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Anotace  

Diplomová práce navrhuje postup odškodnění podnikatelských subjektů z důvodu jejich 

nezbytného přesídlení z města Horní Jiřetín a obce Černice, které stojí nad ložiskem 

kvalitního hnědého uhlí a brání tak v pokračování těžbě lomu ČSA. Přesídlení je vyvoláno 

dohodami o vypořádání při uvolňování předpolí pro těžbu surovin. V první části práce jsou 

uvedeny legislativní předpisy a historické souvislosti, v části druhé se práce zabývá 

problematikou postupu těžby hnědouhelného lomu ČSA a třetí část je zaměřena na 

podnikatelské subjekty, kterých se případné přesídlení týká. Na závěr práce je doporučen 

postup při řešení střetu zájmu v daném území.  

 

Klíčová slova: těžba, surovina, legislativa, podnikatelský subjekt, vypořádání 

 

Summary 

This thesis proposes a compensation process of business entities on the grounds of their 

necessary relocation from the upper town of Horní Jiřetín and village Černice, both of 

them standing above the bearing, high-grade brown coal and thus preventing the 

continuation of mining quarry of CSA. Resettlement is triggered by settlement agreements 

in the release of foreground for the extraction of raw materials. In the first part of the thesis 

are listed the legislative regulations and historical context, in the second part the thesis 

deals with the mining process of brown coal mine of CSA and the third part focuses on 

businesses, that are concerned by a possible relocation. At the conclusion this work 

recommends a procedure for resolving conflicts of interest in the given territory. 

 

Key words: mining, raw material, legislation, business entity, settlement  
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a.s. Akciová společnost 

A.G.  Akciová společnost (z německého Aktiengesellschaft) 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČEZ České energetické závody 

ČPHZ Činnost prováděná hornickým způsobem 

ČR Česká republika 

ČSA Československá armáda 

ČSD  Československé dráhy 

ČSR  Československá republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DVIL Doly Vladimíra Iljiče Lenina 

EU Evropská unie 

HČ Hornická činnost 

HU Hnědé uhlí 

KM  Kompenzace majetku 

KP  Kompenzace přesunu 

KZ Kompenzace ušlého zisku 

LUAS Litvínovská uhelná akciová společnost 

MUS Mostecká uhelná společnost 

n. p.  Národní podnik 

PEZ  Primární energetický zdroj 

PHM Pohonné hmoty 

PJ  Peta joule 

ř. z.  Říšský zákoník 

SEVEN Severní energetická, a.s. 

SHD Severočeské hnědouhelné doly 

SHR Severočeský hnědouhelný revír 

s. p. Státní podnik 

TWh Tera watt hodina 

ÚEL Územně ekologické limity 

VČSA Velkolom Československé armády 

ZP  Zemní plyn 
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1 Úvod 

Pro existenci  společnosti platí „Co  neulovíme nebo neumíme vypěstovat, musíme 

vytěžit“".[3]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. [3] K těžbě je třeba mít ale podmínky.  

Hornická činnost provází lidstvo v podstatě od jeho počátku. S rozvojem společnosti, 

s jeho prohlubujícími se znalostmi a technickým pokrokem, začal člověk využívat stále 

více druhů i množství nerostných surovin. Suroviny se těží ve větších hloubkách, 

prostorově rozlehlejších lokalitách a to i v historicky osídlených oblastech. Lidská sídla 

byla zakládána vždy podle dosažitelnosti obživy, podle úrovně  znalostí, a omezení, z 

hlediska  budoucího výskytu  ložisek surovin nebylo v žádném případě kritériem. Dnes 

toto, svým způsobem nerespektování kritéria či neznalosti, způsobuje vážné komplikace 

pro těžbu, neboť ložisko suroviny je nepřemístitelné, na rozdíl od všeho ostatního. 

K tomu, aby společnost mohla nerostné bohatství těžit a využívat, potřebuje k němu získat 

přístup. V takovém případě se musí zajistit odkup a následný zábor pozemků, které by 

měly být těžbou dotčeny.  

Způsob nabytí pozemků se v průběhu staletí vyvíjel a měnil. Nalézt vhodný kompromis 

mezi obecným a vyšším zájmem, tj. mezi majiteli nemovitostí, které po generace 

obhospodařují a zvelebují svůj majetek a státem, tvoří hlavní střet zájmů. Z jednoho 

pohledu je snaha státu ochránit či využívat své zdroje, z pohledu druhého je zde ochrana 

práv a majetku jednotlivých osob či společenství, kdy vlastník nerostného bohatství, tj. 

stát, má snahu stanovit cenu při vyvlastňování pozemků a odkupu nemovitostí na co 

relativně nejnižší úroveň. Z druhé strany má pochopitelně soukromý subjekt snahu 

opačnou i přes fakt, že mladá generace už začíná vnímat pojem „domov“  v daleko širším 

měřítku z obce někam dál, kdy „role rodného domu“ není pro  jejich další život, ve smyslu 

trvalého generačního odkazu,  podstatná.  

Nalezení zmíněného kompromisu, bez deformace ceny na jedné nebo druhé straně, je 

hlavní příčinou průtahů při cestě k získání nerostného bohatství. Další příčinou jsou 

například obavy z negativního zásahu do krajiny nebo citové pouto většinou starší 

generace obyvatel.  
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1.1 Cíl 

Cílem diplomové práce je snaha nalézt akceptovatelný postup při ekonomickém 

odškodnění vybraného podnikatelského subjektu na základě nezbytného přesídlení z obcí 

Horního Jiřetína a Černic vyvolaného dohodami o vypořádání při uvolňování předpolí pro 

těžbu surovin.  

Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou uvedeny historické 

souvislosti vývoje hornictví na území Čech, Moravy a Slezska, vývoje legislativních 

předpisů s detailem na způsob vyvlastňování v průběhu dějin i ochranou práv majitelů 

pozemků a nemovitostí v těžební oblasti. Druhá část práce se zabývá problematikou 

postupu těžby hnědouhelného lomu ČSA. Ve třetí části navrhuji metodiku odškodnění 

podnikatelského subjektu, kterou v závěru aplikuji na konkrétní podnikatelský subjekt. 
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2 Legislativní předpisy a historické souvislosti  

Smyslem horního práva je jednak stanovit pravidla pro bezpečné dobývání nerostných 

surovin, a do určité míry rovněž upřednostnit dobývání před ostatními činnostmi, a také 

nastavit pravidla pro ochranu a využití nerostného bohatství. Důležitou otázkou, které se 

horní právo také věnuje, je vyřešení vztahu mezi těžařem a vlastníkem pozemku 

nacházejícího se v oblasti ložiska nerostu.  

Důvody pro regulaci dobývání nerostného bohatství ze strany panovníka, resp. státu, se 

během staletí měnily. Na počátku to býval fiskální zájem na podílu z těžby drahých kovů, 

později upřednostnění dobývání ovlivnila poptávka po určitých surovinách během 

průmyslové revoluce a dále pak snahy státu o surovinovou soběstačnost a nezávislost. [9] 

Legislativa pro hornickou činnost vytváří v našich zemích systém horního práva. Hornická 

činnost i hornická legislativa má na našem území dlouhou tradici. Ve středověku byla 

dokonce vzorem ostatním zemím.  

2.1 Stručný přehled vývoje a vlivu hornictví na území Čech, 

Moravy a Slezska 

Těžba nerostných surovin obecně provází lidstvo od nepaměti. Archeologicky a  vědecky 

je podloženo, že již v mladém a pozdním paleolitu člověk vykazoval značně vyvinutou 

prospektorskou činnost a již určitou znalost hornin. Pro své, zprvu jen kamenné, nástroje 

člověk používal nejlepší suroviny, přičemž je nálezy dokázáno, že je transportoval 

i  několik set kilometrů od místa jejich výskytu. 

Již od pozdní doby kamenné se lidstvo svým rozvojem a zvyšováním úrovně soustředilo na 

těžbu rud a výrobu nástrojů. Později začalo využívat pro tuto výrobu i slitiny. Už v této 

době také docházelo ke vzniku diferenciace ve společnosti, a to z důvodu nestejnoměrných 

možností přístupu ke zdrojům surovin.  

Pravěké a starověké dobývání na našem území nikdy nedosahovalo masových měřítek, mj. 

i proto, že naše země nebyly hustě osídleny a neexistoval zde dlouho ani žádný pevněji 

organizovaný státní útvar. Je ovšem více než zřejmé, že lidé doby bronzové a doby železné 

dobývali - především za účelem výroby nástrojů - nerosty. Situace se pozvolna mění až 

od desátého století, od vzniku raně středověkého přemyslovského státu. S potřebou zajistit 



Bc. Jiřina Pečnerová: Návrh odškodnění podnikatelského subjektu na základě nezbytného přesídlení 

2015  4 

fiskální potřeby panovníka, resp. státu, dochází k vyhledávání ložisek drahých kovů, na 

něž byly české země v minulosti bohaté. Na přelomu 12. a 13. století byla objevena 

rozsáhlá ložiska nerostů na Vysočině, na sklonku 13. století pak na Kutnohorsku. 

V pozdějším období, od 16. do 19. století, byly objeveny ještě další lokality, kde se 

vyskytovaly drahé kovy. Byly to Krušnohoří, Zlatohorsko a také Šumava.  

Kromě drahých kovů se zejména s nástupem průmyslové revoluce, v 18. a 19. století, rodí 

poptávka po surovinách energetických, hutních a surovinách pro chemický průmysl, tedy 

zejména po uhlí a železné rudě. Od přelomu dvacátého století zaznamenává dynamický 

rozvoj také průmysl stavebních hmot, od poloviny téhož století i těžba uranu na 

Jáchymovsku, Příbramsku a Vysočině, a příležitostně např. i těžba ropy a zemního plynu 

v  regionu Jižní Moravy. 

Souběžně s rozvojem hornictví docházelo nejen k rozvoji ekonomiky našich zemí jako 

celku, ale v regionech s hornickou činností se rozvíjela i související odvětví, výstavba, 

služby, tvorba infrastruktury apod. Byť tento rozvoj nesl i určité problémové rysy, je 

historicky neoddiskutovatelným faktem. 

Historicky hornictví patřilo na našem území mezi velmi významné obory lidské činnosti a 

jeho společenský význam byl po celou historii českého státu nezpochybnitelný. Změnu 

v nahlížení na tento obor přinesl až konec 20. století, kdy se ve společnosti poněkud 

vytratilo povědomí o tom, že hornictví je celospolečensky přínosná činnost, neboť nerostné 

suroviny prozatím ještě nelze plně nahradit ani recyklací, ani rozvojem alternativních 

energetických zdrojů, ani přechodem na jiné typy stavebních materiálů apod. Namísto 

racionálního přístupu k ochraně a využívání domácího nerostného bohatství převážil po 

roce 1989 v české společnosti trend pseudo-ekologických a tzv. lidskoprávních, pro 

hornictví nepříznivých, přístupů, provázený ale na druhé straně neustále rostoucí 

poptávkou po zboží, energiích, palivech atd., kterou bude ovšem bez zásobování trhu 

nerostnými surovinami stále těžší uspokojit. [5] 
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2.1.1 Vývoj hornictví na Mostecku 

Začátky hornického dobývání hnědého uhlí v severních Čechách sahají až do konce 

středověku. Dosud nejstarší známá historická zmínka o uhelném hornictví je z roku 1403 

v městské knize Duchcova. Další zmínky pocházejí z let 1550 - 1580 a jsou o dolování 

u  Jirkova, Hrobu a na Pětipesku a další z roku 1740 o dobývání u Všestud 

na  Chomutovsku a u Varvažova a Otovic na Ústecku. 

