jako 
odstavec 1. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
Po projednání s Ministerstvem financí byl text § 33j upraven 
následujícím způsobem:  
„(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 měřickou 
a geologickou dokumentací. 
(2) V případě jednotlivého druhu vydobytého nerostu, jehož 
hodnota se odvíjí od obsahu užitkové složky nebo její kvality, 
tvoří dílčí základ úhrady množství této užitkové složky 
v koncovém produktu těžby a úpravy vydobytého nerostu. 
(3) 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 paliv. 
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(4) Akreditovaná laboratoř má způsobilost zkušební laboratoře 
uznané národním akreditačním orgánem k provádění zkoušek 
nebo vzorkování vymezených v Osvědčení o akreditaci podle 
technické normy, která stanoví požadavky na způsobilost 
zkušebních a kalibračních laboratoří28). 
(5) Vláda stanoví nařízením užitkové složky podle odstavce 2.“. 
 

K čl. I bodu 10 [§ 33k odst. 3]: 
Požadujeme vyjasnit přesný význam pojmu „vážená 
průměrná cena“. Bylo by vhodné do textu zákona alespoň 
rámcově doplnit, z čeho bude vyplývat určení vah.  
Dále požadujeme vymezení časového období, resp. 
časového bodu, který je rozhodný pro určení tržní ceny 
pro nerost, který nebyl těžen v minulém úhradovém 
období. Má-li být rozhodným obdobím minulé úhradové 
období, pak je potřeba vyjasnit, jak bude určena tržní cena 
u nerostů, které nebyly těženy nikde na světě. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl přeformulován.  
Ustanovení § 33k odst. 3 zní:  
„Tržní cenu podle odstavce 1 pro dané úhradové období určí 
Ministerstvo průmyslu a obchodu do 30. dubna tohoto 
úhradového období; přitom vychází z tržních cen vypočtených 
váženým průměrem z cen za minulé úhradové období zjištěných 
na základě údajů z báňsko-technické evidence. V případě 
nerostu, který nebyl těžen v minulém úhradovém období 
na území České republiky, určí Ministerstvo průmyslu 
a obchodu tržní cenu na základě cen daného nerostu 
na světových trzích.“. 
Ustanovení § 33k odst. 4 zní:  
„Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje na žádost údaje 
o tržní ceně podle odstavce 1 

a) orgánu veřejné moci v rozsahu potřebném k výkonu jeho 
působnosti a 
b) poplatníkovi úhrady z vydobytých nerostů, pokud jde 
o tržní cenu pro vydobytý nerost nebo pro užitkovou složku 

                                            
28) ČSN EN ISO 17025 - Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. 
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a úhradové období, ke kterému se vztahuje jeho úhradová 
povinnost.“. 

Ustanovení odst. 5 zní:  
„V případě, že sazba úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivý 
dílčí základ úhrady uvedená v nařízení vlády přesáhne hranici 
uvedenou v odstavci 1, činí sazba pro tento dílčí základ úhrady 
10 % tržní ceny za jednotku množství pro tento druh vydobytého 
nerostu nebo tuto užitkovou složku.“. 
Důvodová zpráva bude doplněna textem:  
„V případě nerostu, který nebyl těžen v minulém úhradovém 
období, popř. nerostu, který nebyl těžen nikde na světě, je 
určujícím kritériem určení ceny nerostu na světových trzích 
poslední známá cena.“ 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 1]: 
V odstavci 1 se stanoví povinnost vytvářet rezervu na 
sanace a rekultivace a rezervu na vypořádání důlních 
škod. V případě rezervy na sanace a rekultivace je třeba 
název rozšířit o skutečnost, že se jedná o sanace 
a rekultivace pozemků dotčených těžbou, aby byl název 
výstižnější. To odpovídá i tomu, že v současném znění 
zákona je tato rezerva označena jako „rezerva na sanaci 
pozemků dotčených těžbou“. Tuto terminologickou 
změnu (doplnění rezervy o rekultivace) je současně nutno 
promítnout do zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 
zjištění daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o rezervách“), konkrétně do jeho § 10 odst. 
2 a § 10a odst. 4 písm. a), který stanoví podmínky pro 
uznání těchto rezerv jako výdajů na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. Návrh této novely přikládáme jako 
přílohu č. 2 a požadujeme zařadit ji do návrhu jako 
novou část třetí. 

Akceptováno. 
Text odstavce 1 upraven dle připomínky. Do návrhu byla 
vložena nová část třetí, které terminologickou změnu v horním 
zákoně promítá do předmětných ustanovení zákona č. 593/1992 
Sb. 
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Tato připomínka je zásadní 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 4]: 
V odstavci 4 požadujeme slova „zvláštní vázaný účet“ 
nahradit slovy „zvláštní vázaný účet podle zákona 
upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů 
vedený na území České republiky v bance nebo pobočce 
zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě 
Evropské unie“.  
Pojem „zvláštní vázaný účet“ je pouze legislativní 
zkratkou v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 
zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Z toho důvodu se domníváme, že je-li skutečně 
nutno na daný zákon odkázat, pak je třeba tak učinit přímo 
v textu zákona nikoliv pouze v nenormativní poznámce 
pod čarou. 
Nahrazení slov „v bance“ slovy „v bance nebo pobočce 
zahraniční banky na území České republiky“ pak vyplývá 
ze skutečnosti, že limitace možnosti uzavření zvláštního 
vázaného účtu pouze u banky tak, jak je navrženo, je 
v rozporu s právem EU na volný pohyb služeb. Dle 
definice banky v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů, se za banku považuje subjekt 
licencovaný v ČR se sídlem na území České republiky. 
Z možnosti vedení zvláštního vázaného účtu jsou 
v takovém případě vyloučeny všechny ostatní banky 
z EU, které jsou oprávněny poskytovat služby v ČR na 
základě jednotného pasu. Úpravou by mělo být 
zabezpečeno, že peněžní prostředky budou na účtu 
evidovány v České republice. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 

K čl. II [Přechodná ustanovení]: Vysvětleno. 
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Navrhujeme zvážit, zda není potřebné doplnit přechodné 
ustanovení týkající se evidování vážených průměrných 
tržních cen minulého úhradového období v báňsko-
technické evidenci a poskytování těchto údajů. 
Z aktuálního formuláře úhradového přiznání se jeví, že 
tyto údaje by poplatníci měli mít k dispozici již nyní, a tak 
by měli být schopni je do konce února 2019 poskytnout 
pro účely naplnění báňsko-technické evidence, a tudíž by 
Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo být schopno 
zveřejnit podle § 33k odst. 3 váženou průměrnou cenu 
nerostů. Požadujeme toto potvrdit, resp. zaujmout k věci 
stanovisko. 
Tato připomínka je zásadní 

V průběhu připomínkového řízení předkladatel akceptoval 
připomínky týkající se zrušení požadavku na zveřejnění údajů o 
tržní ceně pro účely § 33k odst. 1 horního zákona a tím došlo i 
ke zrušení lhůty pro zveřejnění údajů. Novela vyhlášky 
o báňsko-technické evidenci, jejíž součástí bude upravený 
formulář, kam organizace doplňují požadované údaje, bude 
připravena tak, aby novela vyhlášky nabyla účinnosti zároveň 
s nabytím účinnosti novely horního zákona, tj. 1. 1. 2019. 

Nad rámec návrhu [zrušení § 33o]: 
Nad rámec předloženého návrhu požadujeme zrušení 
§ 33o horního zákona. Toto ustanovení je nesystémové ve 
vztahu k rozpočtovému hospodaření. Nesystémovost je 
způsobena tím, že konkrétní příjmy jsou předurčeny na 
konkrétní výdaje, což se v rozpočtovém hospodaření dít 
nemá. Na jedné straně rozpočtu musí být naplánovány 
příjmy a na druhé straně rozpočtu výdaje bez toho, aby 
bylo stanoveno, který příjem bude použit, na který výdaj. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
V praxi je běžné, že právní předpisy výběr poplatku spojují 
s konkrétním účelem, na nějž má být použit (např. poplatky 
na nápravu některých škod na životním prostředí nebo 
na podporu ekologicky příznivých projektů, mýtné apod.). Dále 
upozorňujeme, že tato formulace byla přijata a odsouhlasena 
Ministerstvem financí v předchozí novele horního zákona. 

Obecně:  
Doporučujeme v celém návrhu vypisovat paragrafovou 
značku a číslo paragrafu jednoduchým, nikoli tučným 
písmem. 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 

Obecně:  
Podle předložené novely horního zákona mají být 
dobývací prostory vedeny v Registru územní identifikace 

Akceptováno. 
Na základě připomínky byla v bodu 7 obecné části důvodové 
zprávy doplněna následující věta:  
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adres a nemovitostí (RÚIAN). Doporučujeme 
do materiálu uvést jasné vyjádření, zda s touto úpravou 
evidence (a případným přizpůsobením RÚIAN) budou 
spojeny nějaké dodatečné náklady, resp. dopady na státní 
rozpočet, popř. na veřejné rozpočty. 

„Na rozpočet nebude mít vliv ani zavedení evidence chráněných 
ložiskových území a dobývacích prostorů do registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí, které se bude realizovat 
v rámci stávajících rozpočtových kapitol Českého báňského 
úřadu a Ministerstva životního prostředí.“. 

K čl. I bodu 1 [§ 14d]: 
V souvislosti s tímto ustanovením konstatujeme, že 
pojem „období obvyklé pro státní koncepce a politiky“ je 
nutné konkretizovat, tj. je nutné říci, na jak dlouhé období 
je surovinová politiky přijímána. S ohledem na odstavec 
4, kdy má být tato politika vyhodnocována, je zřejmě 
třeba uvažovat o horizontu nejméně 10, či spíše 15 nebo 
20 let.  Konec věty lze vypustit – to se rozumí samo sebou. 
V důvodové zprávě není uvedeno nic, než že § 14a je 
realizací úkolu uloženého ministrovi průmyslu a obchodu 
usnesením vlády č. 441 ze dne 14. června 2017, a proto je 
třeba důvodovou zprávu doplnit. 
V odstavci 3 je třeba slovo „Ministerstva“ nahradit 
slovem „ministra“, protože vládě předkládá návrhy 
ministr. 

Akceptováno. 
Stanoven nejzazší limit 25 let, text § 14d Surovinová politika, 
odst. 1 zní: 
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
(dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného 
bohatství a ostatních nerostných zdrojů, je podkladem pro 
politiku územního rozvoje a je přijímána nejvýše na období 25 
let.“ 
Text odstavce 3 upraven dle připomínky. 

K čl. I bodu 3 [§ 29 odst. 5]: 
V tomto odstavci je citován zákon č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech. Protože tento zákon byl 
k dnešnímu dni již 13x novelizován, doporučuje prověřit, 
zda se některá z těchto novel nedotkla § 61 odst. 1 věty 
první, tj. zda tato věta platí v nezměněné podobě, dané 
zákonem č. 111/2009 Sb. 
Formulace navrhovaného odstavce 5 se nám však jeví, 
pokud jde o text „pro účely plnění povinností podle § 62 
odst. 1 věty první zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech.“, poněkud nejasná, když § 62 odst. 1 věta první 

Vysvětleno. 
V rámci projednání připomínky bylo ověřeno, že směřuje k § 62 
odst. 1 větě první zákona č. 111/2009 Sb., nikoliv § 61 odst. 1. 
Ustanovení § 62 odst. 1 věta první (účinnost od 1. 7. 2010) 
nebyla novelami zákona č. 111/2009 Sb. dotčena.  
Z pohledu ČÚZK je nutné zachovat navrhované ustanovení § 29 
odst. 5 připravované novely horního zákona v této podobě, 
pakliže je požadováno držet v RÚIAN údaj o držiteli 
dobývacího prostoru. Jelikož po technické stránce atribut 
„držitele dobývacího prostoru“ v RÚIAN vést nedokážeme 
(resp. ano, ale pouze formou popisného údaje), je proto nutné, 
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zákona č. 111/2009 Sb. zní: „Registr územní identifikace 
je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.“. Doporučujeme zvážit vypuštění tohoto textu 
nebo jeho úpravu. 
Doporučujeme zaměnit pořadí odstavců 6 a 7, tj. uvést 
zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo životního 
prostředí jako odstavec 7, a zvážit tuto formulaci: 
„(7) Vedení evidence zásob výhradních ložisek stanoví 
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.“. 

jej zprostředkovat z agendového informačního systému ČBÚ. 
Tím, že bude tento údaj zprostředkován (nebude součástí 
databáze RÚIAN), je nutné ošetřit jeho zveřejnění → tj. pro 
účely plnění povinností podle § 62 odst. 1 věty první zákona 
o základních registrech. 
Odstavec 6 návrhu byl zařazen na konec § 29 (jako odstavec 10) 
a jeho text byl upraven dle připomínky. 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Konstatujeme, že do § 29a mají být pro účel evidence 
báňsko-technických a provozních údajů doplněny jako 
zjišťované údaje data o nákladech na těžbu a průměrná 
tržní cena za jednotku množství pro jednotlivé nerosty. 
Vzhledem k tomu, že v důvodové zprávě se uvádí, že tržní 
cena je stanovována na základě informací evidovaných 
dle § 29a (a nikoliv určena na základě údaje „průměrná 
tržní cena…“), doporučujeme vysvětlit, jakým způsobem 
bude na základě daných údajů tržní cena stanovena.  
Text uvádějící znění poznámky pod čarou by měl být 
uveden na samostatném řádku. 

Vysvětleno. 
Není žádoucí zahlcovat horní zákon detailními podrobnostmi. 
Za tímto účelem je připravována novela vyhlášky č. 29/2017 
Sb., o báňsko-technické evidenci, jejíž součástí bude rozšíření 
tabulky báňsko-technické evidence o nové položky a zároveň 
bude doplněna instrukce k této tabulce, kde budou tyto 
požadavky blíže specifikovány. Důvodová zpráva bude v části 
týkající se změny § 33k rozšířena o způsob, jakým bude 
průměrná tržní cena stanovena.  
V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva financí byl 
text novelizačního bodu upraven, přičemž byl nenormativní 
odkaz nahrazen odkazem normativním a došlo tak upuštění od 
záměru vložit poznámku pod čarou. 

K čl. I bodu 6 [§ 31 odst. 5]: 
Doporučujeme rozdělení tohoto odstavce na odstavec 5 
a 6 při určitém upřesnění uvozovací věty bodu a textu 
obou odstavců takto: 
„6. V § 31 odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou 
č. 14a znějí: 
„(5) Organizace je povinna zajistit sanaci a rekultivaci 
všech pozemků dotčených těžbou. Sanace pozemků 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 
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uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu 
otvírky, přípravy a dobývání.  Sanací se pro účely tohoto 
zákona rozumí uvedení území dotčeného vlivy hornické 
činnosti do stabilního a bezpečného stavu, který 
umožní provedení rekultivací podle zvláštních 
zákonů14a); součástí sanace je technická likvidace dolu 
nebo lomu.  
 (6) Technickou likvidací dolu nebo lomu se pro účely 
tohoto zákona rozumí uvedení důlních děl vzniklých při 
hornické činnosti do stavu, který nebude vytvářet 
bezpečnostní riziko ani riziko vzniku ekologické škody 
nebo havárie. Do technické likvidace dolu nebo lomu 
patří i odstranění nepotřebných povrchových 
a podpovrchových objektů, které sloužily k dobývání 
výhradního ložiska. 
__________  
14a) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu. 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 
zákonů (lesní zákon).“. 
Domníváme se, že tento způsob vymezení pojmu 
„sanace“, resp. „technická likvidace“ je vhodnější. 

K čl. I bodu 7 [§ 31 odst. 6]: 
V návaznosti na předchozí připomínku, pokud bude 
přijata, doporučujeme formulovat novelizační bod 7 takto: 
„7. Poznámka pod čarou č. 14b se zrušuje.“. 

Akceptováno. 
Poznámka pod čarou č. 14b zrušena spolu s poznámkou pod 
čarou č. 14a v rámci novelizačního bodu č. 8 (původně č. 6) 
k § 31 odst. 5 a 6.  

K čl. I bodu 9 [§ 33j]: 
V § 33j je vyjádřen záměr u některých nerostů navázat 
sazbu úhrady z vydobytých nerostů na množství užitkové 

Vysvětleno. 
Účelem změny je v zákoně výslovně a jednoznačně vyjádřit 
záměr zákonodárce navázat sazbu úhrady u některých nerostů na 
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složky v koncovém produktu těžby. Předkladatel by měl 
vysvětlit a vyčíslit, zda uváděné zohlednění množství 
užitkové složky ovlivní výši celkové úhrady z vydobytých 
nerostů, a pokud ano, kolik by měl činit předpokládaný 
dopad. 

množství užitkové složky v nich obsažených. Z tohoto záměru 
vychází již současné znění nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o 
sazbách úhrady, tato změna tudíž nebude mít žádné dopady na 
výši úhrady. Jedná se pouze o zpřesnění záměru zákonodárce a 
odstranění případných pochybností, zda text nařízení vlády 
odpovídá zákonnému zmocnění. 

K čl. I bodu 10 [§ 33k]: 
Navrhovaný odstavce 2 tohoto paragrafu doporučujeme 
zařadit jako poslední (čtvrtý) odstavec tohoto paragrafu.  
 V odstavci 3 ve větě druhé doporučujeme vložit za slovo 
„období“ slova „na území České republiky“.  
V souvislosti s tímto ustanovením však doporučujeme 
zvážit, po jak velkou část minulého úhradového období 
musel být nerost (na území České republiky) těžen, aby 
byla jeho cena určována na základě vážených průměrných 
cen tohoto úhradového období. Je otázkou, zda u nerostu, 
jehož těžba začala například v prosinci, je vhodné, aby 
byla jeho cena určena na základě údajů z báňsko-
technické evidence pouze za měsíc prosinec. 

Akceptováno/vysvětleno. 
Odstavec 2 obsahuje zmocnění k již vydanému nařízení vlády č. 
98/2016 Sb., jeho přesunutím by došlo k rozporu zákona 
s úvodní větou nařízení vlády. Vysvětleno. 
Odstavec 3 upraven dle připomínky. Akceptováno. 
Nerost bývá většinou těžen více organizacemi a je 
nepravděpodobné, že by organizace vždy začaly těžit ve stejném 
období celého roku. Pokud bude nerost těžen jen pouze jednou 
organizací, pak se bere jakékoliv období daného roku. 
Vysvětleno. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a]: 
Doporučujeme rozdělit tento paragraf, který má 10 
odstavců, především v zájmu přehlednosti navrhované 
právní úpravy, na více ustanovení s tím, že 
nad navrhovaný § 37a by byl zařazen samostatným 
novelizačním bodem skupinový nadpis „Rezervy 
peněžních prostředků“. 

Vysvětleno. 
Z hlediska provázanosti jednotlivých odstavců navrženého 
§ 37a považujeme za účelnější ponechat stávající strukturu. 
Nadpis § 37a upraven dle připomínky. 
 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 1]: 
Odstavec 1 stanoví, že organizace je povinna vytvářet 
uvedené rezervy, nikoli však, jakým okamžikem tato 
povinnost vzniká. Doporučujeme toto doplnit, a to zřejmě 

Akceptováno/vysvětleno. 
Tvorba rezerv se obvykle stanovuje jako částka, kterou je 
zatížena každá vytěžená měrná jednotka nerostu. Povinnost 
tvořit rezervu je tak spojena se zahájením těžby. První návrh 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBCZAXTWR)



Stránka 11 (celkem 103) 

v návaznosti na níže v návrhu uvedená řízení o schválení 
výše tvorby rezerv vedená obvodním báňským úřadem. 
Současně dáváme v úvahu, zda v odstavci 1 na konci 
písmene a) nedoplnit slova „dotčených těžbou“ (návrh 
v tomto směru není zcela jednotný a používá spojení 
„sanace dotčených pozemků“, „sanace a rekultivace“ i 
„sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou“).  
Dále upozorňujeme, že není zřejmý význam slov 
„v časovém průběhu podle jejich vzniku“, zejména 
o vznik, čeho se jedná – vznik důlních škod zřejmě 
nemůže být předvídán, a to už vůbec ne jejich časový 
průběh, u rezervy na sanace a rekultivace navíc není 
rozhodným kritériem vznik důlních škod, ale průběh 
dobývání. Doporučuje se proto upřesnění této úpravy 
a současně je třeba ji označit jako samostatný odstavec. 

na tvorbu rezerv je zpravidla schvalován v rámci řízení 
o povolení hornické činnosti. Vysvětleno. 
Do odstavce 1 doplněna slova „dotčených těžbou“.  
Akceptováno. 
Dovětek navrhovaného odstavce 1 byl vyčleněn 
do samostatného odstavce 2 a slova „v časovém průběhu podle 
jejich vzniku“ byla nahrazena slovy „a to i z hlediska 
předpokládané doby jejich použití“. Akceptováno. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 2, 3]:  
Upozorňujeme, že odstavce 2 a 3 upravují řízení před 
obvodním báňským úřadem o schválení výše tvorby 
rezerv a o čerpání rezerv. Ustanovení jsou však 
nepřehledná a neobsahují komplexní úpravu řízení, 
tj. zejména kdo žádost podává, v jakých lhůtách, co je 
nutné v žádosti uvést, lhůtu, ve které úřad o žádosti 
rozhodne, a obsah rozhodnutí o žádosti. V odstavci 
2 písm. a) se nadto hovoří o „žádosti o schválení výše 
tvorby rezerv“ a v odstavci 3 písm. a) o „návrhu 
na vytváření rezerv“, i když se zřejmě jedná o totéž. 
Doporučujeme proto tato ustanovení přepracovat např. po 
vzoru územního řízení upraveného v § 84 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Akceptováno/vysvětleno. 
V textu návrhu novely zákona byly terminologicky 
nekonzistentní formulace („tvorba rezerv“, „vytváření rezerv“, 
„výše tvorby rezerv“) nahrazeny jednotnou formulací „tvorba 
rezerv“. Akceptováno. 
Komplexní úprava řízení není nezbytná. V řízení se postupuje 
podle správního řádu. Návrh zákona obsahuje pouze speciální 
úpravu účastenství, pokud je třeba na základě periodického 
posouzení nezbytné změnit pouze tvorbu rezerv. Vysvětleno. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 2, 3]:  Vysvětleno. 
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V odstavci 2 písm. a) je uvedena povinnost doložit 
odborné posouzení výše tvorby rezerv, není však zřejmé, 
kdo toto posouzení vydává. V odstavci. 3 se hovoří 
o znaleckém posudku, v navrhovaném § 37a odst. 10 jsou 
uvedeny odborná posouzení a znalecké posudky jako dva 
odlišné instituty. Doporučujeme, proto tyto termíny blíže 
vymezit a ustanovení upravit. 

Na základě připomínek bylo vypuštěno slovo „odborné“. 
Posouzení je povinna zajistit organizace, přičemž jej zpracovává 
(vydává) osoba, která je způsobilá zpracovat příslušnou část 
plánu otvírky, přípravy a dobývání, tedy plán sanací a 
rekultivací. Vzhledem ke komplexnosti a rozmanitosti 
sanačních a rekultivačních prací nelze v zákoně určit konkrétní 
odbornost. 
Posouzení může organizace zajistit vlastními zaměstnanci 
a slouží zejména jako podklad pro korekci nastavení tvorby 
rezerv vzhledem k proměnlivosti nákladů na provedení sanací 
a rekultivací, popřípadě vypořádání důlních škod v průběhu 
času. 
Znalecký posudek zpracovává znalec s příslušnou odborností 
podle zákona o znalcích a tlumočnících. Potřeba znaleckého 
posudku nastane zejména v případech, kdy organizace nebo 
obvodní báňský úřad sezná, že posouzení je s ohledem na 
komplexnost plánovaných prací nedostatečné. Dále si obvodní 
báňský úřad může v rámci správního řízení vyžádat revizní 
znalecký posudek v případě, že má pochybnosti o závěrech 
posouzení nebo znaleckého posudku předloženého organizací. 
 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 3]:  
V odstavci 3 písm. b) se hovoří o „dotčené obci“, aniž by 
bylo zřejmé, čím je obec dotčená, respektive o kterou 
obec má jít, zákon tento pojem nikde nevymezuje. Zřejmě 
jde o obec, kde se nachází pozemky dotčené těžbou. 
Doporučujeme proto takto upravit. 

Vysvětleno. 
Dotčená obec vychází z úpravy účastenství v řízení o povolení 
hornické činnosti (viz § 18 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.). 
Dotčenou obcí je ta, v jejímž územním obvodu má být hornická 
činnost vykonávána, a dále obec, jejíž práva a právem chráněné 
zájmy mohou být hornickou činností dotčeny. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 3]:  
Pokud jde o instituty schválení a kontroly obvodním 
báňským úřadem v souvislosti s tvorbou a čerpáním 

Vysvětleno. 
Kontrola tvorby rezerv bude probíhat v rámci vrchního dozoru 
upraveného v zákoně č. 61/1988 Sb. tak, jako doposud.  
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rezerv doporučujeme v důvodové zprávě vysvětlit, 
v jakých intervalech bude kontrola tvorby rezerv 
prováděna a jakým způsobem. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 4]:  
V odstavci 4 doporučujeme hovořit v souladu s § 2662 
občanského zákoníku o „smlouvě o účtu“ (nikoliv 
o „smlouvě o zřízení a vedení účtu“). 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 5]:  
V odstavci 5 doporučujeme text upravit tak, aby byl 
souhlasem obvodního báňského úřadu podmíněn nejenom 
převod, ale např. i výběr peněžních prostředků z tohoto 
účtu (např. takto: „Nakládat s peněžními prostředky na 
zvláštním vázaném účtu lze pouze se souhlasem 
obvodního báňského úřadu.“). 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 7]:  
V souvislosti s úpravou obsaženou v odstavci 7 je však 
třeba doplnit, kdo toto odborné posouzení vydává. Dále 
není přesně stanoveno, od kdy začíná lhůta pro zajištění 
odborného posouzení běžet, zda od vydání předchozího 
odborného posouzení (jak by vyplývalo z gramatického 
výkladu), nebo od vydání rozhodnutí o schválení výše 
tvorby rezerv (jak by bylo zřejmě logičtější). Věta druhá 
pak normuje účastníka řízení v případě, že na základě 
odborného posouzení je nutno provést jen změnu výše 
tvorby rezerv. Především není vůbec zřejmé, o jaké řízení 
se jedná; zřejmě o další řízení o schválení výše tvorby 
rezerv, které je uvedeno v odstavci 2 písm. a). Dále z věty 
první ani druhé nevyplývá, jaké další změny by bylo 
možno považovat za nutné na základě odborného 
posouzení. Rovněž se nestanoví, kdo by byl účastníkem 

Vysvětleno. 
Na základě připomínek bylo vypuštěno slovo „odborné“. 
Posouzení je povinna zajistit organizace, přičemž jej zpracovává 
(vydává) osoba, která je způsobilá zpracovat příslušnou část 
plánu otvírky, přípravy a dobývání, tedy plán sanací a 
rekultivací. Vzhledem ke komplexnosti a rozmanitosti 
sanačních a rekultivačních prací nelze v zákoně určit konkrétní 
odbornost. 
Lhůta pro vydání posouzení začíná běžet od předchozího 
posouzení. Pro účely vyjasnění lhůty v případě prvního 
posouzení po nabytí účinnosti předkládaného zákona bylo 
doplněno přechodné ustanovení, které zní: 
„Organizace zajistí první posouzení podle § 37a odst. 8 zákona 
č. 44/1988 Sb., ve znění tohoto zákona, do 4 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.“. 
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řízení, pokud by nutnost dalších změn vyvstala. 
Doporučujeme proto ustanovení v těchto směrech doplnit. K připomínce týkající se účastenství a řízení dodáváme, že se 

jedná o řízení o schválení tvorby rezerv. V případě, že v rámci 
posouzení vyplyne i požadavek na změnu plánu sanace 
a rekultivace v jeho technické části, potom se uplatní úprava 
řízení podle § 10 zákona č. 61/1988 Sb. 
 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8, 9]:  
K odstavcům 8 a 9 pak konstatujeme, že svým obsahem 
se jedná o přechodná ustanovení, a proto doporučujeme 
jejich zařazení do čl. II formou samostatných bodů. 

