
Pozměňovací a jiné návrhy 

 

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

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

 

(tisk 531) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 307 

z 42. schůze konané dne 10. června 2020 (tisk 531/7) 

 

A.1. V části první čl. I bodu 10 v § 33k se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 

„(5) Sazba úhrady z vydobytých nerostů se mění v závislosti na změně referenční 

ceny. Pokud se referenční cena ve dvou po sobě následujících úhradových obdobích změní 

o více než 10 %, změní se sazba úhrady stanovená nařízením vlády pro daný vydobytý 

nerost pro následující úhradové období. Výše změny se stanovuje rozdílem těchto 

referenčních cen v procentech. 

(6) Na sazby úhrad z vydobytých nerostů, které se na území České republiky netěží, 

se ustanovení odstavce 5 nevztahuje.“. 

A.2. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„X. V § 33s odst. 5 se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 3“.“. 

Následující body se přečíslují. 

A.3. V části první čl. I bodu 11 v § 37a odstavec 7 zní: 

„(7) Organizace je povinna mít na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní 

prostředky rezerv podle odstavce 1 do 30. června 2030, a to ve výši, která měla být 

vytvořena ke dni 31. prosince 2029. Pokud organizace trvale ukončí dobývání výhradního 

ložiska před tímto dnem, musí mít ke dni trvalého ukončení dobývání na zvláštním 

vázaném účtu veškeré peněžní prostředky rezerv podle odstavce 1, které měly být 

vytvořeny ke dni trvalého ukončení dobývání.“. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. listopadu 2020 

 

B. Poslanec Dominik Feri 

SD 4245 (varianta I: 25 % SFŽP ČR) 

B.1. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„X. § 33n včetně nadpisu zní: 

„§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

(1)  Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 

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

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

povrchově prováděno,  

2. 37 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí 

povrchově prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

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

je z 

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

hnědého uhlí hlubině prováděno, a 

2. 25 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

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

nerostů prováděno, a 

2. 25 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky,  

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

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

zemního plynu prováděno, a 

2. 25 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

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

prováděno,  

2. 32 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

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

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

úhradě příslušejícím obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího 

prostoru na území jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného 

kalendářního roku. Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při 

provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 

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

Státního fondu životního prostředí České republiky.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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SD 4246 (varianta II: 20 % SFŽP ČR) 

B.2. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„X. § 33n včetně nadpisu zní: 

„§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

(1)  Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 

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

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

povrchově prováděno,  

2. 37 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí 

povrchově prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

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

je z 

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

hnědého uhlí hlubině prováděno,  

2. 20 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 5 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

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

nerostů prováděno,  

2. 20 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 5 % příjmem státního rozpočtu, 

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

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

zemního plynu prováděno,  

2. 20 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 5 % příjmem státního rozpočtu, 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

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

prováděno,  

2. 32 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

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

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

úhradě příslušejícím obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího 

prostoru na území jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného 

kalendářního roku. Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při 

provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 

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

Státního fondu životního prostředí České republiky.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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SD 4247(varianta III: 15 % SFŽP ČR) 

B.3. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„X. § 33n včetně nadpisu zní: 

„§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 

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

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

povrchově prováděno,  

2. 37 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí 

povrchově prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

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

je z 

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

hnědého uhlí hlubině prováděno,  

2. 15 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 10 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

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

nerostů prováděno,  

2. 15 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 10 % příjmem státního rozpočtu, 

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

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

zemního plynu prováděno,  

2. 15 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 10 % příjmem státního rozpočtu, 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

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

prováděno,  

2. 32 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

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

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

úhradě příslušejícím obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího 

prostoru na území jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného 

kalendářního roku. Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při 

provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 

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

Státního fondu životního prostředí České republiky.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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SD 4248 (varianta IV: 12,5 % SFŽP ČR) 

B.4. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„X. § 33n včetně nadpisu zní: 

„§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

(1)  Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 

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

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

povrchově prováděno,  

2. 37 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí 

povrchově prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

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

je z 

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

hnědého uhlí hlubině prováděno,  

2. 12,5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 12,5 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

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

nerostů prováděno,  

2. 12,5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 12,5 % příjmem státního rozpočtu, 

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

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

zemního plynu prováděno,  

2. 12,5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 12,5 % příjmem státního rozpočtu, 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

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

prováděno,  

2. 32 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

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

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

úhradě příslušejícím obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího 

prostoru na území jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného 

kalendářního roku. Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při 

provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 

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

Státního fondu životního prostředí České republiky.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 
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SD 4249 (varianta V: 10 % SFŽP ČR) 

B.5. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„X. § 33n včetně nadpisu zní: 

„§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 

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

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

povrchově prováděno,  

2. 37 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí 

povrchově prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

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

je z 

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

hnědého uhlí hlubině prováděno,  

2. 10 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 15 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

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

nerostů prováděno,  

2. 10 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 15 % příjmem státního rozpočtu, 

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

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

zemního plynu prováděno,  

2. 10 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 15 % příjmem státního rozpočtu, 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