Na dobývání uhlí na Mostecku se v minulosti značnou měrou podílel osecký klášter. První 

zprávy z jeho kronik se zmiňují o těžbě jílovitých hornin. Z roku 1763 je dochována 

písemná zmínka o uhelném dole, patřícím klášteru ve Střimicích u Mostu. Je také zmíněno 

právo obyvatelstva dobývat uhlí pro topné účely. Z dolů bylo využíváno pouze hrubé 

kusové uhlí. Moury a drobné uhlí se spalovaly na místě. Získaný popel se prodával jako 

hnojivo. 

 Až do počátku 19. století probíhala těžba uhlí primitivním způsobem. Na výchozech 

uhelné sloje se zakládaly nehluboké jámy, z nichž se těžilo pomocí rumpálu. Tam, kde to 

situace dovolovala, bylo uhlí těženo malými povrchovými otvírkami. Jejich technické 

vybavení nebylo prakticky žádné. V případě rostoucího zájmu o uhlí nebo při narůstajících 

obtížích (přítoky spodních vod) byly hloubeny nové šachtice. Tato těžba uhlí postrádala 

jakýkoliv odborný dozor ze strany báňských úřadů. Tomuto divokému selskému dolování 

byl učiněn konec v roce 1789. Poté bylo dobývání podmíněno propůjčováním dolovacího 

práva a  podrobeno dohledu báňského úřadu, který byl pro uhelné hornictví zřízen v roce 

1783 v  Jáchymově. 

Počínající rozvoj uhelného hornictví byl silně utlumen napoleonskými válkami. V té době 

neexistoval dostatek dopravních a odbytových možností. V prvních desetiletích 19. století 

se uhlí dobývalo nejčastěji hlubinným způsobem, následně i povrchovým. K prvnímu 

oživení těžby po  napoleonských válkách přispělo až v podstatě zahájení dopravy uhlí 

po  Labi do německých zemí v  roce 1830. 

V sedmdesátých letech 19. století nastává postupný přesun dolování z Ústecka západním 

směrem na Duchcovsko, Mostecko a Chomutovsko. Oblast Mostecka se stává centrem 

revíru s řadou významných uhelných společností. [7] Ve století dvacátém pokračovalo na 

Mostecku dobývání uhlí hlubinným způsobem, stále více se však prosazuje těžba 

způsobem povrchovým, a to zejména v letech po druhé světové válce. Po roce 1989 se 
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hornictví v Podkrušnohoří postupně stává politickým tématem a dosavadní společenský 

pohled na hornictví se od pozitivního mění na negativní. V současné době je hornictví na 

Mostecku ohroženo několika faktory, z nichž nejproblematičtějším jsou tzv. územně 

ekologické limity těžby. 

2.2 Přehled vývoje hornické legislativy na území Čech, Moravy 

a Slezska a změny způsobu vyvlastňování pozemků. 

V této podkapitole popisuji kořeny českého horního práva a jeho vývoj včetně základních 

principů. 

2.2.1 Kořeny českého horního práva  

Hornictví, jako průmyslové odvětví, mělo vždy významné postavení ve všech historických 

etapách vývoje našeho státu. Bohatství ložisek vzácných kovů, především zlata a stříbra 

ve  středověku, uhlí v době průmyslové expanze v 18. a 19. století, stejně jako 

radioaktivních surovin v době nejnovější, určovaly hospodářský a tedy i politický význam 

jednotlivých zemí a států. Obě tyto skutečnosti – existence nerostného bohatství země 

i  jeho význam pro politickou moc, rozhodujícím způsobem ovlivnily vývoj horního práva. 

Počátky horního práva obecně je nutno hledat, a to stejné jako i u jiných právních oborů, 

v právu obyčejovém. Jeho kořeny sahají až do období před Kristem, kdy si toto právo 

osvojili zejména Egypťané a Féničané a později i Řekové a Římané. Poslední z nich dali 

tomuto právu pevné zásady, které se později promítly i do středověkého horního práva 

psaného. Základní podstatou hornického zákonodárství je od středověku až po současnost 

ochrana ložisek užitkových nerostů a  jejich případného dobývání před ostatními činnostmi 

v daném místě, neboť se jedná o nepřenositelné zdroje surovin. Horní právo rovněž 

specifikuje zájem státu o těžbu nerostných surovin pro zajištění soběstačnosti 

a  nezávislosti;  a obsahuje i soubor opatření a povinností spojených s bezpečností práce 

a  ochranou zdraví horníků. 

Dalším ze specifických rysů, který tento právní obor provází prakticky až do současnosti, 

je přímá závislost horního práva na intenzitě těžby a dalším zpracování nerostných surovin.  

Druhým významným rysem horního zákonodárství je dynamičnost jeho vývoje vyjádřená 

nejenom schopnosti přizpůsobovat se ekonomickým poměrům, ale i schopnosti rychle 

reagovat na změny a pokrok ve vývoji báňské techniky.  
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2.2.2 Vývoj horního práva do 2. světové války a jeho základní principy 

České horní právo v sobě nese, stejně jako většina dalších právních oborů na evropském 

kontinentu, některé prvky římského práva, zejména pokud se jedná o problematiku 

vlastnických práv, subjektivity apod. Vychází rovněž z německého práva zvykového 

i psaného. V otázce vlastnického práva je zajímavá ta skutečnost, že horní právo v našich 

zemích, ale i jinde v Evropě (Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko) tradičně odděluje 

(v zájmu panovníka, resp. státu) vlastnictví některých druhů nerostu od vlastnictví 

pozemku.  

Po celou dobu, co horní právo existuje, nalézáme v tomto právním oboru tři základní 

právní instituty. Prvním z nich je tzv. horní regál, což je výsadní právo státu (vladaře) 

výlučně vlastnit některé nerosty důležité pro celou společnost; moderní české horní právo 

označuje takové nerosty jako nerosty vyhrazené a jejich ložiska za výhradní ložiska. 

Důležitou je zde skutečnost, že nerosty, které jsou předmětem horního regálu, nejsou 

součástí pozemku, tzn., že nepatří vlastníku takového pozemku, nýbrž státu. Z vlastnictví 

vyhrazených nerostů samozřejmě plyne i právo státu tyto nerosty získávat a rovněž výsada 

propůjčovat práva k vyhrazeným nerostům subjektům od státu nebo panovníka, odlišným, 

tj. těžařům. Historicky byly ve středoevropských zemích předmětem horního regálu 

zejména rudy, jako je zlato a stříbro, během staletí pak docházelo k rozšiřování okruhu 

státem vlastněných nerostů o další suroviny. 

Druhým tradičním principem horního práva je horní svoboda. Tento velmi důležitý 

institut je úzce spojen s právem horního regálu. Podstatou horní svobody je:  

a/ právo toho, kdo splnil zákonem stanovené podmínky, získat od státu jakožto od majitele 

vyhrazených nerostů oprávnění k jejich těžbě, a současně 

b/ právo se těchto nerostů zmocňovat a nakládat s nimi i tehdy, pokud se vyhrazené nerosty 

nacházejí pod pozemky nepatřícími státu ani těžaři samému. Institut horní svobody tak 

vždy předpokládá i odpovídající povinnost vlastníka pozemku postup těžaře nadaného 

příslušným státním oprávněním strpět. V moderních společenských a právních poměrech je 

samozřejmě nemyslitelné, aby se tak dělo libovolně a bez náhrady; navíc, český právní řád 

dnes obsahuje i některá další omezení horní svobody ve prospěch majitelů pozemků (např. 

neumožňuje vyvlastňovat pozemky ve prospěch těžby). Jestliže stát udělí horní regál 

konkrétnímu těžaři, přecházejí na tohoto těžaře i práva plynoucí z horní svobody. 
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Uplatňování horní svobody v praxi představuje v současné době téma vyžadující citlivý 

a  uvážlivý přístup jak ze strany těžařů, tak i ze strany vlastníků pozemků a v neposlední 

řadě i od orgánů veřejné moci.  

Třetím základním principem horního práva je tzv. horní výsost. I horní výsost úzce souvisí 

s právem horního regálu. Její podstatou je neopomenutelná úloha státu v oblasti výkonu 

dozoru nad bezpečným prováděním hornické činnosti, nad ochranou a využíváním 

nerostného bohatství, popř. nad dalšími souvisejícími činnostmi. Praktického naplnění 

dochází institut horní výsosti např. ve zřízení orgánů státní báňské správy jakožto orgánů 

dozoru v oblasti hornictví. 

Historicky je české horní právo nejstarším sepsaným souborem předpisů z této oblasti ve 

Střední Evropě; následně se stalo vzorem pro právní řády mnoha zemí v celém světě. 

České psané horního právo před rokem. 1854 bylo představováno jednak středověkými 

úpravami jihlavskou z roku 1249 a kutnohorskou z roku 1300, dále raně novověkými 

úpravami jáchymovskými z let 1518 a 1548, a řadou legislativních a dalších aktů 

vydávaných pro jednotlivé revíry a panství panovníkem, resp. úřady, soudy, a vrchnostmi.  

Vůbec nejstarší počátky našeho horního práva spadají do doby, kdy se u nás poprvé dá 

prokázat existence horního regálu a horní svobody. Když roku 1158 císař Bedřich 

Barbarossa udělil Vladislavu II. královskou korunu, tím mu přiznal všechna práva 

královská, tedy i  horní regál v českém státním území. Ve skutečnosti však horní regál 

začal být podstatněji uplatňován až za  Přemysla Otakara I. a jeho nástupců. Ale i oni 

museli stále přemáhat častý odpor vlastníků pozemků, na kterých se dolovalo. Tak jak 

tomu je dodnes. [9] 

Vývoj psaného horního zákonodárství v českých zemích od 13. do poloviny 20. století 

je spojen s rozvojem hornictví jakožto předního oboru lidské činnosti, a přímo bytostně 

souvisí s rozvojem státu a jeho mocenských a organizačních struktur. 

V roce 1249 bylo vydáno tzv. Jihlavské horní právo, což byl soupis horních práv pro 

jihlavské měšťany a horníky v Českém království, udělených králem Václavem I. a jeho 

synem markrabětem moravským Přemyslem Otakarem, pozdějším králem Přemyslem 

Otakarem  II. Jedná se o nejstarší psanou horně-právní památku v našich zemích. 
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Roku 1300 bylo králem Václavem II. vydáno tzv. Ius regale montanorum, čili kutnohorské 

horní právo (právo „horního regálu“). S úpravami platil v některých revírech tento horní 

zákon až do roku 1854. 

K rozvoji horního práva v našich zemích přispívaly již od středověku i příslušné 

veřejnoprávní instituce, jakými byly např. Úřad nejvyššího mincmistra a hormistra, 

jihlavský horní soud, zemské sněmy, zemské gubernium, různá ministerstva, horní úřady 

apod. 

Další významnou kapitolou ve vývoji českého horního práva bylo 16. století, které je 

spojeno především s pronikáním vlivů saského horního práva do našich zemí; je spojeno 

s vydáním šlikovského horního řádu roku 1518 a s vydáním horního řádu krále 

Ferdinanda  I. roku 1548. Tyto dva horní řády jsou typickými příklady tzv. jáchymovského 

horního práva. V tomto období rovněž došlo k vymezení sfér vlivu v oblasti ochrany 

a  využití nerostného bohatství mezi panovníkem a stavy, a to tzv. Narovnáním o hory 

a  kovy z roku 1534. 

Přetrvávajícím problémem, se kterým se v oblasti historického horního práva v našich 

zemích setkáváme, byla roztříštěnost právních úprav, způsobená především skutečností, že 

panovníkům se účinně nedařilo po několik století prosadit svoji vůli ve všech revírech 

v zemi a tím, že značná část revírů zůstávala v rukou stavů (zejména šlechty), které si 

vydávaly vlastní normy pro řízení důlních provozů. Uvedený problém se podařilo překonat 

až v době, kdy se stát přetransformoval do moderních struktur, které známe dnes. 

