
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, Plzeňská 298/276,  150 00  Praha 5 - Motol 
Telefon: 224 230 588, Fax:  224 210 830, El. adresa: zsdnp@zsdnp.cz, 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1920638319/0800 
IČ: 15273725 

 

 
 

Příloha: Připomínky Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu k materiálu 
MPO „Návrh věcného záměru zákona o vyvlastnění“ 

 
 
 

I. K „Hodnocení dopadu regulace (RIA) k věcnému záměru zákona o vyvlastnění“ 
 

K úrovni zpracování RIA nemáme připomínky. Podnikatelské svazy sdružující 
společnosti podnikající v oboru těžby nerostného bohatství v roce 2012 vyjádřily 
nesouhlas s přijetím zákona, kterým byla z horního zákona vypuštěna možnost v krajním 
případě pozemek či jinou nemovitost ve vlastnictví jiné osoby než organizace pro účely 
budoucího dobývání vyhrazeného nerostu vyvlastnit.  Pro vyvlastnění byla v souladu 
s Ústavou a Listinou základních práv a svobod nastavena stejná kritéria jako v případě 
vyvlastnění z důvodu převažujícího veřejného zájmu předpokládaného jinými zvláštními 
právními předpisy, o nichž se RIA zmiňuje.  

Podotýkáme, že RIA v tomto ohledu nepopisuje všechna omezení vlastnických práv  
souvisejících s dobýváním. Bylo by možné doplnit např. právo vstupu na cizí pozemky, 
právo vypouštět důlní vody, povinnost strpět umístění měřických značek a jiných 
měřických zařízení na nemovitostech a další instituty směřující k ochraně nerostného 
bohatství. 
 

Doporučujeme takto doplnit posouzení a argumentaci v RIA, zejména na str. 14 a 15  
a na str. 40 a násl., kde se popisuje cílový stav a návrhy variant řešení. Souhlasíme s volbou 
varianty a její implementací, že navrácení omezení vlastnických práv nebo až možnosti 
vyvlastnit nemovitost do báňského zákonodárství je namístě.  

 
II. K věcnému záměru zákona o vyvlastnění 

 
Obecným cílem předkládaného věcného záměru je „Ochrana veřejných zájmů; dosažení cílů 
stanovených v příslušných rezortních koncepčních materiálech; zajištění udržitelného rozvoje 
či konkurenceschopnosti ČR“.  
Z pohledu těžebních organizací s takto formulovaným cílem souhlasíme. Nesouhlasíme s jeho 
promítnutím, resp. nepromítnutím do předloženého materiálu. Státní surovinová politika a 
Státní energetická koncepce nejsou rezortními koncepčními materiály. Jde o koncepční 
materiály vlády ČR s celospolečenským dopadem, které jsou navíc ukotveny v zákonech. 
Vláda ČR v návaznosti na ně schválila řadu dokumentů k posílení vlivu státu na využití 
nerostného bohatství v jeho vlastnictví. 
Ve světle výše uvedeného opakovaně žádáme, aby do návrhu věcného záměru zákona o 
vyvlastnění byla navrácena možnost omezit vlastnická práva k nemovitostem, pokud veřejný 
zájem na těžbě nerostu ve vlastnictví státu převažuje nad zájmem ochrany jiných veřejných 
zájmů nebo vlastnického práva fyzické nebo jiné osoby, včetně možnosti v krajním případě 
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vyvlastnit nemovitost. Žádáme, aby byla doplněna část A věcného záměru o zákon č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
část D. materiálu doplněna o zrušení zákona č. 498/2012 Sb. 

 
Tato připomínka je zásadní. 