Vysvětleno. 
Přestože akceptujeme, že časově omezená účinnost ustanovení 
odstavce 8 (nově odstavce 9) není v textu zákona zcela 
standardní, jsme toho názoru, že svým charakterem se 
o přechodné ustanovení nejedná, neboť neupravuje 
intertemporální vztah nového ustanovení k dřívějšímu. Náš 
názor se mj. opírá i o znění věty druhé § 10a odst. 2 písm. b) 
zákona č. 593/1992 Sb., která předpokládá vtělení povinnosti 
převodu dříve vytvořených účetně vedených rezerv na zvláštní 
vázaný účet do zvláštního zákona.  
Uvedení povinnosti převést prostředky rezerv na zvláštní 
vázaný účet k určitému datu do textu zákona má význam i pro 
vynutitelnost této povinnosti prostřednictvím sankcí. 
V případě odstavce 9 (nově odstavce 10) se nepochybně nejedná 
o ustanovení přechodného charakteru.     

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8]:  
Úprava v odstavci 8 pak má zřejmě vyjádřit to, že do dne 
30. června 2023 musí organizace na zvláštní vázaný účet 
převést prostředky i za roky předcházející účinnosti 
tohoto zákona, kdy měla povinnost rezervy tvořit pouze 
účetně, a nikoli ukládat peněžní prostředky na zvláštní 
účet; toto však podle našeho názoru z navrhovaného znění 
nevyplývá. 

Vysvětleno. 
Podle našeho názoru je ustanovení jednoznačné, neboť je jím 
uloženo, že veškeré prostředky rezerv, které organizace 
vytvořila ke dni 31. prosince 2024 (původně 2023), a to i ty 
vytvořené účetně, tedy ty, které nebyly a do konce roku 2024 
nebudou použity na sanace a rekultivace nebo na důlní škody, 
musejí být do 30. 6. 2025 uloženy na zvláštní vázaný účet. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 9]:  Vysvětleno. 
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Odstavec 9 ve větě první stanoví organizaci povinnost 
převést při převodu dobývacího prostoru zároveň 
i rezervy vytvořené na zvláštním vázaném účtu, není však 
stanovena sankce při nesplnění této povinnosti. Věta 
druhá sice stanoví povinnost nového držitele dobývacího 
prostoru mít ke dni převodu na zvláštním vázaném účtu 
rezervy vztahující se k převáděnému dobývacímu 
prostoru ve výši, kterou byla povinna vytvořit převádějící 
organizace, a nesplnění této povinnosti je přestupkem 
podle navrhovaného § 40a odst. 5 postihovaným tam 
uvedenou sankcí, z toho tedy vyplývá, že tento nový 
držitel při nepřevedení rezerv musí tyto rezervy sám 
dotvořit, pro převádějící organizaci však v případě 
nepřevedení rezerv žádná sankce neplyne. Doporučujeme 
stanovit postup pro případ, že při převodu dobývacího 
prostoru k převodu rezervy nedojde (ke zvážení se dává 
obdoba ustanovení § 50 odst. 4 věty druhé zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je 
smlouva o převodu užívacího práva ke skládce 
bez dohody o převodu finanční rezervy neplatná). 

Návrh záměrně stanovuje odpovědnost nabyvatele dobývacího 
prostoru za odpovídající výši rezerv, přičemž podmínky 
převodu rezerv jsou předmětem obchodní dohody 
podnikatelských subjektů (např. k převodu dobývacího prostoru 
dojde ke dni převedení rezerv). Na nabyvatele s dobývacím 
prostorem přechází i povinnosti k němu se vážící, a to včetně 
provedení sanace a rekultivace, vypořádání důlních škod a 
tvorby příslušných rezerv.  
Navržené doplnění skutečnosti, že převedení rezerv podmiňuje 
platnost smlouvy o převodu dobývacího prostoru, by 
vyžadovalo zásah do současné úpravy převodu dobývacího 
prostoru. Nad to by taková úprava zřejmě znemožnila převod 
dobývacích prostorů, jejichž držitel není z objektivních 
ekonomických důvodů schopen tvořit řádně rezervy, což není 
v zájmu státu. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a]:  
Doporučujeme dále zvážit doplnění o úpravu řešící, jak se 
bude nakládat s rezervami v případě, že organizace 
zanikne bez právního nástupce, a s nevyčerpanými 
rezervami (i zde se ke zvážení dává obdoba ustanovení 
§ 51 odst. 2 a 3 zákona o odpadech). 

Vysvětleno. 
V takovém případě se postupuje podle insolvenčního zákona 
a v případě likvidace podle občanského zákoníku. 

K čl. I bodu 12 [§ 40a]:  
Doporučujeme ustanovení obsažené v odstavci 3 zařadit 
jako odstavec 5 a odstavce 4 a 5 označit jako 3 a 4, aby 
byly přestupky seřazeny ve stejném pořadí jako 
ustanovení, k jejichž porušení se vztahují. Současně 

Akceptováno. 
V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva vnitra byl text 
novelizačního bodu přepracován, přičemž byla zohledněna i tato 
připomínka. 
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doporučujeme rozdělit odstavce 5 na odstavce 5 a 6 podle 
vět. V návaznosti na tyto úpravy by bylo nutné upravit 
bod 13 (§ 40a odst. 6 písm. b), c) a d)). 

K čl. I bodu 12 [§ 40a]: 
Současně k problematice přestupků uvádíme, že není 
jasné, jak se bude postupovat, jestliže organizace nezajistí 
nápravu ani po udělení pokuty podle § 40a. Pokud by měla 
být pokuta ukládána opakovaně, máme za to, že by to 
musel zákon vyjádřit. 

Vysvětleno. 
Přestupky, u nichž existuje možnost, že organizace nezjedná 
nápravu ani po udělení pokuty, mají charakter trvajícího 
přestupku ve smyslu § 8 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich. Trvající přestupek se sice z hlediska 
procesního i hmotněprávního považuje za jeden skutek (srov. § 
77 a § 78 odst. 3). Pokud však obviněný pokračuje v protiprávní 
činnosti i po zahájení řízení, jedná se o nový skutek.  

K čl. II [Přechodná ustanovení]:  
V souvislosti s bodem 1 doporučujeme zvážit, zda by 
vedle zde ukládané povinnosti neměl být také stanoven 
termín, do kdy bude mít organizace povinnost převést 
příslušné peněžní prostředky na zvláštní vázaný účet. 
V bodě 2 je třeba vypustit slovo „finančních“. 

Akceptováno/vysvětleno. 
Předmětnou povinnost stanovuje navrhovaný § 37a odst. 8 
(nově odstavec 9). Vysvětleno. 
Slovo „finančních“ bylo v souladu s připomínkou vypuštěno. 
Akceptováno. 

K čl. IV [Přechodné ustanovení]:  
Doporučujeme toto ustanovení nazvat „Přechodná 
ustanovení“ a rozdělit je do dvou bodů takto: 
„1. Český báňský úřad zapíše údaje o dobývacích 
prostorech do základního registru územní identifikace 
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.  
2. Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci 
s Českým báňským úřadem zajistí do 11 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona provedení kontrol 
a odstranění nesouladů mezi údaji o dobývacích 
prostorech zapsanými do základního registru územní 
identifikace a údaji vedenými v katastru nemovitostí. 

Vysvětleno. 
S ohledem na doplnění přechodného ustanovení týkajícího se 
nově zapracovaného zavedení chráněných ložiskových území do 
registru územní identifikace, adres a nemovitostí považujeme 
členění na přechodná ustanovení po rezortech za vhodnější. 
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Po provedení kontrol a odstranění nesouladů, nejpozději 
do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce 
zákonů vyhlásí den, kdy se údaje o dobývacích prostorech 
stávají referenčními údaji.“. 

K čl. V [Účinnost]:  
Doporučujeme zvážit nastavení delší legisvakanční lhůty 
s ohledem na zrušení dosavadního § 33k odst. 3 
a na možná související očekávání adresátů. 

Vysvětleno.  
Novelou horního zákona nedochází ke změně nařízení vlády 
upravujícím výši sazby úhrad. 

Z legislativního hlediska je třeba slovo Čl.“ nahradit 
(ve všech třech případech) slovem „čl.“. 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 

K bodu 11 důvodové zprávy [§ 37a odst. 6]:  
Ve větě první se uvádí, že z rezerv uložených ve státních 
dluhopisech vzniká výnos v úrocích připsaný na zvláštní 
vázaný účet, a to po odečtení daně. Upozorňujeme, že 
výnosy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků 
zvláštního vázaného účtu jsou od daně osvobozeny podle 
§ 19 odst. 1 písm. zl) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doporučujeme 
proto slova „(po odečtení daně)“ zrušit. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva upravena dle připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

bez připomínek  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K čl. I bodu 1 [§ 14d odst. 1]: 
V navrhovaném znění § 14d odst. 1 požadujeme slovo 
„závazná“ nahradit slovem „podkladem“. 
Odůvodnění:  
Stavební zákon v § 18 odst. 1 až 3 stanoví cíle územního 
plánování, totiž vytváření územních podmínek pro 
výstavbu a udržitelný rozvoj území a podmínek pro 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 
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dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
i soukromých zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem 
stavební zákon zmocňuje orgány územního plánování 
k tomu, aby koordinovaly veřejné i soukromé zájmy 
a záměry na rozvoji území. Aby tato koordinační úloha 
mohla být nástroji územního plánování účinně zajištěna, 
je nezbytné, aby jednotlivé oborové dokumentace, 
politiky, strategie atd., které jsou vstupními dokumenty 
pro územní plánování, nebyly konstituovány vůči 
územnímu plánování jako „závazné“. Tím se nesleduje 
snížení významu jednotlivých oborových dokumentací, 
koncepcí, politik a strategických materiálů, ale zachování 
prostoru pro řešení případných střetů různých veřejných 
zájmů na realizaci záměrů a opatření vstupujících 
do oblasti územního plánování zpravidla z různých úseků 
veřejné správy. Z těchto důvodů bylo až dosud vždy ve 
zvláštních předpisech v ustanoveních upravujících 
oborové dokumentace, politiky, strategie atd. voleno 
vyjádření neznemožňující koordinační úlohu územního 
plánování (jsou používány například výrazy „je 
podkladem“, „je neopominutelným podkladem“). 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem trváme 
na nahrazení slova „závazná“ slovem „podkladem“.  
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
obrany 

bez připomínek  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K čl. I bodu 1 [§ 14d]:  
a) Doporučujeme stanovit konkrétní období, na které je 
Surovinová politika přijímána. Obecné konstatování, že je 
to období obvyklé, neobstojí. 

Akceptováno. 
Stanoven nejzazší limit 25 let, text § 14d Surovinová politika, 
odst. 1 zní: 
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
(dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného 
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b) Doporučujeme zvážit vypuštění poznámky pod čarou 
č. 29. Uvedená poznámka je spíše deklaratorní a hodí se 
více do důvodové zprávy. 
c) Doporučujeme konkrétně upravit obsah a způsob 
zpracování Surovinové politiky. Například stanovit, že 
obsah a strukturu podkladů pro její zpracování 
a vyhodnocení stanoví vláda nařízením. 

bohatství a ostatních nerostných zdrojů, je podkladem pro 
politiku územního rozvoje a je přijímána nejvýše na období 25 
let.“ 
Do důvodové zprávy byla doplněna následující věta: 
„Navrhovaná změna zákona stanovuje nejméně pětiletý interval 
pro vyhodnocení naplňování surovinové politiky a povinnost o 
vyhodnocení informovat vládu. Tento požadavek je v případě 
surovinové politiky jako vládního dokumentu konkretizován 
v usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 77 k 
Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů, v bodu II.2.b), který ukládá ministru 
průmyslu a obchodu předkládat vládě zprávy o průběhu 
realizace surovinové politiky v tříletých intervalech od jejího 
schválení vládou.“ 
Poznámka k bodu c)  
Připomínka je koncepčního rázu, řešení ponecháno 
na rozhodnutí vlády. 

K čl. I bodu 3 [§ 29 odst. 1]:  
V odstavci 1 vypustit dvojtečku v úvodní větě. 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]:  
Je třeba odsadit označení poznámky pod čarou. 

Vysvětleno. 
V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva financí byl 
text novelizačního bodu upraven, přičemž byl nenormativní 
odkaz nahrazen odkazem normativním a došlo k upuštění 
od záměru vložit poznámku pod čarou. 

K čl. I bodu 6 [§ 31 odst. 5]:  
Doporučujeme, s ohledem na historickou kontinuitu, 
nahradit spojení „podle zvláštních zákonů“ spojením 
„podle zvláštních právních předpisů“. Dále doporučujeme 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 
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poznámku pod čarou č. 14a zrušit úplně a zavést novou s 
navazujícím číslováním, tedy č. 32. 

K čl. I bodu 10 [§ 33k]:  
Doporučujeme, vzhledem k navrhovaným úpravám, 
upravit pouze odstavce 3 až 4, nikoliv celý paragraf. 

Vysvětleno. 
S ohledem na provázanost odstavců byla za účelem větší 
přehlednosti návrhu zvolena varianta novelizace celého §. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 4]:  
K odstavci 4 – obdobná připomínka ohledně poznámek 
jako u novelizačního bodu 6. 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 

K čl. I bodu 12 [§ 40a]:  
Doporučujeme nové odstavce 3 až 5 sloučit do jednoho 
odstavce a skutkové podstaty přestupků uvést 
v písmenech, jako je tomu u fyzických osob v odstavci 1. 
V návaznosti upravit novelizační bod 13. 

Akceptováno. 
V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva vnitra byl text 
novelizačního bodu přepracován, přičemž byla zohledněna i tato 
připomínka. 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 1 [§ 14d odst. 1]: 
Pro nadbytečnost doporučujeme vypustit poznámku pod 
čarou č. 29, která obsahuje odkaz na Ústavu. Dále 
doporučujeme vypustit slovo „přičemž“. 

Akceptováno. 
Text navrhovaného § 14d Surovinová politika, odst. 1 zní: 
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
(dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného 
bohatství a ostatních nerostných zdrojů, je podkladem pro 
politiku územního rozvoje a je přijímána nejvýše na období 25 
let.“. 

K čl. I bodu 3 [§ 29 odst. 4] a Čl. IV: 
Mají-li být údaje uvedené v odst. 4 referenčními údaji 
podle § 2 písm. b) zákona č.  111/2009 Sb., o základních 
registrech, je třeba, aby tak byly označeny. Co se rozumí 
referenčními údaji v RÚIAN, je taxativně vymezeno 

Vysvětleno.  
Co se rozumí referenčními údaji je a zůstane taxativně 
vymezeno pouze v § 38 zákona o základních registrech. 
Z tohoto pohledu je jednoznačně dané, že v případě dobývacích 
prostorů budou referenčními: 
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v § 38 zákona o základních registrech. Tento výčet se dle 
našeho názoru zcela neshoduje s výčtem navrhovaným 
v § 29 odst. 4 (písm. b) a d). K označení dalšího okruhu 
referenčních údajů nadto nemůže dojít formou pozdějšího 
sdělení ve Sbírce zákonů. Vhodnějším řešením dosažení 
vytyčeného cíle se jeví rozšíření výše uvedeného výčtu 
v zákoně o základních registrech.   
Tato připomínka je zásadní 

1) identifikační údaje viz § 38 odst. 1 písm. a) zákona 
o základních registrech, novela horního zákona pouze 
rozšiřuje v případě dobývacích prostorů identifikační 
údaje o číslo dobývacího prostoru, referenčními tak bude 
kód, název i číslo dobývacího prostoru, pod kterým je 
veden v souhrnné evidenci dobývacích prostorů; 

2) lokalizační údaje viz § 38 odst. 2 zákona o základních 
registrech, novela horního zákona v tomto případě 
naopak zužuje výčet lokalizačních údajů pouze 
na hranice dobývacího prostoru, tzn., referenční 
v případě lokalizačních údajů budou pouze hranice 
v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální 
mapa vedena v digitální formě; 

3) údaje o vazbách na ostatní územní prvky. 
Z § 38 zákona o základních registrech vyplývá, že další údaje 
uvedené v § 29 odst. 4 písm. d) horního zákona, referenčními 
nebudou. Jedná se pouze o další údaje vedené o územním prvku 
ve smyslu dalších údajů vedených např. o stavebním objektu 
(viz § 34 odst. 2 zákona o základních registrech). 

K čl. I bodu 3 [§ 29 odst. 5]: 
Doporučujeme zvážit přesunutí úpravy obsažené v odst. 5 
do zákona č.  111/2009 Sb., o základních registrech (srov. 
§ 62 odst. 2 zákona o základních registrech). 

Vysvětleno.  
Zákon o základních registrech je obecným právním předpisem 
a ustanovení § 29 odst. 5 horního zákona týkající se pouze 
jednoho konkrétního územního účelového prvku do něj 
nenáleží.  
Podle § 62 odst. 2 zákona o základních registrech registr územní 
identifikace sice zprostředkovává z katastru nemovitostí údaje 
o vlastníkovi pozemku nebo v katastru evidovaného stavebního 
objektu, ale důležitým faktem v tomto případě je skutečnost, že 
to, že pozemek a stavební objekt jsou vedeny v registru jako 
základní územní prvky, o nich stanoví právě zákon o základních 
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registrech, nikoli jiný právní předpis, jako v případě dobývacích 
prostor. 
Je vhodnější, aby úprava vedení konkrétních územních 
účelových prvků byla vždy součástí zvláštního právního 
předpisu, který zakládá příslušné speciální vztahy k území. 
Ostatně zákon o základních registrech toto řešení v § 31 odst. 2 
předpokládá. 

K čl. I bodu 3 [§ 29 odst. 7]: 
Slova „ , že je potřebují k plnění svých povinností nebo 
k uplatnění a ochraně svých práv“ doporučujeme nahradit 
slovy „právní zájem“. 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven ve smyslu připomínky. Odstavec 7 
(nově odstavec 9) v předmětné části zní:  
„[…] poskytnou z této evidence potřebné informace nebo výpisy 
fyzickým a právnickým osobám, které na tom prokáží svůj právní 
zájem.“ 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 4]: 
Doporučujeme slova „nesmějí být zahrnuty do“ nahradit 
slovy „nejsou součástí“. Do majetkové podstaty se 
položky nezahrnují, zákon pouze stanoví, co ji tvoří.  

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 
 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 7]: 
Z ustanovení není zřejmé, kdo má být osobou, která 
provede odborné posouzení. Z důvodové zprávy pak 
plyne, že se jedná o „povinnost organizace pravidelně 
posuzovat…“. Taktéž z navrženého znění není zcela jasné, 
jaká jsou kritéria odborného posouzení skutečnosti „zda 
výše rezerv odpovídá potřebám“.  
Doporučujeme povinnost formulovat adresně (provádí 
posouzení organizace sama nebo externě – např. 
znalcem?) a zároveň konkrétněji vymezit, co je 
předmětem posouzení. Např. obdobně jako v bodě 12 
(§ 40 odst. 3), kde je předmět posouzení formulován 
přesněji.  

Vysvětleno. 
Na základě připomínek bylo vypuštěno slovo „odborné“. 
Posouzení je povinna zajistit organizace, přičemž jej zpracovává 
(provede) osoba, která je způsobilá zpracovat příslušnou část 
plánu otvírky, přípravy a dobývání, tedy plán sanací a 
rekultivací. Vzhledem ke komplexnosti a rozmanitosti 
sanačních a rekultivačních prací nelze v zákoně určit konkrétní 
odbornost. 
Posouzení může organizace zajistit vlastními zaměstnanci 
a slouží zejména jako podklad pro korekci nastavení tvorby 
rezerv vzhledem k proměnlivosti nákladů na provedení sanací 
a rekultivací, popřípadě vypořádání důlních škod v průběhu 
času. 
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K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8]: 
Obsah odstavce 8 žádáme pro jeho povahu přesunout 
do přechodných ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Přestože akceptujeme, že časově omezená účinnost ustanovení 
odstavce 8 (nově odstavce 9) není v textu zákona zcela 
standardní, jsme toho názoru, že svým charakterem se 
o přechodné ustanovení nejedná, neboť neupravuje 
intertemporální vztah nového ustanovení k dřívějšímu. Náš 
názor se mj. opírá i o znění věty druhé § 10a odst. 2 písm. b), 
která předpokládá vtělení povinnosti převodu dříve vytvořených 
účetně vedených rezerv na zvláštní vázaný účet do zvláštního 
zákona.  
Uvedení povinnosti převést prostředky rezerv na zvláštní vázaný 
účet k určitému datu do textu zákona má význam i pro 
vynutitelnost této povinnosti prostřednictvím sankcí. 
S ohledem na skutečnost, že charakter ustanovení bude ještě 
posuzován v rámci projednávání návrhu v Legislativní radě 
vlády a jejích pracovních komisích, netrvá Ministerstvo 
spravedlnosti na zásadním charakteru připomínky.  

K čl. I bodu 12 [§ 40a odst. 5]: 
Ustanovení doporučujeme rozčlenit do dvou 
samostatných odstavců, případně zvážit strukturu členění 
přestupků organizace např. následovně: 
„(3) Organizace se dopustí přestupku tím, že  
a) … 
b) …“ 

Akceptováno. 
V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva vnitra byl text 
novelizačního bodu přepracován, přičemž byla zohledněna i tato 
připomínka. 

K čl. II bodu 1 [Přechodné ustanovení]: 
Za slova „nabytí účinnosti“ doporučujeme doplnit slovo 
„tohoto“. (2x) 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle připomínky. 

K čl. IV [Přechodné ustanovení]: Akceptováno.  
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Konstrukci přechodného ustanovení považujeme za zcela 
nevhodnou. Jsou-li údaje zákonem označeny jako 
referenční a jsou v RÚIAN zapsány, musí být 
za referenční považovány. Navrhovaný proces 
postupného zadávání a kontroly údajů o dobývacích 
prostorech a způsob určení momentu, kdy se stávají 
referenčními údaji, proto nepovažujeme za správné. 
Viz také bod 3. Navrhujeme tento postup přehodnotit 
(Např. stanovit den, kdy dojde k zápisu údajů, které již 
budou ověřeny.)  
Tato připomínka je zásadní 

Přechodné ustanovení bylo přeformulováno. Text přechodného 
ustanovení nyní zní:  
„Český báňský úřad zapíše údaje o dobývacích prostorech 
do informačního systému územní identifikace nejpozději 
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení. 
Do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení zajistí 
Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Českým 
báňským úřadem provedení kontrol a odstranění nesouladů 
mezi údaji o dobývacích prostorech zapsanými do informačního 
systému územní identifikace a údaji vedenými v katastru 
nemovitostí. Po provedení kontrol a odstranění nesouladů, 
nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
ustanovení, Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve 
Sbírce zákonů vyhlásí den, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení 
dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí. Ustanovení   29 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 
44/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se použijí ode dne, kdy dojde k zápisu údaje o vymezení 
dobývacích prostor do základního registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí.“. 

K bodu 5 důvodové zprávy: 
Není zhodnocena slučitelnost navrhované právní úpravy 
s předpisy EU. Doporučujeme zhodnocení doplnit. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva doplněna dle připomínky. 

K bodu 7 důvodové zprávy: 
Doporučujeme konkrétněji rozvést dopady 
na provozovatele hlubinných dolů. 

Akceptováno.  
Důvodová zpráva bude doplněna takto: 
„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, což se 
projeví především u organizace OKD, a.s., a to jen u těch jejích 
částí, které nejsou již v likvidaci nebo kde dobývání výhradního 
ložiska není ukončeno. 
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Podle současných znalostí se vzhledem k datu nabytí účinnosti 
této novely horního zákona nová povinnost tvorby rezerv 
na technickou likvidaci nebude vztahovat na Důl Paskov ani 
na Důl Darkov organizace OKD, a.s.; u Dolu Lazy téže 
organizace bude tato nová povinnost trvat cca jen 6 měsíců, 
protože i tento důl přejde do likvidace. 
„Dotvoření“ rezerv na technickou likvidaci se tedy bude 
v podstatě vztahovat jen na Doly ČSA, ČSM a tzv. ostatní 
provozy organizace OKD, a.s. Celkově se předpokládá dotvořit 
rezervu ve výši celkem 840 mil. Kč.  
Jinou organizací provozující hlubinný důl je organizace RAKO-
LUPKY spol. s r. o., u které se však předpokládá zahájení 
likvidačních prací v roce 2019, takže ani na tento důl se 
povinnost tvorby rezerv na technickou likvidaci nebude 
vztahovat. 
Je však potřeba zdůraznit, že povinnost provést technickou 
likvidaci není pro organizace novou povinností (viz § 31 odst. 5 
horního zákona); novou je jen tvorby rezerv na technickou 
likvidaci, která má zabránit, aby povinnost nést náklady 
likvidace přešla na stát.“. 

Ministerstvo 
školství mládeže a 
tělovýchovy 

bez připomínek  

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 1 [§ 14d]:  
Formulace v odstavci 1, podle níž je surovinoví politika 
přijímána na období obvyklé pro státní koncepce 
a politiky je zcela neurčitá a nevhodná. U státních 
koncepcí a politik, které jsou upravovány v příslušných 
zákonech, je obvyklé stanovení doby jejich platnosti či 
intervalů případných aktualizací.  

Akceptováno. 
Text navrhovaného § 14d Surovinová politika, odst. 1 zní: 
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
(dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného 
bohatství a ostatních nerostných zdrojů, je podkladem pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBCZAXTWR)



Stránka 26 (celkem 103) 

Taktéž je třeba ve vztahu k odstavci 4 vyjasnit, zda se mají 
provádět aktualizace surovinové politiky pomocí 
„novelizace“ stávající anebo její náhradou politikou 
novou, jak by vyplývalo z odstavce 1.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

politiku územního rozvoje a je přijímána nejvýše na období 25 
let.“ 
Případná aktualizace by se týkala pětiletého vyhodnocování. 
Zpracování novelizované nebo nové surovinové politiky nastává 
až s doběhem lhůty platnosti stávající surovinové politiky. 
Totiž v době za těch nejvýše 25 let může být stávající politika 
novelizovaná, nebo v závislosti na změněných potřebách 
společnosti může být vypracována nová surovinová politika. 
 

K čl. I bodu 12 [§ 40a]:  
Ustanovení upravující skutkové podstaty přestupků 
požadujeme revidovat s ohledem na principy právní 
úpravy správního trestání: 

1. Pokud by subjektem (pachatelem) přestupku podle 
nových odstavců 3 až 5 měla být jakákoli 
organizace, je třeba ustanovení strukturovat 
podobně jako odstavec 1, tedy v návětí uvést tento 
subjekt a následně v jednotlivých pododstavcích 
konkrétní skutkové podstaty, což se týká i druhé 
věty odstavce 5, která obsahuje samostatnou 
skutkovou podstatu. Pododstavce by pak měly být 
seřazeny podle pořadí ustanovení, na něž je v nich 
odkazováno.  