Roku 1849 byla ustanovena komise pro vypracování nového horního zákona. Nedlouho 

poté, v roce 1854 byl vydán Obecný horní zákon jako říšský zákon č. 146, který zrušil 

všechny dřívější právní předpisy z oblasti hornictví (ať byly vydány kýmkoliv) a stal se 

společnou základní normou pro hornictví nejen v našich zemích, ale i v dalších částech 

tehdejší habsburské monarchie.  

Svůj rozvoj zaznamenala také báňská správa, jejíž nejstarší kořeny (v podobě královských 

úředníků ustavovaných v revírech královských horních měst) spadají až do období přelomu 

třináctého a čtrnáctého století. Vznik moderní státní báňské správy je spojen s vydáním 

zákona č. 77/1871 ř.z. Na základě tohoto zákona byla ustanovena báňská hejtmanství pro 

Čechy a Moravu a revírní báňské úřady a rok poté, tj. v roce 1872 již revírní báňské úřady 

dohlížejí na provádění staveb v dolových polích, odstraňování škod, na evidenci báňských 
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společností a na dodržování pracovního práva. Báňská hejtmanství pak propůjčovala důlní 

míry, testovala důlní výstroj a ochranné pomůcky, vymáhala horní poplatky a povolovala 

stanovy hornických spolků.  

V roce 1918 vydal národní výbor tzv. recepční zákon č. 11/1918 o platnosti všech 

dosavadních rakousko-uherských zákonů, čímž došlo k převzetí zákona č. 146/1854 ř. z. 

i  zákona č. 77/1871 ř. z. do právního řádu nově vzniklého československého státu.  

Dalším mezníkem je rok 1920, kdy Ústava Československé republiky stanovuje, že 

soukromé vlastnictví lze omezit jen zákonem. Toto ustanovení mělo význam pro vztahy 

mezi těžaři, státem a vlastníky nemovitostí nacházejících se v oblasti nalezišť nerostů. 

Roku 1934 po katastrofě na dole Nelson byly zavedeny důslednější kontroly dodržování 

bezpečnostních předpisů a k ustavení báňské inspekce při ministerstvu veřejných prací 

a  zřízení báňských revírních inspektorátů (na základě zákona č. 178/1934 Sb., o báňské 

inspekci). 

Za 2. světové války, v roce 1943, byl vydán zákon č. 148/1943 o systematickém 

geologickém průzkumu na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. [7] 

2.2.3 Hornická legislativa po 2. světové válce 

Zásadní změny pro hornictví přinesl rok 1945, a to zejména vydáním dekretu prezidenta 

republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. 

Do  státního vlastnictví přešly všechny podniky provozované podle obecného horního 

zákona a  podniky a práva na vyhledávání a těžbu živic.  

V roce 1948 byly zákonem č. 114/1948 Sb. znárodněny podniky na těžbu rašeliny, podniky 

na těžbu křemence, mastku, sádrovce a dalších nerudních surovin. Do podstaty obecného 

horního zákona rozhodujícím způsobem zasáhla Ústava 9. května z roku 1948, a to 

klíčovým ustanovením § 148, podle kterého bylo nerostné bohatství prohlášeno národním 

majetkem. 

Nový horní zákon po znárodnění byl následně vydán pod číslem č. 41/1957 Sb., 

pod  názvem „Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)“. Při tvorbě zákona 

se  vycházelo z ústavní zásady, že nerostné bohatství je národním bohatstvím základním 

a  nenahraditelným, kterému je nutno poskytovat zákonnou ochranu. 
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Zákon č. 41/1957 byl zrušen až zákonem č. 44/1988 Sb. Zákon č. 44/1988 Sb. rozšířil 

zejména pojem nerostného bohatství a zdůraznil jeho společenský, nově upravil vlastnictví 

k  ložiskům a  podrobněji stanovil ložiskový průzkum. Byly uzákoněny takové právní 

instituty jako ochrana nerostného bohatství, chráněné ložiskově území, povolování staveb 

v těchto územích apod. Byly vytvořeny zcela nové právní instituty jako uskladňování 

plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách, uskladňování radioaktivních 

a  jiných odpadů v  podzemních prostorech a průmyslové využívání tepelné energie 

zemské kůry, označené jako zvláštní zásahy do zemské kůry. Téměř souběžně byl vyhlášen 

zákon č. 61/1988 Sb. o  hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě Zatímco 

zákon č. 44/1988 Sb. řeší to, jakým způsobem nerostné bohatství chránit a jaké zásady 

aplikovat při jeho využívání, zákon č. 61/1988 Sb. upravuje především zásady, jak 

bezpečně provádět samu hornickou činnost.  

2.2.3.1 Změny způsobu vyvlastňování pozemků 

Současným hlavním imperativem pro zachování možnosti upřednostnit dobývání a tedy 

i pro zachování samostatné báňské legislativy a příslušného samostatného úseku státní 

správy je nepřemístitelnost přírodních nerostných zdrojů, tedy ložisek nerostných surovin. 

Ložiska mohu těžit pouze tam, kde se nalézají, zatímco povrchové aktivity, sídla a lidi 

mohu přestěhovat. Zní to tvrdě, ale tak tomu v nejhlubší podstatě je. Významným faktorem, 

který se v současnosti začíná stále více projevovat a který je vážným argumentem pro 

zachování principu upřednostnění hornické činnosti, je nárůst cen nerostných surovin na 

světovém trhu s očekávatelným dlouhodobým trendem. Ani nejbohatší země světa se 

nespoléhají pouze na import nerostných surovin, ale těží ta ložiska, která mají k dispozici. 

Aby se tak dělo přijatelným způsobem, pro to zde je báňská legislativa (horní právo). [9] 
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2.2.4 Aktuální stav horního práva 

Soudobé horní právo je postaveno na těchto základních zákonech: 

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

který je důležitý pro ochranu nerostů, územní plánování, pro využívání ložisek.  

- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

jedná se o nejdůležitější předpis platného českého horního práva; řeší zásadní 

kompetence státní báňské správy, upravuje druhy hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, týká se problematiky výbušnin, podzemních 

objektů aj. 

- Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích – dopadá na geologii, řeší základní 

podmínky pro výkon geologických prací, včetně oprávnění apod. 

- Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů. 

- Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. 

 

- Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových 

struktur a o změně některých zákonů.  

- Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech 

výbušnin). 

Dále je tvořeno celou řadou prováděcích právních předpisů, kterých bylo k provedení výše 

uvedených zákonů vydáno několik desítek. Jsou to například: 

- Prováděcí předpisy k zákonům č. 61/1988 Sb. a 44/1988 Sb. - několik desítek, 

hlavně o BOZP - nejdůležitější z nich – vyhláška č. 22/1989 Sb. (pro HČ 

v  podzemí), č. 26/1989 Sb. (pro HČ na povrchu), č. 51/1989 Sb. (pro 

úpravárenství), č.104/1988 Sb., (dokumentace HČ), č. 55/1996 Sb. (ČPHZ 

v  podzemí). [6] 

Významným institutem horního práva bylo až do roku 2012 i vyvlastnění majetku.  Tento 

rok, přesněji dne 18. prosince 2012, poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny České 

republiky překonali veto prezidenta Klause a s konečnou platností schválili novelu horního 
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zákona, která z  tohoto právního předpisu vypouští tzv. totalitní vyvlastňovací paragraf. 

Tato novela byla vyhlášena pod č. 498/2012 Sb.  

Těžební společnosti ztrácí možnost vyvlastnit a zbourat domovy lidí v Horním Jiřetíně 

nebo v Černicích. Současně se ovšem o svůj majetek nemusejí bát ani vlastníci lesů či polí 

ležících na uhlí či jiném ložisku tzv. vyhrazených nerostů. Novela ovšem nijak nebrání 

případné dobrovolné dohodě mezi majiteli nemovitostí a těžaři. [16] 

Tato tzv. malá novela horního zákona vyjma vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů tak ruší 

princip horní svobody a narušuje horní regál a vyjmutím institutu vyvlastnění z horního 

zákona se stát zbavuje legálního nástroje pro přístup ke svému vlastnictví a vlastník 

pozemků získává právo veta. 

Vyvlastnění ve veřejném zájmu bylo totiž pojistkou v řízení o povolení hornické činnosti 

a  těžař nemohl být vydírán vlastníkem pozemku. Nutno poznamenat, že vyvlastnění je 

zákonným institutem např. v Německu, Rakousku, Slovensku a dalších zemích. 

Následkem této legislativní úpravy bude v krajním případě: 

- znemožnění přístupu k ostatním vyhrazeným nerostům  

- postupné zastavení jejich dobývání  

- odchod investorů  

- závislost na dovozu (včetně politické závislosti)  

- snížení mezinárodní konkurenceschopnosti 

- ohrožení surovinové bezpečnosti ČR (vznik surovinové nestability až surovinové 

nouze) 

- zvýšení cen surovin  

- růst nezaměstnanosti 

- nerovnost mezi těžebními subjekty  

- spekulativní nákup pozemků. 

Lze konstatovat, že vyvlastňování pozemků bylo v České republice za hranicí zaručenou 

ústavní ochranou neboť současný předpis č. 184/2006 Sb.“ Zákon o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)“, umožňuje 

vyvlastňovat ve veřejném zájmu za cenu obvyklou, přičemž konstrukce veřejného zájmu je 

ponechána na státní správě a obvyklá cena pozemků je deformována neexistencí 

standardního trhu s půdou srovnatelného s EU. Cena vykupovaných pozemků v tradičních 
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státech EU je totiž 10 až 100 násobně vyšší. Přesto jsou u nás dálnice dražší než například 

v sousedním Německu. [17] 

Na podzim roku 2009 přichází skupina poslanců s návrhem „neodkladného účinku“ 

po  zahájení vyvlastňovacího řízení. „Neodkladný účinek“ totiž pro vlastníka znamená, že 

úředník státní správy rozhodne o vyvlastnění pozemku a Katastrální úřad neprodleně 

zapíše určeného vlastníka, většinou investora budoucí stavby, do katastru nemovitostí. 

Vlastník pozemku se může domáhat práva až po tomto vyvlastňovacím aktu. Mezi tím 

bude stavba již postavena a vlastníkovi zůstanou pouze výlohy ze soudního sporu, které 

většinou přesáhnou cenu vykupovaného pozemku. Základní námitkou řady právníků 

i  senátu proti návrhu „ neodkladného účinku“ tehdy bylo, že novela ve jménu obecného 

blaha osekává jedno ze základních lidských práv ve prospěch úředníků a stavebních firem. 

Vyvlastňovací úředník se ze zákona stává arbitrem mezi soukromým zájmem investora 

a  vlastníkem pozemku. Vyvlastňování ve vyšším veřejném zájmu je bohužel vždy velkým 

lákadlem k zneužití.  

Stát bude mít potřebu vždy vyvlastňovat. Musí ale konat v souladu se zákonem, který jasně 

definuje veřejný zájem a za podmínek tržně srovnatelných cen. Tato ustanovení zákon 

č.  184/2006 Sb., v platném znění, neobsahuje. [17] 
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3 Problematika postupu těžby hnědouhelného lomu 

ČSA 

Třetí kapitola popisuje historii lomu ČSA od počátku dvacátého století až do dnešních dnů. 

3.1 Historie lomu ČSA 

Důl Hedvika, jak byl v minulosti označován, se stal samostatným dolem již v roce 1901. 

Patřil do tzv. „císařské šestky“ spolu s doly Julius I, Julius II, Julius III, Julius IV a Julius 

V. Z výtěžku těchto šesti dolů byly budovány další státní doly.  

Ihned po založení samostatného dolu Hedvika, se pro budoucí těžbu uhlí razila štola 

východním směrem od Ervěnic. Štola byla klenuta cihlami v délce asi pět set metrů. 