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

prováděno,  

2. 32 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

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

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

úhradě příslušejícím obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího 

prostoru na území jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného 

kalendářního roku. Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při 

provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 

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

Státního fondu životního prostředí České republiky.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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SD 4250 (varianta VI: 5 % SFŽP ČR) 

B.6. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„1. § 33n včetně nadpisu zní: 

„§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

(1)  Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 

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

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

povrchově prováděno,  

2. 37 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí 

povrchově prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

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

je z 

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

hnědého uhlí hlubině prováděno,  

2. 5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 20 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

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

nerostů prováděno,  

2. 5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 20 % příjmem státního rozpočtu, 

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

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

zemního plynu prováděno,  

2. 5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 20 % příjmem státního rozpočtu, 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

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

prováděno,  

2. 32 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

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

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

úhradě příslušejícím obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího 

prostoru na území jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného 

kalendářního roku. Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při 

provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 

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

Státního fondu životního prostředí České republiky.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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SD 4251(varianta VII: 2,5 % SFŽP ČR) 

B.7. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

 „X. § 33n včetně nadpisu zní: 

„§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 

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

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

povrchově prováděno,  

2. 37 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí 

povrchově prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, 

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

je z 

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

hnědého uhlí hlubině prováděno,  

2. 2,5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 22,5 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

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

nerostů prováděno,  

2. 2,5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 22,5 % příjmem státního rozpočtu, 

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

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

zemního plynu prováděno,  

2. 2,5 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a 

3. 22,5 % příjmem státního rozpočtu, 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

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

prováděno,  

2. 32 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

3. 30 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

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

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

úhradě příslušejícím obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího 

prostoru na území jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného 

kalendářního roku. Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při 

provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 

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

Státního fondu životního prostředí České republiky.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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C. Poslanec Roman Onderka 

SD 6519 

C.1. V části první čl. I bodu 10 v § 33k se na konci textu odstavce 1 doplňují slova  

„ , s výjimkou ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, pro která výše úhrady 

z vydobytých nerostů činí částku odpovídající 5 % průměrné tržní ceny za dané úhradové 

období“.  

C.2. V části první čl. I bodu 10 v § 33k se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Pro ložiska ropy a hořlavého zemního plynu se odstavce 2, 3 a 4 nepoužijí.“. 

 

 

D. Poslankyně Helena Langšádlová 

SD 5632 

V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„X. V § 33n odstavec 1 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. 37 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí 

povrchově prováděno, a 

3. 30 % příjmem státního rozpočtu, 

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

je z 

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

hnědého uhlí hlubině prováděno, a 

2. 25 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

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

nerostů prováděno, a 

2. 25 % příjmem státního rozpočtu, 

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

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

zemního plynu prováděno, a 

2. 25 % příjmem státního rozpočtu, nebo 

e) ostatní dílčí úhrady jsou z  

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

prováděno,  

2. 32 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání ostatních nerostů 

prováděno, a 

3. 30 % příjmem státního rozpočtu.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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E. Poslanec Radim Fiala 

SD 4277 

E.1. V části první čl. I bod 1 zní:  

„1. V § 5a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:  

„(2) Organizace musí mít své sídlo na území České republiky. 

(3) Nabytí nejméně 10% podílu v organizaci, která je obchodní korporací nebo 

možnost nakládání s nejméně 10% podílu na hlasovacích právech v organizaci subjektem, 

se sídlem mimo Českou republiku, je možné pouze s předchozím souhlasem Ministerstva 

průmyslu a obchodu.“.“.    

E.2. V části první čl. I se vkládá nový bod X, který zní: 

„X. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Subjekt, se sídlem mimo Českou republiku, který hodlá nabýt nejméně 10% 

podíl v organizaci, která je obchodní korporací nebo hodlá nabýt možnost nakládání s 

nejméně 10% podílu na hlasovacích právech v organizaci, je povinen získat souhlas 

Ministerstva průmyslu a obchodu s takovýmto nabytím.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

E.3.  V části čtvrté čl. VI se doplňuje bod 7, který zní:  

„7. Organizace, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje podmínku § 5a odst. 

2, je oprávněna vykonávat vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo 

jinou hornickou činnost podle tohoto zákona do doby, než si zřídí sídlo na území České 

republiky, nejdéle však do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 

F. Poslanec Lukáš Černohorský 

SD 5717 

F.1. V části první čl. I bodu 11 v § 37a odstavec 7 zní: 

„(7) Organizace je povinna mít na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní 

prostředky rezerv podle odstavce 1 do 30. června 2027, a to ve výši, která měla být 

vytvořena ke dni 31. prosince 2026. Pokud organizace trvale ukončí dobývání výhradního 

ložiska před tímto dnem, musí mít ke dni trvalého ukončení dobývání na zvláštním 

vázaném účtu veškeré peněžní prostředky rezerv podle odstavce 1, které měly být 

vytvořeny ke dni trvalého ukončení dobývání.“. 