2. Zároveň doporučujeme vyjasnit vztah 
ke stávajícímu odstavci 2, v němž se hovoří 
o organizaci uvedené v § 29a odst. 3 (organizace, 
které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska 
nevyhrazených nerostů). Pokud by se v tomto 
případě mělo jednat o zvláštní subjekt přestupku, 
bylo by z hlediska legislativní techniky vhodnější, 
aby tato skutková podstata byla zařazena až za 

Akceptováno/vysvětleno. 
Text návrhu zákona upraven a ustanovení strukturováno dle 
bodů 1 až 4 připomínky. Akceptováno. 
K bodu 5 připomínky. § 40a odst. 1 dostatečně jednoznačně 
definuje skutkové podstaty přestupků fyzických osob. Horní 
zákon neobsahuje ustanovení, které by explicitně sankcionovaná 
jednání zakazovala, popř. podrobněji rozváděla. Vysvětleno.  
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ustanovení upravující přestupky subjektu 
obecného (jakékoli organizace). 

3. V odstavci 3 by mělo být zohledněno, že dle § 37a 
odst. 1 písm. b) je rezerva vytvářena 
na vypořádání důlních škod a dle § 37a odst. 7 
první věty by měla výše rezerv odpovídat 
potřebám (s ohledem na § 37a odst. 1 zřejmě 
potřebám na vypořádání důlních škod nebo sanaci 
a rekultivaci). 

4. V odstavci 4 vyvolává otázky použití 
nedokonavého vidu ve výrazu „neplní povinnosti 
stanovení v § 31 odst. 5“. Bylo by vhodnější text 
skutkové podstaty provázat s § 31 odst. 5, 
a hovořit tak o nezajištění sanace či rekultivace.    

5. Jestliže je v nově navrhovaných skutkových 
podstatách využíváno odkazů na konkrétní 
ustanovení zákona upravující sankcionované 
povinnosti, bylo by vhodné obdobným způsobem 
upravit i stávající odstavec 1.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

K čl. I bodu 13 [§ 40a odst. 6 písm. d)]:  
1. Z ustanovení není zřejmé, jaká by měla být 

podstata správního trestu „zákazu dobývání“. 
Připomínáme, že zákon o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich zná v tomto ohledu 
pouze správní trest zákazu činnosti. Zavádění 
speciálního správního trestu pro účely horního 
zákona, který by byl určitým druhem zákazu 
činnosti, nepovažujeme za žádoucí. Pokud by se 
snad již mělo jednat o zvláštní správní trest, 
postrádáme v návrhu jeho konkretizaci potřebnou 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven dle bodu 1 připomínky.  
Na základě bodu 2 připomínky byla důvodová zpráva doplněna 
o následující text: 
„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 šesti let (§ 37a odst. 9), je natolik závažným 
proviněním, že se jako sankce stanovuje zákaz činnosti 
spočívající v zákazu dobývání. Je to proto, že jeho pokračováním 
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z hlediska zásady nulla poena sine lege. 
Preferujeme však, aby byla využita obecná právní 
úprava správního trestu zákazu činnosti, přičemž 
to, že se v konkrétním případě bude jednat o zákaz 
dobývání, vyplývá ze závěrečné pasáže § 47 odst. 
1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, podle níž lze zakázat činnosti, „došlo-li k 
přestupku při výkonu této činnosti nebo v přímé 
souvislosti s ní“. 

2. Ačkoli zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich umožňuje uložit správní trest zákazu 
činnosti samostatně, považujeme takové řešení za 
poněkud nezvyklé. Je proto třeba důvody 
takového kroku náležitě vysvětlit, a to 
i v důvodové zprávě. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

by v případě nedostatečných rezerv mohlo dojít ke vzniku zásahů 
a škod, jejichž odstranění, v případě že organizace nebude tvořit 
rezervy v požadované výši, již nebude v jejich možnostech. 
Naopak nelze organizaci zakázat provádět jiné práce v dole či 
lomu, jako je například čerpání důlních vod, provozování 
větrání dolu či zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu v důlním díle nebo na území, kde je 
prováděna hornická činnost, neboť škody na zdraví lidí či na 
majetku by mohly v takovém případě mnohonásobně, mnohdy i 
nevratně, převyšovat ty, které by byly způsobeny zákazem 
veškeré činnosti. Samozřejmě je i nadále povinností organizace 
zajišťovat práce na odstraňování důlních škod či na jejich 
předcházení a práce spočívající v sanaci a rekultivaci 
příslušného území dotčeného těžbou. Pokuta uložená za tento 
přestupek není žádoucí, neboť je nezbytné primárně přimět 
organizaci uložit co nejdříve chybějící peněžní prostředky rezerv 
na zvláštní vázaný účet, přičemž zákaz činnosti spočívající 
v zákazu dobývání je odpovídajícím postihem. Peněžní postih by 
mohl způsobit, že organizace v podstatě nebude schopna splatit 
ani sankci a ani „dotvořit“ rezervu do požadované výše.“ 

K čl. II bodu 2 [Přechodné ustanovení]: 
K tomuto přechodnému ustanovení není v důvodové 
zprávě uveden žádný komentář, není proto zřejmé, co 
předkladatele vede ke speciální úpravě účastenství 
v předmětném řízení, a to pouze v tomto konkrétním 
případě a nikoli obecně.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva doplněna dle připomínky o následující text: 
„Je zde určena povinnost organizacím předložit obvodním 
báňským úřadům vyčíslení nákladů na technickou likvidaci dolu 
nebo lomu ve smyslu nové povinnosti uvedené v § 31 odst. 5 ve 
stanovené lhůtě. Pokud na základě tohoto vyčíslení nákladů 
bude nutné provést jen změnu výše tvorby rezerv na sanace a 
rekultivace, požádá organizace obvodní báňský úřad o její 
schválení, přičemž jediným účastníkem správního řízení je 
žadatel, neboť se v takovém případě najedná o změnu 
stávajícího technického plánu sanací a rekultivací, které jsou 
nedílnou součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání, 
popř. harmonogramu příslušných prací, nýbrž o zajištění, aby 
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výše rezervy odpovídala potřebám z hlediska nákladů zvýšených 
o nový požadavek na technickou likvidaci dolu nebo lomu. 
Kromě žadatele se v takovém případě nezakládají, nemění ani 
neruší práva ani povinnosti jiných osob nad rámec dříve 
povolené hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a 
dobývání.“. 

K čl. I bodu 3 [§ 29 odst. 6 a 7]:  
1. S ohledem na § 29 odst. 1 písm. c) doporučujeme 

v odstavci 6 před slovo „evidence“ vložit slovo 
„souhrnnou“. 

2. V odstavci 7 doporučujeme upřesnit, o jakou 
evidenci se jedná, a to alespoň vhodným odkazem. 

Vysvětleno.  
K bodu 1. Jedná se o zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo 
životního prostředí k vydání vyhlášky, kterou se upravuje 
způsob vedení evidence na úrovni organizací, nikoli souhrnné 
evidence ve smyslu navrhovaného § 29 odst. 1. 
K bodu 2. Vzhledem k tomu, že odstavec 7 (nově odstavec 9) 
konkrétně uvádí, které orgány údaje z evidencí poskytují, lze 
dovodit, že se jedná právě o evidence spadající do jejich gesce. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 1 až 3]:  
1. Doporučujeme provázat obsah odstavců 1, 2 a 3. 

V odst. 2 písm. a) se hovoří o žádosti o schválení 
výše tvorby rezerv, k níž má být doložen návrh na 
vytváření rezerv, zatímco podle odstavce 1 
podléhá schválení obvodním báňským úřadem 
tvorba čerpání rezerv, čemuž odpovídá i obsah 
odstavce 3.    

2. Doporučujeme označení navrhovaných poznámek 
pod čarou uvést do souladu s čl. 47 odst. 3 
legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
V text návrhu novely zákona byly terminologicky 
nekonzistentní formulace („tvorba rezerv“, „vytváření rezerv“, 
„výše tvorby rezerv“) nahrazeny jednotnou formulací „tvorba 
rezerv“. 
Číselné označení poznámek pod čarou bylo v návrhu zákona 
uvedeno do souladu s Legislativními pravidly vlády. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

K čl. I bodu 1 [§ 14d odst. 1]: 
V nově navrhovaném § 14d odst. 1 se uvádí, že 
surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich 

Akceptováno. 
Stanoven nejzazší limit 25 let, text § 14d Surovinová politika, 
odst. 1 zní: 
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zdrojů je strategickým dokumentem, který je přijímán na 
období obvyklé pro státní koncepce a politiky.  
Spojení „obvyklé období“ je vágní a mělo by být jasně 
stanoveno, pro jak dlouhé období se surovinová politika 
přijímá. Například ustanovení „surovinová politika se 
přijímá nejméně jednou za 10 let“ by bylo dostatečně 
flexibilní a bylo by možné pružně reagovat na nové 
těžební záměry a zájmy státu. Zároveň by byl stanoven 
nejzazší limit, do kdy musí být nová politika přijata.  
Navrhované ustanovení by místo v normativním textu 
mělo být rozvedené v důvodové zprávě, která je 
u novelizovaného §14d skoupá. 

„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
(dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného 
bohatství a ostatních nerostných zdrojů, je podkladem pro 
politiku územního rozvoje a je přijímána nejvýše na období 25 
let.“ 
Do důvodové zprávy doplněna následující věta: 
„Navrhovaná změna zákona  stanovuje nejméně pětiletý interval 
pro vyhodnocení naplňování surovinové politiky a povinnost o 
vyhodnocení informovat vládu. Tento požadavek je v případě 
surovinové politiky jako vládního dokumentu konkretizován 
v usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 77 k 
Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů, v bodu II.2.b), který ukládá ministru 
průmyslu a obchodu předkládat vládě zprávy o průběhu 
realizace surovinové politiky v tříletých intervalech od jejího 
schválení vládou.“ 

K čl. I bodu 6 [§ 31 odst. 5]: 
Nová úprava v navrženém § 31 odst. 5 rozpracovávající 
podmínky sanace a rekultivace jde správným směrem. 
K ustanovení „Do technické likvidace dolu nebo lomu 
patří i odstranění nepotřebných povrchových 
a podpovrchových objektů, které sloužily k dobývání 
výhradního ložiska“, dáváme na zvážení, zda přesněji 
nevymezit, kdo posoudí nepotřebnost objektů. Zda bude 
rozhodnutí o nepotřebnosti čistě v moci těžební 
organizace, či zda by nebylo lepší zahrnout 
do spolurozhodování orgány státního dozoru. Z textu 
nepřímo vyplývá, že bude existovat i kategorie 
potřebných objektů, které odstraňovány nebudou. 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona upraven ve smyslu připomínky.  Předmětná 
věta nahrazena větou:  
„Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i stavby 
a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné 
pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních 
důlních děl.“ 
Došlo tak k nahrazení pojmu „nepotřebná stavba“ 
jednoznačnějším vymezením staveb a objektů, které jsou 
předmětem technické likvidace. 
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 

bez připomínek  

Ministerstvo 
životního prostředí 

K čl. I bodu 11 [§ 29a]: 
Režim týkající se propojení údajů o dobývacích 
prostorech s registrem územní identifikace, adres 
a nemovitostí je nutné použít i pro chráněné ložiskové 
území. V novele navržené řešení pouze pro dobývací 
prostory by bylo nesystémové. Chráněné ložiskové území 
je základním prvkem ochrany nerostného bohatství státu. 
Informace o chráněném ložiskovém území je 
ve vzájemné synergii s informací o dobývacím prostoru. 
Je tedy zcela logické, že informace o stanoveném 
dobývacím prostoru a chráněném ložiskovém území je 
orgány státní správy poskytována zcela shodným 
způsobem. 
S ohledem na výše uvedené je tedy nutné do novely 
zapracovat změny týkající se chráněného ložiskového 
území. Požadované úpravy jsou uvedeny přímo v návrhu 
novely zákona, viz příloha č. 1 tohoto listu. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  
Do návrhu zákona byla doplněna ustanovení připravená 
společně Ministerstvem životního prostředí a Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním (byla konzultována 
i s příslušným odborem Ministerstva vnitra), na jejichž základě 
dojde k zavedení informací o chráněných ložiskových území 
do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

K čl. I bodu 1 [§ 14d odst. 1]: 
Doporučujeme vyjmout slovní spojení „přičemž do přijetí 
nové surovinové politiky zůstává v platnosti stávající 
surovinová politika“ a přeformulovat ho do samostatného 
přechodného ustanovení. 

Akceptováno. 
Stanoven nejzazší limit 25 let, text § 14d Surovinová politika, 
odst. 1 zní: 
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
(dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného 
bohatství a ostatních nerostných zdrojů, je podkladem pro 
politiku územního rozvoje a je přijímána nejvýše na období 25 
let.“ 
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Obecně: 
Upozorňujeme na nedostatečně řešenou problematiku 
geologických prací spojených se zásahem do pozemku, 
jejíž cílem je následné využití průzkumného díla na vodní 
dílo k jímání podzemní vody (studna). Vzhledem k tomu, 
že v době přípravy novelizace vodního zákona se 
nepředpokládala novelizace horního zákona, MŽP se 
pokusilo řešit tuto problematiku novelizací § 17 vodního 
zákona. MŽP však již tehdy zdůrazňovalo, že systémové 
řešení spočívá v novelizaci příslušných ustanovení 
horního zákona. Pokud tedy v současné době dochází k 
novelizaci horního zákona, doporučujeme do novelizace 
zahrnout i problematiku průzkumných děl. 

Vysvětleno.  
Doporučení Ministerstva životního prostředí jde nad obsahový 
rámec novely. 

Úřad vlády České 
republiky 
Odbor kompatibility 

Návrh zákona nezapracovává do právního řádu ČR právo 
EU a není s právem EU v rozporu. 
Důvodová zpráva by měla být doplněna o zhodnocení 
slučitelnosti návrhu s předpisy EU. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna dle připomínky. 

Úřad vlády České 
republiky 
Vedoucí Úřadu 
vlády 

K čl. I bodu 3 [§ 29a odst. 4, 5]: 
§ 29a, odst. (7) zní: „Údaje poskytnuté pro báňsko-
technickou evidenci uchovává Ministerstvo průmyslu 
a obchodu po dobu 10 let ode dne, kdy byly poskytnuty“ 
Přestože se jedná o stávající znění odst. 7, žádáme 
vysvětlení, zda doba uchovávání údajů poskytnutých pro 
báňsko-technickou evidenci je dostatečná, vzhledem 
k účelu tvorby evidence, resp. úpravu, pokud je potřebné, 
aby poskytnuté údaje byly použity po více než 10 letech.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Text návrhu zákona doplněn o novelizační bod, kterým byl 
§ 29a odst. 7 upraven tak, že za slovo „po dobu“ bylo vloženo 
slovo „alespoň“. 
 

K čl. I bodu 11 [§ 37a]: Vysvětleno.  
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§ 37a finanční rezervy – stanovuje se postup schvalování 
tvorby a užití finančních rezerv na sanace, rekultivace 
a likvidaci důlních škod. Rozhodujícím orgánem je 
obvodní báňský úřad. 
S tímto návrhem nelze souhlasit. V technických 
záležitostech je jistě potřebné uplatňovat princip 
subsidiarity a ponechat rozhodování co nejblíže místu 
výkonu činnosti. Ve finančních záležitostech by však měl 
rozhodovat Český báňský úřad jako ústřední orgán státní 
správy, ne jeho územní odbor. Zejména se jedná 
o celkový přehled prostředků vázaných na účtech 
a dalších souvislostí spojených s povolováním 
uvolňování prostředků. Žádáme paragraf upravit tak, aby 
obvodní báňský úřad na základě žádosti organizace 
připravil podklady pro ústředí ČBÚ, které v dané věci 
bude konat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Předmětem novely není změna kompetence v rámci struktury 
státní báňské správy, která je upravena v zákoně č. 61/1988 Sb. 
Pro upřesnění dodáváme, že obvodní báňské úřady nejsou 
územními odbory Českého báňského úřadu, ale samostatnými 
správními úřady. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 10]: 
§37a, odst. 10 uvádí, že náklady na odborná posouzení 
a na nezbytné znalecké posudky nese organizace, což je 
samozřejmé. Zároveň by však mělo být doplněno, že 
znalce pro odborná posouzení a znalecké posudky 
stanovuje obvodní báňský úřad, resp. ČBÚ, a to z důvodu 
nepodjatosti, dostatečné odbornosti a transparentnosti 
výkonu dané činnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Možnost vyžádat si znalecký posudek vyplývá z obecné úpravy 
správního řízení v zákoně č. 500/2004 Sb. Požadavek 
na nezávislost a odbornost znalce (ve smyslu soudního znalce) 
vychází přímo ze zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících, pročež ji nelze a priori zpochybnit. V případě 
znaleckých posudků v širším smyslu si správní orgán může 
v rámci správního řízení vyžádat revizní posudek, má-li 
pochybnosti o nezávislosti či odbornosti předloženého 
znaleckého posudku. 

Obecně: 
Horní zákon patří k nejstarší dosud platné legislativě. Před 
více než 20 lety bylo navrhováno vytvoření nové právní 
úpravy, nedošlo k ní – pravděpodobně v představě, že 

Vysvětleno. 
Tento úkol se týká plánu legislativních prací odsouhlasených 
vládou, které jsou materiálem nelegislativní povahy, který nelze 
řešit legislativním materiálem. 
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těžba surovin v ČR postupně skončí. Ukazuje se však, že 
nejen v Evropě vzniká poptávka po nových surovinách, 
což bude pokračovat i nadále. Navrhuje se proto, aby 
vláda uložila MPO ve spolupráci s MŽP a ČBÚ vytvořit 
zcela nový horní zákon, s termínem předložení vládě do 
konce roku 2019. 
Tato připomínka je zásadní. 

Obecně: 
Požadujeme vysvětlit, jaká je struktura „agendového“ 
informačního systému ČBÚ, co obsahuje a jakým 
způsobem (technologicky, technicky) je veden. 

Vysvětleno. 
Není předmětem novely. 

Obecně: 
Navrhuje se, aby Parlament České republiky vydal úplné 
znění novelizovaného předpisu a v rámci legislativně 
technických změn byl sjednocen název ústředních orgánů 
státní správy na Ministerstvo životního prostředí a 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vzhledem k rozdílným 
obdobím jednotlivých novelizací jsou tyto ústřední 
orgány v zákoně označovány různě (např. MŽP ČR). 

Vysvětleno. 
Není předmětem novely. 

Úřad vlády České 
republiky 
Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace 

bez připomínek  

Úřad vlády České 
republiky 
Ministra a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

bez připomínek  
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Česká národní 
banka 

bez připomínek  

Český statistický 
úřad 

bez připomínek  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

bez připomínek  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

bez připomínek  

Svaz měst a obcí 
České republiky 

bez připomínek  

Asociace krajů 
České republiky 

bez připomínek  

Hospodářská 
komora České 
republiky 

Obecně: 
Požadujeme úpravu ukotvení Surovinové politiky České 
republiky do horního zákona upravit (upřesnit) tak, aby 
takové ukotvení bylo pro praktickou aplikaci provedeno 
obdobným způsobem, jako je ukotvení Státní energetické 
koncepce v zákoně o hospodaření energií (viz 
odůvodnění). 
Odůvodnění: 
Návrhem novely horního zákona dochází v souladu 
s úkolem stanoveným usnesením vlády č. 441 ze dne 
14. června 2017 ministru průmyslu a obchodu 
(„navrhnout závaznost Surovinové politiky při přípravě 
vládního návrhu změny zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů“) k zakotvení Surovinové politiky 

Vysvětleno. 
Text § 14d Surovinová politika, odst. 1 zní: 
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
(dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného 
bohatství a ostatních nerostných zdrojů, je podkladem pro 
politiku územního rozvoje a je přijímána nejvýše na období 25 
let.“ 
Do důvodové zprávy doplněna následující věta: 
„Navrhovaná změna zákona stanovuje nejméně pětiletý interval 
pro vyhodnocení naplňování surovinové politiky a povinnost o 
vyhodnocení informovat vládu. Tento požadavek je v případě 
surovinové politiky jako vládního dokumentu konkretizován 
v usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 77 k 
Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných 
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České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich 
zdrojů (dále jen „Surovinová politika“) do textu zákona.  
Když porovnáme návrh na ukotvení Surovinové politiky 
do horního zákona s ukotvením Státní energetické 
koncepce do zákona o hospodaření energií, tak Státní 
energetická koncepce je daleko významně konkrétnější ve 
svých záměrech a z nich vyplývajících úkolech pro 
subjekty, které se v návaznosti na její ukotvení v zákoně 
o hospodaření energií mají koncepcí při svém 
rozhodování řídit. 
Podle návrhu novely horního zákona má být Surovinová 
politika mj. závazná pro politiku územního rozvoje 
a podkladem pro výkon státní správy. Surovinová politika 
je strategickým dokumentem státu, který stanovuje 
strategické cíle a popisuje jednotlivé záměry k jejich 
dosažení, neukládá však konkrétní úkoly, natož potom 
práva a povinnosti jednotlivým subjektům, jichž se 
Surovinová politika týká, popř. které se mají Surovinovou 
politikou řídit při svém rozhodování, v souladu s návrhem 
znění § 14d. S ohledem na tuto skutečnost je podle našeho 
názoru ustanovení § 14d novely horního zákona neurčité. 

surovin a jejich zdrojů, v bodu II.2.b), který ukládá ministru 
průmyslu a obchodu předkládat vládě zprávy o průběhu 
realizace surovinové politiky v tříletých intervalech od jejího 
schválení vládou.“. 
Zavedení surovinové politiky jako podkladu pro politiku 
územního rozvoje a pro výkon státní správy je zvoleno jako 
kompromisní řešení, které nezasahuje do principu dělby moci. 

Obecně: 
Požadujeme, s ohledem na předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na podnikatelské prostředí České republiky, upravit 
důvodovou zprávu v návaznosti na níže uvedené 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
V bodě 7 obecné části důvodové zprávy k novele horního 
zákona je uvedeno: „Zavedení povinnosti tvorby rezerv na 
technickou likvidaci dolů a lomů bude mít u některých 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla v bodu 7 obecné části k tvorbě rezerv 
a lomů doplněna takto: „Zavedení povinnosti tvorby rezerv 
na technickou likvidaci dolů a lomů se projeví především 
u organizace OKD, a.s., a to jen u těch jejích částí, které nejsou 
v likvidaci nebo kde dobývání výhradního ložiska není 
ukončeno. 
Podle současných znalostí se vzhledem k datu nabytí účinnosti 
této novely horního zákona nová povinnost tvorby rezerv 
na technickou likvidaci nebude vztahovat na Důl Paskov ani 
na Důl Darkov organizace OKD, a.s.; u Dolu Lazy téže 
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organizací dopad na tvorbu rezerv. Významněji se to 
dotkne provozovatelů hlubinných dolů.“ 
Bod 7 obecné části důvodové zprávy uvádí, že se 
neočekává významné navýšení nákladů  
u organizací, jichž se navrhovaná právní úprava týká. 
Dále, že zavedení povinnosti vést doposud vytvářené 
rezervy pouze účetně může u některých společností 
způsobit dočasný pokles disponibilních prostředků. 
Domníváme se, že předkladatel návrhu zákona 
nezhodnotil dopad novely do podnikatelského prostředí, a 
to přes skutečnost, že disponuje dostatečným množstvím 
informací k detailní analýze. 
Předkládaná novela bude mít významný dopad 
do ekonomické sféry podnikatelů v oblasti hornické 
činnosti. Rezervy vytvořené doposud pouze účetně mají 
dle předkládaného návrhu zákona organizace povinnost 
složit na vázaný účet nejpozději do 30. 6. 2023. 
V horizontu 5 let tak vznikne některým organizacím 
povinnost k uložení hotovosti ve výši minimálně desítek 
milionů korun na vázaný účet. Současně však ve stejném 
období vznikne organizacím povinnost začít vytvářet 
rezervu na technickou likvidaci, která může dosahovat 
výše prvních miliard korun, to vše v hotovosti uložit na 
vázaný účet. Pro organizace se tedy bude jednat 
o požadavek významnou část svých hotových prostředků 
uložit na účet, bez další možnosti s nimi volně nakládat. 
Organizacím tak bude zamezeno tyto prostředky 
investovat do rozvoje, průzkumu, vyhledávání, investic, 
kde by mohly být zhodnocovány, na místo toho budou 
uloženy na účtech, kde budou podléhat inflaci. Pro některé 
podnikatelské subjekty může být taková povinnost 
v krajním případě i likvidační. 

organizace bude tato nová povinnost trvat cca jen 6 měsíců, 
protože i tento důl přejde do likvidace. 
„Dotvoření“ rezerv na technickou likvidaci se tedy bude 
v podstatě vztahovat jen na Doly ČSA, ČSM a tzv. ostatní 
provozy organizace OKD, a.s. Celkově se předpokládá u této 
organizace dotvořit rezervu ve výši celkem 840 mil. Kč.  
Jinou organizací provozující hlubinný důl je organizace RAKO-
LUPKY spol. s r. o., u které se však předpokládá zahájení 
likvidačních prací v roce 2019, takže ani na tento důl se 
povinnost tvorby rezerv na technickou likvidaci nebude 
vztahovat. 
Je však potřeba zdůraznit, že povinnost provést technickou 
likvidaci není pro organizace novou povinností (viz § 31 odst. 5 
horního zákona); novou je jen tvorba rezerv na technickou 
likvidaci, která má zabránit, aby povinnost nést náklady 
likvidace přešla na stát.“. 
K předpokládanému dopadu návrhu horního zákona týkajícímu 
se povinnosti uložit peněžní prostředky těch rezerv na sanace 
a rekultivace a na důlní škody, které byly vytvořeny pouze 
účetně podle dříve platných zákonů a nebyly vyčerpány, 
uvádíme, že „Stav rezerv na sanace a rekultivace hnědouhelných 
lomů“ je uveden ve Zprávě 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 č. 333 ze dne 
3. května 2017, a to se stavem ke dni 31. prosince 2014. 
Aktuální stav rezerv vedených „pouze“ účetně ke dni 
31. prosinci 2016 činí u organizací těžících hnědé uhlí 
5 033 017 tis. Kč. Ke stejnému datu činily tyto rezervy 
u organizací těžících ropu a zemní plyn 206 975 tis. Kč 
a u ostatních organizací (těžících nerudné suroviny) 
1 453 343 tis. Kč. 
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K této námitce je nutno doplnit, že lhůta k převedení účetně 
vedených peněžních prostředků rezerv na zvláštní vázaný účet 
se na základě mezirezortního připomínkového řízení k návrhu 
novely zákona prodloužila do 30. června 2025. Do té doby 
mohou organizace část těchto rezerv vyčerpat na průběžně 
prováděné sanační a rekultivační práce a na odstranění důlních 
škod (pozn. účetně vedené rezervy se musejí čerpat přednostně). 
Pokud srovnáme roky 2014 a 2017 z hlediska stavu rezerv 
peněžních prostředků na sanace a rekultivace vedených účetně u 
organizací těžících hnědé uhlí, potom bylo vyčerpáno celkem 
824 390 tis. Kč. To tedy znamená, že tyto těžební organizace 
tuto možnost využívají. 

Obecně: 
Požadujeme předložit současně s návrhem novely horního 
zákona i záměry vlády na novelizaci Nařízení vlády o 
sazbách úhrady pro několik nejbližších let. 
Odůvodnění: 
Aby bylo možné překládaný návrh novely horního zákona 
kvalifikovaně posoudit, především jeho dopady na 
obyvatelstvo a ekonomiku ČR, je nezbytné mít k dispozici 
také záměry vlády pro nejbližší období v oblasti 
samotného nastavení výše konkrétních úhrad jednotlivých 
vydobytých nerostů, stejně jako tomu bylo při poslední 
novele horního zákona. 

