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Pozměňovací návrh poslanců Františka Laudáta a Milana Urbana
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 500/0)

Navrhovaná změna:
V § 33k se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
„(3) Výše sazeb úhrad může být zvyšována na základě vývoje tržních cen, a to ve lhůtách nejméně pěti
let.“

Odůvodnění:
Investice báňských podnikatelů počítají s jejich dlouhodobou návratností, často v řádech desítek let.
Proto v tomto odvětví průmyslu předvídatelnost právní úpravy a finančních požadavků státu nabývá
zvláštní důležitosti.
Proto se z tohoto hlediska právní úprava stanovení sazeb úhrad pro jednotlivé dílčí základy úhrady
z vydobytých nerostů (dále „sazby úhrady“), spočívající v zákonném zmocnění vlády k vydání
nařízení, kterým se stanoví sazby úhrady (§ 33k odst. 2) a zákonného omezení maximální výše sazby
úhrady (§ 33k odst. 1), jeví jako nedostatečná.
Aby se zabránilo zbytečně častému a v zásadě ve své periodicitě nepředvídatelnému novelizování
nařízení vlády o stanovení sazeb úhrad, tedy zvyšování či snižování sazeb úhrad, navrhuje se omezit
pravomoc vlády k vydání tohoto nařízení tak, aby mohlo být novelizováno ne častěji, než po uplynutí
pěti po sobě jdoucích úhradových obdobích (tj. po uplynutí pěti po sobě jdoucích kalendářních let - §
33m).
Rozhodným důvodem pro změnu úhrad by měl být vývoj tržních cen v určitém časovém úseku. Tím
bude zajištěno, že úhrady nebudou měněny na základě okamžité situace na trhu, ale na základě
předpokládaných cenových trendů.

Tento interval, společně se stanovením maximální výše sazeb úhrad přímo v zákoně, je přijatelným
kompromisem mezi požadavkem na pružnost při rozhodování o změně sazeb úhrad na základě
ekonomických podmínek a vývoje cen nerostných surovin a legitimním požadavkem poplatníků
úhrady na stabilitu a předvídatelnost právních a ekonomických podmínek.
Současně s tím se vládě stanoví časové období, ve kterém budou sledovány a vyhodnocovány trendy
vývoje cen nerostných surovin a na jejich základě pak může být novelizací nařízení vlády provedena
příslušná změna sazeb úhrad.

