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Současné problémy horního práva a nástin jejich řešení
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Výzvy pro hornictví ve 21. století

Ing. Tomáš Rychtařík
Strategické suroviny ČR v kontextu usnesení vlády č. 713/2017
Příspěvek „Strategické suroviny ČR v kontextu usnesení vlády č. 713 ze dne 11. října 2017“ se
zabývá obsahem usnesení, jehož hlavním důsledkem je přímá kontrola státu nad hájením
vlastnických, ekonomických a environmentálních zájmů státu při osvojování ložisek strategických nerostných surovin. Je zde popsán princip posuzování ložisek nerostných surovin. Jsou
zde uvedeny úkoly vyplývající z usnesení vlády pro státní subjekty DIAMO, s. p., a Českou geologickou společnost a je zde také shrnuto průběžné plnění úkolů zadaných pro rok 2018.

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
Příběh uranu

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., RNDr. Karel Malý, Ph.D., Mgr.
David Zimola
Středověké hornictví na Českomoravské vrchovině
Českomoravská vrchovina je oblastí, která je díky své geologické pestrosti velmi bohatá na
ložiska a výskyty rudních i nerudních nerostných surovin. S postupným osídlováním
regionu byla prakticky všechna tato ložiska objevena a exploatována. Počátky dobývání rud a
produkce drahých kovů, které zároveň položily technologické, právní a organizační základy
českého rudného hornictví, spadají do první poloviny 13. století. Jsou spjaty především s
historickými rudnými revíry Českomoravské vrchoviny. Od devadesátých let se vedle
tradičního historického studia, spjatého se jmény jako např. Sternberg, Kratochvíl, Kořan,
Pošvář, Majer a další, prosadil i archeologický výzkum. Ten přináší konkrétní prostorové a v
principu zcela jedinečné poznatky o stáří a infrastruktuře nejstarších důlních, úpravnických a
hutnických pracovištích, ale i o osadách horníků, opuštěných před sedmi sty lety. Postupně
se podařilo ve všech nejstarších historických rudních revírech Vysočiny, tzn. na Jihlavsku,
Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a na Svratecku nashromáždit množství poznatků, díky nimž
už naše nejstarší rudné hornictví není jen abstraktním pojmem, nýbrž historickou látkou s
konkrétními obrysy.

RNDr. Tomáš Pechar
Klasifikace zásob ložisek nerostných surovin v ČR z pohledu současných mezinárodních
standardů (PERC, JORC ap.)
Přednáška je zaměřena na problematiku zajištění ochrany nerostných surovin
prostřednictvím
nástrojů
územního
plánování.
Jejím
cílem
je
seznámit
přítomné
s
legislativou,
jednotlivými
účastníky
procesu
pořizování
územně
plánovací dokumentace, jejich kompetencemi a krátce i s postupy pořizování. Na
praktických příkladech budou vysvětleny nejčastější problémy, se kterými se v územním
plánování ve vztahu k ochraně nerostných surovin setkáváme včetně problémů, které
mohou nastat v navazujících povolovacích řízeních a jak je možné jim předcházet.
Přednášející vychází z „Metodiky k upřesnění postupů orgánů územního plánování
a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně
plánovací činnosti“, kterou pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zpracovávala a
zejména z vlastní praxe tzv. „létajícího pořizovatele“ při pořizování cca 100 územně plánovacích dokumentací včetně těch, které řešily přímo problematiku ploch pro těžbu nerostů.

RNDr. Jaroslav Hromas
Moravský unikát – veřejná plavba v podzemí (Punkva) – historie a současnost tohoto
unikátního podzemího díla a jeho proměna v průběhu času.

PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
Odkaz jihlavského horního práva dnešku
Příspěvek přináší přehled základních institutů, na nichž bylo postaveno Jihlavské horní právo
a přináší srovnání s moderní právní úpravou, která uvedené principy (horní regál, horní svoboda, horní svrchovanost/výsost) rovněž obsahuje. Zároveň přináší i komparaci základních
oblastí horního práva (tzn. nakládání s nerosty, bezpečnost práce a provozu, témata související s hornickými aktivitami), pokud se jedná o jejich řešení v Jihlavském horním právu a v
horním právu současném.

Ing. Jan Poloch
Zkušenosti a možnosti českého báňského exportu

Ing. Lee Louda
Insolvence OKD, a. s., z pohledu insolvenčního správce
Příspěvek pojednává o specifiku insolvenčního řízení OKD a.s. zejména z pohledu
insolvenčního správce Ing. Leeho Loudy.