Ze  štoly byla vedena těžná třída až k místům, kde byl založen lom č I, na který navazoval 

lom č. II. Oba lomy směřovaly k hranici dolu Fortuna. Odtud se mírným obloukem stáčely 

k jihozápadu, k bývalé silnice Ervěnice-Komořany. Po vyrubání obou lomů se přešlo 

na  lom III, který byl rozlohou i uložením sloje přímo ideální. Od východu uhelné sloje až 

k silnici měřil osm set metrů. Sloj měla mocnost třicet metrů s rozdělením na dvě části.  

Uhlí i skrývka byly těženy ručně. Skrývka byla zakládána do vyrubaných prostorů, což 

umožňoval velmi příznivý příkryvný poměr. Uhlí se dobývalo tehdy běžným způsobem – 

mlýnkováním na celou mocnost sloje, a to až do roku 1916. Později se tato forma dobývání 

uplatňovala pouze ve vrchní sloji, přičemž se uhlí zčásti třídilo hned při těžbě výběrem 

lupku z těžebních lávek. Od roku 1916 bylo do hlavní sloje zasazeno první parní lopatové 

rypadlo. Uhlí se nakládalo do vozů, které byly lanovkami přibližovány k „řetězákům“ 

a  jimi pak dopravovány na provizorní třídičku. Vytříděné uhlí bylo odváženo 

do  železniční stanice Jezeří (později Dřínova). Až později pak byla postavena vlečka na 

nádraží Třebušice. Již v roce 1902 se na dole vytěžily 73 000 tun uhlí při 

odklizu  65 000  m
3
 zemin. O osm let později již 344 000 tun uhlí a 485 000 m

3
 zemin.  

V prostoru lomu I se začalo těžit ihned po dokončení těžní chodby a upravení těžních tříd. 

Celý prostor lomu I byl rubán popsaným způsobem až do roku 1909 a byly odtud vytěženy 

celkem 2 001 741 tun uhlí a odklizen byl 1 727 831 m
3
 zemin. Z uvedeného je patrné, že 

v prostoru lomu I byl příkryvný poměr velice příznivý, a to 1:0,86. 
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Při dokončování těžby v lomu I se již od roku 1908 začínalo pracovat na skrývce lomu II, 

který byl situován ve východní části dolového pole Hedvika. Stejně jako lom I byl 

i  lom   II  rubán ručně, a to jak na skrývce, tak i na uhlí. Uhlí bylo dobýváno mlýnkováním 

na plnou mocnost sloje, pokud možno s oddělováním většího výskytu proplástku. Ten byl 

odvážen na odval, jelikož pro jeho špatnou kvalitu nebylo, jako pro palivo, upotřebení.  

Z prostoru lomu II byly vyrubány 2 888 145 tun uhlí a odklizeny 3 624 047 m
3
 zeminy. 

Lom byl vyuhlen v roce 1915. Až do této doby byla skrývka prováděna ručně soukromými 

firmami na základě zvláštních kontraktů, které určovaly množství v m
3
, cena za odklizené 

m
3
 zemin a časový limit, v němž musí být kontrakt realizován.  

V roce 1912 bylo hlubinným způsobem rozfáráno dolové pole Hedvika na hranici katastrů 

obcí Komořany a Ervěnice. Tato partie dolového pole se těžila komorováním ve dvou 

lávkách. Hlubinný způsob těžby byl v tomto poli se zmíněnou technologií uplatňován až 

do jeho vyrubání v roce 1931.  

Otvírku lomu III v roce 1915 již zastihla vřava první světové války. Atentát v Sarajevu 

v létě 1914 a vyhlášení války Srbsku Rakouskem znamenaly počátek válečné katastrofy. 

Lom III přežil válečnou dobu za poměrně značných potíží. V první fázi mobilizace 

zdecimovala stavy havířů na dolech, došlo k citelnému poklesu těžby i odklizu zemin. 

Konec války přinesl i konec jedné etapy vývoje povrchového dolu Hedvika.  

Těžba a zejména odkliz zemin se v počáteční a konečné fázi jednotlivých lomů částečně 

překrývaly. Protože nejsou k dispozici statistické údaje pro každý lom zvlášť, je uvedena 

za toto období celková těžba dolu včetně těžby z hlubinného dobývání. Stejně tak je tomu 

i  u odklizu zemin.  

Vyuhlování lomů postupovalo směrem od Komořan k Ervěnicím podél silnice Komořany 

– Ervěnice, která byla hlavní spojnicí okresních měst Mostu a Chomutova.  

V období svobodné ČSR tedy od roku 1918 až 1938 se na dole Hedvika vytěžilo celkem 

21 323 933 tuny uhlí a odklidilo se 17 467 137 m
3
 zemin. V těžbě byla také až do roku 

1931 započítána také těžba z hlubinného dobývání. V roce 1931 byla dosažena rekordní 

těžba v historii dolu 1 429 641 tun uhlí a stejně tak i rekordní odkliz 1 427 646 m
3
.  

Mnichovská dohoda razantně ukončila český vliv na dole Hedvika. Důl přešel 

do  německých rukou a ty začaly okamžitě uplatňovat vlastní vliv.  
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V období druhé světové války 1393 – 1944 v tzv. létech nesvobody byl důl Hedvika 

začleněn spolu s ostatními doly severočeského revíru do společnosti SUBAG, která se stala 

součástí monopolního gigantu Hermann Goering Werke A.G. Němci už tehdy počítající 

s válečnou expanzí, zahájili přípravu výstavby chemické továrny na výrobu benzinu 

v Záluží, pro kterou bylo třeba získat potřebnou surovinu, uhlí. V době fašistického útisku 

bylo na dole vytěženo 5 944 063 tuny uhlí a odklizeno 12 109 343 m
3
 zemin.  

V letech 1947-1948 přicházely na důl Hedvika další nové stroje pro obnovu zastaralého 

strojního zařízení. Na skrývku i do uhelného lomu byla nasazována nová rypadla i nové 

praní lokomotivy o rozchodu 900 mm. Dne 31. 8. 1947 dostal důl nové jméno President 

F. D. Roosevelt. Později, v letech 1949-1953 bylo postaveno rypadlo E 7 – R 139, 

kolesový velkostroj K 1000/23, K 1000/24, korečkové rypadlo D 800 a od roku 1948 byl 

v provozu zakladač Z 53. Na skrývce šlo především o využití nové a výkonné 

mechanizace. V první pětiletce bylo vytěženo 5 379 746 tun uhlí a na skrývce odklizeno 

23 838 631 m
3
 zemin.  

V padesátých letech konkrétně v letech 1954-1958 začínaly přípravy na přechod 

k technickému rozvoji dolu. Řešil se problém skrývky, lomu i dopravy tak, aby se z dolu 

Roosevelt mohl stát za několik let velkolom. V září roku 1958 byl důl přejmenován na Důl 

Československé armády „ČSA“. Ve druhé pětiletce se na dole vytěžilo 8 003 517 tun uhlí 

a  odklizeny byly 52 972 532 m
3
 zemin. Díky nově nasazovaným strojům byla pětiletka 

splněna.  

Na přelomu padesátých a šedesátých let v období od roku 1959 do roku 1963 byla 

zlikvidována obec Ervěnice, která stála v cestě novým velkostrojům. Občané města se 

obrátili na  prezidenta republiky Antonína Zápotockého s žádostí o zachování Ervěnic. 

Nebylo to  však nic platné. O tři roky později již Ervěnice neexistovaly. Pouta mezi lidmi 

byla likvidací zpřetrhána, vztah k městu však zůstal. Ještě dnes můžeme pozorovat, že se 

mnozí snaží přenést tento vztah na mladou generaci. I ve třetí pětiletce narůstaly objemy 

tržeb a  odklizu ve vztahu k požadavkům národního hospodářství. Do provozu byla 

zasazena nová rypadla K 300/2, K 300/3 a zakladač Z 1800/71. V této pětiletce bylo 

vytěženo 16 344 098 tun uhlí a odklizeny 72 851 850 m
3
 zemin.  

Po celorevírních organizačních změnách bylo 1. dubna 1958 zřízeno Sdružení 

Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě a jednotlivé doly, jako národní podniky, byly 
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tomuto novému organizačnímu útvaru přímo podřízeny. Organizačně probíhal další vývoj 

tak, že se postupně jednotlivé báňské podniky slučovaly ve velké národní podniky 

s několika závody. Doly Komořany n. p. v Komořanech byly prvním sloučeným n. p. 

v severočeském revíru. Do tohoto podniku byl včleněn jako závod důl ČSA, který svou 

hloubkou, více jak sto metrů, náležel mezi nejhlubší povrchové doly v Evropě.  

V období čtvrté „pětiletky“ tedy v letech 1964-1970 bylo prodlouženo a tím došlo 

k časovému sladění plánovaného hospodářství v celém společenství RVHP. V této 

pětiletce bylo vytěženo 32 365 759 tun uhlí a odklizeno 105 592 827 m
3
 zemin.  

V letech 1971-1975 bylo vytěženo 27 961 058 tun uhlí a odklizeny 104 022 642 m
3
 zemin. 

Příkryvný poměr se dále zvyšoval. Došlo ke styku dolu ČSA s dolem Jan Šverma. 

Pro  jejich rozvoj bylo třeba zajistit přeložku řeky Bíliny, podkrušnohorské silnice v oblasti 

Litvínov- Chomutov a tratě ČSD Most – Chomutov, nacházející se v přímém předpolí 

obou velkolomů.  

V období šesté pětiletky, která se datovala od roku 1976 až do roku 1980 byla dokončena 

rekonstrukce kolejiště včetně elektrifikace a zabezpečovacího zařízení a nasazeny další 

výkonné dobývací a zakládací mechanismy. V tomto období byly zlikvidovány 

obce:  v roce 1972 to byly Kunratice, v roce 1976 pak Podhůří, Dřínov a povrchové 

objekty dolu Maršál Koněv. V polovině sedmdesátých let měl důl nasazeny tyto 

mechanismy: 

- Skrývka:  I. řez R 134, II řez K 22, III řez D 800/3, IV. Řez DO 800/5 spolu 

s K 300/35.  

- Uhlí:  K 300/38, K 300/46 a R 141 

- Zakládání: vnitřní výsypka Z 50, Z 78, Z 71, vnější výsypka Z 60 

- Doprava: 67 elektrolokomotiv 150 tun, 6 diesellokomotiv, 505 vozů LH, 98 vozů 

T, 47 vozů SS, 12 vozů SA a SV, 10 drezin. Celková délka kolejí byla 147 km. 

V šesté pětiletce bylo vytěženo 27 762 277 tun uhlí a odklizeno bylo 111 365 983 m
3 

zemin. V roce 1976 byl dolu ČSA udělen Řád práce. 

V sedmé pětiletce, v letech 1981-1985, pokračuje výstavba dolu ČSA, v této pětiletce bylo 

vytěženo 25 707 276 tun uhlí a odklizeny 103 797 571 m
3 

zemin. V předpolí dobývacích 

rypadel na skrývce se nacházely těžko rozpojitelné horniny, které bylo nutno v časovém 

předstihu rozrušovat trhacími pracemi velkého rozsahu. Jednalo se o tvrdé jílovce 
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prostoupené proplástky pelosideritů s rypnými odpory výrazně většími, než je rypná síla 

velkostroje.  

Koncem osmdesátých let v letech 1986-1990 pokračuje výstavba pásové dopravy z dolu 

ČSA na Důl Obránců míru z důvodu zakládání nevhodných zemin do zbytkové jámy.  

