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Kučera: Dejme více peněz z těžby obcím 

a krajům postiženým těžbou 

MÍSTOPŘEDSEDA POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 MICHAL KUČERA DNES NAVRHL ZÁSADNĚ ZMĚNIT POMĚR 

ROZDĚLENÍ POPLATKŮ ZA TĚŽBU VE PROSPĚCH OBCÍ A NOVĚ TAKÉ KRAJŮ. PENÍZE ZA VYTĚŽENÝ NEROST 

ŘEŠÍ NOVELA HORNÍHO ZÁKONA, KTEROU DNES SNĚMOVNA PROJEDNÁVALA VE DRUHÉM ČTENÍ. KONEČNÉ 

SCHVALOVÁNÍ SE ČEKÁ ZAČÁTKEM ROKU. 

„Novela horního zákona je po nedávno schváleném prolomení limitů na lomu Bílina dalším zásadním 

rozhodnutím, které se týká nejvíce Ústeckého kraje. Vláda rozhodla, že se bude víc těžit a stát bude více vybírat 

na poplatcích od těžařů. Špatné na tom ale je, že vydělá především stát. Obce a jejich obyvatelé si nepolepší,“ řekl 

expert TOP 09 na životní prostředí poslanec Michal Kučera a dodal: „Vláda zřejmě potřebuje peníze na tisíce nových 

úředníků, ale na tisíce lidí a rozvoj regionů postižených těžbou už nemyslí.“ 

Vládní návrh mění systém poplatků za vytěžený nerost a zavádí jiný poměr rozdělení peněz, které těžaři odvádí státu 

a obcím. Vládní koalice chce poplatky rozdělovat v poměru 75 procent pro stát a 25 procent pro obce. Poslanci Michal 

Kučera a František Laudát (TOP 09) ale navrhli, aby státu připadlo jen 45 procent, dalších 30 procent by získaly kraje 

a 25 procent obce, na jejichž území se těží.  

„Novela horního zákona v podobě, kterou navrhla vláda, může zhoršit kvalitu života v regionech zasažených 

těžbou. Můj návrh je férová cesta, jak rozdělit peníze mezi obce, kraje a státní rozpočet. Není to ani pravicové, ani 

levicové rozhodnutí. Takto můžeme pomoci rozvoji oblastem, které jsou opravdu významně zasažené těžbou,“ 

míní poslanec Michal Kučera. „Poslanci z Ústeckého kraje mluví v regionu jinak, než pak hlasují v Praze. Většina 

poplatků za těžbu má zůstat v regionech, které jsou těžbou zasaženy,“ dodal předseda poslaneckého klubu František 

Laudát.  

Celý pozměňovací návrh naleznete níže.  

Praha 10. prosince 2015           Martina Macková, tisková mluvčí TOP 09 
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Pozměňovací návrh poslance Ing. Michala Kučery a Ing. Františka Laudáta ke sněmovnímu tisku 500 

 

V l á d n í n á v r h 

ZÁKONA 

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

   (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

I. pozměňovací návrh: 

1. § 33n nově zní takto: 

 

§ 33n 

Rozpočtové určení úhrady 

Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 
dílčí úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem je z  

25 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí povrchově 
prováděno, a 

30 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí povrchově 
prováděno, a 

45% příjmem státního rozpočtu 
dílčích úhrad z hnědého uhlí dobývaného hlubinným způsobem nebo z černého uhlí je z 

75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání černého uhlí nebo hnědého 
uhlí hlubině prováděno, a 

25 % příjmem státního rozpočtu, 
dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 

75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání radioaktivních nerostů 
prováděno, a 

25 % příjmem státního rozpočtu, 
dílčích úhrad z ropy nebo z hořlavého zemního plynu je z 

75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání ropy nebo hořlavého 
zemního plynu prováděno, a 

25 % příjmem státního rozpočtu, nebo 
ostatní dílčí úhrady jsou z  

38 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů prováděno, 
a 

62 % příjmem státního rozpočtu. 
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