Neakceptováno. 
V současné době se nepřipravuje novelizace nařízení vlády. 
Připomínka jde nad rámec předkládaného materiálu, nedotýká 
se novelizovaného textu zákona, a tudíž není předmětem 
vypořádání. 

Obecně: 
Domníváme se, že by měly být posouzeny i jiné možnosti 
zajištění povinností hornických organizací (např. 
poskytnutí bankovní záruky nebo garance mateřské 
společnosti) a diskutováno, zda neumožnit zajištění 
předmětných povinností vícero cestami. 

Vysvětleno.  
Předmětem novely není zásah do samotné koncepce zajištění 
povinností hornických organizací. Připomínka jde nad rámec 
návrhu, přičemž diskuzi o tomto tématu považujeme 
za případnou u návrhu koncepční změny horního práva, kterou 
tato novela není. 
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Odůvodnění:  
Z důvodové zprávy nevyplývá, zda byla v tomto kontextu 
provedená jakákoliv analýza a proč je navrhované řešení 
komplexně nejvýhodnější, když tu zjevně existuje 
přiznané riziko vážného ohrožení finanční stability 
organizací. S ohledem na délku předpokládaného 
využívání důlních děl navrhujeme rovněž diskutovat 
prodloužení lhůty pro periodické odborné posouzení 
přiměřenosti výše vytvářených rezerv, z pěti na deset let 
(§ 37a odst. 7). 

Obecně: 
Požadujeme dopracovat ustanovení týkající se zápisů 
do katastru nemovitostí. 
Odůvodnění: 
Neřeší se případy, že ke stanovení dobývacího prostoru 
dochází na základě geometrického plánu k dělení 
pozemků a není tak zřejmé, jak bude dělení pozemků 
zapsáno do katastru nemovitostí. 

Vysvětleno.  
Není předmětem novely. Nad to uvádíme, že v loňském roce 
došlo k novele katastrální vyhlášky, kterou byl změněn způsob 
zápisu dobývacích prostorů do katastru nemovitostí, který 
nadále přiložení geometrického plánu nevyžaduje. 

K čl. I bodu 1 [§ 14d]: 
Nezbytnost zákonného zakotvení tohoto strategického 
dokumentu je dána jak jeho významem, tak potřebou 
závaznosti. Nicméně požadujeme úpravu ukotvení 
Surovinové politiky České republiky do horního zákona 
zpřesnit tak, aby takové ukotvení bylo pro praktickou 
aplikaci provedeno obdobným způsobem, jako je 
ukotvení Státní energetické koncepce v zákoně  
o hospodaření energií (viz odůvodnění). 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Text § 14d Surovinová politika, odst. 1 zní: 
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
(dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného 
bohatství a ostatních nerostných zdrojů, je podkladem pro 
politiku územního rozvoje a je přijímána nejvýše na období 25 
let.“ 
Do důvodové zprávy doplněna následující věta: 
„Navrhovaná změna zákona stanovuje nejméně pětiletý interval 
pro vyhodnocení naplňování surovinové politiky a povinnost o 
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Viz odůvodnění připomínka č. 1 v obecných 
připomínkách. Pokud má být Surovinová politika ČR 
součástí horního zákona, je třeba, aby dané ustanovení 
bylo zpřesněno a také zdůrazněno, že vyhledávání, 
průzkum a těžba vyhrazených nerostů jsou realizovány ve 
veřejném zájmu v souladu se Surovinovou politikou ČR. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyhodnocení informovat vládu. Tento požadavek je v případě 
surovinové politiky jako vládního dokumentu konkretizován 
v usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 77 k 
Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů, v bodu II.2.b), který ukládá ministru 
průmyslu a obchodu předkládat vládě zprávy o průběhu 
realizace surovinové politiky v tříletých intervalech od jejího 
schválení vládou.“. 
Zavedení surovinové politiky jako podkladu pro politiku 
územního rozvoje a pro výkon státní správy je zvoleno jako 
kompromisní řešení, které nezasahuje do principu dělby moci. 
Hospodářská komora ČR není zařazena mezi připomínková 
místa s možností vznášet zásadní připomínky ve smyslu čl. 5 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády. 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Požadujeme u těžebních společností prověřit dostupnost 
auditovaných účetních výsledků společností a podle 
výsledku prověření stanovit termín pro předávání nově 
požadovaných údajů, který bude prakticky splnitelný 
pro dotčené těžební společnosti. 
Odůvodnění:  
V případě nově požadovaných údajů o nákladech na těžbu 
bude muset většina těžebních společností, při zachování 
dosud stanoveného termínu do 28. 2., vycházet z 
neauditovaných účetních výsledků společnosti. V 
opačném případě nelze termín do 28. 2. splnit.  
Pokud má těžební organizace vycházet při uvádění 
nákladů na těžbu z auditovaných účetních výsledků 
společnosti, je nezbytné stanovit pozdější termín 
pro poskytnutí báňsko-technické evidence. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo pracuje pouze s referenčními hodnotami 
a výsledky. Z tohoto důvodu nepotřebuje ke své činnosti 
auditované účetní výsledky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBCZAXTWR)



Stránka 41 (celkem 103) 

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Do § 29a odst. 1 je navrhováno doplnit text: „nákladech 
na těžbu, průměrné tržní ceně za jednotku množství 
stanovenou prováděcím právním předpisem31), a to 
za jednotlivé nerosty podléhající úhradě z vydobytých 
nerostů,“, když poznámka pod čarou č. 31 zní: „31) 
Nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.“. 
Dáváme ke zvážení, zda takové řešení odkazu je 
legislativně-technicky správné. 
Navíc s jeho zněním nemůžeme souhlasit z důvodu 
ochrany obchodního tajemství a vlastní 
konkurenceschopnosti, viz níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Řešení, kdy v zákoně je odkaz na prováděcí právní 
předpis podle daného zákona, a to rovnou s odkazem 
na již existující prováděcí právní předpis, není 
legislativně-technicky obvyklé. 
Současně se vkládaný text dá vykládat i jinak, než je 
zřejmě zamýšlen. S ohledem na obsah předmětného 
nařízení vlády je textem zřejmě myšlen odkaz nikoliv na 
samotnou průměrnou tržní cenu (tu totiž dané nařízení 
neobsahuje), ale odkaz na jednotky množství, které jsou v 
nařízení používány a jsou odlišné pro různé nerosty. 
Bohužel tato formulace umožňuje i výklad, že  
v uvedeném nařízení je i průměrná tržní cena.  
Dle § 29a odst. 3 mají údaje o nákladech na těžbu 
a průměrné tržní ceně poskytovat poplatníci úhrady 
z vydobytých nerostů. V případě poskytnutí údajů 
o nákladech organizace v podstatě sděluje údaje o vlastní 

Akceptováno. 
Ustanovení § 29a odst. 1 přeformulováno “ […] průměrné tržní 
ceně za jednotku množství stanovenou na základě prováděcího 
právního předpisu, […]“. 
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konkurenceschopnosti. V případě poskytnutí údajů 
o cenách dojde k porušování obchodního tajemství, 
ke kterému se organizace zavazují v obchodních 
smlouvách. 
Z těchto důvodů nesouhlasíme s formulací textu 
a požadujeme jeho přepracování. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 6 [§ 31 odst. 5]: 
Požadujeme, aby povinnost k vytváření rezervy 
na sanace, jejichž součástí je i technická likvidace, 
vznikla až v případech nových dobývacích prostorů, resp. 
nových důlních děl v dobývacích prostorech, u kterých 
bude nově navrhována ke schválení tvorba rezervy na 
sanace. 
Vymezení pojmu technická likvidace dolu a lomu je 
v návrhu novely zákona specifikováno obecně. Viz také 
obecná připomínka č. 1 uvedená výše. 
Odůvodnění:  
Ustanovení nově zavádí, že součástí sanace je technická 
likvidace dolu nebo lomu. Za technickou likvidaci se 
považuje uvedení důlních děl vzniklých při hornické 
činnosti do stavu, který nebude vytvářet bezpečnostní 
riziko ani riziko vzniku ekologické škody nebo havárie. 
Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i odstranění 
nepotřebných povrchových a podpovrchových objektů, 
které sloužily k dobývání výhradního ložiska.  
Dále dle přechodných ustanovení odst. 2 je organizace 
povinna předložit obvodnímu báňskému úřadu vyčíslení 
nákladů na technickou likvidaci dolu nebo lomu. Pokud je 
na základě tohoto vyčíslení nutno provést změnu výše 

Neakceptováno. 
V otázce přesnějšího vymezení technické likvidace dolů a lomů, 
zejména co se týče neurčitého pojmu „nepotřebné stavby“, 
došlo k nahrazení pojmu „nepotřebná stavba“ jednoznačnějším 
vymezením staveb a objektů, které jsou předmětem technické 
likvidace. Předmětná věta nahrazena větou:  
„Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i stavby 
a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné 
pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních 
důlních děl.“. 
Připomínku, aby se požadavek na vytváření rezerv 
na technickou likvidaci dolů a lomů vztahoval pouze na nově 
stanovené dobývací prostory, nelze akceptovat. V zájmu 
zachování principu rovnoprávnosti považujeme za nezbytné, 
aby obsah povinnosti zajistit sanace a s ní spojené povinnosti 
tvořit rezervu na jejich zajištění byl shodný pro všechny 
organizace bez ohledu na to, zda těžbu zahájily přede dnem nebo 
po dni nabytí účinnosti předkládaného zákona. K tomu dále 
dodáváme, že se nejedná o pravou retroaktivitu, která je 
v rozporu s principem právní jistoty, a tudíž v obecné rovině 
nepřípustná. Ustanovení nese pouze znaky nepravé retroaktivity, 
neboť dochází ke změně obsahu povinnosti, která vznikla již 
před případným dnem nabytí účinnosti předkládaného návrhu 
zákona. Neakceptováno. 
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tvorby finančních rezerv na sanace a rekultivace, je 
jediným účastníkem řízení o schválení výše tvorby rezerv 
organizace, která o změnu žádá. 
Z výše uvedených ustanovení je tedy zřejmé, že se zavádí 
nově povinnost organizace vytvářet rezervu 
i na technickou likvidaci, současně ve spojení s § 37a 
odst. 4. je zřejmé, že tyto prostředky budou ukládány 
na zvláštním vázaném účtu. 
Dosavadní právní úprava řešila vytváření rezerv na sanace 
a rekultivace – viz výše bod 1 připomínek. Český báňský 
úřad ve svých výkladových stanoviscích konstatoval, že 
technická likvidace není součástí sanace a nelze tedy na ni 
vytvářet rezervu v souladu s horním zákonem.  
„Podle § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., je povinností 
organizace vytvářet rezervu finančních prostředků 
na sanace a rekultivace, které se ve smyslu tvořených 
finančních rezerv vztahují na pozemky dotčené vlivem 
dobývání výhradního ložiska; nevztahují se tedy na vlastní 
jámy – hlubinné doly, které nemají charakter pozemků – 
nelze tedy náklady na jejich likvidaci hradit z uvedených 
finančních rezerv. Likvidaci a zajištění důlních děl a lomů 
považuje zákon za součást hornické činnosti, jejíž náklady 
je nutno odlišit od nákladů na sanaci a rekultivaci…“1 
Koncepce přístupu státu k vyhledávání a těžbě ložisek 
a zahlazování následků po těžbě je bezpochyby 
v kompetenci státu, jakožto vlastníka ložisek vyhrazených 
nerostů, přesto nelze souhlasit, že na tyto vztahy lze 
aplikovat právní předpisy s retroaktivním účinkem. 
V podmínkách hornické činnosti, resp. některých 
organizací provádějících hornickou činnost, se signály, 

Hospodářská komora ČR není zařazena mezi připomínková 
místa s možností vznášet zásadní připomínky ve smyslu čl. 5 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády. 

                                            
1 ČBÚ č.j. 266/98 ze dne 12.2.1998 
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které nasvědčovaly potřebě provedení změny právních 
předpisů na úseku rezerv pro sanace, začaly projevovat již 
před několika lety. Vláda i zákonodárce byli o této situaci 
informováni a přes tuto skutečnost, neučinili nic k řešení 
této situace pro futuro, což by bylo standardním postupem 
v podmínkách demokratického státu. Předkládané 
ustanovení s retroaktivním účinkem přenáší tyto 
nepříznivé následky na podnikatele, v jejichž zákonných 
možnostech nebylo řešit situaci s předstihem, naopak, jak 
vyplývá z výše citovaného stanoviska Českého báňského 
úřadu, byl takový postup v rozporu se zákonem.  
Vládou navrhované řešení je v rozporu s ústavním 
pořádkem a judikaturou. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 10 [§ 33k]: 
Požadujeme tento bod z bodové novely vypustit 
a navrhovanou změnu § 33k neprovádět. 
Odůvodnění: 
Změnou § 33k dochází k odstranění stávajícího pětiletého 
moratoria na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů 
s odůvodněním, že odstranění pětiletého moratoria 
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. 
Odstranění stávajícího pětiletého moratoria však zásadně 
zvyšuje podnikatelskou nejistotu, kdy nebude těžebním 
organizacím umožněno předem plánovat výši finanční 
zátěže související se stanovením výše sazby úhrady 
z vydobytých nerostů. Navíc považujeme za nezbytné 
připomenout, že zavedení pětiletého moratoria bylo 

Neakceptováno. 
V připomínce není nijak odůvodněno, na základě čeho 
Hospodářská komora ČR předpokládá razantní navýšení úhrad. 
Stávající praxe státu při zvyšování úhrad je zjevně opačná. 
Nařízení vlády, kterým se určují sazby z úhrady vydobytého 
nerostu, prochází při každé změně meziresortním 
připomínkovým řízením a každá jeho změna musí být řádně 
odůvodněna. Z uvedeného jasně vyplývá, že není možné, aby 
mohlo dojít k takovému zvýšení úhrad, které by měly sociální, 
mzdové či jiné skokové dopady na společnost včetně její 
likvidace. 
Odstraněním pětiletého období zákazu zvyšování úhrad 
dojde k narovnání stávajícího stavu, který staví stát do 
nerovného postavení v souvislosti s určováním poplatků za 
nakládání se svým vlastnictvím. Novelou ustanovení § 33k 
horního zákona nedochází k žádnému razantnímu zvyšování 
úhrad, stát je dál vázán 10% hranicí tržní ceny za jednotku 
množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů. Praxe navíc 
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kompromisním řešením při poslední novele horního 
zákona, nad kterým se tehdy shodl předkladatel návrhu 
(primárně MF) se zástupci dotčeného průmyslu. Nynější 
navrhované vypuštění pětiletého moratoria nelze ze strany 
dotčeného průmyslu považovat za v zásadě nic jiného než 
porušení tehdy učiněných dohod. 
Současně s ohledem na termín stanovený pro zveřejnění 
úhrady ze strany MPO do 30. 4. daného úhradového 
období a současně s ohledem na obvyklou obchodní praxi 
uzavírání smluv na roční období (odpovídající 
kalendářnímu roku) by došlo u těžebních organizací ke 
zvýšení ekonomického rizika tím, že se jí případné 
navýšení úhrady nepodaří přenést do ceny  
pro odběratele v daném úhradovém období, kdy dojde 
k navýšení úhrady.  
Také nelze pominout, že v navrhovaném novém znění 
§ 33k jsou odstavce, které v principu říkají, že to bude 
moci vláda svým nařízením měnit v zásadě každý rok. 
Navíc není z textu novely ani z důvodové zprávy vůbec 
zřejmé (natož jisté), že zůstanou v platnosti stávající 
jednotky množství pro jednotlivé druhy vydobytých 
nerostů (v případě hnědého uhlí Kč/GJ). Může to tedy 
klidně být vyhlášeno tím nařízením jako % z tržní ceny. 
Je sice pravda, že kombinací odst. 3 a 4 by se asi dalo 
dovodit, že to má být v „Kč na něco“ a ne v %, ale jisté to 
není. Proto požadujeme, aby pro jakoukoliv další diskuzi 
nad předloženým návrhem novely předkladatel uvedenou 
oblast, svůj záměr s ní a přesný konkrétní postup, jak by 
to po novele zákona mělo prakticky fungovat, jasně a 
srozumitelně popsal. 
V případě řady nerostů stát již v současné době získává 
značné finanční prostředky a další zvyšování ekonomické 
zátěže může vést k nechtěným negativním dopadům na 

ukazuje, že převážná část určených sazeb této hranice ani 
zdaleka nedosahuje. 
Novelizace nařízení vlády není předmětem předkládaného 
materiálu. 
Hospodářská komora ČR není zařazena mezi připomínková 
místa s možností vznášet zásadní připomínky ve smyslu čl. 5 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády. 
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ekonomiku a občany ČR. Například u stavebních hmot to 
může vést ke zdražení bytové výstavby nebo technické 
infrastruktury státu. Dalším příkladem může být i hnědé 
uhlí, kdy z vytěženého  
a využitého uhlí stát již v současné době získává značné 
finanční prostředky a pokračování ve zvyšování 
ekonomické zátěže může v kontextu požadavků na další 
významné investice nezbytné pro splnění požadavků 
nejlepších dostupných technologií vést k odstavování 
výroben elektřiny, ohrožení bezpečnosti ČR v oblasti 
výkonové zabezpečenosti, významnému zdražení tepla 
i elektřiny, které ve svém důsledku může vyvolat 
i sociální dopady u českých domácností.  
V návaznosti na předchozí odstavec požadujeme provést 
celkové vyhodnocení dodatečné ekonomické zátěže 
vydobytých nerostů a posouzení jejích dopadů na občany 
a ekonomiku ČR. Příkladem opět může být 
pro požadované vyhodnocení a posouzení hnědé uhlí. Pro 
posouzení celkového dodatečného zpoplatnění uhlí v ČR 
je nezbytné započítat také náklady na nákup povolenky na 
emise skleníkových plynů, neboť její pořízení s využitím 
uhlí bezprostředně souvisí a jedná se o výnos státu. 
Celkové dodatečné zpoplatnění uhlí v ČR již výrazně 
převyšuje také externí náklady v ČR související s jeho 
využitím v uhelných elektrárnách. V případě zdrojů 
nezahrnutých do EU ETS je pak nezbytné upozornit na 
záměry v oblasti zdanění emisí ze zdrojů mimo EU ETS, 
které v případě jejich realizace budou znamenat mimo 
jiné další zdanění zejména hnědého uhlí. Kombinace obou 
návrhů by již mohla přinést podstatné sociální dopady pro 
domácnosti i ekonomické dopady pro některé malé a 
střední podniky, které také hnědé uhlí využívají. 
Tato připomínka je zásadní. 
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K čl. I bodu 10 [§ 33k odst. 1]: 
Požadujeme upravit dané ustanovení současného znění 
následovně a ustanovení nově navrhovaného odst. 4 
nepoužít: 
„(1) Sazba úhrady z vydobytých nerostů, s výjimkou ropy 
a zemního plynu, pro jednotlivé dílčí základy úhrady činí 
nejvýše částku odpovídající 10 % tržní ceny za jednotku 
množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů. Sazba 
úhrady z vydobytých nerostů pro ropu a zemní plyn, pro 
jednotlivé dílčí základy úhrady se stanoví v % a činí 
nejvýše částku odpovídající 5 % tržní ceny u ropy a 
zemního plynu za jednotku množství.“. 
Odůvodnění: 
Dne 16. 3. 2016 bylo předsedou vlády a ministrem 
průmyslu a obchodu podepsáno nařízení vlády, které bylo 
uveřejněno ve Sbírce zákonů pod číslem 98/2016 Sb. 
(dále jen „Nařízení vlády“). Zákon č. 89/2016 Sb. (novela 
horního zákona) i Nařízení vlády nabyly účinnosti dne 1. 
1. 2017. Nařízení vlády pak stanoví sazby úhrady 
z vydobytých nerostů pro jednotlivé dílčí základy úhrady 
za jednotku pevnou částkou v korunách českých. 
Před 1. 1. 2017 byla úhrada z vydobytých nerostů ropy 
a hořlavého zemního plynu hrazena dle vyhlášky 
Ministerstva hospodářství České republiky 
č. 617/1992 Sb. a stanovena v %.  
Aktuální znění horního zákona obsahuje zmocňovací 
ustanovení pro vládu, stanovit sazby za jednotlivé nerosty 
nařízením, a to tak, aby sazba činila nejvýše 10 % tržní 
ceny. Stávající znění zákona neukládá vládě povinnost 
stanovovat sazbu pevnou částkou, naopak, při vývoji 
tržních cen těchto komodit, kdy výkyvy cen nelze 

Neakceptováno. 
Změna procentuálního vyjádření maximální výše úhrady není 
předmětem novely. Jednotná maximální výše 10 % tržní ceny je 
v horním zákoně již od roku 1992, kdy byla povinnost úhrad 
zakotvena do horního zákona. Není důvod pro konkrétní nerost 
přijímat odlišnou maximální výši úhrady oproti ostatním 
nerostům. Pokud je sazba z pohledu těžební společnosti 
neúměrně vysoká, může na základě podkladů požádat o její 
snížení, a to prostřednictvím příslušného nařízení vlády. 
Hospodářská komora ČR není zařazena mezi připomínková 
místa s možností vznášet zásadní připomínky ve smyslu čl. 5 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády. 
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predikovat, je takový model nevhodný. Současně 
důvodová zpráva k zákonu č. 89/2016 Sb. uvádí 
k některým vyhrazeným nerostům – následující: 
„Obecně se tedy navrhuje zvýšit výnos z úhrad 
z jednotlivých druhů vydobytých nerostů o cca 100 % 
(tj. 2x). Výjimkou je černé uhlí, hnědé uhlí dobývané 
hlubině, radioaktivní nerosty, ropa a hořlavý zemní plyn, 
kde se zvýšení výnosu z úhrad nepředpokládá…  
V případě ropy a zemního plynu zohledňuje zachování 
současné výše úhrady specifičnost používaných 
technologií těžby a finanční náročnost vyhledávání 
a průzkumu ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, která 
je asi desetinásobně vyšší než u jiných nerostů.“2 
Výše popsaný stávající model nařízení vlády se ukázal 
u některých nerostů – např. ropy jako neaplikovatelný. 
Ropa je komodita, která není obchodována za pevné ceny, 
ale jejíž prodejní cena je obvykle odvozena od ceny ropy 
Brent na světových trzích, jejíž vývoj se odvíjí od mnoha 
geopolitických faktorů a vývoj této ceny prochází 
zejména v posledním období velkými skokovými 
poklesy. 
Nařízením vlády stanovená sazba 558 Kč/m3, jako pevně 
stanovená sazba vyjádřená za jednotku množství 
v korunách českých, vychází jako 5 % sazba z částky 
11.150,- Kč/m3. 
Při nejnižší ceně za I. Q roku 2016 25,985 USD/barel, 
tedy 3866 Kč/m3, činila navrhovaná sazba 558 Kč/m3 14,5 
%.  
Z výše uvedeného je zřejmé, že: 

                                            
2 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2016 Sb. 
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• Vláda Nařízením vlády překročila své zákonné 
zmocnění.  Nařízení vlády je tedy nezákonné. 

• Současně je Nařízení vlády v rozporu se smyslem 
a účelem zákona, kdy sazba 10 % z tržní ceny má 
být sazbou maximální, nikoliv sazbu, dle které má 
být standardně hrazeno. 

• Při stanovení sazeb pevnou cenou vyjádřenou 
v Kč za jednotku nelze zaručit, že nebude 
překročeno/překračováno zákonné zmocnění 
a současně, že nebude porušen účel a smysl 
zákona a zákonem garantované období, v němž 
mají být sazby konstantní.  

• Pevná sazba nereflektuje ceny na světových trzích, 
které jsou z pohledu producenta České republiky 
neovlivnitelné. Je-li nastavena platba v %, pak 
v okamžiku, kdy je ropa obchodována za ceny 
nižší, je i odvod nižší a naopak. V případě pevné 
sazby je nastaven princip, že čím nižší cena na 
světových trzích, tím vyšší procentuální odvod pro 
těžební společnost. Takový princip není pro 
držitele dobývacího prostoru spravedlivý a 
v dobách krize ropného průmyslu, resp. 
energetiky, naopak situaci ještě zhoršuje. 
Druhotným efektem je poté útlum provádění 
průzkumných prací, a tedy snižování možnosti 
nálezu nových ložisek na území ČR. Zákonodárce 
v důvodové zprávě současně vyjádřil, že náklady 
na provádění průzkumu jsou u této komodity 
vysoké, a proto je jeho úmyslem sazbu za tuto 
komoditu nezvyšovat. 
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• Nařízení vlády nezohlednilo ložiska, na nichž jsou 
dotěžovány zbytkové zásoby ropy pomocí 
aplikace DTM (druhotná těžební metoda) 
a nestanovilo pro ně odlišnou sazbu. S ohledem na 
důvodovou zprávu a úmysl zákonodárce zachovat 
pro tento nerost sazby totožné, jako jsou 
k dnešnímu dni stanoveny Vyhláškou č. 617/1992 
Sb., se jedná o další rozpor se smyslem a účelem 
zákona. 

• Je-li pevně stanovená sazba při převodu 
na procentuální vyjádření vyšší než limit uvedený 
v zákoně, tedy vyšší než 10 %, není zřejmé, v jaké 
výši, a dle kterého právního předpisu má být 
organizací, která nerost vydobyla, hrazeno. 

• Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 6/07shrnul: 
„Při respektování dělby moci a principu právní 
jistoty je (a má být) zmocnění pro vydání právního 
předpisu natolik přesné a konkrétní co do svého 
rozsahu, obsahu a účelu, že ministerstvo či jiný 
správní orgán nemá možnost se od zákonných 
limitů odchýlit a upravit tak např. svou vlastní 
(politickou) vůli vzdor Parlamentu. Takový 
požadavek na zákonné zmocnění, aby co 
nejpřesněji vymezovalo obsah, účel a rozsah 
úpravy, lze dovodit z principu předvídatelnosti 
práva založeného čl. 1 odst. 1 Ústavy…“3 

Výše uvedená nezákonnost Nařízení vlády má být nyní 
„zhojena“ novelou horního zákona, kdy bez ohledu na 
úmysl zákonodárce, dojde-li k překročení 10 % tržní ceny 
stanovenou sazbou, bude vždy hrazeno 10 %. V praxi to 

                                            
3 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/07 
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mimo jiné znamená, že čím nižší tržní cena, tím vyšší % 
výše úhrady, na místo opačného principu. Byly-li by 
sazby stanoveny vyjádřením v % tržní ceny, bude sazba 
vždy respektovat vývoj cen bez dalšího, aniž by v době 
nízkých tržních cen poškozovala organizaci, a naopak 
v době vysokých cen stát. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8]: 
Požadujeme ustanovení § 37a odst. 8 vypustit bez 
náhrady, protože se domníváme, že je v rozporu 
s ústavním pořádkem. 
Odůvodnění: 
Povinnost vytvářet rezervy na sanace a rekultivace 
zavedla do horního zákona novela  
č. 541/1991 Sb., přičemž takto vytvářená rezerva byla 
tvořena účetně, nikoliv ukládáním peněžních prostředků 
na vázaný účet. Povinnost ukládat prostředky na zvláštní 
vázaný účet zavedla novela – zákon č. 313/2006 Sb. 
V současné chvíli jsou tedy rezervy na sanace 
a rekultivace vedeny dvojím způsobem: 

• Rezervy vytvořené od účinnosti zákona č. 541/1991 
Sb. do účinnosti zákona č. 313/2006 Sb. jsou vedeny 
(vytvořeny) pouze účetně; 

• Rezervy vytvořené/vytvářené po účinnosti zákona 
č. 313/2006 Sb. jsou uloženy v hotovosti na zvláštním 
vázaném účtu. 