Za devadesát let existence dolu 1901-1991 bylo z dolového pole Hedvika a později 

přidělených dolových polí Eliška a Maršál Koněv vytěženo 226 milionů tun uhlí 

a  odklizeno bylo 790 milionů m
3 
zemin. [2]  

3.1.1 Chronologie vývoje těžební společnosti po listopadu 1989 a těžba 

hnědého uhlí za posledních pět let 

Od měsíce listopadu 1993 do 19. 8. 2003 nesla společnost název Mostecká uhelná 

společnost, a.s. Od 20. 8. 2003 do 3. 7. 2003 byla společnost přejmenována na Mostecká 

uhelná společnost, a.s., právní nástupce. O dva roky později, přesněji od 

4.  7.  2005  do  21.  10. 2007, nesla společnost jméno Mostecká uhelná, a.s. O rok později 

dne 22. 10. 2008 byla společnost rozdělena a došlo tak ke vzniku nových společností 

Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. Společnost Mostecká uhelná a.s. se 

přejmenovala na Czech Coal Services a.s. Společnost Litvínovská uhelná a.s. vznikla jako 

nová nástupnická společnost v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná a.s.  

V roce 2010 společnost Litvínovská uhelná, a.s. spravuje těžební lokalitu ČSA. Zásoby 

uhlí v této lokalitě podléhají územním limitům těžby. Za nimi se nacházejí největší zásoby 

uhlí v ČR, více než 750 milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. V roce 

2010 bylo navrženo a sestrojeno míchací a dopravní zařízení popílkových směsí. V tomto 

roce bylo vytěženo 4 628 tisíc tun hnědého uhlí a 16 622 000 m
3 

skrývky. V oblasti 

rekultivací bylo pokračováno s komplexní úpravou území a územních struktur, a to podle 

plánu v souladu s plánem otvírky přípravy a dobývání lomu ČSA. 

V roce 2011 bylo vytěženo 4 054 tisíc tun uhlí a 17 386 tisíc m
3 

skrývky. O rok později, 

v roce 2012, poklesla těžba hnědého uhlí na 4 043 tisíc tun uhlí a skrývka na 16 659 m
3
. 

V rámci investiční výstavby byl pořizován majetek za účelem obnovy, rekonstrukce 

a  modernizace výrobní, úpravárenské a podpůrné technologie.  
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Rok 2013 přinesl mnoho změn. Dne 2. 8. 2013 došlo k poslední změně názvu společnosti, 

i  na dnešní Severní energetická a.s. a vznik skupiny Severní energetická. Vytěženo bylo 

3 077 tisíc tun uhlí a 7 970 tisíc m
3 
skrývky. 

Významnými akty byl podpis padesátiletého kontraktu se společností ČEZ, a.s. na dodávku 

uhlí do  Elektrárny Počerady a nákup 100 % akcií společnosti Elektrárna Chvaletice, a.s. 

od společnosti ČEZ, a.s. Tím došlo ke vzniku již zmiňované samostatné skupiny Severní 

energetická a k přejmenování společnosti Litvínovská uhelná, a.s. na Severní energetická, 

a.s. 

 

Společnosti, které do této skupiny spadají, jsou uvedeny v následujícím schématu č. 1. 

 

 

schéma 1 – skupina Severní energetická 

zdroj [21] 

 

V roce 2014 bylo v lomu ČSA vytěženo 3 316 tisíc tun uhlí a 8 536 tisíc m
3 

skrývky. 

 

Stabilním záměrem této skupiny je projekt pokračování těžby nejkvalitnějšího hnědého 

uhlí v lomu ČSA se zásobami 750 milionů tun s výhřevností až 17,5 MJ/kg a s potenciálem 

těžby až na  100 let. [14] 

Severní 
energetická a.s. 

Severní 
energetická a.s. 

Důl Kohinoor a.s.  

(v likvidaci) 

Důl Kohinoor a.s.  

(v likvidaci) 
HUMECO, a.s. HUMECO, a.s. 

HIPODROM 
MOST a.s. 

HIPODROM 
MOST a.s. 

Elektrárna 
Chvaletice a.s.  

Elektrárna 
Chvaletice a.s.  
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3.2 Současnost lomu ČSA  

V současné době provádí těžbu hnědého uhlí v tomto lomu skupina Severní energetická.  

Rozhodnutí o jejím pokračování za stanovenými těžebními limity však stále nepadlo, a tak 

přetrvává nejasná situace nejen pro obyvatele Horního Jiřetína a Černic, které stojí nad 

ložiskem hnědého uhlí, region, ale i pro celou českou energetiku a teplárenství.  

Hlavním problémem je stále nedořešený nesoulad vyplývající ze stávající legislativy. Jde 

o  rozpor mezi Zákonem 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní 

zákon), vládním usnesením č. 211/2004 o Státní energetické koncepci, z něhož vyplývá 

pokračování těžby hnědého uhlí a dřívějším usnesením č. 444/1991, které stanovuje 

územní limity.  

V případě, že nedojde k přehodnocení této legislativní situace, bude společnost Severní 

energetická nucena naplňovat připravený útlumový program, který zahrnuje postupné 

snižování objemu těžby, odstavování technologie a rušení pracovních míst. [14] 

Na  obrázku č. 1 je zobrazen lom ČSA v těsném sousedství obcí Horní Jiřetín a Černice. 

 

 

obrázek 1 – Lom ČSA v sousedství města Horní Jiřetín a obce Černice 

zdroj: [21] 
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3.2.1 Přemístění obcí Horní Jiřetín a Černice do nových sídel 

Společnost Severní energetická, a.s. má připravenu nabídku strukturovanou 

do  jednotlivých skupin. Ve světě není přemístění obcí z důvodu těžby ložisek nerostných 

surovin nic neobvyklého. V Německu bylo do roku 2004 přemístěno celkem 

110 969  obyvatel z celkem 308 obcí. 

Vlastní nabídka vychází z principu řešení podmínek přemístění převážně dohodou, 

tj.  nabídkou obci a obyvatelům nadstandardních náhrad, které umožňují dohodu o lokalitě, 

kde bude vybudována nová obec nebo vybudování „nové obce“ ve vybrané lokalitě 

v  souladu s územním plánem. Dále musí respektovat a umožnit obyvatelům individuální 

výběr místa a způsobu náhrady a řešit individuální problémy jednotlivců a skupin různých 

typů majitelů, nájemníků, podnikatelů, spolků, včetně sociálně slabších jedinců. Těžební 

společnost nabízí také zajištění a úhradu právního a technického poradenství. 

3.2.2 Přístup k řešení náhrad a odškodnění 

Těžební společnosti Severní energetické, a.s. přistupuje k řešení náhrad a odškodnění 

ve  třech směrech. Prvním směrem je kategorie dotčených skupin dle charakteru vlastnictví 

majetku. Do těchto skupin patří obec, vlastníci rodinných domků, vlastníci bytů, 

podnikatelé, spolky a sdružení, nájemníci a také vlastníci pozemků. Druhý směr se zabývá 

individuálním odškodněním. To je nebo bude realizováno na základě respektování 

rozhodnutí jednotlivců a ostatních skupin jakými jsou např. církev, hřbitov, mimořádné 

sociální případy, architektonické a historické památky. Třetí směr je vypořádání se 

s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí, správci komunikací. Jedná se např. 

o  společnosti Severočeská plynárenská, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

nebo Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

3.2.3 Zásady návrhu dohody a odškodnění 

Společnost Severní energetická, a.s. má vypracovány zásady návrhu dohod a odškodnění 

pro jednotlivé skupiny jakými je obec, vlastníci rodinných domků, vlastníci bytů, 

nájemníci bytů a to vždy formou individuálního nebo skupinového řešení.  
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Zásady návrhu pro obec 

- Majetek ve vlastnictví obce (nová výstavba nebo finanční náhrada) 

- Požadavky nad rámec stávajícího vybavení (sloužící k plnění funkce) 

- Nová výstavba za předpokladu dohody Severní energetické, a.s. s obcí 

- Výběr jedné lokality pro výstavbu náhradní obce bude proveden v rámci jednání se 

stávající obcí a navrženými novými sídly.  

Zásady návrhu pro vlastníky rodinných domků 

Zásada odškodnění ve výši zajišťující pořízení nového rodinného domku, odpovídajícího 

původním základním parametrům (rozloha, m
3
, počet podlaží, apod.) 

Pro účel odškodnění byly společností Severní energetická, a.s. navrženy následující 

zásady: 

a) skupinové řešení – náhradní výstavba 

-  hodnota nemovitosti dle znaleckého ocenění (Vyhláška č. 640/2004 Sb. o 

oceňování majetku) 

-  + znalecké ocenění 

-  + pevná částka = 1 mil. Kč 

-  + příspěvek 50 tis. Kč na osobu 

-  + příspěvek na vybavení nového rodinného domku 40 tis. Kč   

-  + odškodnění pozemku 

b)  individuální řešení – finanční odškodnění: 

- navýšení pevné částky 1 mil. Kč o 500 tis. Kč. Individuální řešení odškodnění je 

realizováno v případě, že nebude dosaženo dohody o skupinovém řešení nebo kdy 

odškodňovaný se neztotožní se skupinovým řešením) 

Zásady návrhu pro vlastníky bytů 

a) Skupinové řešení – náhradní výstavba:    

- hodnota bytu dle znaleckého ocenění 

- + znalecké ocenění 

- + příspěvek 200 tis. Kč pro vlastníka bytu 

- + příspěvek 50 tis. Kč na osobu 

- + příspěvek na vybavení nového bytu 40 tis. Kč pro vlastníka bytu 
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b) Individuální řešení – finanční odškodnění: 

-  hodnota bytu dle znaleckého ocenění 

- + znalecké ocenění 

- + 500 tis. Kč pro vlastníka bytu 

- + příspěvek 50 tis. Kč na osobu 

- + příspěvek na vybavení nového bytu 40 tis. Kč pro vlastníka bytu  

Zásady návrhu pro nájemníky bytů 

a) Skupinové řešení – náhradní výstavba:    

- výstavba nových nájemních bytů původnímu vlastníkovi a 

- převod nájemní smlouvy 

- + příspěvek 50 tis. Kč na osobu 

- + příspěvek na vybavení nového bytu 40 tis. Kč pro vlastníka bytu 

b) Individuální řešení – finanční náhrada: 

- + příspěvek 50 tis. Kč na osobu          

- + příspěvek na vybavení nového bytu 40 tis. Kč pro nájemce bytu 

- + 100 tis. Kč navíc [21] 

3.2.4 Význam hnědého uhlí lomu ČSA  

Lom ČSA má pro Českou republiku nejen z hlediska energetiky obrovský význam. Dojde-

li k předčasnému ukončení těžby hnědého uhlí, přinese s sebou tato skutečnost mnoho 

negativ.  

Mezi negativa lze zařadit enormní růst závislosti na dovážených PEZ (s přiblížením se 

úplné závislosti), ztráta 280 mil. tun hnědého uhlí s hodnotou energetického ekvivalentu 

cca 5000 PJ, zatížení zahraniční platební bilance dovozem 

524,2  TWh  elektřiny  =  702   mld.  Kč, nebo148  mld. m
3
 ZP = 935,4 mld. Kč, snížení 

příjmů a  zvýšení výdajů státního rozpočtu (na řešení problematiky nezaměstnanosti 

o  3  mld.  Kč/rok). Dále také dojde ke  zvýšení podílu nezaměstnaných v okrese Most ze 

současných  12,7 na 19,3 %. Hrozí i riziko nezajištění dodávek tepla pro Prahu, Most, 

Litvínov, Hradec Králové a Pardubice, toto se týká celkem cca 757 500 obyvatel. 

V případě pokračování těžby hnědého uhlí dojde k mnoha pozitivním skutečnostem 

a  to  zejména k eliminaci negativ uvedených při ukončení těžby, tuzemská výroba 

se  bude  pohybovat až k 13 TWh/r elektřiny z hnědého uhlí po dobu 50 let, a to 
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v letech 2016 -2065. Dalším pozitivem je možnost získání dalších 470 mil. t strategických 

zásob hnědého uhlí po roce 2065. Zvýší se úroveň dopravního a vodohospodářského řešení 

a realizace územního systému ekologické stability po ukončení těžby. 

