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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období
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USNESENÍ
hospodářského výboru
ze 42. schůze
ze dne 10. června 2020

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
– sněmovní tisk 531

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu
náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického, zpravodajské zprávy poslance Leo
Luzara a po obecné a podrobné rozpravě
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR p r o j e d n a t a s c h v á l i t
sněmovní tisk 531 ve znění schválených pozměňovacích návrhů:
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.“.

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.

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.“.
II.

Z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl v návrhu zákona legislativně
technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III.

P o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

IV.

P o v ě ř u j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

Ondřej POLANSKÝ v. r.
ověřovatel výboru

Leo LUZAR v. r.
zpravodaj výboru

Radim FIALA v. r.
předseda výboru