 

SD 6530  

F.2. V části první čl. I se za bod 7 vkládá nový bod X, který zní: 

 

„X. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 31a 

Přednostní právo kraje na koupi pozemku po ukončení sanace a rekultivace 

(1) Vlastník pozemku, který je v zásadách územního rozvoje vymezen jako plocha 

nebo koridor pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, je povinen po 

dobu 10 let od ukončení jeho sanace a rekultivace, jej v případě zamýšleného prodeje 
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nabídnout přednostně ke koupi kraji, na jehož území se předmětný pozemek nachází. 

Nachází-li se pozemek na území více krajů, vztahuje se tato povinnost na část pozemku na 

území daného kraje. 

(2) Povinnost podle odstavce 1 nemá vlastník, jde-li o převod vlastnického práva 

mezi osobami blízkými nebo plní-li povinnost z předkupního práva stanovenou právními 

předpisy. 

(3) Kraj ve lhůtě 5 měsíců od doručení nabídky podle odstavce 1 sdělí písemně 

vlastníkovi, zda využije přednostní právo na koupi. Nesdělí-li kraj ve lhůtě 5 měsíců od 

doručení nabídky podle odstavce 1 písemně vlastníkovi, že akceptuje přednostní právo na 

koupi pozemku, může vlastník své vlastnické právo k pozemku převést. 

(4) Kraj může na základě přednostního práva na koupi koupit pozemek za cenu 

obvyklou v daném místě a čase, není-li dohodnuta jiná cena. Cenu obvyklou stanoví 

znalecký posudek vypracovaný na žádost a náklady kupujícího. 

(5) Nesplní-li vlastník povinnost uvedenou v odstavci 1, je právní jednání, kterým 

převedl vlastnické právo k pozemku na jinou osobu, neplatné, pokud se neplatnosti dovolá 

kraj oprávněný z přednostního práva na koupi, a to do tří let ode dne právního jednání. 

(6) Uplatní-li kraj právo koupě, nesmí pozemek po dobu 5 let převést na jinou 

osobu. Takové jednání je neplatné, k neplatnosti přihlédne soud i bez návrhu. To neplatí 

pro převod na obec, na jejímž území se pozemek nachází, zákaz převodu pozemku v 

takovém případě přechází na tuto obec.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

F.3. V části první čl. II se doplňuje bod 4, který zní: 

„4. Přednostní právo na koupi pozemku podle § 31a se uplatní na pozemky, u kterých byla 

sanace a rekultivace ukončena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 

G. Poslanec Mikuláš Ferjenčík 

SD 6716 

G.1. V části první čl. I se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: 

„X.  § 33n včetně nadpisu zní: 

 „§ 33n  

Rozpočtové určení úhrady 

(1)  Výnosy úhrady z vydobytých nerostů jsou z  

a) 50 % příjmem státního rozpočtu, 

b) 25 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání nerostů prováděno, a 

c) 25 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území bylo dobývání nerostů prováděno. 

(2)  Příslušenství úhrady z vydobytých nerostů je příjmem státního rozpočtu.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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SD 6719 

G.2. V části první čl. I se za bod 8 vkládají nové body 9 až 13, které znějí: 

„9.  § 33d včetně nadpisu zní: 

 „§ 33d  

Sazba úhrady 

(1)  Sazba úhrady z dobývacího prostoru činí 1 000 Kč. 

(2)  Sazba úhrady z dobývacího prostoru činí 3 000 Kč, jestliže v dobývacím 

prostoru je povolena hornická činnost spočívající v přípravě, otvírce a dobývání 

výhradního ložiska.“. 

10. V § 33d odst. 1 se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“. 

11. V § 33d odst. 2 se částka „3 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 Kč“. 

12. V § 33d odst. 1 se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 Kč“.  

13. V § 33d odst. 2 se částka „6 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.“. 

 

Následující body se přečíslují.  

 

 

G.3. Část pátá zní: 

 „ ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou  

a) ustanovení čl. I bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022, 

b) ustanovení čl. I bodů 10 a 11, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022 a 

c) ustanovení čl. I bodů 12 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.“. 

 

 

SD 6720 

G.4. V části první čl. I bod 10 zní: 

„10. § 33k včetně nadpisu zní:  

 

„§ 33k 

Sazba úhrady 

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

částku odpovídající 10 % referenční ceny za jednotku množství pro jednotlivé druhy 

vydobytých nerostů nebo jednotlivé užitkové složky. 

(2) Referenční cenu pro účely odstavce 1 určí Ministerstvo průmyslu a obchodu pro 

dané úhradové období do 31. května 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 
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minulém úhradovém období na území České republiky, určí Ministerstvo průmyslu a 

obchodu referenční cenu na základě cen daného nerostu na světových trzích.“.“. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 11. listopadu 2020 

 

 

 

 

Ing. et Ing. Leo  Luzar, v.r.  

zpravodaj garančního hospodářského výboru  

 

 

 

 

Ing. Pavel Pustějovský 

zpravodaj výboru pro životní prostředí 

v z. Ing. Jaroslav Holík, v.r. 

místopředseda výboru pro životní prostředí 

 

 

 

 

Mgr. Dominik Feri, v.r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj  

a ústavně právního výboru 
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