Tato varianta však přinese i některá negativa a to především přesídlení téměř 

2000  obyvatel ze dvou obcí, dle jedné varianty, do nových sídelních útvarů, které by ale 

měly podstatně vyšší úroveň. [21] 

 

Níže na obrázku č. 2 uvádím etapu těžby do územně ekologických limitů a v případě jejich 

prolomení i druhou etapu těžby, která je počítána do roku 2065.

 

obrázek 2 – Lom ČSA – etapy těžby 

zdroj: [21] 

 

Schéma č. 2 zobrazuje důsledek odstavování skrývkové technologie. Jedná se o grafické 

znázornění objemových hodnot těžených skrývkových hmot, dle disponibilního výkonu 

převoditelných na časové jednotky  po  předčasném ukončení provozu lomu ČSA na 

základě „limitů“, ve vazbě na  případné opětné zahájení těžeb skrývky potřebné pro další 

bezpečný provoz lomu, nákladově  nekryté tržbami za uhlí. 

  

 

 

1. etapa těžby (do ÚEL) 
• 28 miliónů tun HU 

• Těžba cca 3 mil. tun ročně 

• Již se vytváří závěrný svah 

• Konec těžby: cca 2022 

• Uhlí je kontrahováno 

 

2. etapa těžby (za ÚEL) 
• 287 miliónů tun HU 

• Těžba 4-6 mil. tun ročně 
• Konec těžby: po roce 2065 

• Nabídka společného podniku se státem – záruka 

dodávek 
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schéma 2 – důsledek odstavování skrývkové technologie 

 zdroj: [21] 

 

 

Graf č. 1 níže, znázorňuje porovnání variant vývoje těžby hnědého uhlí v České republice 

dle stupně korekce ÚEL s energetickou koncepcí. Je zde zobrazena historie těžby od roku 

2000 a její výhled na dalších více jak sto let. 

.
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graf 1 – historie a výhled těžby hnědého uhlí 

 zdroj: [21] 

 



Bc. Jiřina Pečnerová: Návrh odškodnění podnikatelského subjektu na základě nezbytného přesídlení 

2015  28 

 

Závěrem této kapitoly uvádím tabulku č. 1, která popisuje možné výhledy těžby lomu ČSA 

při  zachování nebo překročení ÚEL. Produkce tříděného uhlí bude upravena dle 

požadavku trhu. 

 

tabulka č. 1 – výhled těžeb lomu ČSA 

ČSA Množství uhlí [mil. tun]  

  
bez korekce ÚEL na 

ČSA 
s korekcí ÚEL na ČSA 

  celkem celkem 

zásoby k 1. 1. 2015 28 315 

těžby 2015 - 19 3-3,5 3-3,5 

těžby 2020 - 24 1,8-3,5 1,8-3,5 

těžby 2025 - 29 0 4,7-6,0 

těžby 2030 - 34 0 6,0 

těžby 2035 - 39 0 6,0 
 

těžby 2040 - 44 0 6,0 

těžby 2045 - 49 0 6,0 

těžby 2050 - 55 0 6,0 

těžby 2055 - 60  0 6,0 
 

těžby 2060 - 65                             0 6,0 
 

těžby celkem 28 315 

zdroj [21] 
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4 Charakteristika vybraného podnikatelského subjektu 

V kapitole popisuji předmětnou lokalitu a zaměřuji se na vybrané podnikatelské subjekty 

z města Horní Jiřetín a obce Černice, které rozděluji do čtyř kategorií dle vázanosti 

z hlediska budoucích náhrad. Na  závěr kapitoly charakterizuji konkrétní vybraný 

podnikatelský subjekt, na který v další kapitole aplikuji navrženou metodiku odškodnění. 

4.1 Základní informace o městě Horní Jiřetín a obci Černice 

První zmínka o Jiřetíně je z roku 1263. Později, v roce 1409, byl Jiřetín rozdělen na Horní 

a Dolní. Obyvatelé se v minulosti živili především rybolovem, zemědělstvím, ale také 

těžbou rud. Od poloviny 19. století se na území Horního Jiřetína těží hnědě uhlí. [11] 

Mnoho tun uhlí se nachází i pod samotnými obcemi a pro pokračování těžby lomu ČSA je 

jednou z možností likvidace obou obcí nad ložiskem. Jejich obyvatelé jsou proti této 

variantě. V současné době není ještě rozhodnuto, zda bude těžba tímto směrem postupovat. 

Každopádně by měla být připravena metodika odškodnění jak obyvatel, tak podnikatelů 

z důvodu vypořádání, pro případ nezbytné likvidace dotčených obcí.  

Horní Jiřetín má status města a nachází se v okrese Most, tedy v severozápadní části 

Ústeckého kraje. Katastrální výměra tohoto města je 39,85 km². Dle statistických údajů 

k 1. 1. 2015 má Horní Jiřetín spolu s obcí Černice celkem 2 220 obyvatel. Obec Černice 

měla do roku 1970 celkem 385 obyvatel. Od roku 1971 se již zahrnují mezi obyvatele 

Horního Jiřetína. Katastrální výměra této obce je 7, 0613 km². [18], [12]  

Následující mapa části České republiky č. 1, zobrazuje polohu obou zmiňovaných obcí.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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mapa 1 – Horní Jiřetín a Černice 

zdroj: [13] 

Vezmu-li v úvahu demografické rozdělení obyvatel, za předpokladu, kdy podnikat 

nemohou děti a nepodnikají senioři starší 64 let, pak  počet obyvatel v produktivním věku 

činí 1473, jak je zobrazeno v grafu č. 2, dle ČSÚ k datu 31. 12. 2014. [8] 

 

graf 2 – počet obyvatel ve městě Horní Jiřetín a v obci Černice 

zdroj: [1] 

381 
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329 

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let

Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let
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    Černice 

 

  Horní Jiřetín 
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Celkový počet skutečně podnikajících subjektů ve městě Horní Jiřetín a obci Černice je 

245 (k datu 30. 8. 2014). [1] Z této úvahy tedy vyplývá, že počet skutečně podnikajících 

subjektů z obyvatel v produktivním věku je cca 16%. Viz graf č. 3. 

 

graf 3 – počet skutečně podnikajících subjektů ve vazbě na počet obyvatel Horního Jiřetína a Černic v prod. věku 

 zdroj: [1] 

 

4.2 Rozdělení podnikatelů Horního Jiřetína a Černic dle 

vázanosti 

Jak bylo výše uvedeno, celkový počet aktivních podnikatelských subjektů v předmětné 

lokalitě je 245. Z důvodu rozdílnosti činnosti podnikání, jsem rozdělila tyto subjekty 

do  čtyř kategorií, viz graf č. 4, z hlediska úvahy o budoucích náhradách: 

 

- Služby vázané na místní obyvatele  

- Služby vázané na region  

- Zjevný místní maloobchod  

- Předpokládaná výroba  

  

84% 

16% 

Nepodnikající subjekty

Skutečně podnikající subjekty
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48% 

27% 

22% 

3% 

  

 Služby vázané na místní obyvatele

Služby vázané na region

Zjevný místní maloobchod

Předpokládaná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 4 – rozdělení podnikajících subjektů ve městě Horní Jiřetín a obci Černice dle vázanosti 

 zdroj: [1] 

 

Kategorie služby vázané na místní obyvatele zahrnuje podnikatele, kteří provozují svou 

činnost ve vazbě na místní obyvatele. V případě likvidace města či obce, budou nuceni pro 

zachování svého podnikání nalézt a vybudovat nové dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

V praxi to znamená poskytování služeb osobám v bezprostřední blízkosti provozovny.  

Jedná se například o profesi kadeřník nebo kosmetička. Většina populace vnímá a chápe 

tuto službu jako tzv. „sousedskou“ a periodickou. Je zde obzvlášť velký prostor pro 

navázání dlouhodobé komunikace a důvěrné spolupráce, za předpokladu, že provozovatel 

nestagnuje ve svém vývoji, sleduje změny, trendy apod. V tomto případě získá znalosti 

potřeb svých zákazníků a vytváří tak dlouhodobý vztah.  

 

S jistotou lze konstatovat, že přemístění provozovny do jiné lokality vyvolá obecně vážné 

existenční potíže, minimálně v jeho samotném počátku. Tato podnikatelská skupina, která 

se orientuje na dlouhodobou vazbu poskytování služeb a činností pro nejbližší okolí, je 

v případě přemístění velmi ohroženou skupinou. 
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Kategorie služby vázané na region zahrnuje podnikatele, kteří provozují svou činnost ve 

vazbě na region, což znamená, že v případě likvidace svého stávajícího sídla a  zachování 

své podnikatelské činnosti se „pouze“ přesunou do místa jiného, kde nebudou z velké části 

konkurovat podobným podnikatelským subjektům, protože se dá předpokládat, že jejich 

zákazníci budou v podstatě stále stejní. Jedná se tedy o nejméně ohroženou skupinu 

podnikatelů. V tomto případě jsou to především služby např. v oblasti poradenství, kam lze 

zařadit účetní nebo také advokáty. 

 

Z ekonomického hlediska je omezuje čas a náklady na přesun, dále také případná delší 

vzdálenost z provozovny ke svým stálým klientům. Pozitivní stránkou je oslovení nových 

klientů v novém místě, kteří díky změně místa dodavatele, přijmou jeho služby.  

 

Kategorie zjevný místní maloobchod zahrnuje podnikatele, kteří žijí z prodeje produktů či 

služeb převážně místním obyvatelům. V případě likvidace města či obce, budou nuceni pro 

zachování svého podnikání najít a vybudovat nové vhodné prostory v jiném městě nebo 

obci a budou tak konkurovat již „zaběhlým“ podnikatelům. Pro příklad uvádím např. malé 

prodejny se smíšeným zbožím nebo řeznictví. 

 

Tato skupina, stejně tak jako poskytovatelé služeb vázaných na místní obyvatele, je velmi 

riziková. Na rozdíl od ní má pozici výrazně ztíženou vzhledem k množství zásob, které 

jsou neustále doplňovány, také z důvodu sortimentu zboží. Tito podnikatelé vycházeli 

vstříc místním obyvatelům a svůj sortiment doplňovali především dle jejich poptávky. 

V případě přesunu této provozovny hrozí pokles tržeb z důvodu neznalosti potřeb 

potenciálních zákazníků. Stávající skladové zásoby nemusí být prodejné a pořízení jiných 

s sebou ponese zvýšené náklady. Dalším znevýhodňujícím faktorem je samozřejmě také 

místní konkurence s čím souvisí i nalezení vhodného místa pro podnikání.   

 

Kategorie předpokládaná výroba zahrnuje výrobce z uvedených lokalit, kteří budou 

v případě své likvidace nuceni přesunout svou výrobu do jiného vhodného místa. Není 

zcela vyloučené, že by tak konkurovali stávajícím výrobcům nebo si své místo dlouho 

budovali, čímž by zbrzdili své tržby a vrátili by se se svou podnikatelskou činností o krok 

zpět. Ve městě Horní Jiřetín se toto týká především výrobní firmy Triola, a.s. 
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Přemístění výrobní firmy může mít za následek ztrátu kvalifikovaných zaměstnanců, kteří 

nemusejí respektovat nové místo provozovny např. z důvodu delší vzdálenosti. Dalším 

negativem může být i ztráta unikátnosti místa stávající výrobny. S tím souvisí získávání 

zdrojů surovin, energií, strategické místo v blízkosti Česko-Německé hranice apod. Dále je 

důležité zdůraznit, že pokud se výrobní firma v současné době nachází v regionu s vysokou 

nezaměstnaností, může, i když je to nemorální, podhodnocovat mzdové ohodnocení svých 

zaměstnanců. V opačném případě může být přesun i likvidační.  

