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Novela Horního zákona 

• Příprava novely byla zahájena na základě úkolu uloženého ČBÚ usnesením vlády 
č. 333 ze dne 3. května 2017.

• Návrh zákona se v průběhu přípravy rozšířil o dílčí novelizaci souvisejících 
zákonů

• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,

• Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

• Návrh prošel připomínkovým řízením a byl projednán Legislativní radou vlády.

• Účinnost zákona 16. 3. 2021.



Novela Horního zákona

Předmět novelizace

• Zavedení Surovinové politiky do horního zákona

• Právní úprava evidencí (RÚIAN, báňsko-technická evidence)

• Úhrada z vydobytých nerostů

• Upřesnění sanace a rekultivace

• Rezervy peněžních prostředků 

• Doplnění skutkových podstat přestupků



Zavedení Surovinové politiky do horního 
zákona

• Surovinová politika
• strategický dokument, který má za úkol vyjadřovat  cíle státu při využití a 

ochraně nerostného bohatství a ostatních nerostných zdrojů,

• podklad pro výkon státní správy v oblastech průzkumu ložisek nerostných 
surovin, ochrany nerostného bohatství a stanovení dobývacího prostoru,

• jedním z podkladů pro politiku územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentaci,

• schvaluje vláda na návrh ministra MPO,

• je přijímána na max. 25 let,

• naplňování cílů surovinové politiky vyhodnocuje MPO nejméně jednou          
za 5 let.



Právní úprava evidencí

• Chráněná ložisková území a dobývací prostory budou v důsledku novely
vedeny v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále také „RÚIAN“),
čímž ztratí smysl povinnost:

• Ministerstva životního prostředí zasílat katastrálnímu úřadu podklady pro
zápis chráněných ložiskových území do katastru nemovitostí (zrušení §16
odst. 4 HZ).

• Obvodních báňských úřadů zasílat katastrálnímu úřadu podklady pro zápis
dobývacích prostorů do katastru nemovitostí (zrušení §25 odst. 4 HZ).



Právní úprava evidencí

• Smyslem je, aby chráněná ložisková území a dobývací prostory byla
zapisována do RÚIAN jako tzv. účelové územní prvky (§ 31 odst. 2 zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů).

• RÚIAN zprostředkovává z agendového informačního systému Českého báňského
úřadu údaje o držiteli DP pro účely plnění povinností dle § 62 odst. 1 věty první
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.



Právní úprava evidencí

• Upravuje se výčet evidencí vedených Ministerstvem životního prostředí

• osvědčení o výhradním ložisku,

• chráněných ložiskových území,

• souhrnnou evidenci zásob výhradních ložisek,

• bilanci zásob nerostných surovin.



Právní úprava evidencí

Báňsko-technická evidence

Doplnění požadovaných údajů o 

• Náklady na těžbu 

• Průměrné tržní ceny za jednotlivé nerosty

Zavedení pravidelného poskytování údajů vedených Ministerstvem průmyslu
a obchodu v báňsko-technické evidenci Českému báňskému úřadu.



Úhrada z vydobytých nerostů

Dílčí základy úhrady

Nově se jednoznačně vyjadřuje záměr, aby v případě nerostů, jejichž hodnota se
odvíjí od obsahu či kvality užitkové složky, byl dílčí základ úhrady tvořen
množstvím této užitkové složky v koncovém produktu těžby a úpravy nerostu.



Úhrada z vydobytých nerostů

Sazba úhrady

• Hlavním cílem navrhované právní úpravy je odstranění stávajícího pětiletého
moratoria na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů. Odstranění této fixace
zajistí státu, jako vlastníku nerostného bohatství, možnost pružně reagovat na
změnu tržní ceny.

• Odstraňuje pochybnosti ve výpočtu úhrady pro případ výrazného propadu tržní
ceny na světových trzích, kdy stanovená sazba by překročila zákonný limit 10 %.

• Upravuje způsob určování tržní ceny.



Povinnosti a oprávnění organizace při 
dobývání výhradních ložisek
• Organizace je povinna zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků

dotčených těžbou. Sanací se pro účely tohoto zákona rozumí uvedení území
dotčeného vlivy hornické činnosti do stabilního a bezpečného stavu, který
umožní provedení rekultivací podle jiného právního předpisu; součástí
sanace je technická likvidace dolu nebo lomu. Sanace pozemků uvolněných
v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání.

• Zpřesnění definice pojmu sanace,

• Vypuštění duplicitně upravené povinnosti monitorovat úložné místo, 
která bude nadále upravena pouze v zákoně č. 157/2009 Sb., o nakládání 
s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,

• Jako součást sanace je výslovně uvedena technická likvidace dolu 
nebo lomu.



Povinnosti a oprávnění organizace při 
dobývání výhradních ložisek

• 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 stavby a podpovrchové objekty,
jejichž odstranění je nezbytné pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou
součástí hlavních důlních děl.



Rezervy peněžních prostředků

§ 37a odst. 1

Organizace je povinna vytvářet rezervy peněžních prostředků, a to k zajištění 

• a) sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou a  

• b) vypořádání důlních škod. 

§ 37a odst. 2

Výše rezerv musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod a na sanaci a 
rekultivaci, a to i z hlediska předpokládané doby jejich použití. Tvorba, čerpání, 
výběr, převod a zrušení rezerv podléhá souhlasu obvodního báňského úřadu.