Výše uvedené ustanovení tedy zavádí povinnost uložit 
na vázaný účet v hotovosti rezervy vytvořené účetně, 
vedené na analytickém účtu.  

Neakceptováno.  
Odstavec 8 (nově odstavec 9) je realizací úkolu uloženého ČBÚ 
vládou v usnesení vlády č. 333 ze dne 3. května 2017. V rámci 
vypořádání připomínek zaměstnavatelských svazů bylo datum, 
do kterého je nutné uložit účetní rezervy na zvláštní vázaný účet, 
posunuto na 30. 6. 2025, tedy o 2 roky. 
Hospodářská komora ČR není zařazena mezi připomínková 
místa s možností vznášet zásadní připomínky ve smyslu čl. 5 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády. 
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Uvedené ustanovení je ustanovením retroaktivním, 
přičemž retroaktivita právních předpisů je v českém 
právním řádu zakázána. Takové ustanovení by zasahovalo 
do hmotněprávní sféry organizace. Dle nové právní 
normy lze upravovat pouze vztahy, které vznikly po 
účinnosti zákona. Takové ustanovení je tedy v rozporu se 
základními principy právního státu. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a]: 
Požadujeme upřesnit pojem: „odborné posouzení výše 
tvorby rezerv“, který je obsažen v odstavci 2 písm. a): 
„o schválení výše tvorby rezerv návrh na jejich vytváření 
s odborným posouzením výše tvorby rezerv,“.  
Odůvodnění: 
Organizace mají ČBÚ doložit k žádosti o schválení výše 
tvorby návrh na jejich vytváření s odborným posouzením 
výše tvorby rezerv, nikde ale není blíže a jasněji 
specifikováno, co přesně je „odborné posouzení“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Na základě připomínek bylo vypuštěno slovo „odborné“. 
Posouzení je povinna zajistit organizace, přičemž jej zpracovává 
(vydává) osoba, která je způsobilá zpracovat příslušnou část 
plánu otvírky, přípravy a dobývání, tedy plán sanací a 
rekultivací. Vzhledem ke komplexnosti a rozmanitosti 
sanačních a rekultivačních prací nelze v zákoně určit konkrétní 
odbornost. 
Posouzení může organizace zajistit vlastními zaměstnanci 
a slouží zejména jako podklad pro korekci nastavení tvorby 
rezerv vzhledem k proměnlivosti nákladů na provedení sanací 
a rekultivací, popřípadě vypořádání důlních škod v průběhu 
času. 

K čl. II [Přechodná ustanovení]: 
Požadujeme upravit lhůty tak, aby byly splnitelné 
a termíny reálně nastavené. 
Odůvodnění: 
Povinnost (oznámit Báňskému úřadu do 2 měsíců 
po nabytí novely zákona – předpoklad k 1. 1. 2019, výši 
finančních prostředků, které nemá uloženy na zvláštním 
vázaném účtu) uvedená v odstavci 1, není v žádném 
případě časově reálná. Hospodaření společnosti musí být 

Akceptováno. 
K bodu 1. Lhůta pro oznámení posunuta do 30. 6. 2019 
(6 měsíců po účinnosti zákona), tedy o 4 měsíce. 
K bodu 2. Pro všechny organizace stanovena jednotná lhůta 
2 roky. 
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uzavřeno každoročně v zákonných lhůtách, hospodaření 
musí být také potvrzeno auditem apod. Reálný termín 
může být až 04 či 06/2019. 
Rovněž stanovený termín obsažený v odstavci 2 týkající 
se povinnosti předložit Báňskému úřadu do 6 měsíců 
(po nabytí účinnosti zákona) vyčíslení nákladů 
na tzv. technickou likvidaci dolu nebo lomu (s roční 
těžbou nad 0,5 mil. t) je nereálný. Jen zpracování příslušné 
dokumentace, projednání s dotčenými stranami a zajištění 
nově požadovaného odborného posouzení si vyžádá 
výrazně delší dobu. Proto požadujeme, aby se uváděná 
doba pro všechny organizace sjednotila na 2 roky od 
nabytí účinnosti novely zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

K čl. I bodu 1 [§ 14d odst. 4]: 
§ 14d „Surovinová politika“ odst. 4 – požadujeme 
slova „nejméně jedenkrát za 5 let“ vypustit 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme se zavedením 5letého cyklu vyhodnocování 
Surovinové politiky. Sama Surovinová politika stanoví 
pro své vyhodnocování cyklus 3letý, zpráva o vývoji 
energetiky se dle Státní energetické koncepce vyhotovuje 
každoročně. Z toho důvodu požadujeme časový interval 
ze zákona vypustit a ponechat tak, jak je v Surovinové 
politice, tj. 3 roky. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná změna zákona stanovuje nejméně pětiletý interval 
pro vyhodnocení naplňování surovinové politiky a povinnost o 
vyhodnocení informovat vládu. Tento požadavek je v případě 
surovinové politiky jako vládního dokumentu konkretizován 
v usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 77 k 
Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů, v bodu II.2.b), který ukládá ministru 
průmyslu a obchodu předkládat vládě zprávy o průběhu 
realizace surovinové politiky v tříletých intervalech od jejího 
schválení vládou  
 
 

K čl. I bodu 10 [§ 33k odst. 3]: Neakceptováno. - ROZPOR 
V připomínce není nijak odůvodněno, na základě čeho ČMKOS 
předpokládá razantní navýšení úhrad. Stávající praxe státu při 
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§ 33k „Sazba úhrady“ odst. 3 – požadujeme vypustit 
navrhovanou úpravu a ponechat stávající znění 
odstavce 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s novým zněním § 33k odstavce 3 
a požadujeme ponechat stávající znění. Předpokládané 
razantní navýšení úhrad by mohlo mít dopady 
na zaměstnance společnosti – sociální, mzdové, 
zaměstnanost, popř. až likvidaci společnosti. Požadujeme 
zachování dohody mezi vládou a těžaři na pětiletém 
období, kdy se poplatky nebudou měnit.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

zvyšování úhrad je zjevně opačná. Nařízení vlády, kterým se 
určují sazby z úhrady vydobytého nerostu, prochází při každé 
změně meziresortním připomínkovým řízením a každá jeho 
změna musí být řádně odůvodněna. Z uvedeného jasně vyplývá, 
že není možné, aby došlo k takovému zvýšení úhrad, které by 
měly sociální, mzdové či jiné skokové dopady na společnost 
včetně její likvidace. 
Odstraněním pětiletého období zákazu zvyšování úhrad 
dojde k narovnání stávajícího stavu, který staví stát do 
nerovného postavení v souvislosti s určováním poplatků za 
nakládání se svým vlastnictvím. Novelou ustanovení § 33k 
horního zákona nedochází k žádnému razantnímu zvyšování 
úhrad, stát je dál vázán 10% hranicí tržní ceny za jednotku 
množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů. Praxe navíc 
ukazuje, že převážná část určených sazeb této hranice ani 
zdaleka nedosahuje. 

Nad rámec návrhu [změna § 33n]: 
„11a. § 33n odst. 1 písm. a) zní: 
„(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, 

2. 42 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území 
bylo dobývání hnědého uhlí povrchově 
prováděno, a  

3. 25 % příjmem státního rozpočtu,“ 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Připomínka jde nad rámec předkládaného materiálu, nedotýká 
se novelizovaného textu zákona, a tudíž není předmětem 
vypořádání. Pro informaci doplňujeme, že již přípravě předchozí 
novely horního zákona kraje příspěvek odmítly.  
Na základě projednání připomínky nepovažuje ČMKOS 
připomínku nadále za zásadní. 
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Požadujeme, aby 42 % výnosu z úhrady připadlo 
na region. Současná situace, kdy jde do státního rozpočtu 
67 % a vláda pak řeší, jak pomoci regionům, je dle našeho 
názoru nevyhovující.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Odborový svaz 
pracovníků 
hornictví, geologie 
a naftového 
průmyslu 

K čl. I bodu 1 [§ 14d odst. 4]: 
Nesouhlasíme se zavedením 5letého cyklu 
vyhodnocování Surovinové politiky. 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru by časový interval měl být kratší. 
Sama Surovinová politika stanoví pro své vyhodnocování 
cyklus 3letý, zpráva o vývoji energetiky se dle Státní 
energetické koncepce vyhotovuje každoročně. 
Doporučujeme tedy časový interval ze zákona vypustit 
a ponechat tak, jak je v Surovinové politice, tj. 3 roky.  
Připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná změna zákona stanovuje nejméně pětiletý interval 
pro vyhodnocení naplňování surovinové politiky a povinnost o 
vyhodnocení informovat vládu. Tento požadavek je v případě 
surovinové politiky jako vládního dokumentu konkretizován 
v usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 77 k 
Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů, v bodu II.2.b), který ukládá ministru 
průmyslu a obchodu předkládat vládě zprávy o průběhu 
realizace surovinové politiky v tříletých intervalech od jejího 
schválení vládou 
Doplněna důvodové zpráva (viz připomínka MZE) 

K čl. I bodu 10 [§ 33k odst. 3]: 
Nesouhlasíme s novým zněním § 33k odstavce 3 
a požadujeme ponechat stávající znění. 
Předpokládané razantní navýšení úhrad by mohlo mít 
dopady na zaměstnance společnosti – sociální, mzdové, 
zaměstnanost, popř. až likvidaci společnosti. Požadujeme 
zachování dohody mezi vládou a těžaři na pětiletém 
období, kdy se poplatky nebudou měnit.  
Připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. - ROZPOR 
V připomínce není nijak odůvodněno, na základě čeho Svaz 
předpokládá razantní navýšení úhrad. Stávající praxe státu při 
zvyšování úhrad je zjevně opačná. Nařízení vlády, kterým se 
určují sazby z úhrady vydobytého nerostu, prochází při každé 
změně meziresortním připomínkovým řízením a každá jeho 
změna musí být řádně odůvodněna. Z uvedeného jasně vyplývá, 
že není možné, aby došlo k takovému zvýšení úhrad, které by 
měly sociální, mzdové či jiné skokové dopady na společnost 
včetně její likvidace. 
Odstraněním pětiletého období zákazu zvyšování úhrad 
dojde k narovnání stávajícího stavu, který staví stát do 
nerovného postavení v souvislosti s určováním poplatků za 
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nakládání se svým vlastnictvím. Novelou ustanovení § 33k 
horního zákona nedochází k žádnému razantnímu zvyšování 
úhrad, stát je dál vázán 10% hranicí tržní ceny za jednotku 
množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů. Praxe navíc 
ukazuje, že převážná část určených sazeb této hranice ani 
zdaleka nedosahuje. 
Novelizace nařízení vlády není předmětem předkládaného 
materiálu. 

Nad rámec návrhu [změna § 33n]: 
Požadujeme nové znění:  
„(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši  

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

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

2. 42 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území 
bylo dobývání hnědého uhlí povrchově 
prováděno, a  

3. 25 % příjmem státního rozpočtu,“ 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby 42 % výnosu z úhrady připadlo 
na region. Současná situace, kdy jde do státního rozpočtu 
67 % a vláda pak řeší, jak pomoci regionům, je dle našeho 
názoru nevyhovující.  
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Připomínka jde nad rámec předkládaného materiálu, nedotýká 
se novelizovaného textu zákona, a tudíž není předmětem 
vypořádání. Pro informaci doplňujeme, že již přípravě předchozí 
novely horního zákona kraje příspěvek odmítly.  
Na základě projednání připomínky nepovažuje odborový svaz 
připomínku nadále za zásadní. 

Obecně Vysvětleno. 
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

S politováním konstatujeme, že předkladatel 
ke zpracování návrhu na změnu horního zákona nepřizval 
představitele významných těžebních organizací těžících 
energetické a stavební suroviny ani podnikatelské svazy 
reprezentující těžební organizace ke zpracování návrhu 
novely horního zákona ani je nepřizval ke konzultacím. 

Nejedná se rozsáhlou novelu horního zákona ve smyslu 
bodu 5.1.1 Surovinové politiky, na kterou při vypořádání 
připomínek zástupci svazu poukazovali. Kromě toho proběhla 
celá řada jednání mezi vedením ČBÚ a představiteli KZPS 
a také Těžební unie. Text novely byl upravován ve smyslu 
výsledků těchto jednání. 

Obecně 
Předkladatel požádal o úlevu ke zpracování RIA a jeho 
žádosti bylo vyhověno. To významně ovlivnilo i obsah 
důvodové zprávy, zejména v posouzení a vyčíslení 
dopadů novely na podnikatelské prostředí, kterou báňští 
podnikatelé odhadují na stovky milionů korun. 
Organizacím tak bude zamezeno tyto prostředky 
investovat do rozvoje, průzkumu, vyhledávání, investic, 
kde by mohly být zhodnocovány, na místo toho budou 
uloženy na účtech, kde budou podléhat inflaci. Pro 
některé podnikatelské subjekty může být taková 
povinnost v krajním případě i likvidační. Zejména pak 
dojde k potřebě navýšení cash-flow nad rámec 
dlouhodobých plánů těžebních organizací. 

Vysvětleno. 
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). 
Neočekává se významné navýšení nákladů u organizací, jichž se 
navrhovaná právní úprava týká. Jedná se o náklady 
na posouzení, zda výše rezerv na sanace a rekultivace 
a na vypořádání důlních škod odpovídá skutečným potřebám, 
které budou vynakládány v sedmiletých intervalech. 
Pokud jde o námitky KZPS vztahující se k technické likvidaci a 
její „nejasné definici“, došlo při předběžných jednáních 
k dohodě na nové formulaci textu zákona, kterou namítané znění 
„nepotřebné objekty“ bylo nahrazeno novým zněním „[…] 
stavby a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné 
pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních 
důlních děl.“. 

Obecně 
Předložený návrh zákona nabourává ekonomickou situaci 
těžebních společností s možnými dalšími sociálními 
dopady na těžební regiony. 

Vysvětleno. 
Připomínka se zřejmě týká převodu účetně vedených rezerv 
peněžních prostředků na vázaný účet. Tento úkol byl stanoven 
vládou usnesením č. 333 z 3. května 2017. Pro zmírnění dopadů 
na organizace bylo dohodnuto prodloužení původně navrženého 
termínu z pěti na sedm let, což zástupci KZPS odsouhlasili. 
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K čl. I bodu 1 [§ 14d]: 
S návrhem, jímž se má tímto zákonem zezávaznit 
Surovinová politika České republiky nesouhlasíme. 
Stávající Surovinová politika České republiky není 
vládou schválena v tak konzistentní a jednoznačné 
podobě, aby její závaznost mohla být vtělena do zákona. 
Postrádáme též vymezení skutečnosti, že nerostné 
bohatství je chráněno a využíváno ve veřejném zájmu. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Jedná se o úkol stanovený v usnesení vlády č. 441/2017, kde 
bylo ministru průmyslu a obchodu uloženo navrhnout závaznost 
Surovinové politiky.  Jako kompromisní řešení se slova „je 
závazná“ nahradila slovem „je podkladem“. 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Doporučujeme, aby předkladatel prověřil u těžebních 
společností dostupnost auditovaných účetních výsledků 
společnosti a podle výsledku prověření určit termín 
pro předávání nově požadovaných údajů, který bude 
pro těžební společnosti prakticky splnitelný. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo pracuje pouze s referenčními hodnotami 
a výsledky. Z tohoto důvodu nepotřebuje ke své činnosti 
auditované účetní výsledky. 
 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Nesouhlasíme s vložením nového textu do ustanovení 
dosavadního § 29a odst. 1 zavádějící povinnost 
poskytovat údaje o nákladech na těžbu a průměrné tržní 
ceně za jednotku množství stanovenou právním 
předpisem. Ministerstvo průmyslu a obchodu ani orgány 
státní báňské správy k plnění svých úkolů zavedení takové 
povinnosti nepotřebují. Tyto údaje, zejména poskytnutí 
údajů o cenách, považujeme za důvěrné a za součást 
obchodního tajemství, k němuž jsme se zavázali ve 
smlouvách o prodeji produkce. Navíc jde o další 
administrativní zátěž pro podnikatele. Stávající systém 
stanovení úhrad s náklady na těžbu nepočítá; úhrady se 
zpravidla vypočítávají součinem sazby a množství. V 
případě těžby hnědého uhlí povrchovým způsobem se pro 

Akceptováno. 
Na základě připomínky Ministerstva financí byl upraven § 33k 
odst. 4, který zní:  
„Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje na žádost údaje 
o tržní ceně podle odstavce 1 

a) orgánu veřejné moci v rozsahu potřebném k výkonu jeho 
působnosti a 
b) poplatníkovi úhrady z vydobytých nerostů, pokud jde 
o tržní cenu pro vydobytý nerost nebo pro užitkovou složku 
a úhradové období, ke kterému se vztahuje jeho úhradová 
povinnost.“. 

Dále byla rozšířena důvodová zpráva o následující text: 
„Výpočet tržní ceny bude proveden jako vážený průměr tržních 
cen poskytnutých organizacemi. Údaje o tržních cenách slouží 
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stanovení poplatku z vydobytého nerostu hodnotí 
výhřevnost vytěženého uhlí. 
Tato připomínka je zásadní. 

jako podklad pro výpočet tržních cen pro následující úhradové 
období. V případě nerostu, který nebyl těžen v minulém 
úhradovém období, popř. nerostu, který nebyl těžen nikde 
na světě, je určujícím kritériem určení ceny nerostu 
na světových trzích poslední známá cena. Tržní cenou se získají 
informace pro vyhodnocování tržních cen pro účely § 33k odst. 
4 horního zákona. S ohledem na skutečnost, že tento údaj je 
považován organizacemi za obchodní tajemství, je omezeno jeho 
poskytování třetím subjektům pouze pro potřeby orgánů státní 
báňské správy a organizacím, na něž se vztahuje úhradová 
povinnost a které prokáží, že je potřebují k plnění povinností 
uložených právními předpisy.“ 
Dojde tak k zajištění ochrany poskytovaných údajů, které jsou 
předmětem obchodního tajemství. 
 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Z legislativně technického hlediska není vhodné, aby se 
zákon formou zavedení poznámky pod čarou odkazoval 
na prováděcí předpis. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno. 
Opraveno v souvislosti s úpravou celého ustanovení. 

K čl. I bodu 6 [§ 31 odst. 5]: 
S předloženým zněním návrhu nového textu § 31 odst. 5) 
nesouhlasíme. 
1) Návrh zavádí povinnost zahrnout do technické 

likvidace dolu nebo lomu i odstranění nepotřebných 
povrchových a podpovrchových objektů, které 
sloužily k dobývání výhradního ložiska. Řada těchto 
objektů může po skončení dobývání sloužit k jinému 
účelu, ne vždy jsou tyto objekty ve vlastnictví těžební 
společnosti, a proto nelze ukládat vlastníkovi tohoto 
objektu jeho technickou likvidaci a s tím související 
povinnou tvorbu finanční rezervy na tuto likvidaci. 

Neakceptováno. - ROZPOR 
K bodu 1.  Text návrhu zákona upraven ve smyslu připomínky.  
Předmětná věta nahrazena větou:  
„Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i stavby 
a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné 
pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních 
důlních děl.“ 
Došlo tak k nahrazení pojmu „nepotřebná stavba“ 
jednoznačnějším vymezením staveb a objektů, které jsou 
předmětem technické likvidace. Akceptováno. 
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Pokud takové objekty vlastní těžební společnost, jde 
o diskriminaci těžebních společností, protože v 
obecném měřítku takovou povinnost jiné provozy 
(např. chemické) uloženu nemají (včetně sanace a 
rekultivace pozemků). Z návrhu je patrno, že spíše 
vychází z podmínek, v nichž těží OKD, a.s. Mělo by 
být specifikováno, co se vztahuje na hlubinnou těžbu 
a na těžbu povrchovou. Žádáme, aby návrh vycházel 
z myšlenky, že do technické likvidace dolu nebo 
lomu patří odstranění takových povrchových 
a/nebo podpovrchových objektů, jejichž odstranění 
je nezbytné pro provedení sanace a jsou nedílnou 
součástí důlního díla. 

2) Návrh zákona ani jiný zákon nedefinuje, co je 
stabilním a bezpečným stavem, který umožní 
provedení rekultivací podle zvláštního předpisu. 
Zákon zná uvedení pozemku do stavu, aby mohla být 
provedena rekultivace. 

3) Předložený text zákona se nevypořádává s „dluhy 
minulosti“. 

4) Žádáme, aby z textu bylo zřetelně patrné, že sanace 
se vztahuje k pozemku a že od sanace je třeba oddělit 
technickou likvidaci. 

5) Z návrhu je patrné, že zavedení povinnosti ukládat 
finanční prostředky za účelem technické likvidace 
dolu nebo lomu je o dalších cash prostředcích. Měla-
li by být taková povinnost stanovena, je zapotřebí, 
aby byla dostatečně určitá, především definováním 
objektů, jež mají být jejím předmětem. To je svázáno 
i s návrhem sankčního ustanovení. 

6) Pojem „technická likvidace dolu a lomu“ je v tomto 
ustanovení uveden pouze v obecné rovině. Žádáme, 

K bodu 2. Význam pojmu stabilní a bezpečný stav je zřejmý, 
není úkolem zákona definovat obecně známé pojmy. 
Neakceptováno. 
K bodu 3. Návrh zákona se „dluhy minulosti“ nezabývá, nejsou 
předmětem zadání návrhu. Neakceptováno. 
K bodu 4. Technická likvidace souvisí vždy s konkrétním 
pozemkem a je součástí sanace. Nespatřujeme smysl v jejich 
oddělení. Neakceptováno. 
K bodu 5. Viz vypořádání bodu 1 připomínky. Akceptováno. 
K bodu 6. Viz vypořádání bodu 1 připomínky. Akceptováno. 
K bodu 7. Nejedná se o pravou retroaktivitu, která je v rozporu 
s principem právní jistoty, a tudíž v obecné rovině nepřípustná. 
Ustanovení nese znaky nepravé retroaktivity, neboť dochází 
ke změně obsahu povinnosti, která vznikla již před případným 
dnem nabytí účinnosti předkládaného návrhu zákona. V zájmu 
zachování principu rovnoprávnosti považujeme za nezbytné, 
aby obsah povinnosti zajistit sanace a s ní spojené povinnosti 
tvořit rezervu na jejich zajištění byl shodný pro všechny 
organizace bez ohledu na to, zda těžbu zahájily přede dnem nebo 
po dni nabytí účinnosti předkládaného zákona. Neakceptováno. 
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aby tento pojem byl v zákonu jasně definován, aby 
nedocházelo  
k interpretačním problémům. 

7) Návrh zavádí zpětnou účinnost. Dosavadní právní 
úprava řešila vytváření rezerv na sanace a rekultivace 
v souladu se zákonem č 541/1991 Sb. (rezervy 
vedeny účetně) a v souladu se zákonem č.313/2006 
Sb., jímž byla zavedena povinnost vytvářené rezervy 
vést na zvláštním účtu. Český báňský úřad ve svých 
výkladových stanoviscích konstatoval, že technická 
likvidace není součástí sanace a nelze tedy na ni 
vytvářet rezervu v souladu s Horním zákonem.  
„Podle § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., je 
povinností organizace vytvářet rezervu finančních 
prostředků na sanace a rekultivace, které se ve 
smyslu tvořených finančních rezerv vztahují na 
pozemky dotčené vlivem dobývání výhradního 
ložiska; nevztahují se tedy na vlastní jámy – hlubinné 
doly, které nemají charakter pozemků – nelze tedy 
náklady na jejich likvidaci hradit z uvedených 
finančních rezerv. Likvidaci a zajištění důlních děl a 
lomů považuje zákon za součást hornické činnosti, 
jejíž náklady je nutno odlišit od nákladů na sanaci a 
rekultivaci…“4 
Předkládané ustanovení přenáší tyto následky 
povinnosti stanovené zákonem č. 541/1991 Sb. na 
podnikatele, v jejichž zákonných možnostech nebylo 
řešit situaci s předstihem, naopak, jak vyplývá z výše 
citovaného stanoviska Českého báňského úřadu, byl 
takový postup v rozporu se zákonem. Navrhované 

                                            
4 ČBÚ č.j. 266/98 ze dne 12.2.1998 
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řešení je v rozporu s ústavním pořádkem a 
judikaturou. 
Na základě výše uvedeného navrhujeme, aby 
povinnost k vytváření rezervy na sanace, jejichž 
součástí je i technická likvidace vznikla až 
v případech, nových dobývacích prostorů, resp. 
nových důlních děl v dobývacích prostorech, u 
kterých bude nově navrhována ke schválení tvorba 
rezervy na sanace. 

Tyto připomínky jsou zásadní 

K čl. I bodu 9 [§ 33j]: 
Upozorňujeme na skutečnost, že stávající model výpočtu 
úhrad podle nařízení vlády se ukázal u např. ropy, jako 
špatný. Ropa je komodita, která není obchodována 
za pevné ceny, ale jejíž prodejní cena je obvykle odvozena 
od ceny ropy Brent na světových trzích, jejíž vývoj se 
odvíjí od mnoha geopolitických faktorů a vývoj této ceny 
prochází zejména v posledním období velkými 
skokovými poklesy. Nařízením vlády stanovená sazba 
558 Kč/m3, jako pevně stanovená sazba vyjádřená 
za jednotku množství v korunách českých, vychází jako 
5% sazba z částky 11.150,- Kč/m3. Při nejnižší ceně 
za I. Q roku 2016 25,985 USD/barel, tedy 3866 Kč/m3, 
činila navrhovaná sazba 558 Kč/m3 14,5 %.  
K nápravě faktického stavu žádáme, aby do návrhu 
zákona bylo doplněno zmocnění pro vládu, aby 
samostatným nařízením stanovila způsob výpočtu a výši 
úhrady pro ropu a zemní plyn, případně, aby pro výpočet 
úhrady za vytěženou ropu byla změněna metodika 
výpočtu určená nařízením vlády vydaného na základě 
zmocnění v § 33k odst. 2. 

Neakceptováno. - ROZPOR 
Tato připomínka není předmětem novely, nemění se způsob 
stanovení úhrad. Jednotná maximální výše 10 % tržní ceny je 
v horním zákoně po celou dobu jeho platnosti. Není důvod pro 
jeden nerost přijímat odlišnou výši tržní ceny oproti ostatním 
nerostům. Pokud je sazba z pohledu těžební společnosti 
neúměrně vysoká, může na základě podkladů požádat o její 
snížení, a to prostřednictvím příslušného nařízení vlády. 
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Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 10 [§ 33k]: 
S návrhem nesouhlasíme. Požadujeme tento bod z novely 
vypustit, změnu § 33k neprovádět a ponechat stávající 
znění zákona. Změnou § 33k dochází k odstranění 
stávajícího pětiletého moratoria na zvyšování sazeb úhrad 
z vydobytých nerostů s odůvodněním, že odstranění 
pětiletého moratoria 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. 
Konstatujeme, že předkladatel návrhu svoje tvrzení 
o tom, že se tato fixace neosvědčila, nijak nevysvětlil. 
Pokud je zrušení fixace motivováno těžbou lithia a s tím 
spojených úhrad (viz též bod 9. návrhu), je nanejvýš 
pravděpodobné, že v nejbližších pěti letech se lithium 
těžit nebude. I z tohoto důvodu je návrh na zrušení fixace 
úhrad na pětileté období nedůvodný. 
Odstranění stávajícího pětiletého moratoria zásadně 
zvyšuje podnikatelskou nejistotu, kdy nebude těžebním 
organizacím umožněno předem plánovat výši finanční 
zátěže související se stanovením výše sazby úhrady 
z vydobytých nerostů. Navíc považujeme za nezbytné 
připomenout, že zavedení pětiletého moratoria bylo 
kompromisním řešením při poslední novele horního 
zákona, nad kterým se tehdy shodl předkladatel návrhu 
(primárně ministerstvo financí) se zástupci dotčeného 
průmyslu. Nynější navrhované vypuštění pětiletého 
moratoria nelze ze strany dotčeného průmyslu považovat 
za v zásadě nic jiného než porušení tehdy učiněných 
dohod. 