Nejrizikovější kategorií je tedy zjevný místní maloobchod. Z tohoto důvodu jsem 

si  vybrala konkrétní podnikatelský subjekt, který následně charakterizuji. 

4.3 Vybraný podnikatelský subjekt 

Na základě výše uvedeného popisu jednotlivých skupin podnikatelských subjektů jsem si 

pro svůj modelový příklad vybrala podnikatele z nejrizikovější skupiny, kterou je, jak již 

bylo výše uvedeno, zjevný místní maloobchod.  

Takovým to subjektem je například řeznictví – uzenářství. Abych mohla použít všechny 

navržené vztahy, rozhodla jsem se pro tento subjekt také proto, že se provozovna 

nenachází v pronajatých prostorách, ale je v majetku zmíněného podnikatele, a to již od 

roku 1992. Lze tedy vyloučit spekulaci, kterou by byl zjevně nákup nemovitosti nebo 

počátek podnikání v posledních třech letech, kdy už bylo zřejmé, že se o likvidaci obcí 

Horní Jiřetín a Černice bude intenzivně jednat.  

4.3.1 Charakteristika podnikatelského subjektu 

Podnikatel se zabývá zpracováním a konzervováním masa, zařazuji ho tedy do skupiny 

zjevný místní maloobchod, a to již od roku 1992. Podniká již 23 let ve vlastním objektu, 

jehož stáří je 36 let. V letech 1994 a 2009 zrealizoval rekonstrukci objektu z důvodu jeho 

nutné opravy a také z důvodu zvýšení jeho hodnoty. Odhad tržní hodnoty zmiňované 

nemovitosti je k 31.  12. 2014 celkem 2 084 000 Kč. Sortimentem zboží, které nakupuje, 

skladuje, zpracovává a prodává je maso a masné výrobky. Zaměstnává kromě sebe ještě 

další 2  zaměstnance s průměrnou hrubou měsíční mzdou ve výši 17 456 Kč pro každého 

z nich. Průměrný měsíční obrat firmy je za poslední tři kalendářní roky 89 400 Kč. 
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Tento podnikatel se rozhodl pokračovat ve svém podnikání a souhlasí s přesunem do 

nového objektu, který je vzdálen 25 km od současného místa podnikání, kterým je město 

Horní Jiřetín. Velikost prostoru, ve kterém dosud podnikal, činila cca 250 m
2.
 Prostor se 

skládal z prodejny, dvou skladů, kanceláře a sociálního zařízení. Podnikatel ke své 

podnikatelské činnosti potřebuje minimálně prostor o minimálně stejných rozměrech.  
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5 Postup při řešení střetu zájmu v daném území 

V současné době, jak jsem již uvedla v kapitole č. 2, postup při řešení střetu zájmu 

z důvodu nezbytného přesídlení česká legislativa neřeší. Navrhuji tedy postup, který 

zohledňuje doporučenou literaturu týkající se oceňování podniků s dodatkem újmy 

v podobě ušlého zisku, adaptace do nového prostředí a citové vazby na region.  

5.1 Zkušenosti s přesídlováním obcí v Německu   

Přesídlení obcí bylo vždy jedním z důsledků hornické činnosti, v Německu jsou známy 

první zmínky o přesídlení už z roku 1920. Ve středním Německu se od druhé světové 

války do roku 1989 uskutečnilo celkem 126 přesídlení podmíněných těžbou uhlí, jimiž 

bylo postiženo 51 200 lidí. Do roku 2004, jak jsem již uvedla v podkapitole 3.2.1., to bylo 

celkem 110 969 obyvatel z 308 obcí. Postupem času se měnil způsob přesídlování. Měnila 

se však forma, a to nejen z hlediska času, ale i společenského zřízení. Zatímco v západních 

zemích, na rozdíl od východního socialistického bloku, se po roce 1945 při přesídlení 

v maximální možné míře zohledňovalo respektování s ohledem na ochranu osobního 

vlastnictví. Ve východoevropských zemích byl použit nástroj vyvlastňovací, tak, jak 

umožňovaly tehdejší zákony. Tento princip a postup byl jak v tehdejším Československu, 

tak i v NDR naprosto shodný. Celé obce či sídelní útvary byly přestěhovány do jednoho 

panelového domu, po názvech obcí pak zbyly jen jména ulic na sídlištích.  

 

Tento způsob umožňoval státu relativně bezproblémový a svým způsobem velmi efektivní 

rychlý přístup ke zdrojům nerostných surovin, popřípadě k pozemkům, jež stát požadoval 

pro výstavbu dopravních komunikací, přehrad, továren apod. Z druhé strany zanechal 

hlubokou morální, sociální a ekonomickou negativní stopu jak u přesunutých obyvatel 

a  veřejnosti. Ekonomicky byl nařízený výkup nemovitostí a  způsob kompenzace velmi 

výrazně znevýhodněn vůči majitelům nemovitostí a pozemků. Výstavba nových prostor 

pak z hlediska sociálního a lidského hlediska ve většině případů nereflektovala potřeby 

a  očekávaní přesunutých obyvatel. Posledním negativem byla necitlivá, v lepším případě 

omezená komunikace mezi „státem“ a obyvateli, kterých se přesun týkal. Změny 

ve  způsobu vyvlastňování nastaly po roce 1989, a jak je patrné na několika případech 
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právě ve Spolkové republice Německo, je výsledek diametrálně odlišný od u nás dosud 

známých principů. [21] 

5.2 Možnost aplikace procesu v České republice 

Tak jak bylo v předchozí kapitole zmíněno, inspirace v legislativě Spolkové republiky 

Německo byla v tehdejší době logickým a zřejmě jediným možným krokem s ohledem na 

čas, ovšem lze jí v celku, dle původních představ, velmi obtížně v České republice 

aplikovat. Důvodem je rozdílná legislativa, mentalita lidí a přístup státních institucí k dané 

problematice, což však neznamená, že některé zkušenosti nelze zúročit a využít v našich 

podmínkách. 

Efektivní a smysluplná legislativa pro pravidla způsobu vyvlastnění musí definovat: 

- spravedlivé, objektivní odškodnění občanů, podnikatelů a obcí,  

- transparentní a objektivní formu výpočtu pro odškodnění, 

- přesně definovaný postup pro způsob ocenění, 

- okruh odškodňujících občanů a předejít tak spekulativním nákupům a dalším 

spekulacím, 

- formu pořízení nového bydlení, pozemků a u podnikatelů zajištění nákupu nebo 

pronájmu provozoven k dalšímu podnikání, 

- způsob hrazení služeb spojené s přesídlením.  

 

Přínosným stimulem a významným faktorem při vyjednávání výkupu pro rozhodnutí 

občanů souhlasit s prodejem by byla garance i zajištění zvýhodněných půjček pro 

financování vybavení domu či bytu s časovou garancí. Podnikatel očekává nejen pomoc při 

hledání nového místa svého působení, ale i pomoc ve formě např. obdržení nabídky na 

omezenou dobu na zakázky od uhelné společnosti na dodávku služeb, zboží, materiálu, atd. 

U podnikatelů z oblasti zemědělství jde o nabídku ploch na rekultivovaných plochách nebo 

podíl na rekultivačních pracích. [21] 
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5.3 Vymezení základních veličin návrhu odškodnění 

podnikatelského subjektu 

Jelikož by bylo použití jednoho univerzálního vztahu příliš složité, navrhuji, především 

z důvodu působení mnoha faktorů, užití tří vztahů, jejichž konečný součet bude 

představovat celkovou kompenzaci. Tyto tři vztahy mají vypovídající hodnotu a  mohou 

být velmi cenným nástrojem při komunikaci všech zainteresovaných stran. 

Jednotlivé vztahy tedy představují tyto tři skupiny kompenzace: 

KM – vyčíslení majetku, který nebude moci být využit v místě nového působení 

KP – vyčíslení nákladů na přesun 

KZ – jednorázová náhrada ušlého zisku 

 

Celkovou kompenzaci K pak představuje vztah: 

                                              𝜮𝑲 = 𝑲𝑴 + 𝑲𝑷 + 𝑲𝒁, kde     (1) 

ΣK – celková kompenzace [Kč] 

KM – kompenzace majetku [Kč] 

KP – kompenzace přesunu [Kč] 

KZ – kompenzace ušlého zisku [Kč] 

 

Navržená metodika odškodnění podnikatelských subjektů vychází z předpokladu, že dojde 

k obnovení podnikatelské činnosti v novém působišti po přesunu. Vzhledem k velkému 

množství variant dalšího vývoje, neřeší tato metodika principy odškodnění v případech, 

kdy současná provozovna je v pronajatých prostorách nebo že podnikatel již nadále nebude 

pokračovat v podnikatelské činnosti. Lze jen konstatovat, že pokud podnikající subjekt se 

nachází a i po přesunu se bude opět nalézat v pronajatých prostorách, odpadá kompenzace 

za nemovitost. Je však možné přihlédnout ke kompenzaci za případné zvýšení nákladů 
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spojené právě s pronájmem. V případě, kdy se podnikatel rozhodne podnikání ukončit, 

odpadá kompenzace za přesun. Tento subjekt rozprodá svůj přenosný majetek 

za  zůstatkovou cenu.  Součástí kompenzace bude pouze ten majetek, který není přenosný, 

a pokračováním těžby bude zlikvidován.  

Existuje však i další, třetí možnost přesunu podnikání do jiného místa a tou je paralelní 

podnikání, tj. s postupným útlumem v původním místě a rozvíjením podnikatelských 

aktivit v místě novém. Touto problematikou se metodika nezabývá. 

5.3.1 Metodika pro výpočet kompenzace za výkup majetku - KM 

V kapitole oceňuji pouze ten majetek společnosti, který nebude moci být využit v místě 

nového působení. Pojem ocenění chápu jako stanovení tržní hodnoty, pro účely této 

diplomové práce, pouze hmotného majetku, který bude případnou budoucí těžbou hnědého 

uhlí, likvidován. Aby ocenění mělo váhu, musí být provedeno odborným znalcem, kterým 

je tzv. odhadcem. Cílem jeho práce je zjistit tržní hodnotu majetku. To je pojem 

ekonomicky obecný, který vyjadřuje střední hodnotu cenového rozptylu předpokládaných 

tržních cen. Kdežto tržní cena je již konkrétním ekonomickým pojmem. Je dosažena 

v určitém čase, konkrétním kupujícím. Tuto cenu nemůže odhadce stanovit. Je pouze věcí 

dohody mezi prodávajícím a kupujícím. [4][1] Legislativní oporou je zákon č. 151/97 Sb. 

o  oceňování majetku.  

 

Pro dosazení do vztahu pro výpočet kompenzace za výkup nemovitostí je nutné znát 

odhad, tedy tržní hodnotu majetku. Je tedy předpokladem, že budoucí vlastník, v tomto 

případě těžební společnost Severní energetická, a.s., bude mít k dispozici a bude pracovat 

se znaleckým posudkem, který vlastními náklady uhradí. Navrhuji vynásobit odhadní cenu 

koeficientem vyšším než 1. Toto však platí pouze v případě, že stávající vlastník přijme 

finanční náhradu před náhradou materiální.  
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Vztah pro výpočet kompenzace majetku vypadá takto: 

                                                                𝐊𝐌 = 𝐎 .  𝐤, kde     (2) 

KM – kompenzace majetku (nemovitosti) [Kč] 

O – odhad (znalecký posudek) [Kč] 

k – koeficient majetku (nemovitosti) navržený v rozmezí 3,7 – 4,4 [20] 

Vycházíme z předpokladu, že znalecký odhad je metodicky správný a věcný. Aby bylo 

možno zohlednit vlivy a zároveň částečně eliminovat spekulaci, navrhuji koeficient 

majetku, který srovnává rozdíl mezi tržní hodnotou a tržní cenou, která přihlíží k 

vybudování nové provozovny kdekoliv na území České republiky.  