Rezervy peněžních prostředků

§ 37a odst. 3

Organizace doloží obvodnímu báňskému úřadu k žádosti o vydání souhlasu 

• a) s tvorbou rezerv posouzení dostatečnosti jejich výše a časový průběh jejich 
vytváření, 

• b) s čerpáním z rezervy na vypořádání důlních škod výčet důlních škod, 
vyčíslení předpokládaných nákladů na jejich odstranění a časový průběh 
vynakládání prostředků na odstranění důlních škod, 

• c) s čerpáním z rezervy na sanace a rekultivace výčet plánovaných a 
provedených prací, přehled nákladů na jejich provedení a časový průběh 
vynakládání prostředků na sanace a rekultivace. 



Rezervy peněžních prostředků

§ 37a odst. 4

Obvodní báňský úřad 

• a) vydává souhlas s tvorbou, výběrem, převodem a zrušením rezerv, 

• b) vydává souhlas s čerpáním z rezerv; při tom vychází z účelu, pro který jsou 
tyto rezervy vytvářeny, 

• c) kontroluje tvorbu rezerv. 

Před vydáním souhlasu podle písmene b) si obvodní báňský úřad vyžádá vyjádření 
dotčené obce, Ministerstva životního prostředí a v případě organizace s majetkovou 
účastí státu také Ministerstva průmyslu a obchodu.



§37a Rezervy peněžních prostředků

§ 37a odst. 5

Peněžní prostředky rezerv se ukládají na zvláštní vázaný účet podle zákona
upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů vedený na území České
republiky u banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě
Evropské unie, a to do 30. června kalendářního roku následujícího po skončení
příslušného účetního období. V případě, že tak organizace neučiní, obvodní báňský
úřad stanoví přiměřenou náhradní lhůtu. Peněžní prostředky rezerv nesmějí být
předmětem zajištění, nejsou součástí majetkové podstaty poplatníka v insolvenčním
řízení a nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci. Ze smlouvy o zvláštním
vázaném účtu musí být jednoznačně patrné, že se jedná o zvláštní vázaný účet, který
je veden pro účely tohoto zákona, a pro účely jaké rezervy je zřizován.



§37a Rezervy peněžních prostředků

§ 37a odst. 6

Při převodu dobývacího prostoru organizace převede peněžní prostředky rezervy
uložené na zvláštním vázaném účtu a státní dluhopisy pořízené z peněžních
prostředků těchto rezerv na nového držitele dobývacího prostoru. Nový držitel
dobývacího prostoru je povinen mít ke dni převodu dobývacího prostoru na
zvláštním vázaném účtu rezervy vztahující se k převáděnému dobývacímu prostoru,
a to ve výši, kterou byla povinna vytvořit převádějící organizace k datu převodu
dobývacího prostoru; tím není dotčena možnost použít peněžní prostředky rezerv na
pořízení státních dluhopisů.



Rezervy peněžních prostředků

§ 37a odst. 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.

§ 37a odst. 8

Náklady na nezbytná posouzení a na znalecké posudky nese organizace. 

§ 37a odst. 9

Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na rezervy peněžních prostředků zákon 
upravující rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.



§ 40a Přestupky

Odst. 2 Organizace se dopustí přestupku tím, že:

• Neposkytne údaje pro báňsko-technickou evidenci včas, správně, pravdivě a 
ve stanoveném rozsahu (§ 29a odst. 4 nebo 5) (do 100 tis. Kč),

• Nesplní některou z povinností stanovených v § 31 odst. 5 (do 5 000 000,- Kč),

• Neuloží peněžní prostředky rezerv na zvláštní vázaný účet (ZVÚ) ani v 
přiměřené náhradní lhůtě stanovené OBÚ (§ 37a odst. 5) (zákaz dobývání až 
na 3 roky),

• Neuloží peněžní prostředky rezerv na ZVÚ (při převodu DP nebo do 30. 6. 
2030) (zákaz dobývání až na 3 roky).



Přechodná ustanovení

Organizace oznámí obvodnímu báňskému úřadu do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona výši peněžních prostředků rezerv evidovaných k datu nabytí
účinnosti tohoto zákona, které nemá uloženy na zvláštním vázaném účtu.

Organizace předloží obvodnímu báňskému úřadu vyčíslení nákladů na technickou
likvidaci dolu nebo lomu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.



Rezerva peněžních prostředků 
na SaR a DŠ

• Podrobná úprava rezerv § 37a HZ.

• Povinnost tvořit finanční rezervu je založena § 37a odst. 1 horního zákona.

• Obvodní báňské úřady vydávají souhlas s tvorbu, čerpáním, výběrem, převodem 
a zrušením finančních rezerv.



Rezerva peněžních prostředků 
na SaR a DŠ

Z pohledu zákona č. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně             
z příjmů.

§ 4, 10 odst. 2 a §10a zákona

• Účelové omezení nakládání s prostředky rezerv.

• Tvorba v daném období se odečítá od základu daně z příjmů.

• FR tvořena pouze na zvláštním vázaném účtu.

Přetrvává možnost vedení dříve vytvořené rezervy pouze účetně (tzv. účetní 
rezervy) do 31. 12. 2029.

FR nesmějí být předmětem ručení, zahrnuty do majetkové podstaty, ani nemohou 
být předmětem výkonu rozhodnutí.



Tvorba a čerpání FR – legislativa

• Zákon č. 44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (HZ),

• Zákon  č. 61/1988 Sb., Zákon České národní rady o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě,

• Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 
zákonů,

• Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů,

• Zákon č. 593/1992 Sb., Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů,

• Vyhláška  č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o 
povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 
hornickým způsobem,

• Vyhláška č. 172/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích 
prostorech,

• Vyhláška č. 428/2009 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o 
nakládání s těžebním odpadem.



?Dotazy?



Děkuji za pozornost