Neakceptováno. - ROZPOR 
V připomínce není nijak odůvodněno, na základě čeho 
Konfederace předpokládá razantní navýšení úhrad. Stávající 
praxe státu při zvyšování úhrad je zjevně opačná. Nařízení 
vlády, kterým se určují sazby z úhrady vydobytého nerostu, 
prochází při každé změně meziresortním připomínkovým 
řízením a každá jeho změna musí být řádně 
odůvodněna.  Z uvedeného jasně vyplývá, že není možné, aby 
mohlo dojít k takovému zvýšení úhrad, které by měly sociální, 
mzdové či jiné skokové dopady na společnost včetně její 
likvidace. 
Odstraněním pětiletého období zákazu zvyšování úhrad 
dojde k narovnání stávajícího stavu, který staví stát do 
nerovného postavení v souvislosti s určováním poplatků za 
nakládání se svým vlastnictvím. Novelou ustanovení § 33k 
horního zákona nedochází k žádnému razantnímu zvyšování 
úhrad, stát je dál vázán 10% hranicí tržní ceny za jednotku 
množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů. Praxe navíc 
ukazuje, že převážná část určených sazeb této hranice ani 
zdaleka nedosahuje. 
Novelizace nařízení vlády není předmětem předkládaného 
materiálu. 
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Současně s ohledem na termín stanovený pro zveřejnění 
úhrady ze strany MPO do 30. 4. daného úhradového 
období a současně s ohledem na obvyklou obchodní praxi 
uzavírání smluv na roční období (odpovídající 
kalendářnímu roku) by došlo u těžebních organizací 
ke zvýšení ekonomického rizika tím, že se jí případné 
navýšení úhrady nepodaří přenést do ceny pro odběratele 
v daném úhradovém období, kdy dojde k navýšení 
úhrady. 
Také nelze pominout, že v navrhovaném novém znění 
§ 33k jsou odstavce, které v principu říkají, že to bude 
moci vláda svým nařízením měnit v zásadě každý rok. 
Navíc není z textu novely ani z důvodové zprávy vůbec 
zřejmé (natož jisté), že zůstanou v platnosti stávající 
jednotky množství pro jednotlivé druhy vydobytých 
nerostů (v případě hnědého uhlí Kč/GJ). Může to tedy 
klidně být vyhlášeno tím nařízením jako % z tržní ceny. 
Je sice pravda, že kombinací odst. 3 a 4 by se asi dalo 
dovodit, že to má být v „Kč na něco“ a ne v %, ale jisté to 
není. Proto se požadujeme, aby pro jakoukoliv další 
diskusi nad předloženým návrhem novely předkladatel 
uvedenou oblast, svůj záměr s ní a přesný konkrétní 
postup, jak by to po novele zákona mělo prakticky 
fungovat, jasně a srozumitelně popsal. Důvodová zpráva 
k zákonu č. 89/2016 Sb. uvádí: 
„Obecně se tedy navrhuje zvýšit výnos z úhrad 
z jednotlivých druhů vydobytých nerostů o cca 100 % 
(tj. 2x). Výjimkou je černé uhlí, hnědé uhlí dobývané 
hlubinně, radioaktivní nerosty, ropa a hořlavý zemní plyn, 
kde se zvýšení výnosu z úhrad nepředpokládá…  
V případě ropy a zemního plynu zohledňuje zachování 
současné výše úhrady specifičnost používaných 
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technologií těžby a finanční náročnost vyhledávání 
a průzkumu ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, která 
je asi desetinásobně vyšší než u jiných nerostů.“5 
V případě řady nerostů stát již v současné době získává 
značné finanční prostředky a další zvyšování ekonomické 
zátěže může vést k nechtěným negativním dopadům na 
ekonomiku a občany ČR. Například u stavebních hmot to 
může vést ke zdražení bytové výstavby nebo technické 
infrastruktury státu. Dalším příkladem může být i hnědé 
uhlí, kdy z vytěženého a využitého uhlí stát již v současné 
době získává značné finanční prostředky a pokračování ve 
zvyšování ekonomické zátěže může v kontextu 
požadavků na další významné investice nezbytné pro 
splnění požadavků nejlepších dostupných technologií vést 
k odstavování výroben elektřiny, ohrožení bezpečnosti 
ČR v oblasti výkonové zabezpečenosti, významnému 
zdražení tepla i elektřiny, které ve svém důsledku může 
vyvolat i sociální dopady u českých domácností. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme provést celkové 
vyhodnocení dodatečné ekonomické zátěže vydobytých 
nerostů a posouzení jejích dopadů na občany a ekonomiku 
ČR. Příkladem opět může být pro požadované 
vyhodnocení a posouzení hnědé uhlí. Pro posouzení 
celkového dodatečného zpoplatnění uhlí v ČR je nezbytné 
započítat také náklady na nákup povolenky na emise 
skleníkových plynů, protože její pořízení s využitím uhlí 
bezprostředně souvisí a jedná se o výnos státu. Celkové 
dodatečné zpoplatnění uhlí v ČR již výrazně převyšuje 
také externí náklady v ČR související s jeho využitím v 
uhelných elektrárnách. V případě zdrojů nezahrnutých do 
EU ETS je pak nezbytné upozornit na záměry v oblasti 

                                            
5 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2016 Sb. 
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zdanění emisí ze zdrojů mimo EU ETS, které v případě 
jejich realizace budou znamenat mimo jiné další zdanění 
zejména hnědého uhlí. Kombinace obou návrhů by již 
mohla přinést podstatné sociální dopady pro domácnosti 
i ekonomické dopady pro některé malé a střední podniky, 
které také hnědé uhlí využívají. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a]:  
S navrženým textem nesouhlasíme 
Navržený text nestanoví, co je „odborné posouzení“. 
Žádáme o definování obsahu pojmu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno/vysvětleno. 
Na základě připomínek bylo vypuštěno slovo „odborné“. 
Posouzení je povinna zajistit organizace, přičemž jej zpracovává 
(vydává) osoba, která je způsobilá zpracovat příslušnou část 
plánu otvírky, přípravy a dobývání, tedy plán sanací a 
rekultivací. Vzhledem ke komplexnosti a rozmanitosti 
sanačních a rekultivačních prací nelze v zákoně určit konkrétní 
odbornost. 
Posouzení může organizace zajistit vlastními zaměstnanci 
a slouží zejména jako podklad pro korekci nastavení tvorby 
rezerv vzhledem k proměnlivosti nákladů na provedení sanací 
a rekultivací, popřípadě vypořádání důlních škod v průběhu 
času. 
 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8]: 
Termín převodu peněžních prostředků rezerv, které měly 
být vytvořeny ke dni 31. prosince 2022, žádáme posunut 
alespoň do 31. 12. 2024 – 31. 12. 2025. Přesun prostředků 
vedených na analytickém účtu na zvláštní vázaný účet by 
se v řadě případů neblaze dotkl finanční stability 

Akceptováno. 
Nově stanovená lhůta pro převod rezerv peněžních prostředků je 
30. 6. 2025. 
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těžebních organizací nezbytností dodatečně zajistit 
peněžní prostředky na sanace a rekultivace. 
Požadavek zbavit stát rizika nést náklady na neprovedené 
sanace je logický, nicméně ne ve vazbě na dosud 
nevyrovnané dluhy minulosti. Proto by tato povinnost 
těžaře mít prostředky na sanace a rekultivace pouze na 
vázaných účtech měla nastat až po odstranění „dluhů 
minulosti“ státu. Bez toho nelze pokračovat v sanacích a 
rekultivacích dalších území. Stávající systém, kdy se 
čerpá přednostně z účetní rezervy, je dostatečnou zárukou 
a pojistkou pro stát. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8]: 
Nesouhlasíme se zpětnou účinností povinnosti 
navrhované v tomto zákonu. Povinnost vytvářet rezervy 
na sanace a rekultivace zavedla do horního zákona novela 
č. 541/1991 Sb., přičemž takto vytvářená rezerva byla 
tvořena účetně, nikoliv ukládáním peněžních prostředků 
na vázaný účet. Povinnost ukládat prostředky na zvláštní 
vázaný účet zavedla novela – zákon č. 313/2006 Sb. 
V současné chvíli jsou tedy rezervy na sanace 
a rekultivace vedeny dvojím způsobem: 
a) Rezervy vytvořené od účinnosti zákona č. 541/1991 

Sb. do účinnosti zákona č. 313/2006 Sb. jsou vedeny 
(vytvořeny) pouze účetně; 

b) Rezervy vytvořené/vytvářené po účinnosti zákona 
č. 313/2006 Sb. jsou uloženy v hotovosti na 
zvláštním vázaném účtu. 

Vysvětleno. 
Bylo akceptováno prodloužení lhůty pro uložení peněžních 
prostředků rezerv na zvláštní vázaný účet do 30. 6. 2025 (viz 
předchozí připomínka). 
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Výše uvedené ustanovení zavádí povinnost uložit 
na vázaný účet v hotovosti rezervy vytvořené účetně, 
vedené na analytickém účtu.  
Uvedené ustanovení je ustanovením retroaktivním. 
Takové ustanovení by zasahovalo do hmotněprávní sféry 
organizace. Dle nové právní normy lze upravovat pouze 
vztahy, které vznikly po účinnosti zákona. Takové 
ustanovení je tedy v rozporu se základními principy 
právního státu. 
Na základě výše uvedeného navrhujeme toto ustanovení 
z navrhovaného zákona vypustit pro jeho rozpor 
s ústavním pořádkem. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 12, 13 a 14 [§ 40a, § 40b]: 
S návrhem nesouhlasíme a žádáme jej vypustit. Skutková 
podstata definovaná v odstavci 4 návrhu je ve vazbě na 
dikci hmotněprávní úpravy v nově navrhovaném § 31 
odst. 5 neurčitá. Vzhledem ke komplexnosti vlivů 
dobývání, zejména v případě hlubinného dobývání, kdy je 
hornická činnost povolena několika rozhodnutími, může 
být porušení povinnosti posuzováno a vykládáno různými 
způsoby. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Hornická činnost se povoluje podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se žádostí 
o povolení organizace (žadatel) předkládá plán otvírky, přípravy 
a dobývání (POPD). Podle odstavce 2 je součástí POPD 
vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných 
důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených 
vlivem dobývání výhradního ložiska. Současně musí být 
předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv 
a návrh na časový průběh jejich vytvoření. POPD zpracovává 
báňský projektant a schvaluje závodní dolu či lomu. 
Ustanovení § 6 odst. 2 písm. c), potažmo příloha č. 3, vyhlášky 
č. 104/1988 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné 
stanovuje, že k náležitostem POPD podle bodu 1.6 patří Plán 
sanace i rekultivace území dotčeného těžbou, a to: 
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a) technický plán a harmonogram prací, 
b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání 

očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci 
pozemků dotčených vlivem dobývání, 

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv 
a na časový průběh jejich vytvoření. 

POPD je potom projednáván v rámci správního řízení 
o povolení HČ i s účastníky řízení a s dotčenými orgány. 
Z toho tedy vyplývá, že orgány SBS mají povinnost kontrolovat, 
jak jsou plněny podmínky rozhodnutí o povolení HČ podle 
POPD a případné porušení bez zjevného důvodu musejí řešit 
například (až v případě, kdy nebyly účinné jiné prostředky – 
např. nařízení o odstranění nedostatků) sankcí. 
V praxi může nastat, a nezřídka i nastává, případ, kdy 
organizace z objektivních důvodů nemůže splnit technický plán 
nebo harmonogram prací sanací a rekultivací. V takovém 
případě může požádat obvodní báňský úřad o povolení změny 
POPD spočívající ve změně harmonogramu či samotného 
technického plánu. Tato možnost vychází například z § 10 
odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb. Pokud se jedná z pohledu doby 
předpokládané těžby o nevýznamné časové posunutí 
harmonogramu provedení sanačních a rekultivačních prací, 
potom je, po dohodě s OBÚ, možno projednat takovou změnu 
podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 104/1988 Sb., tedy ohlášením. 
Podmínkou však je, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a nebyly 
dotčeny objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněné 
podle zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v 
rozhodnutí o povolení hornické činnosti. 

K čl. II [Přechodná ustanovení]: Akceptováno.  
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1) S navrženou lhůtou v bodu 1. nesouhlasíme (do konce 
února 2019); není reálná. Hospodaření organizace musí 
být každoročně uzavřeno v zákonných lhůtách ověřených 
auditem. Lhůta by měla být stanovena ke dni 30. června 
2019. 
2) S navrženou lhůtou v bodu 2. nesouhlasíme; není 
reálná. Pro všechny organizace bez výjimky žádáme 
stanovit dvouletou lhůtu. Zpracování příslušné 
dokumentace, projednání s dotčenými a zajištění nově 
požadovaného odborného posouzení si vyžádá výrazně 
delší dobu. Navíc z navržené dikce není jasné, zda 
v případě lomu s roční těžbou nad 500 000 tun jde 
o samostatný lom nebo o součet těžby více lomů jedné 
organizace. Proto se požaduje lhůtu sjednotit 
a pro nezbytné administrativní náležitosti vytvořit reálný 
časový prostor. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

K bodu 1. Lhůta pro oznámení posunuta do 30. 6. 2019 
(6 měsíců po účinnosti zákona), tedy o 4 měsíce. 
K bodu 2. Pro všechny organizace stanovena jednotná lhůta 
2 roky. 

K čl. III [Změna zákona o základních registrech]: 
Doporučujeme, aby se předkladatel novely zabýval 
odpovědí na níže vznesené otázky z praxe: 
1) Z návrhu novely není zřejmé, kdo bude po zapsání 

dobývacích prostorů do RÚIAN a zjištění nesouladu 
se zápisy v Katastru nemovitostí vyzván příslušným 
katastrálním úřadem k odstranění nesouladu 
(předpokládáme nesoulad v části druhu nebo způsobu 
využití pozemků dotčených dobývacími prostory. 
Referenčním stavem v RÚIAN rozumíme stav 
platný, tedy pokud v RÚAIN bude vymezen DP a v 
katastru nemovitostí nebude uveden do souladu druh 
nebo využití pozemku. Bude mít referenční stav v 
RÚAIN přednost před údaji z katastru nemovitostí? 

Vysvětleno. 
Není předmětem novelizace. 
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2) Navrhované ustanovení neřeší případ, že ke 
stanovení dobývacího prostoru dochází na základě 
geometrického plánu k dělení pozemků. Jak bude 
dělení pozemků zapsáno do katastru nemovitostí? 

Zaměstnavatelský 
svaz důlního a 
naftového 
průmyslu 

Obecně 
S politováním konstatujeme, že předkladatel 
ke zpracování návrhu na změnu horního zákona nepřizval 
představitele významných těžebních organizací těžících 
energetické a stavební suroviny ani podnikatelské svazy 
reprezentující těžební organizace ke zpracování návrhu 
novely horního zákona ani je nepřizval ke konzultacím. 

Vysvětleno. 
Nejedná se rozsáhlou novelu horního zákona ve smyslu 
bodu 5.1.1 Surovinové politiky, na kterou při vypořádání 
připomínek zástupci svazu poukazovali. Kromě toho proběhla 
celá řada jednání mezi vedením ČBÚ a představiteli ZSDNP 
a také Těžební unie. Text novely byl upravován ve smyslu 
výsledků těchto jednání. 

Obecně 
Předkladatel požádal o úlevu ke zpracování RIA a jeho 
žádosti bylo vyhověno. To významně ovlivnilo i obsah 
důvodové zprávy, zejména v posouzení a vyčíslení 
dopadů novely na podnikatelské prostředí, kterou báňští 
podnikatelé odhadují na stovky milionů korun. 
Organizacím tak bude zamezeno tyto prostředky 
investovat do rozvoje, průzkumu, vyhledávání, investic, 
kde by mohly být zhodnocovány, na místo toho budou 
uloženy na účtech, kde budou podléhat inflaci. Pro 
některé podnikatelské subjekty může být taková 
povinnost v krajním případě i likvidační. Zejména pak 
dojde k potřebě navýšení cash-flow nad rámec 
dlouhodobých plánů těžebních organizací. 

Vysvětleno. 
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). 
Neočekává se významné navýšení nákladů u organizací, jichž se 
navrhovaná právní úprava týká. Jedná se o náklady 
na posouzení, zda výše rezerv na sanace a rekultivace 
a na vypořádání důlních škod odpovídá skutečným potřebám, 
které budou vynakládány v sedmiletých intervalech. 
Pokud jde o námitky ZSDNP vztahující se k technické likvidaci 
a její „nejasné definici“, došlo při předběžných jednáních 
k dohodě na nové formulaci textu zákona, kterou namítané znění 
„nepotřebné objekty“ bylo nahrazeno novým zněním „[…] 
stavby a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné 
pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních 
důlních děl.“. 

Obecně Vysvětleno. 
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Předložený návrh zákona nabourává ekonomickou situaci 
těžebních společností s možnými dalšími sociálními 
dopady na těžební regiony. 

Připomínka se zřejmě týká převodu účetně vedených rezerv 
peněžních prostředků na vázaný účet. Tento úkol byl stanoven 
vládou usnesením č. 333 z 3. května 2017. Pro zmírnění dopadů 
na organizace bylo dohodnuto prodloužení původně navrženého 
termínu z pěti na sedm let, což zástupci ZSDNP odsouhlasili. 

K čl. I bodu 1 [§ 14d]: 
S návrhem, jímž se má tímto zákonem zezávaznit 
Surovinová politika České republiky nesouhlasíme. 
Stávající Surovinová politika České republiky není 
vládou schválena v tak konzistentní a jednoznačné 
podobě, aby její závaznost mohla být vtělena do zákona. 
Postrádáme též vymezení skutečnosti, že nerostné 
bohatství je chráněno a využíváno ve veřejném zájmu. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. – ROZPOR 
Závaznost Surovinové politiky byla do zákona včleněna 
na základě úkolu usnesení vlády č. 441/2017 Sb. Svaz 
nesouhlasí ani s nahrazením textu „je závazná“ na „je 
podkladem“, který akceptovala ostatní připomínková místa. 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Doporučujeme, aby předkladatel prověřil u těžebních 
společností dostupnost auditovaných účetních výsledků 
společnosti a podle výsledku prověření určit termín 
pro předávání nově požadovaných údajů, který bude 
pro těžební společnosti prakticky splnitelný. 

Neakceptováno. 
Svaz se neztotožnil s vysvětlením, které ostatní připomínková 
místa akceptovala, že Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje 
pouze s referenčními hodnotami a výsledky a z tohoto důvodu 
ke své činnosti nepotřebuje auditované účetní výsledky. 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Nesouhlasíme s vložením nového textu do ustanovení 
dosavadního § 29a odst. 1 zavádějící povinnost 
poskytovat údaje o nákladech na těžbu a průměrné tržní 
ceně za jednotku množství stanovenou právním 
předpisem. Ministerstvo průmyslu a obchodu ani orgány 
státní báňské správy k plnění svých úkolů zavedení takové 
povinnosti nepotřebují. Tyto údaje, zejména poskytnutí 
údajů o cenách, považujeme za důvěrné a za součást 
obchodního tajemství, k němuž jsme se zavázali ve 

Neakceptováno. - ROZPOR 
Svaz nesouhlasil ani s vypořádáním akceptovaným Konfederací 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, která uplatnila 
stejnou připomínku. 
Připomínku nelze vypořádat. 
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smlouvách o prodeji produkce. Navíc jde o další 
administrativní zátěž pro podnikatele. Stávající systém 
stanovení úhrad s náklady na těžbu nepočítá; úhrady se 
zpravidla vypočítávají součinem sazby a množství. 
V případě těžby hnědého uhlí povrchovým způsobem se 
pro stanovení poplatku z vydobytého nerostu hodnotí 
výhřevnost vytěženého uhlí. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Z legislativně technického hlediska není vhodné, aby se 
zákon formou zavedení poznámky pod čarou odkazoval 
na prováděcí předpis. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno. 
Opraveno v souvislosti s úpravou celého ustanovení. 

K čl. I bodu 6 [§ 31 odst. 5]: 
S předloženým zněním návrhu nového textu § 31 odst. 5) 
nesouhlasíme. 
1) Návrh zavádí povinnost zahrnout do technické 

likvidace dolu nebo lomu i odstranění nepotřebných 
povrchových a podpovrchových objektů, které 
sloužily k dobývání výhradního ložiska. Řada těchto 
objektů může po skončení dobývání sloužit k jinému 
účelu, ne vždy jsou tyto objekty ve vlastnictví těžební 
společnosti, a proto nelze ukládat vlastníkovi tohoto 
objektu jeho technickou likvidaci a s tím související 
povinnou tvorbu finanční rezervy na tuto likvidaci. 
Pokud takové objekty vlastní těžební společnost, jde 
o diskriminaci těžebních společností, protože v 
obecném měřítku takovou povinnost jiné provozy 
(např. chemické) uloženu nemají (včetně sanace a 
rekultivace pozemků).  Z návrhu je patrno, že spíše 
vychází z podmínek, v nichž těží OKD, a.s. Mělo by 
být specifikováno, co se vztahuje na hlubinnou těžbu 

Neakceptováno. - ROZPOR 
K bodu 1.  Text návrhu zákona upraven ve smyslu připomínky.  
Předmětná věta nahrazena větou:  
„Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i stavby 
a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné 
pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních 
důlních děl.“ 
Došlo tak k nahrazení pojmu „nepotřebná stavba“ 
jednoznačnějším vymezením staveb a objektů, které jsou 
předmětem technické likvidace. Akceptováno. 
K bodu 2. Význam pojmu stabilní a bezpečný stav je zřejmý, 
není úkolem zákona definovat obecně známé pojmy. 
Neakceptováno. 
K bodu 3. Návrh zákona se „dluhy minulosti“ nezabývá, nejsou 
předmětem zadání návrhu. Neakceptováno. 
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a na těžbu povrchovou. Žádáme, aby návrh vycházel 
z myšlenky, že do technické likvidace dolu nebo 
lomu patří odstranění takových povrchových a/nebo 
podpovrchových objektů, jejichž odstranění je 
nezbytné pro provedení sanace a jsou nedílnou 
součástí důlního díla.  

2) Návrh zákona ani jiný zákon nedefinuje, co je 
stabilním a bezpečným stavem, který umožní 
provedení rekultivací podle zvláštního předpisu. 
Zákon zná uvedení pozemku do stavu, aby mohla být 
provedena rekultivace. 

3) Předložený text zákona se nevypořádává s „dluhy 
minulosti“. 

4) Žádáme, aby z textu bylo zřetelně patrné, že sanace 
se vztahuje k pozemku a že od sanace je třeba oddělit 
technickou likvidaci. 

5) Z návrhu je patrné, že zavedení povinnosti ukládat 
finanční prostředky za účelem technické likvidace 
dolu nebo lomu je o dalších cash prostředcích. Měla-
li by být taková povinnost stanovena, je zapotřebí, 
aby byla dostatečně určitá, především definováním 
objektů, jež mají být jejím předmětem. To je svázáno 
i s návrhem sankčního ustanovení. 

6) Pojem „technická likvidace dolu a lomu“ je v tomto 
ustanovení uveden pouze v obecné rovině. Žádáme, 
aby tento pojem byl v zákonu jasně definován, aby 
nedocházelo k interpretačním problémům. 

7) Návrh zavádí zpětnou účinnost. Dosavadní právní 
úprava řešila vytváření rezerv na sanace a rekultivace 
v souladu se zákonem č 541/1991 Sb. (rezervy 
vedeny účetně) a v souladu se zákonem č.313/2006 

K bodu 4. Technická likvidace souvisí vždy s konkrétním 
pozemkem a je součástí sanace. Nespatřujeme smysl v jejich 
oddělení. Neakceptováno. 
K bodu 5. Viz vypořádání bodu 1 připomínky. Akceptováno. 
K bodu 6. Viz vypořádání bodu 1 připomínky. Akceptováno.  
K bodu 7. Nejedná se o pravou retroaktivitu, která je v rozporu 
s principem právní jistoty, a tudíž v obecné rovině nepřípustná. 
Ustanovení nese znaky nepravé retroaktivity, neboť dochází ke 
změně obsahu povinnosti, která vznikla již před případným 
dnem nabytí účinnosti předkládaného návrhu zákona. V zájmu 
zachování principu rovnoprávnosti považujeme za nezbytné, 
aby obsah povinnosti zajistit sanace a s ní spojené povinnosti 
tvořit rezervu na jejich zajištění byl shodný pro všechny 
organizace bez ohledu na to, zda těžbu zahájily přede dnem nebo 
po dni nabytí účinnosti předkládaného zákona. Neakceptováno. 
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Sb., jímž byla zavedena povinnost vytvářené rezervy 
vést na zvláštním účtu. Český báňský úřad ve svých 
výkladových stanoviscích konstatoval, že technická 
likvidace není součástí sanace a nelze tedy na ni 
vytvářet rezervu v souladu s Horním zákonem. 
„Podle § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., je 
povinností organizace vytvářet rezervu finančních 
prostředků na sanace a rekultivace, které se ve 
smyslu tvořených finančních rezerv vztahují na 
pozemky dotčené vlivem dobývání výhradního 
ložiska; nevztahují se tedy na vlastní jámy – hlubinné 
doly, které nemají charakter pozemků – nelze tedy 
náklady na jejich likvidaci hradit z uvedených 
finančních rezerv. Likvidaci a zajištění důlních děl a 
lomů považuje zákon za součást hornické činnosti, 
jejíž náklady je nutno odlišit od nákladů na sanaci a 
rekultivaci…“1 
Předkládané ustanovení přenáší tyto následky 
povinnosti stanovené zákonem č. 541/1991 Sb. na 
podnikatele, v jejichž zákonných možnostech nebylo 
řešit situaci s předstihem, naopak, jak vyplývá z výše 
citovaného stanoviska Českého báňského úřadu, byl 
takový postup v rozporu se zákonem. Navrhované 
řešení je v rozporu s ústavním pořádkem a 
judikaturou. Na základě výše uvedeného navrhujeme, 
aby povinnost k vytváření rezervy na sanace, jejichž 
součástí je i technická likvidace vznikla až v 
případech, nových dobývacích prostorů, resp. nových 
důlních děl v dobývacích prostorech, u kterých bude 
nově navrhována ke schválení tvorba rezervy na 
sanace. 

