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Stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR k bodům jednání 
120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 

dne 27. července 2015 
 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.2   Surovinová politika ČR 

(Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR 
pro hospodářskou politiku) 

 
Situace, stanovisko SP ČR 
MPO zpracováním nové Surovinové politiky České republiky reaguje na hospodářský vývoj v Evropě 
i ve  světě,  na  změny  na  světovém  trhu  nerostných  surovin  i na zveřejnění  evropské  surovinové 
strategie Raw Materials Initiative.  
 
Perspektivy: 

‐ U energetických surovin je nutno maximálně využít surovinový potenciál, hnědé uhlí používat 

ve  zdrojích  s vyšší  účinností,  kogenerací,  a  CZT.  Neenergetické  černé  uhlí  je  nutno  cíleně 

využívat pro potřeby hutí  a  chemického průmyslu, důsledně  využívat uran, domácí  ropu  a 

zemní plyn.  U uranové rudy při prodloužení těžby je možno těžit pouze klasickou hornickou 

těžbou a je nutno vytipovat náhradní lokality (Severočeská křída). 

‐ Je nezbytně nutné minimalizovat dopady těžby na životní prostředí, provádět rekultivace, a 

sanace. V Horním zákoně je od roku 2005 zakotvena tvorba prostředků pro tento účel. V roce 

2014 bylo použito 821 mil. Kč na sanace a rekultivace a 364 mil. Kč na zahlazování důlních 

škod. 

‐ Za  klíčovou  z  podnikatelského  hlediska  lze  považovat  problematiku  ochranu  ložisek  a 

dobývacích prostorů, zamezení zřizování trvalých staveb a vyřešení postoupení a vypořádání 

majetku pro účely těžby za přijatelnou, ale ne přemrštěnou cenu.  

‐ Cílovým  stavem v surovinové politice  je  zajištění  spolehlivých, dlouhodobých a bezpečných 

dodávek  surovin  a  jejich  efektivní  využívání  za  ekonomicky  oprávněné  a  přijatelné  ceny, 

s dodržením zásad tržních principů a udržitelného rozvoje.  

K dosažení  cílů  budou  sloužit  zejména  legislativní  nástroje  (Horní  právo,  Stavební  zákon, 
environmentální legislativa) a konání státní správy.  

 

‐ Je  nutno  také  zlepšit  mediální  obraz  surovinového  sektoru  a  podporovat  zveřejňování 

pozitivních  informací  o  surovinovém  a těžebním  sektoru,  např.  využívání  moderních 

bezodpadových  technologií,  informace  o  prováděných  rekultivacích  apod.,  a  podporovat 

budování  a  činnost  vzdělávacích  předváděcích  středisek  větších  těžebních  společností  a 

významných zpracovatelů nerostných surovin. 

‐ Co  se  týká  limitů  těžby,  na  základě  provedených  studií  a  analýz  se  varianta  2    jeví  jako 

aktuálně nejvhodnější. Nedochází  v  tomto případě  ke  střetům  zájmů  a přesídlování obcí  a 

také tato varianta nevyžaduje přímá legislativní omezení zajišťujících přednostní dodávky pro 

teplárenství.  Tato  varianta  představuje  kompromis  mezi  klíčovými  zájmy  a  je  nutno  ji 
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realizovat  spolu  s doprovodnými opatřeními uvedenými v podkladovém materiálu MPO. Za 

stejných  předpokladů  zajišťuje  tato  varianta  i  výkonovou  přiměřenost  pro  zajištění 

bezpečnosti dodávek elektřiny při dodržení očekávaného vývoje podle SEK, kdy po roce 2039 

již bude podle předpokladů omezování  tepelných zdrojů plně nahrazeno novými  jadernými 

zdroji. Z pohledu zaměstnanosti je jasný a přínosný stabilní počet zaměstnanců v lomu Bílina 

v nejbližších 15 letech. Značný dopad v sociální oblasti bude mít omezení těžby v lomu ČSA a 

s tím související snižování počtu pracovníků. Ekonomiku týkající se lomu ČSA včetně časových 

návazností a souvisejících dopadů  bude nutné dopracovat do většího detailu pro využití při 

dalším rozhodování. 

Návrh usnesení: 
Sociální partneři: 

1. Navrhují Surovinovou politiku upravit a schválit až po zapracování závěrů, které vyplynou z 

rozhodnutí vlády o limitech těžby.   

2. Požadují  urychlené  přijetí  nové  komplexní  právní  úpravy  v oblasti  ochrany  a  využití 

nerostného bohatství ČR umožňující přípravu strategických území pro těžbu. 

 

3. Vzhledem k tomu, že vláda navrhuje kompromisní variantu 2, sociální partneři požadují: 

a) pokračovat  v nedokončené   práci  na  analýzách  dopadů  a možností  využití  strategických 

zásob také na dole ČSA 

b)  vyhodnotit nejpozději do roku 2020 plnění výchozích předpokladů a postupných cílů SEK a 

verifikovat  budoucí  opatření  v  Surovinové  politice  a  ÚEL  v souladu  s vývojem  klíčových 

rozhodnutí o provozovaných a chystaných jaderných blocích 

c) zajistit  naplnění  6  doprovodných  opatření  uvedených  v návrhu  MPO  v souvislosti  s 

rozhodnutím o korekci limitů těžby na lomu Bílina 

d) seznámit   občany se skutečností, že tato území jsou vládou považována za strategická pro 

energetickou  bezpečnost  země  a mohou  být  v  budoucnosti  dle  potřeby  využita;  v této 

souvislosti  by  měla  být  navržena  opatření  k přípravě  obou  území  pro  budoucí  možné 

využití  

e) přijmout legislativní opatření umožňující přípravu strategických území pro těžbu 

f) v případě, že bude rozhodnuto o nepokračování v těžbě, aby vláda připravila odpovídající 

sociální program pro propuštěné zaměstnance. 