Kdo je insolvenční správce se zvláštním povolením
Specifika insolvence OKD s mediálním a politickým kontextem
Pár slov k postavení insolvenčního správce v rámci insolvenčních řízení obecně
Co je insolvenční řízení, jaké jsou způsoby řešení úpadku
Specifika insolvenčního řízení v oboru hlubinné těžby černého uhlí
Časový průběh insolvenčního řízení OKD a.s.
OKD – pár čísel na závěr

Ing. Radim Tabášek
Mýty a fakta o hornické činnosti

Ing. Vladimír Budinský, MBA
Příprava legislativy, která významně vytváří podnikatelské prostředí
Přednáška rozvíjí následující body: Rozdělení moci ve státě ČR; Legislativa v ČR – Poslanecká
sněmovna; Legislativa v ČR; Legislativa EU – základní struktura; Fáze legislativní činnosti v EU;
EU po roce 2009 – Lisabonská smlouva; Hlasování o LCP BREF květen 2017; Těžba uhlí v EU
– různé priority zemí; Euracoal za uhlí bojuje na rozdíl od jiných...; Příprava legislativy

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
O naše uhlí je zájem, těžit umíme, masivně investujeme, ale to nestačí...
Podstatou vystoupení p řednášejícího je v ú vodu seznámit posluchače se společností Severočeské
doly, a. s., Chomutov jako největším producentem hnědého uhlí v ČR, a to jako pevnou a
nedílnou součástí skupiny ČEZ. V další části vystoupení budou posluchači seznámeni s
perspektivou budoucí těžby na našich dolech a s tím související nezbytností investic do
obnovy dobývací techniky, jakož i investic do procesů zahlazování stop po těžbě (sanace a
rekultivace). Neméně důležitou oblastí, které bude v přednášce věnována pozornost je i
oblast udržitelného rozvoje a principů společenské odpovědnosti firmy ke svému okolí
(CSR). V závěru se pak přednášející bude věnovat zmínce o aktuálním stavu horního práva
(platná legislativa a Horní zákon) v ČR a jeho vlivu na budoucí možná rizika, a to jak na
činnost naší společnosti (prakticky nemožnost získání jinak nevyužitelné pozemky pro těžbu
vyhrazeného nerostu dle principu spravedlivého vypořádání a přiměřenosti), tak také na
nenaplnění strategických dokumentů ČR v oblasti energetiky, jakými jsou např.
aktualizovaná Státní energetická koncepce (SEK – schválená usnesením vlády ČR 18. 5.
2015), či Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (schváleno
usnesením vlády ČR č. 441 ze dne 14. 6. 2017).

Ing. Vladimír Rouček
Co ovlivní povrchovou těžbu hnědého uhlí ve výhledu

Ing. Martina Miklendová
Ložiska nerostných surovin a územní plánování – postupy orgánů územního plánování a
dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně
plánovací činnosti
Přednáška je zaměřena na problematiku zajištění ochrany nerostných surovin prostřednictvím nástrojů územního
plánování. Jejím cílem je seznámit přítomné s
legislativou, jednotlivými účastníky procesu pořizování územně plánovací dokumentace,
jejich kompetencemi a krátce i s postupy pořizování. Na praktických příkladech budou
vysvětleny nejčastější problémy, se kterými se v územním plánování ve vztahu k ochraně
nerostných surovin setkáváme včetně problémů, které mohou nastat v navazujících
povolovacích řízeních a jak je možné jim předcházet. Přednášející vychází z „Metodiky k
upřesnění postupů orgánů územního plánování a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany
nerostného bohatství v rámci územně plánovací činnosti“, kterou pro Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR zpracovávala a zejména z vlastní praxe tzv. „létajícího pořizovatele“ při pořizování
cca 100 územně plánovacích dokumentací včetně těch, které řešily přímo problematiku ploch
pro těžbu nerostů.

Ing. Josef Buvalič
Problematika uložení a hospodaření s prostředky vytvořenými jako rezerva na sanace
a rekultivace
Přednáška se věnuje oblasti povinných finančních rezerv na sanaci a rekultivaci. Ve svém
úvodu je pro připomenutí stručně shrnut legislativní rámec způsobu vytváření této finanční
rezervy, především rozdíl tvorby mezi analytickým a vázaným účtem. Dále se ve svém obsahu
přednáška zabývá obecnými problémy vázaných účtů, především s ohledem na jejich
valorizaci a ručení bank za případné ztráty. Současně obsahuje přednáška i upozornění na
chystané změny přístupu České republiky k oblasti této finanční rezervy, kdy je aktuálně v
legislativním procesu zpracováván požadavek na nutné převedení finančních prostředků z
analytických účtů (účty účetní) na vázané účty (účty bankovní). Tato nová povinnost postihne
všechny tradiční těžební společnosti napříč všemi těženými surovinami. V závěru přednášky je
nastíněn i možný jiný způsob přístupu státu k problematice ukládání finančních prostředků s
možnou garancí státu.

Mgr. Bc. David Póč
Implementace systému NATURA 2000 a těžební průmysl