Tyto připomínky jsou zásadní 
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K čl. I bodu 9 [§ 33j]: 
Upozorňujeme na skutečnost, že stávající model výpočtu 
úhrad podle nařízení vlády se ukázal u např. ropy, jako 
špatný. Ropa je komodita, která není obchodována 
za pevné ceny, ale jejíž prodejní cena je obvykle odvozena 
od ceny ropy Brent na světových trzích, jejíž vývoj se 
odvíjí od mnoha geopolitických faktorů a vývoj této ceny 
prochází zejména v posledním období velkými 
skokovými poklesy. Nařízením vlády stanovená sazba 
558 Kč/m3, jako pevně stanovená sazba vyjádřená 
za jednotku množství v korunách českých, vychází jako 
5% sazba z částky 11.150,--Kč/m3. Při nejnižší ceně za I. 
Q roku 2016 25,985 USD/barel, tedy 3866 Kč/m3, činila 
navrhovaná sazba 558 Kč/m3 14,5 %. K nápravě 
faktického stavu žádáme, aby do návrhu zákona bylo 
doplněno zmocnění pro vládu, aby samostatným 
nařízením stanovila způsob výpočtu a výši úhrady 
pro ropu a zemní plyn, případně, aby pro výpočet úhrady 
za vytěženou ropu byla změněna metodika výpočtu 
určená nařízením vlády vydaného na základě zmocnění 
v § 33k odst. 2. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. - ROZPOR 
Změna způsobu stanovení výše úhrady není předmětem novely. 
Jednotná maximální výše 10 % tržní ceny je v horním zákoně po 
celou dobu jeho platnosti. Není důvod pro jeden nerost přijímat 
odlišnou výši tržní ceny oproti ostatním nerostům. Pokud je 
sazba z pohledu těžební společnosti neúměrně vysoká, může na 
základě podkladů požádat o její snížení, a to prostřednictvím 
příslušného nařízení vlády. 

K čl. I bodu 10 [§ 33k]: 
S návrhem nesouhlasíme. Požadujeme tento bod z novely 
vypustit, změnu § 33k neprovádět a ponechat stávající 
znění zákona. Změnou § 33k dochází k odstranění 
stávajícího pětiletého moratoria na zvyšování sazeb úhrad 
z vydobytých nerostů s odůvodněním, že odstranění 
pětiletého moratoria 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 

Neakceptováno. – ROZPOR 
V připomínce není nijak odůvodněno, na základě čeho Svaz 
předpokládá razantní navýšení úhrad. Stávající praxe státu při 
zvyšování úhrad je zjevně opačná. Nařízení vlády, kterým se 
určují sazby z úhrady vydobytého nerostu, prochází při každé 
změně meziresortním připomínkovým řízením a každá jeho 
změna musí být řádně odůvodněna. Z uvedeného jasně vyplývá, 
že není možné, aby mohlo dojít k takovému zvýšení úhrad, které 
by měly sociální, mzdové či jiné skokové dopady na společnost 
včetně její likvidace. 
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vydobytých nerostů. Konstatujeme, že předkladatel 
návrhu svoje tvrzení o tom, že se tato fixace neosvědčila, 
nijak nevysvětlil. Pokud je zrušení fixace motivováno 
těžbou lithia a s tím spojených úhrad (viz též bod 9. 
návrhu), je nanejvýš pravděpodobné, že v nejbližších pěti 
letech se lithium těžit nebude. I z tohoto důvodu je návrh 
na zrušení fixace úhrad na pětileté období nedůvodný. 
Odstranění stávajícího pětiletého moratoria zásadně 
zvyšuje podnikatelskou nejistotu, kdy nebude těžebním 
organizacím umožněno předem plánovat výši finanční 
zátěže související se stanovením výše sazby úhrady 
z vydobytých nerostů. Navíc považujeme za nezbytné 
připomenout, že zavedení pětiletého moratoria bylo 
kompromisním řešením při poslední novele horního 
zákona, nad kterým se tehdy shodl předkladatel návrhu 
(primárně ministerstvo financí) se zástupci dotčeného 
průmyslu. Nynější navrhované vypuštění pětiletého 
moratoria nelze ze strany dotčeného průmyslu považovat 
za v zásadě nic jiného než porušení tehdy učiněných 
dohod. 
Současně s ohledem na termín stanovený pro zveřejnění 
úhrady ze strany MPO do 30. 4. daného úhradového 
období a současně s ohledem na obvyklou obchodní praxi 
uzavírání smluv na roční období (odpovídající 
kalendářnímu roku) by došlo u těžebních organizací 
ke zvýšení ekonomického rizika tím, že se jí případné 
navýšení úhrady nepodaří přenést do ceny pro odběratele 
v daném úhradovém období, kdy dojde k navýšení úhrady. 
Také nelze pominout, že v navrhovaném novém znění 
§ 33k jsou odstavce, které v principu 
říkají, že to bude moci vláda svým nařízením měnit 
v zásadě každý rok. Navíc není z textu novely ani 

Odstraněním pětiletého období zákazu zvyšování úhrad 
dojde k narovnání stávajícího stavu, který staví stát 
do nerovného postavení v souvislosti s určováním poplatků 
za nakládání se svým vlastnictvím. Novelou ustanovení § 33k 
horního zákona nedochází k žádnému razantnímu zvyšování 
úhrad, stát je dál vázán 10% hranicí tržní ceny za jednotku 
množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů. Praxe navíc 
ukazuje, že převážná část určených sazeb této hranice ani 
zdaleka nedosahuje. 
Novelizace nařízení vlády není předmětem předkládaného 
materiálu. 
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z důvodové zprávy vůbec zřejmé (natož jisté), že zůstanou 
v platnosti stávající jednotky množství pro jednotlivé 
druhy vydobytých nerostů (v případě hnědého uhlí 
Kč/GJ). Může to tedy klidně být vyhlášeno tím nařízením 
jako % z tržní ceny. Je sice pravda, že kombinací odst. 3 
a 4 by se asi dalo dovodit, že to má být v „Kč na něco“ a 
ne v %, ale jisté to není. Proto se požadujeme, aby pro 
jakoukoliv další diskusi nad předloženým návrhem 
novely předkladatel uvedenou oblast, svůj záměr s ní a 
přesný konkrétní postup, jak by to po novele zákona mělo 
prakticky fungovat, jasně a srozumitelně popsal. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2016 Sb. uvádí: 
„Obecně se tedy navrhuje zvýšit výnos z úhrad 
z jednotlivých druhů vydobytých nerostů o cca 100 % 
(tj. 2x). Výjimkou je černé uhlí, hnědé uhlí dobývané 
hlubinně, radioaktivní nerosty, ropa a hořlavý zemní plyn, 
kde se zvýšení výnosu z úhrad nepředpokládá… 
V případě ropy a zemního plynu zohledňuje zachování 
současné výše úhrady specifičnost používaných 
technologií těžby a finanční náročnost vyhledávání 
a průzkumu ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, která 
je asi desetinásobně vyšší než u jiných nerostů.“ 
V případě řady nerostů stát již v současné době získává 
značné finanční prostředky a další zvyšování ekonomické 
zátěže může vést k nechtěným negativním dopadům na 
ekonomiku a občany ČR. Například u stavebních hmot to 
může vést ke zdražení bytové výstavby nebo technické 
infrastruktury státu. Dalším příkladem může být i hnědé 
uhlí, kdy z vytěženého a využitého uhlí stát již v současné 
době získává značné finanční prostředky a pokračování ve 
zvyšování ekonomické zátěže může v kontextu 
požadavků na další významné investice nezbytné pro 
splnění požadavků nejlepších dostupných technologií vést 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBCZAXTWR)



Stránka 79 (celkem 103) 

k odstavování výroben elektřiny, ohrožení bezpečnosti 
ČR v oblasti výkonové zabezpečenosti, významnému 
zdražení tepla i elektřiny, které ve svém důsledku může 
vyvolat i sociální dopady u českých domácností. Z výše 
uvedených důvodů požadujeme provést celkové 
vyhodnocení dodatečné ekonomické zátěže vydobytých 
nerostů a posouzení jejích dopadů na občany a ekonomiku 
ČR. Příkladem opět může být pro požadované 
vyhodnocení a posouzení hnědé uhlí. Pro posouzení 
celkového dodatečného zpoplatnění uhlí v ČR je nezbytné 
započítat také náklady na nákup povolenky na emise 
skleníkových plynů, protože její pořízení s využitím uhlí 
bezprostředně souvisí a jedná se o výnos státu. Celkové 
dodatečné zpoplatnění uhlí v ČR již výrazně převyšuje 
také externí náklady v ČR související s jeho využitím 
v uhelných elektrárnách. V případě zdrojů nezahrnutých 
do EU ETS je pak nezbytné upozornit na záměry v oblasti 
zdanění emisí ze zdrojů mimo EU ETS, které v případě 
jejich realizace budou znamenat mimo jiné další zdanění 
zejména hnědého uhlí. Kombinace obou návrhů by již 
mohla přinést podstatné sociální dopady pro domácnosti 
i ekonomické dopady pro některé malé a střední podniky, 
které také hnědé uhlí využívají. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a]: 
S navrženým textem nesouhlasíme 
Navržený text nestanoví, co je „odborné posouzení“. 
Žádáme o definování obsahu pojmu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno/vysvětleno. 
Na základě připomínek bylo vypuštěno slovo „odborné“. 
Posouzení je povinna zajistit organizace, přičemž jej zpracovává 
(vydává) osoba, která je způsobilá zpracovat příslušnou část 
plánu otvírky, přípravy a dobývání, tedy plán sanací a 
rekultivací. Vzhledem ke komplexnosti a rozmanitosti 
sanačních a rekultivačních prací nelze v zákoně určit konkrétní 
odbornost. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBCZAXTWR)



Stránka 80 (celkem 103) 

Posouzení může organizace zajistit vlastními zaměstnanci 
a slouží zejména jako podklad pro korekci nastavení tvorby 
rezerv vzhledem k proměnlivosti nákladů na provedení sanací 
a rekultivací, popřípadě vypořádání důlních škod v průběhu 
času. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8]: 
Termín převodu peněžních prostředků rezerv, které měly 
být vytvořeny ke dni 31. prosince 2022, žádáme posunut 
alespoň do 31. 12. 2024 – 31. 12. 2025. Přesun prostředků 
vedených na analytickém účtu na zvláštní vázaný účet by 
se v řadě případů neblaze dotkl finanční stability 
těžebních organizací nezbytností dodatečně zajistit 
peněžní prostředky na sanace a rekultivace. Požadavek 
zbavit stát rizika nést náklady na neprovedené sanace je 
logický, nicméně ne ve vazbě na dosud nevyrovnané 
dluhy minulosti. Proto by tato povinnost těžaře mít 
prostředky na sanace a rekultivace pouze na vázaných 
účtech měla nastat až po odstranění „dluhů minulosti“ 
státu. Bez toho nelze pokračovat v sanacích a 
rekultivacích dalších území. Stávající systém, kdy se 
čerpá přednostně z účetní rezervy, je dostatečnou zárukou 
a pojistkou pro stát. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Nově stanovená lhůta pro převod rezerv peněžních prostředků je 
30. 6. 2025. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8]: 
Nesouhlasíme se zpětnou účinností povinnosti 
navrhované v tomto zákonu. Povinnost vytvářet rezervy 
na sanace a rekultivace zavedla do horního zákona novela 
č. 541/1991 Sb., přičemž takto vytvářená rezerva byla 
tvořena účetně, nikoliv ukládáním peněžních prostředků 
na vázaný účet. Povinnost ukládat prostředky na zvláštní 
vázaný účet zavedla novela – zákon č. 313/2006 Sb. 

Vysvětleno. 
Bylo akceptováno prodloužení lhůty pro uložení peněžních 
prostředků rezerv na zvláštní vázaný účet do 30. 6. 2025 (viz 
předchozí připomínka). 
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a) V současné chvíli jsou tedy rezervy na sanace 
a rekultivace vedeny dvojím způsobem: 

b) Rezervy vytvořené od účinnosti zákona č. 541/1991 
Sb. do účinnosti zákona č. 313/2006 Sb. jsou vedeny 
(vytvořeny) pouze účetně; 

Rezervy vytvořené/vytvářené po účinnosti zákona 
č. 313/2006 Sb. jsou uloženy v hotovosti na zvláštním 
vázaném účtu. 
Výše uvedené ustanovení zavádí povinnost uložit 
na vázaný účet v hotovosti rezervy vytvořené účetně, 
vedené na analytickém účtu. Uvedené ustanovení je 
ustanovením retroaktivním. Takové ustanovení by 
zasahovalo do hmotněprávní sféry organizace. Dle nové 
právní normy lze upravovat pouze vztahy, které vznikly 
po účinnosti zákona. Takové ustanovení je tedy v rozporu 
se základními principy právního státu. Na základě výše 
uvedeného navrhujeme toto ustanovení z navrhovaného 
zákona vypustit pro jeho rozpor s ústavním pořádkem. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 12, 13 a 14 [§ 40a, § 40b]: 
S návrhem nesouhlasíme a žádáme jej vypustit. Skutková 
podstata definovaná v odstavci 4 návrhu je ve vazbě 
na dikci hmotněprávní úpravy v nově navrhovaném 
§ 31 odst. 5 neurčitá. Vzhledem ke komplexnosti vlivů 
dobývání, zejména v případě hlubinného dobývání, kdy je 
hornická činnost povolena několika rozhodnutími, může 
být porušení povinnosti posuzováno a vykládáno různými 
způsoby. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno.  
 Hornická činnost se povoluje podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se žádostí 
o povolení organizace (žadatel) předkládá plán otvírky, přípravy 
a dobývání (POPD). Podle odstavce 2 je součástí POPD 
vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných 
důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených 
vlivem dobývání výhradního ložiska. Současně musí být 
předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv 
a návrh na časový průběh jejich vytvoření. POPD zpracovává 
báňský projektant a schvaluje závodní dolu či lomu. 
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Ustanovení § 6 odst. 2 písm. c), potažmo příloha č. 3, vyhlášky 
č. 104/1988 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné 
stanovuje, že k náležitostem POPD podle bodu 1.6 patří Plán 
sanace i rekultivace území dotčeného těžbou, a to: 

a) technický plán a harmonogram prací, 
b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání 

očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci 
pozemků dotčených vlivem dobývání, 

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv 
a na časový průběh jejich vytvoření. 

POPD je potom projednáván v rámci správního řízení 
o povolení HČ i s účastníky řízení a s dotčenými orgány. 
Z toho tedy vyplývá, že orgány SBS mají povinnost kontrolovat, 
jak jsou plněny podmínky rozhodnutí o povolení HČ podle 
POPD a případné porušení bez zjevného důvodu musejí řešit 
například (až v případě, kdy nebyly účinné jiné prostředky – 
např. nařízení o odstranění nedostatků) sankcí. 
V praxi může nastat, a nezřídka i nastává, případ, kdy 
organizace z objektivních důvodů nemůže splnit technický plán 
nebo harmonogram prací sanací a rekultivací. V takovém 
případě může požádat obvodní báňský úřad o povolení změny 
POPD spočívající ve změně harmonogramu či samotného 
technického plánu. Tato možnost vychází například z § 10 
odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb. Pokud se jedná z pohledu doby 
předpokládané těžby o nevýznamné časové posunutí 
harmonogramu provedení sanačních a rekultivačních prací, 
potom je, po dohodě s OBÚ, možno projednat takovou změnu 
podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 104/1988 Sb., tedy ohlášením. 
Podmínkou však je, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a nebyly 
dotčeny objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněné 
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podle zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v 
rozhodnutí o povolení hornické činnosti. 

K čl. II [Přechodná ustanovení]: 
S navrženou lhůtou v bodu 1. nesouhlasíme (do konce 
února 2019); není reálná. Hospodaření organizace musí 
být každoročně uzavřeno v zákonných lhůtách ověřených 
auditem. Lhůta by měla být stanovena ke dni 30. června 
2019. 
S navrženou lhůtou v bodu 2. nesouhlasíme; není reálná. 
Pro všechny organizace bez výjimky žádáme stanovit 
dvouletou lhůtu. Zpracování příslušné dokumentace, 
projednání s dotčenými a zajištění nově požadovaného 
odborného posouzení si vyžádá výrazně delší dobu. Navíc 
z navržené dikce není jasné, zda v případě lomu s roční 
těžbou nad 500 000 tun jde o samostatný lom nebo o 
součet těžby více lomů jedné organizace. Proto se 
požaduje lhůtu sjednotit a pro nezbytné administrativní 
náležitosti vytvořit reálný časový prostor. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno.  
K bodu 1. Lhůta pro oznámení posunuta do 30. 6. 2019 
(6 měsíců po účinnosti zákona), tedy o 4 měsíce. 
K bodu 2. Pro všechny organizace stanovena jednotná lhůta 
2 roky. 

K čl. III [Změna zákona o základních registrech]: 
Doporučujeme, aby se předkladatel novely zabýval 
odpovědí na níže vznesené otázky z praxe: 
1) Z návrhu novely není zřejmé, kdo bude po zapsání 

dobývacích prostorů do RÚIAN a zjištění nesouladu 
se zápisy v Katastru nemovitostí vyzván příslušným 
katastrálním úřadem k odstranění nesouladu 
(předpokládáme nesoulad v části druhu nebo způsobu 
využití pozemků dotčených dobývacími prostory. 
Referenčním stavem v RÚIAN rozumíme stav 
platný, tedy pokud v RÚAIN bude vymezen DP a 
v katastru nemovitostí nebude uveden do souladu 

Vysvětleno. 
Není předmětem novelizace. 
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druh nebo využití pozemku. Bude mít referenční stav 
v RÚAIN přednost před údaji z katastru nemovitostí? 

2) Navrhované ustanovení neřeší případ, že ke 
stanovení dobývacího prostoru dochází na základě 
geometrického plánu k dělení pozemků. Jak bude 
dělení pozemků zapsáno do katastru nemovitostí? 

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 

Obecně: 
Připomínka č. 1: k předpokládanému hospodářskému 
a finančnímu dopadu navrhované právní úpravy 
na podnikatelské prostředí v České republice 
Znění připomínky:   
Požadujeme řádně vypracovat, k celému návrhu novely, 
komplexní posouzení dopadů regulace, RIA. 
Odůvodnění 
V odst. 7 obecné části důvodové zprávy k novele horního 
zákona je uvedeno: „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.“ 
Se závěrem uvedeným v této části důvodové zprávy nelze 
souhlasit, a to vzhledem k tomu, že i v případě těžební 
organizace provozující povrchové doly dojde k nutnosti 
navýšení tvorby rezervy, do které bude nezbytné zahrnout 
i budoucí výši technické likvidace. Zejména pak dojde k 
potřebě navýšení cash-flow nad rámec dlouhodobých 
plánů těžebních organizací. Kvůli těmto evidentním 
doposud nepředvídaným dopadům regulace požadujeme 
standardní vypracování posouzení RIA. 
Dalším důvodem pro vypracování RIA je skutečnost, že 
změnou § 33k dochází k odstranění stávajícího pětiletého 

Vysvětleno. 
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). 
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moratoria na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů 
(s odůvodněním, že odstranění pětiletého moratoria 
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). Se 
zmíněným odůvodněním nelze v zásadě souhlasit, protože 
odstranění stávajícího pětiletého moratoria jednoznačně 
zvyšuje podnikatelskou nejistotu, kdy nebude těžebním 
organizacím umožněno předem plánovat výši finanční 
zátěže související se stanovením výše sazby úhrady z 
vydobytých nerostů. Když se podíváme na konkrétní výše 
úhrad, jak jsou stanoveny aktuálním zněním Nařízení 
vlády, tak ty dosahují pouze několika procent tržní ceny, 
zdaleka ne však v zákoně uvedených 10 %. 
Tato připomínka je zásadní. 

Obecně: 
Připomínka č. 2: doplnění věcně provázaného 
legislativního materiálu 
Znění připomínky:  
Nebude-li akceptována naše konkrétní připomínka č. 7, 
pak požadujeme předložit současně s návrhem novely 
horního zákona i záměry vlády na novelizaci Nařízení 
vlády o sazbách úhrady pro několik nejbližších let. 
Odůvodnění 
Aby bylo možné překládaný návrh novely horního zákona 
kvalifikovaně posoudit, především jeho dopady na 
obyvatelstvo a ekonomiku ČR, je nezbytné mít k dispozici 
také záměry vlády pro nejbližší období v oblasti 
samotného nastavení výše konkrétních úhrad jednotlivých 
vydobytých nerostů, stejně jako tomu bylo při poslední 

Vysvětleno. 
V současné době se nepřipravuje novelizace nařízení vlády. 
Připomínka jde nad rámec předkládaného materiálu, nedotýká 
se novelizovaného textu zákona. 
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novele horního zákona. Ministerstvo tímto návrhem totiž 
na jednu stranu ruší dohodnuté pětileté moratorium, na 
druhou stranu nijak neindikuje, jak se při stanovování 
výše úhrad za vydobyté nerosty hodlá ve střednědobém 
horizontu chovat. Tato informace je přitom zcela klíčová 
pro zajištění alespoň minimální stability podnikatelského 
prostředí v těžební oblasti, neboť zásadním způsobem 
ovlivňuje ekonomiku jednotlivých podniků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Obecně: 
Připomínka č. 3: opětovné předložení návrhu novely 
do meziresortního připomínkového řízení 
Znění připomínky: 
Požadujeme po dopracování RIA (viz připomínka č. 1 
výše) a navrhovaných analýz (především viz připomínka 
č. 4 a č. 7 níže) návrh novely znovu předložit 
do meziresortního připomínkového řízení. 
Odůvodnění 
Aby bylo možné překládaný návrh novely horního zákona 
kvalifikovaně posoudit, především jeho dopady na 
obyvatelstvo a ekonomiku ČR, je nezbytné mít k dispozici 
jak RIA, tak i analýzy zmíněné v připomínkách č. 4 a č. 7. 
Bez těchto podkladů nelze předložený návrh novely 
horního zákona kvalifikovaně posoudit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
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). 
 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Připomínka č. 4: k navrhované úpravě § 29, odst. 1 (bod 
3 návrhu) 
Znění připomínky: 

Vysvětleno. 
Ministerstvo pracuje pouze s referenčními hodnotami 
a výsledky. Z tohoto důvodu nepotřebuje ke své činnosti 
auditované účetní výsledky. 
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Požadujeme, aby Ministerstvo prověřilo u těžebních 
společností dostupnost auditovaných účetních výsledků 
společností a podle výsledku šetření stanovilo takový 
termín pro předávání nově požadovaných údajů, který 
bude prakticky splnitelný pro dotčené těžební společnosti. 
Odůvodnění 
V případě nově požadovaných údajů o nákladech na těžbu 
bude muset většina těžebních společností, při zachování 
dosud stanoveného termínu do 28. 2., vycházet z 
neauditovaných účetních výsledků společnosti. V 
opačném případě nelze termín do 28. 2. splnit.  
Pokud má těžební organizace vycházet při uvádění 
nákladů na těžbu z auditovaných účetních výsledků 
společnosti, je nezbytné stanovit pozdější termín 
pro poskytnutí báňsko-technické evidence na základě 
výsledků šetření Ministerstva. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Připomínka č. 5: k navrhované úpravě § 29a, odst. 1 (bod 
4 návrhu) 
Znění připomínky: 
Požadujeme jednoznačné upřesnění úseku textu, aby se 
předešlo dvojímu možnému výkladu. Zároveň dáváme ke 
zvážení, zda takové řešení odkazu je legislativě-technicky 
správné: 
Do § 29a odst. 1 je navrhováno doplnit text „nákladech na 
těžbu, průměrné tržní ceně za jednotku množství 
stanovenou prováděcím právním předpisem31), a to 
za jednotlivé nerosty podléhající úhradě z vydobytých 
nerostů,“. Poznámka pod čarou č. 31 zní: 

Akceptováno. 
Text ustanovení § 29a odst. 1 bude upraven dle návrhu 
připomínky slovy „[…] průměrné tržní ceně za jednotku 
množství stanovenou nařízením vlády upravujícím sazby úhrady 
z vydobytých nerostů, a to za jednotlivé druhy vydobytých 
nerostů, které jsou předmětem úhrady,“. Poznámka pod čarou č. 
31 bude z textu odstraněna. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBCZAXTWR)



Stránka 88 (celkem 103) 

__________ 
„31) Nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.“. 
Odůvodnění 
Řešení, kdy v zákoně je odkaz na prováděcí právní předpis 
podle daného zákona, a to rovnou s odkazem na již 
existující prováděcí právní předpis, není legislativně-
technicky obvyklé. 
Současně je možné vkládaný text vykládat i jinak, než je 
zřejmě zamýšlen. S ohledem na obsah odkazovaného 
Nařízení vlády je tím textem zřejmě myšlen odkaz nikoliv 
na samotnou průměrnou tržní cenu (tu totiž to nařízení 
neobsahuje), ale odkaz na ty jednotky množství, které jsou 
ve zmíněném nařízení používány a jsou odlišné pro různé 
nerosty. Bohužel se to ale dá také číst tak, že v nařízení je 
i průměrná tržní cena. Z toho důvodu tedy doporučujeme 
více jednoznačnou úpravu znění. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 6 [§ 31 odst. 5]: 
Připomínka č. 6: k navrhované úpravě § 31, odst. 5 (bod 
6 návrhu) 
Znění připomínky: 
S ohledem na odůvodnění níže požadujeme, aby 
vymezení pojmu technická likvidace dolu a lomu bylo 
v návrhu novely zákona blíže a jasněji specifikováno. 
Odůvodnění 
V ustanovení § 31 odst. 5 je nově upravena povinnost 
provedení technické likvidace dolů a lomů. Pojem 
„technická likvidace dolu nebo lomu“ je v tomto 

Akceptováno. 
Došlo k nahrazení pojmu „nepotřebná stavba“ 
jednoznačnějším vymezením staveb a objektů, které jsou 
předmětem technické likvidace. Předmětná věta nahrazena 
větou:  
„Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i stavby 
a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné 
pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních 
důlních děl.“ 
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ustanovení vymezen pouze v obecné rovině, což bude 
v praxi způsobovat výkladové problémy. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 10 [§ 33k]: 
Připomínka č. 7: k navrhované úpravě § 33k (bod 10 
návrhu) 
Znění připomínky: 
Požadujeme tento bod z bodové novely vypustit, změnu § 
33k neprovádět a ponechat stávající znění zákona. 
Odůvodnění 
Změnou § 33k dochází k odstranění stávajícího pětiletého 
moratoria na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů 
s odůvodněním, že odstranění pětiletého moratoria 
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. 
Odstranění stávajícího pětiletého moratoria však zásadně 
zvyšuje podnikatelskou nejistotu, kdy nebude těžebním 
organizacím umožněno předem plánovat výši finanční 
zátěže související se stanovením výše sazby úhrady z 
vydobytých nerostů. Navíc považujeme za nezbytné 
připomenout, že zavedení pětiletého moratoria bylo 
kompromisním řešením při poslední novele horního 
zákona, nad kterým se tehdy shodl předkladatel návrhu 
(primárně ministerstvo financí) se zástupci dotčeného 
průmyslu. Nynější navrhované vypuštění pětiletého 
moratoria nelze ze strany dotčeného průmyslu považovat 
za v zásadě nic jiného než porušení tehdy učiněných 
dohod. 

