Problematika uložení a
hospodaření s prostředky
vytvořenými jako rezerva na
sanace a rekultivace
HORNICKÉ SYMPOZIUM 2018
LB MINERALS, s.r.o.
ing. Josef Buvalič
05.10.2018

LB MINERALS – sídlo společnosti

LB MINERALS, s.r.o.
Tovární 431
330 12 Horní Bříza
Česká republika
IČ: 27994929

LB MINERALS
 LB MINERALS se zabývá především těžbou, úpravou
a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž
zajišťuje prodej dalších svých výrobků, jako jsou např. filtrační
křemelina, omítky, sorbenty.

 Široké spektrum produktů této společnosti ji řadí mezi
nejvýznamnější dodavatele surovin ve střední Evropě.

 Vysoká kvalita a environmentální standard společnosti LB
MINERALS jsou doloženy certifikací ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 a ISO 50001:2011.

LB MINERALS – produkty
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Legislativní úvod do problematiky SaR
• Nové ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), k datu
20.12.1991 - povinnost tvořit rezervu finančních prostředků
na zajištění sanace a rekultivace – rezerva byla tvořena pouze
účetně.
• Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně
z příjmů – stanovuje způsob vytváření finanční rezervy a
způsob nakládání s ní. K 01.01.2004 stanovena povinnost
ukládat rezervu finančních prostředků na sanace a
rekultivace na zvláštní vázaný účet v bance.
• Následovalo období 2 let (2004, 2005) – kdy byly dořešeny
nesrovnalosti v předpisech tak, aby orgány SBS mohly tuto
novou povinnost vynutit.
•

Od roku 2006 je rezerva finančních prostředků na SaR
ukládána pouze na zvláštní vázaný účet v bance.

Současný způsob tvorby a čerpání
• Na návrh těžební společnosti tvorbu schvaluje OBÚ –
rozhodnutím stanoven způsob vytváření finanční rezervy na
SaR.
• Čerpání navrhuje těžební společnost a schvaluje OBÚ
rozhodnutím vydaným v dohodě s MŽP.
• Kontrolu způsobu tvorby provádí OBÚ, stejně tak provádí
kontrolu oprávněnosti čerpání finanční rezervy. Finanční
správa provádí kontrolu oprávněnosti daňového uplatnění
rezervy.
• Uplatňuje se pravidlo obsažení v zákoně č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů – čerpány
nejdříve prostředky z rezervy vedené pouze účetně (pokud
byla takto vytvářena).

Současný způsob tvorby a čerpání
Vázané účty u komerčních bank
• Prostředky na vázaných účtech nejsou součástí ručení ani
konkurzu ani výkonu rozhodnutí
• Úročení aktuálně nepokrývá inflaci – těžební společnost má
většinou povinnost valorizovat zůstatek dle inflace
• Omezené ručení (100 000,- EUR)
• Záporné úrokové sazby při vyšších úložkách
• Nejednoznačný postup OBÚ v rozhodnutích o čerpání

Současný způsob tvorby a čerpání
Státní dluhopisy
• Možnost ukládání rezerv na sanace a rekultivace do státních
dluhopisů
• Nutnost přesného časového plánování
• Státní dluhopisy jsou časově určené – špatná flexibilita
nakládání s finanční rezervou
• Odkup dluhopisu před splatností – možný záporný výnos
• Nákup dluhopisu po datu úpisu – koupě za vyšší než
nominální cenu – při splatnosti dluhopisu je vyplácena
nominální hodnota
• Dluhopisy mohou mít před splatností záporný výnos
(ocenění) – problém s vykazováním aktuální výše rezervy pro
OBÚ

Připravované změny v oblasti SaR
• Vláda ČR usnesením č. 827 ze dne 19.10.2015 stanovila
předsedovi ČBÚ zpracovat a předložit vládě úkol - Prověřit
realizovatelnost sanačních a rekultivačních prací ve vztahu
k výši finanční rezervy na zahlazení následků hornické
činnosti v hnědouhelných lomech do předpokládaného
ukončení jejich těžby s ohledem na předpokládané náklady
s tím spojené.
• Po projednání připraveného materiálu předseda vlády zadal
ministru průmyslu a obchodu zpracovat a předložit vládě
informaci řešící tuto oblast.
• MPO proto připravilo materiál - Zpráva o možnosti řešení
problematiky spojené s finanční rezervou na zajištění sanace
a rekultivace v procesu zahlazování následků hornické
činnosti v hnědouhelných lomech.

Připravované změny v oblasti SaR
• Vláda ČR usnesením vlády č. 333 ze dne 03.05.2017 uložila
realizovat úkoly obsažené v předložené zprávě, především:
• Český báňský úřad zpracuje návrh novelizace právních
předpisů v oblasti převodu dobývacích prostor ve vztahu
k vytvářené rezervě na sanace a rekultivace
• Ministerstvo financí zpracuje návrh novely zákona o
rezervách, stanovující období, ve kterém musí být rezerva
dosud vedená na analytickém účtu převedena na účet
vázaný

Připravované změny v oblasti SaR
• Připravena novela zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), která obsahuje nové
znění ustanovení § 37a Rezervy peněžních prostředků.
• Nově se zavádí:
• Organizace jedno za 7 let zajistí posouzení, zda výše
rezerv odpovídá potřebám SaR, a to i z hlediska
předpokládané doby jejich použití. Lhůta se netýká
povolené HČ podle plánu zajištění, zde se odborné
posouzení provede po 7 letech provede až před
pokračováním dobývání.
• Povinnost mít ke dni 30.06.2025 na zvláštním vázaném
účtu finanční prostředky rezervy na SaR , které měly být
vytvořeny ke dni 31.12.2024 – převod analytický vedené
rezervy na vázaný účet. Možnost státních dluhopisů bude
stále možná.
• Předpokládané nabytí účinnosti novely dnem 01.01.2019.

Možné varianty jiného přístupu
Uložení rezerv u ČNB
• Odpadá problém s omezeným ručením u komerčních bank
• Možnost státu ovlivnit úročení uložených prostředků
• Vyšší jistota státu, že rezerva bude k dispozici pro případné
čerpání na sanaci a rekultivaci DP

Státní fond rezerv na sanace a rekultivace
• Oddělení finančních prostředků do samostatného fondu
• Možnost rozhodování o způsobech zhodnocování finančních
prostředků

Děkuji za pozornost.