Neakceptováno. - ROZPOR 
V připomínce není nijak odůvodněno, na základě čeho Svaz 
předpokládá razantní navýšení úhrad. Stávající praxe státu při 
zvyšování úhrad je zjevně opačná. Nařízení vlády, kterým se 
určují sazby z úhrady vydobytého nerostu, prochází při každé 
změně meziresortním připomínkovým řízením a každá jeho 
změna musí být řádně odůvodněna. Z uvedeného jasně vyplývá, 
že není možné, aby mohlo dojít k takovému zvýšení úhrad, které 
by měly sociální, mzdové či jiné skokové dopady na společnost 
včetně její likvidace. 
Odstraněním pětiletého období zákazu zvyšování úhrad 
dojde k narovnání stávajícího stavu, který staví stát 
do nerovného postavení v souvislosti s určováním poplatků 
za nakládání se svým vlastnictvím. Novelou ustanovení § 33k 
horního zákona nedochází k žádnému razantnímu zvyšování 
úhrad, stát je dál vázán 10% hranicí tržní ceny za jednotku 
množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů. Praxe navíc 
ukazuje, že převážná část určených sazeb této hranice ani 
zdaleka nedosahuje. 
Novelizace nařízení vlády není předmětem předkládaného 
materiálu. 
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Současně s ohledem na termín stanovený pro zveřejnění 
úhrady ze strany MPO do 30. 4. daného úhradového 
období a současně s ohledem na obvyklou obchodní praxi 
uzavírání smluv na roční období (odpovídající 
kalendářnímu roku) by došlo u těžebních organizací 
ke zvýšení ekonomického rizika tím, že se jí případné 
navýšení úhrady nepodaří přenést do ceny pro odběratele 
v daném úhradovém období, kdy dojde k navýšení úhrady.  
Také nelze pominout, že v navrhovaném novém znění 
§ 33k jsou odstavce, které v principu říkají, že to bude 
moci vláda svým nařízením měnit v zásadě každý rok. 
Navíc není z textu novely ani z důvodové zprávy vůbec 
zřejmé (natož jisté), že zůstanou v platnosti stávající 
jednotky množství pro jednotlivé druhy vydobytých 
nerostů. Může to tedy klidně být vyhlášeno tím nařízením 
jako % z tržní ceny. Proto se požaduje, aby pro jakoukoliv 
další diskusi nad předloženým návrhem novely 
předkladatel uvedenou oblast, svůj záměr s ní a přesný 
konkrétní postup, jak by to po novele zákona mělo 
prakticky fungovat, jasně a srozumitelně popsal. 
V případě řady nerostů stát již v současné době získává 
značné finanční prostředky a další zvyšování ekonomické 
zátěže může vést k nechtěným negativním dopadům na 
ekonomiku a občany ČR. Například u stavebních hmot to 
může vést ke zdražení bytové výstavby nebo technické 
infrastruktury státu. Dalším příkladem může být i hnědé 
uhlí, kdy z vytěženého a využitého uhlí stát již v současné 
době získává značné finanční prostředky a pokračování ve 
zvyšování ekonomické zátěže může v kontextu 
požadavků na další významné investice nezbytné pro 
splnění požadavků nejlepších dostupných technologií vést 
k odstavování výroben elektřiny, ohrožení bezpečnosti 
ČR v oblasti výkonové zabezpečenosti, významnému 
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zdražení tepla i elektřiny, které ve svém důsledku může 
vyvolat i negativní sociální dopady u českých 
domácností.  
V návaznosti na předchozí odstavec požadujeme provést 
celkové vyhodnocení dodatečné ekonomické zátěže 
vydobytých nerostů a posouzení jejích dopadů na občany 
a ekonomiku ČR. Příkladem opět může být 
pro požadované vyhodnocení a posouzení hnědé uhlí. Pro 
posouzení celkového dodatečného zpoplatnění uhlí v ČR 
je nezbytné započítat také náklady na nákup povolenky na 
emise skleníkových plynů, protože její pořízení 
s využitím uhlí bezprostředně souvisí a jedná se o výnos 
státu. Celkové dodatečné zpoplatnění uhlí v ČR již 
výrazně převyšuje také externí náklady v ČR související s 
jeho využitím v uhelných elektrárnách. V případě zdrojů 
nezahrnutých do EU ETS je pak nezbytné upozornit na 
záměry v oblasti zdanění emisí ze zdrojů mimo EU ETS, 
které v případě jejich realizace budou znamenat mimo jiné 
další zdanění zejména hnědého uhlí. Kombinace obou 
návrhů by již mohla přinést podstatné sociální dopady pro 
domácnosti i ekonomické dopady pro některé malé a 
střední podniky, které také hnědé uhlí využívají). 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 7]: 
Připomínka č. 8: k § 37a, odst. 7 
Znění připomínky: 
(7) Organizace jednou za pět deset let zajistí odborné 
posouzení, zda výše rezerv odpovídá potřebám. Pokud je 
na základě tohoto posouzení nutno provést jen změnu 
výše tvorby finančních rezerv, je jediným účastníkem 
řízení organizace, která o změnu žádá. Posouzení se 

Akceptováno.  
Ve shodě se Svazem průmyslu a dopravy ČR byla stanovena 
maximální perioda pro posouzení, zda výše rezerv odpovídá 
potřebám, na 7 let. 
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nevyžaduje po dobu zajištění dolu nebo lomu; uplyne-li 
však lhůta podle věty první v průběhu zajištění dolu nebo 
lomu, zajistí organizace odborné posouzení před 
pokračováním v dobývání výhradního ložiska. 
Odůvodnění 
Důlní díla jsou obvykle využívána desítky let. Jsme 
názoru, že s ohledem na dobu jejich využívání je období 
5 let natolik krátké, aby došlo k zásadním změnám, které 
by iniciovaly významnější změnu potřeby sanací 
a rekultivací a vypořádání důlních škod, a tedy 
i souvisejících finančních rezerv. 
Zpracování administrativních povinností, ukládaných 
zákonem v §37a odst. 7, je spojeno s nezanedbatelnými 
náklady, jejichž vynakládání každých 5 let nelze, podle 
našeho názoru, považovat ve většině případu 
za ekonomicky efektivní. 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme prodloužení lhůty 
pro periodické odborné posouzení přiměřenosti výše 
vytvářených rezerv, z pěti na deset let. 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 10]: 
Připomínka č. 9: k § 37a, odst. 10 
Znění připomínky: 
Navrhujeme doplnění předmětného odstavce takto: 
(10) Náklady na odborná posouzení a na nezbytné 
znalecké posudky nese organizace, která je může čerpat 
z finanční rezervy pro sanace a rekultivace. 
Odůvodnění 

Vysvětleno.  
Přisvědčení k této připomínce by nutně a nezbytně vedlo 
k navýšení tvorby rezerv. Navíc rezervy mohou být použity 
pouze k účelu, pro kterou jsou vytvořeny, tedy k „odstraňování 
následků hornické činnosti“. 
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Zpracování administrativních povinností, ukládaných 
zákonem (např. §37 a, odst. (3), (7)), je spojeno 
s nezanedbatelnými náklady. Přitom jejich plnění je 
v přímé souvislosti se sanacemi a rekultivacemi. Bylo by 
velmi žádoucí, kdyby zákon umožnil, aby tyto činnosti 
byly financovány z finanční rezervy pro sanace 
a rekultivace. 
Tato připomínka je zásadní. 

Těžební unie Obecně: 
Z předkládací zprávy k návrhu změny horního zákona 
vyplývá především, že na základě novely má vzniknout 
povinnost vést rezervy peněžních prostředků podle 
horního zákona pouze na zvláštním vázaném účtu, 
povinnost pravidelného posuzování, zda výše rezerv 
odpovídá nákladům na splnění povinností, k jejichž 
zajištění jsou rezervy vytvářeny, dále jsou doplňovány 
povinnosti organizací ve vztahu k rezervám v případě 
převodu dobývacího prostoru a vzniká povinnost vytvářet 
rezervy na technickou likvidaci dolů nebo lomů, o kterou 
byla rozšířena sanace pozemků dotčených těžbou. Dále 
má být upraven způsob zveřejňování údajů o dobývacích 
prostorech v rámci registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí. Návrh zákona má dále přinést úpravu sanace 
a rekultivace. V neposlední řádě má návrh zákona změnit 
úpravu úhrad z vydobytých nerostů, kdy je mj. 
navrhováno vypuštění pětiletého moratoria na zvyšování 
sazeb úhrady. Navrhovaný zákon má do textu horního 
zákona výslovně zakotvit odkaz na Surovinovou politiku 
České republiky a tím výrazněji posílit její význam či 
závaznost. 

Vysvětleno. 
Nejedná se o připomínku ve smyslu čl. 5 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády. Obsahem připomínky je pouze sumarizace 
hlavních bodů návrhu zákona. 

Obecně: Vysvětleno. 
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Těžební unie si nejprve dovoluje shrnout předpokládané 
negativní dopady navržené novely horního zákona, 
kterými se předložené materiály relevantně nezabývají 
a které by mohlo potvrdit (event. vyvrátit) provedení 
komplexního hodnocení očekávaných dopadů regulace 
(RIA), k čemuž Těžební unie vyzývá: 
Energetická bezpečnost 
V případě energetických surovin může mít jakákoli 
nesystémová změna negativní dopady na energetickou 
bezpečnost a soběstačnost ČR. 
Ekonomika firem 
Zamýšlené zvýšení úhrad formou navazujícího nařízení 
vlády až na 10 % tržní ceny bude v některých případech 
znamenat postupnou ekonomickou likvidaci těžebních 
firem. Současně je nutné připomenout, že k poslednímu 
zvýšení úhrady z vydobytého nerostu na dvojnásobek 
došlo teprve k 1. 1. 2017, v případě úhrady z dobývacího 
prostoru se jednalo o 10násobné zvýšení.  
Sociální oblast a zaměstnanost 
Výše zmíněné negativní finanční dopady do ekonomiky 
firem se promítnou i do sociální stability strukturálně 
postižených regionů, v souvislosti se zvýšenou 
nezaměstnaností hrozí sociální napětí (především 
na Ústecku). 
Státní rozpočet 
Většina firem nebude schopna promítnout zvýšenou 
úhradu z vydobytého nerostu do ceny svých produktů, 
proto bude nucena omezovat výdaje především v oblasti 
počtu zaměstnanců. V konečném důsledku tak může 
paradoxně dojít ke zvýšení výdajů státního rozpočtu, 

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). 
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protože stát bude následně doplácet právě na politiku 
zaměstnanosti a jeho prvotní cíl zvýšit příjmy státního 
rozpočtu tak nebude ve svém důsledku naplněn.  
Regionální dopady 
S ekonomickými dopady na firmy dojde k omezení 
regionální podpory, kterou těžební společnosti v řádech 
stovek milionů korun doposud poskytují městům a obcím 
v souvislosti s těžbou.   
Podnikatelské prostředí  
Výsledkem novelizace může být další vyvolání nestability 
podnikatelského prostředí, útlum tolik potřebných 
investic, zvýšení míry nekoncepčnosti legislativy zásadně 
ovlivňující plánování v energetice a snížení 
konkurenceschopnosti českých firem. 

Obecně: 
Těžební unie rovněž zdůrazňuje, že další úpravu 
navrhované změny horního zákona bude třeba zjevně 
provést v návaznosti na stanovisko Legislativní rady 
vlády k navrhované novele. V tomto ohledu Těžební unie 
vnímá jako legislativně-právně problematický záměr 
zakotvení odkazu na Surovinovou politiku jako 
dokument, který schvaluje na návrh Ministerstva 
průmyslu a obchodu vláda. Je zřejmé, že usnesením vlády, 
kterým by byla schválena změna Surovinové politiky ČR, 
by došlo k přímé novele horního zákona, a to toliko 
působením moci výkonné. Pokud je novelou navrženo, že 
„Vláda předkládá (jen) pro informaci surovinovou 
politiku Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České 
republiky.“, je zjevné, že výkonná moc ingeruje do moci 
zákonodárné, což naráží na mantinely ústavního práva. 
Zcela jistě nelze připustit, že moc výkonná (vláda), bez 

Vysvětleno. 
Návrh zákona, upravený podle výsledků připomínkového řízení, 
bude v souladu s Legislativními pravidly vlády předložen 
Legislativní radě vlády. Případné připomínky Legislativní rady 
vlády budou do návrhu zapracovány. 
Zavedení základní úpravy Surovinové politiky do horního 
zákona je provedeno na základě úkolu uloženého Usnesením 
vlády č. 441 ze dne 14. června 2017. Navrhovaná úprava 
nezasahuje do dělby moci, neboť Surovinová politika je dle 
návrhu koncepční materiál přijímaný vládou, která je vrcholným 
orgánem moci výkonné, a jako takový je podkladem pro činnost 
některých orgánů moci výkonné, což je vyjádřením 
hierarchického uspořádání státní správy. Bez uvedeného 
principu by koncepční materiály vlády měly pouze proklamační 
charakter. 
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souhlasu Parlamentu ČR, provede úpravu Surovinové 
politiky ČR tak, že změny Surovinové politiky vyvolají 
rozpor s horním regálem, a prostřednictvím odkazu v § 
14d navrhované novely následně budou orgány státní 
správy působící v oblastech geologického průzkumu 
ložisek nerostných surovin, otvírek, přípravy a dobývání 
ložisek rozhodovat negativně o žádostech organizací. 
Tento proces zcela jistě nevytváří zákonné předpoklady a 
stabilní podmínky pro celou oblast podnikání v oblasti 
geologie a hornictví, když navíc zcela absentují 
přechodná ustanovení pro aplikaci doposud platné 
surovinové politiky při schválení politiky nové. 

Obecně: 
Dále je nutné upozornit, že ačkoli předkládací zpráva 
uvádí, že se neočekávají významná navýšení nákladů 
u organizací, jichž se navrhovaná právní úprava týká, 
opak je zjevně pravdou. Navrhovaná povinnost 
organizace k vytváření rezerv peněžních prostředků 
na vázaných účtech (vytvořených povinně k 31. 12. 2022) 
představuje zcela zásadní změnu, která ovlivní tržní 
prostředí, což je navrhováno bez provedení adekvátních 
dopadových analýz na sektorovou ekonomiku, tedy např. 
bez zhodnocení přístupů tvorby obdobných rezerv 
v dalších státech EU. Navrhovaná právní úprava zjevně 
vyvolá přímý negativní dopad do projektů v oblasti 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, s potenciálem 
negativně ovlivnit nezaměstnanost, což je evidentně 
protichůdné s prezentovanými prioritami vlády ČR. 

Neakceptováno. 
Návrh novely horního zákona je realizací úkolu uloženého 
Usnesením vlády č. 333 ze dne 3. května 2017. 

Obecně: 
Není zřejmé, na základě jakých analýz a údajů 
předkladatel dospěl k závěru, že „jako v praxi nefunkční 
se dále ukazuje pětileté moratorium na zvyšování sazeb 

Akceptováno. 
Formulace v odůvodnění nebyla zvolena vhodným způsobem. 
Důvodová zpráva bude opravena textem „Pro praxi nefunkční 
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úhrady z vydobytých nerostů“, když současný systém 
existuje pouze první rok a výsledky, které předkládají 
společnosti, jsou předávány v termínu do 31. 3. 2018, tedy 
později, než byla k připomínkám rozeslána připravená 
novela horního zákona. Zcela stěžejní je ovšem legitimní 
očekávání těžebních společností v zachování moratoria na 
zvyšování sazeb úhrady dle účinné právní úpravy, neboť 
aktivity společností vyžadují stabilní podmínky a možnost 
spolehnout se jednou přijatá pravidla (horní zákon, 
surovinou politiku). V souladu s judikaturou Ústavního 
soudu musí být povinnosti ukládané těžebním 
organizacím (tj. mechanizmy výpočtu úhrad) ústavně 
konformní, tedy respektovat základní kautely Listiny 
základních práv a svobod, resp. Ústavy, podle kterých 
nelze povinnosti ukládat bez zjevných zákonných základů 
na základě podzákonných předpisů. Návrh nezohledňuje 
například skutečnost, že existují nerosty, které nebyly v 
minulém úhradovém období těženy a současně u nich 
nelze určit „tržní cenu“, neboť nejsou běžně obchodovány 
na světových trzích. Navrhovaná úprava tak ponechává 
značnou libovůli moci výkonné (vládnímu nařízení) 
ukládat povinnosti adresátům právní normy, což je 
v rozporu s ústavním pořádkem ČR. 

se jeví pětileté moratorium na zvyšování sazeb úhrady 
z vydobytých nerostů“. 

Obecně: 
S ohledem na shora uvedené musí být – dle přesvědčení 
Těžební unie – zamýšlená úprava horního zákona předem 
dostatečně zanalyzována (s využitím dalších studií, 
rozborů a dat) a následně všechny podklady náležitě 
posouzeny, což nezbytně směřuje k nutnosti provedení 
hodnocení očekávaných dopadů regulace (RIA). 
Základním předpokladem je rovněž projednání materiálu 
na Radě vlády pro energetickou a surovinovou politiku 
ČR. 

Vysvětleno. 
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). 
Vazba na odpadovou legislativu není předmětem novelizace, 
přičemž nespatřujeme přímou souvislost s předloženým 
návrhem.  
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Těžební unie dále poukazuje na skutečnost, že uvedená 
novela má širší dopad, když dále souvisí s využitím 
odpadů (§ 31 dost. 5), a proto je nutné dále řešit vazby 
na odpadovou legislativu (zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech) za účelem umožnění legálního využití 
odpadů a případně i sjednocení legislativy v rámci EU 
v dané oblasti, k čemuž Těžební unie nabízí své odborné 
kapacity. 

 K čl. I bodu 4 [§ 29a odst. 1]: 
Požadavek na poskytování údajů o nákladech na těžbu a o 
průměrné tržní ceně za jednotku. 
TU nesouhlasí: jde o důvěrné údaje s možností porušení 
obchodního tajemství a o ohrožení konkurenceschopnosti, 
dále není zřejmé, jak bude definována skladba nákladů na 
těžbu, a zda je myšlena vazba na údaje ve výkazu Geo V-
3.01 

Vysvětleno. 
Na základě připomínky Ministerstva financí byl upraven § 33k 
odst. 4, který zní:  
„Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje na žádost údaje 
o tržní ceně podle odstavce 1 

a) orgánu veřejné moci v rozsahu potřebném k výkonu jeho 
působnosti a 
b) poplatníkovi úhrady z vydobytých nerostů, pokud jde 
o tržní cenu pro vydobytý nerost nebo pro užitkovou složku 
a úhradové období, ke kterému se vztahuje jeho úhradová 
povinnost.“. 

Dále byla rozšířena důvodová zpráva o následující text: 
„Výpočet tržní ceny bude proveden jako vážený průměr tržních 
cen poskytnutých organizacemi. Údaje o tržních cenách slouží 
jako podklad pro výpočet tržních cen pro následující úhradové 
období. V případě nerostu, který nebyl těžen v minulém 
úhradovém období, popř. nerostu, který nebyl těžen nikde 
na světě, je určujícím kritériem určení ceny nerostu 
na světových trzích poslední známá cena. Tržní cenou se získají 
informace pro vyhodnocování tržních cen pro účely § 33k odst. 
4 horního zákona. S ohledem na skutečnost, že tento údaj je 
považován organizacemi za obchodní tajemství, je omezeno jeho 
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poskytování třetím subjektům pouze pro potřeby orgánů státní 
báňské správy a organizacím, na něž se vztahuje úhradová 
povinnost a které prokáží, že je potřebují k plnění povinností 
uložených právními předpisy.“ 
Dojde tak k zajištění ochrany poskytovaných údajů, které jsou 
předmětem obchodního tajemství. 
 

 K čl. I bodu 6 [§ 31 odst. 5]: 
Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i odstranění 
nepotřebných povrchových a podpovrchových objektů, 
které sloužily k dobývání výhradního ložiska 
TU nesouhlasí: některá díla by bylo možné dále využívat 
po skončení těžby v rámci post mining aktivit, a proto 
nelze ukládat vlastníkovi tohoto majetku jeho technickou 
likvidaci a s tím související povinnou tvorbu finanční 
rezervy na tuto likvidaci. Vzhledem k tomu, že tato 
povinnost není uložena zákonem při ukončení činnosti i 
jiným podnikům, lze to považovat až za diskriminaci 
těžebních podniků.  
Kromě toho není zřejmé, co se rozumí pod pojmem 
technická likvidace dolu a lomu. Doposud bylo 
zahlazování stop po hornické činnosti členěno na sanační 
a rekultivační práce. Jedná se podle předkladatele 
o sanační práce? 

Vysvětleno 
Text návrhu zákona upraven ve smyslu připomínky.  Předmětná 
věta nahrazena větou:  
„Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i stavby 
a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné 
pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních 
důlních děl.“ 
Došlo tak k nahrazení pojmu „nepotřebná stavba“ 
jednoznačnějším vymezením staveb a objektů, které jsou 
předmětem technické likvidace. 

 K § 33k odst. 3 
Výše sazeb úhrad může být zvyšována na základě vývoje 
tržních cen, a to ve lhůtách nejméně pěti let. 
TU zásadně nesouhlasí: na základě jaké analýzy byla 
stanovena nefunkčnost pětiletého moratoria, když 
současný systém existuje pouze první rok a výsledky, 

Neakceptováno. 
Formulace v odůvodnění nebyla zvolena vhodným způsobem. 
Důvodová zpráva bude opravena textem „Pro praxi nefunkční 
se jeví pětileté moratorium na zvyšování sazeb úhrady 
z vydobytých nerostů“. 
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které překládají společnosti, jsou předávány v termínu 
do 31. 3., tedy později, než byla k připomínkám rozeslána 
novela horního zákona? 
Není definováno, na jakém základě bude prováděno 
zvyšování cen. Zvyšování ceny a způsob její změny by 
měl být jednoznačně stanoven v zákoně pro zajištění 
stability ekonomických podmínek podnikatelských 
záměrů. Veškeré těžební záměry mají dlouhodobý 
charakter a jednou z podmínek je umisťovat je 
do stabilního ekonomického prostředí. 
Zvýšení sazby až k 10 % z tržní ceny za jednotku 
množství by bylo pro řadu těžebních společností 
likvidační. 

Odstraněním pětiletého období zákazu zvyšování úhrad dojde 
k narovnání stávajícího stavu, který staví stát do nerovného 
postavení v souvislosti s určováním poplatků za nakládání se 
svým vlastnictvím. Novelou ustanovení § 33k horního zákona 
nedochází k žádnému razantnímu zvyšování úhrad, stát je dál 
vázán 10% hranicí tržní ceny za jednotku množství pro 
jednotlivé druhy vydobytých nerostů. Praxe navíc ukazuje, že 
převážná část určených sazeb této hranice ani zdaleka 
nedosahuje. 
Nařízení vlády, kterým se určují sazby z úhrady vydobytého 
nerostu, prochází při každé změně meziresortním 
připomínkovým řízením a každá jeho změna musí být řádně 
odůvodněna. Z uvedeného jasně vyplývá, že není možné, aby 
mohlo dojít k takovému zvýšení úhrad, které by měly sociální, 
mzdové či jiné skokové dopady na společnost včetně její 
likvidace. Z uvedeného důvodu nepovažujeme za nezbytné 
v zákoně podrobněji definovat způsob určení a změny sazeb. 

 K čl. I bodu 11 [§ 37a]: 
Doložit báňskému úřadu k žádosti odborné posouzení 
o schválení výše tvorby návrh na jejich vytváření 
s odborným posouzením výše tvorby. 
TU žádá o vysvětlení, co je odborné posouzení a kdo 
ho bude provádět. 

Akceptováno/vysvětleno. 
Na základě připomínek bylo vypuštěno slovo „odborné“. 
Posouzení je povinna zajistit organizace, přičemž jej zpracovává 
(vydává) osoba, která je způsobilá zpracovat příslušnou část 
plánu otvírky, přípravy a dobývání, tedy plán sanací a 
rekultivací. Vzhledem ke komplexnosti a rozmanitosti 
sanačních a rekultivačních prací nelze v zákoně určit konkrétní 
odbornost. 
Posouzení může organizace zajistit vlastními zaměstnanci 
a slouží zejména jako podklad pro korekci nastavení tvorby 
rezerv vzhledem k proměnlivosti nákladů na provedení sanací 
a rekultivací, popřípadě vypořádání důlních škod v průběhu 
času. 

 K čl. I bodu 11 [§ 37a odst. 8]: Akceptováno. 
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Organizace je povinna mít ke dni 30. června 2023 
na zvláštním vázaném účtu peněžní prostředky rezerv, 
které měly být vytvořeny ke dni 31. prosince 2022. Tím 
není dotčena možnost mít tyto prostředky uloženy ve 
státních dluhopisech. 
S tímto ustanovením nelze v žádném případě souhlasit, 
a to z následujících důvodů: 

• vzhledem k prudkému odčerpání disponibilních 
zdrojů firem dojde k zásadnímu omezení 
rozvojových a inovativních projektů a zásadním 
způsobem bude snížena jejich konkurenceschopnost 

• takto zásadní zásahy do tržního prostředí, bez 
důkladných analýz dopadů na sektorovou 
ekonomiku, bez zhodnocení přístupů tvorby 
obdobných rezerv v okolních státech, respektive 
státech EU, je nepochopitelné a společnostem 
rozhodně ztěžuje investiční plánování s přímým 
negativním dopadem do projektů v oblasti 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 

• společnosti budou muset okamžitě zahájit tvorbu 
cash rezerv, aby dokázali této naprosto 
nekompromisní povinnosti po pěti letech dostát, to 
vše za situace, kdy budou muset realizovat veškeré 
stávající odvody a platby, bez toho, aniž by nastalá 
situace zohledňoval skutečnou potřebu provádět 
sanace a rekultivace, případně vypořádávat důlní 
škody 

• tvorba cash rezerv bude znamenat výrazné omezení 
investiční činnosti, bude mít významný negativní 
dopad do celkového cash flow a velmi negativně 
zasáhne do stávajících úvěrových linek 

Nově stanovená lhůta pro převod rezerv peněžních prostředků je 
30. 6. 2025. 
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• z ekonomického pohledu je zcela nepřípustné 
zasahovat společnostem takto významně do jejich 
nastavení řízení investic a tím i celkového rozvoje, 
zvláště pokud se jedná de facto o retroaktivní dopad 
na řádně a podle všech pravidel vytvořené rezervy 

• aplikace výše uvedeného ustanovení, v kombinaci 
s možnou sankcí za jeho nedodržení, může způsobit 
ukončení činnosti mnoha společností, v této 
souvislosti zcela chybí analýza dopadů na sektorové 
hospodářství, potažmo na zaměstnanost apod. 

• novela neřeší, zda budou rezervy vytvořené mezi lety 
2002 a 2004, jako daňově neuznatelné, předmětem 
daňového vyrovnání 

TU doporučuje nahradit termín do 30. 6. 2023 
termínem do ukončení těžby dle rozsahu schváleného 
POPD. 

 K čl. II [Přechodná ustanovení]: 
1. Povinnost pro organizaci oznámit báňskému úřad do 2 

měsíců po nabytí novely zákona výši finančních 
prostředků, které nemá uloženy na zvláštním vázaném 
účtu. 
TU považuje termín 2 měsíců za nereálný vzhledem 
k auditu výsledků hospodaření. 

2. Povinnost předložit báňskému úřadu do 6 měsíců 
(po nabytí účinnosti zákona) vyčíslení nákladů 
na tzv. technickou likvidaci dolu nebo lomu. 
TU považuje termín 6 měsíců za nereálný vzhledem 
k nutnosti zpracování dokumentace, jednání 
ze stakeholdry a následně zpracování nového 
odborného posouzení 

Akceptováno.  
K bodu 1. Lhůta pro oznámení posunuta do 30. 6. 2019 
(6 měsíců po účinnosti zákona), tedy o 4 měsíce. 
K bodu 2. Pro všechny organizace stanovena jednotná lhůta 
2 roky. 
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V Praze 21. května 2018 
Vypracoval: Mgr. Jakub Suchomel, Ing. Dušan Havel MPA. Podpis: 
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