Vzhledem k tomu, že tržní hodnota nemovitostí na Mostecku je nízká, má tento koeficient 

majetku (nemovitosti) své opodstatnění. Jeho výchozí hodnotou je střední hodnota cen pro 

ČR.  

Následující tabulka uvádí ceny nemovitostí o velikosti cca 250 m
2 

v některých částech ČR. 

tabulka č. 2 ceny nemovitostí v oblastech ČR 

Obec Cena nemovitosti o velikosti cca 250 m
2 

Horní Jiřetín 1 000 000 Kč 

Domažlice 2 700 000 Kč 

Kladno 3 780 000 Kč 

okraj Prahy 4 800 000 Kč 

zdroj [20] 

 

Vzhledem k této souvislosti navrhuji, po konzultacích s vedením těžební společnosti 

Severní energetická, a.s., aby v rámci objektivity byla střední hodnota koeficientu 4,0. Ten 

představuje cenu v oblasti zhruba 30 km od Prahy. Dále je nutné přihlédnout ke stáří 
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objektu. Koeficient 4,0 použiji u objektů starých minimálně 10 let. Koeficient bude tím 

vyšší, čím bude objekt starší a naopak. Důvodem je opět eliminace spekulace.  

Navržené hodnoty koeficientu majetku (nemovitosti) by se měly lišit podle toho, kdy byly 

postaveny a zkolaudovány. 

- 3,7 pro objekty postavené a zkolaudované v roce 2010 dosud 

- 3,8 pro objekty postavené a zkolaudované mezi roky 2005-2009 

- 3,9 pro objekty postavené a zkolaudované mezi roky 2000-2004 

- 4,0 pro objekty postavené a zkolaudované mezi roky 1993-1999 

- 4,1 pro objekty postavené a zkolaudované mezi roky 1989-1992 

- 4,2 pro objekty postavené a zkolaudované mezi roky 1980-1988 

- 4,3 pro objekty postavené a zkolaudované mezi roky 1975-1979 

- 4,4 pro objekty postavené a zkolaudované mezi roky 1974 

U objektů, jež spadají do rozpětí koeficientů od 4,0-4,4 je nutno zohlednit také případnou 

rekonstrukci. Tyto hodnoty by platily v případě, že objekty prošly v posledních dvaceti 

letech významnou rekonstrukcí (střecha, rozvody apod.) a jsou udržovány. Udržovacími 

pracemi se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobné 

závady. Těmito pracemi se tedy zajišťuje zachování projektových parametrů stavby 

v průběhu její užívání a životnosti. Parametry jsou statické, požárně bezpečnostní, tepelně 

technické, akustické nebo také hygienické. V případě, že rekonstrukcí neprošly, snížil by 

se koeficient o 0,2. V případě, že objekt není udržovaný, snížil by se koeficient opět o 

hodnotu 0,2. Celkem tedy o 0,4. 

5.3.2 Metodika pro vyčíslení nákladů na přesun - KP 

Kromě klasického standardizovaného a již definovaného způsobu ohodnocení nemovitosti 

je dalším nutným výdajem pro nového vlastníka, kompenzovat nezbytně nutné výdaje na 

přesun firmy, provozoven, zaměstnanců. Firmy musejí z důvodu přesunu na nezbytně 

nutnou dobu přerušit podnikatelskou činnost a věnovat se činnostem spojených se 

samotným přesunem (balení, archivace, skartace, zajištění logistiky atd.).  
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Vyčíslení kompenzace ovlivňují zejména tyto faktory: 

- typ podnikání (dle vázanosti) 

- vzdálenost přesunu 

- velikost právního subjektu 

Náklady na přesun zahrnují přepravu materiálu, zboží, cestovné a průměrnou denní mzdu 

pracovníků, kteří přesun provádějí.  

Pro vytvoření vztahu pro výpočet výše kompenzace přesunu, tedy KP, jsem definovala 

koeficienty FP, které představují výše uvedené faktory a veličinu MP, která je průměrnou 

denní mzdou každého pracovníka za poslední rok, vynásobenou počtem dní přesunu. 

U  živnostníků představuje MP průměrný denní obrat ponížený o paušální odpočet, který je 

dnes stanoven na 60 % obratu. Tato paušální hodnota je dána výnosem ministerstva financí 

pro způsob odečtu daně.   Výsledná hodnota je opět vynásobena počtem dní přesunu.  

Vztah pro výpočet kompenzace nákladů na přesun vypadá takto: 

                                 𝑲𝑷 = (𝑴𝑷 × 𝑫 × 𝑷𝑷𝒁) × 𝐅𝑷𝟏  ×  𝐅𝑷𝟑 +  𝐅𝑷𝟐, kde         (3) 

 

MP – průměrný denní příjem 

D – počet dní přesunu 

PPZ – počet pracovníků (zaměstnanců) 

FP1 – koeficient typu podnikání (dle vázanosti) 

FP2 – koeficient vzdálenosti (z původního místa podnikání do nového a případně zpět) 

FP3 – koeficient počtu pracovníků firmy 

Navržené hodnoty jednotlivých koeficientů pro výpočet kompenzace přesunu: 

FP1 : koeficient typu podnikání 

Navržené hodnoty tohoto koeficientu zohledňují povahu podnikání, jak je uvedeno 

ve  čtvrté kapitole. Čím vyšší hodnota koeficientu, tím náročnější přesun. 

- 1,00 předpokládaná výroba (výrobce) 

- 0,90 zjevný místní maloobchod (řezník, smíšené zboží) 

- 0,80 služby vázané na místní obyvatele (kadeřnice) 

- 0,60 služby vázané na region (advokát) 
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FP2 : koeficient vzdálenosti 

Koeficient vzdálenosti vyjadřuje vzdálenost v kilometrech pro přesun ze stávajícího místa 

do nového a případně zpět. Pro tyto účely by se jednalo o vzdálenost v km vynásobenou 

o  průměrnou paušální částku výdaje za PHM na 1 km bez ohledu na typ a objem motoru. 

                                                            𝑭𝑷𝟐  =  𝒔 ×  𝑷𝑯𝑴 , kde     (4) 

s - vzdálenost [km]  

PHM - kompenzace PHM (pohonné hmoty na 1 km) [Kč] 

 

Doporučuji než metodiku za náhradu PHM, které se běžně používá v případě proplácení 

nákladů, tj. průměrná spotřeba vynásobena průměrnou cenou PHM na 1 km s přičtením 

ceny za amortizaci vozidla, využít jednotné ceny. Navrhuji zvolit pevnou hodnotu 

10  Kč/km pro osobní vozidla a lehké užitkové vozy.  

 

FP3 : koeficient počtu pracovníků 

Čím vyšší je hodnota koeficientu, tím více pracovníků firma zaměstnává. Je tedy 

zvýhodněn podnikatel, který vytváří pracovní místa. Hodnoty koeficientů jsou navrženy 

dle počtu pracovníků, které firma zaměstnává. 

 

- 0,90 pro subjekty s počtem nad 25 zaměstnanců 

- 0,85 pro subjekty s počtem mezi 20-24 zaměstnanci 

- 0,80 pro subjekty s počtem mezi 15-19 zaměstnanci 

- 0,75 pro subjekty s počtem mezi 10-14 zaměstnanci 

- 0,70 pro subjekty s počtem mezi 5-9 zaměstnanci 

- 0,65 pro subjekty do 4 zaměstnanců 

5.3.3 Metodika vyčíslení ušlého zisku - KZ 

Tato třetí a zároveň poslední část celkové kompenzace byla pro objektivní konstrukci 

výpočtu nejsložitější, protože je nejvíce ovlivněna možnými spekulativními vlivy. Bylo 

tedy nutné tyto spekulace eliminovat a zabránit tak neoprávněnému požadavku 
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na  odškodnění. Tato kompenzace je periodická a zohledňuje právní subjekt z hlediska 

časové adaptace a rozvoje podnikání v novém působišti. Vyčíslení kompenzace ovlivňují 

zejména tyto faktory: typ a délka podnikání, doba rozvoje podnikání v novém místě, počet 

zaměstnanců a především také průměrný měsíční obrat firmy. Kompenzace ušlého zisku 

bude počítána podle následujících vztahů: 

 

                        𝑲𝒁𝟏 = (𝑷𝑷 × 𝑨𝟏 × 𝑨𝟐 × 𝑨𝟑 𝒛𝒂 𝟏.𝒒 × 𝑨𝟒  )  ×  3                                    (5) 

                        𝑲𝒁𝟐 = (𝑷𝑷 × 𝑨𝟏 × 𝑨𝟐 × 𝑨𝟑 𝒛𝒂 𝟐.𝒒 × 𝑨𝟒  )  ×  3                                   (6) 

                        𝑲𝒁𝟑 = (𝑷𝑷 × 𝑨𝟏 × 𝑨𝟐 × 𝑨𝟑 𝒛𝒂 𝟑.𝒒 × 𝑨𝟒  ) ×  3                                    (7) 

                        𝑲𝒁𝟒 = (𝑷𝑷 × 𝑨𝟏 × 𝑨𝟐 × 𝑨𝟑 𝒛𝒂 𝟒.𝒒 × 𝑨𝟒  ) ×  3                                    (8) 

                                         𝜮𝑲𝒁 = 𝑲𝒁𝟏 + 𝑲𝒁𝟐 + 𝑲𝒁𝟑 + 𝑲𝒁𝟒, kdy               (9) 

KZ1 - výpočet pro první až třetí měsíc [Kč] 

KZ2 - výpočet čtvrtý až šestý měsíc [Kč] 

KZ3 - výpočet pro sedmý až devátý měsíc [Kč] 

KZ4 - výpočet pro desátý až dvanáctý měsíc [Kč] 

PP - průměrný měsíční obrat firmy za poslední tři roky [Kč] 

 

Vstupní veličinou je průměrný měsíční obrat firmy za poslední tři roky, vynásobený 

koeficienty A1, A2, A3 a A4., kdy 

A1 = typ podnikání (dle vázanosti) 

A2 = délka podnikání  

A3 = doba rozvoje podnikání v novém místě za čtvrt roku 

A4  = počet zaměstnanců 

Důvodem, proč ve vztahu použít obrat za poslední tři roky je opět možnost případné 

spekulace. Firmám, které podnikají méně než tři roky, by mělo být přiznáno pouze 

80  %  nebo 90 % průměrného měsíčního obratu.  
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Tato kompenzace nesmí být logicky přiznána těm subjektům, které se rozhodly svou 

činnost ukončit nebo ji v původním rozsahu neobnovit.  

Vysvětlení navržených hodnot koeficientů pro vyčíslení kompenzace ušlého zisku: 

A1  : koeficient typu podnikání se liší podle skupin vázanosti. 

- 1,00 pro (řezníci apod.) 

- 0,90 pro (kadeřnice apod.) 

- 0,80 pro (výrobci) 

- 0,70 pro (advokáti apod.) 

Navržené hodnoty koeficientů zohledňují povahu podnikání tak, jak je uvedeno 

v předchozích kapitolách. Adaptace v novém prostředí a obnova podnikání bude obecně 

například pro specializovaný maloobchod těžší než například pro výrobce či poskytovatele 

služeb, který není orientován na nejbližší okolí. 

A2 : koeficient délky podnikání 

- 1,00 pro subjekty, jež aktivně podnikají více jak 10 let 

- 0,90 pro subjekty, jež aktivně podnikají od více jak 7 do 10 let 

- 0,80 pro subjekty, jež aktivně podnikají od více jak 5 do 7 let 

- 0,60 pro subjekty, jež aktivně podnikají od více jak 3 do 5 let 

- 0,40 pro subjekty, jež aktivně podnikají od více jak 2 do 3 let 

- 0,30 pro subjekty, jež aktivně podnikají od více jak 1 do 2 let 

- 0,20 pro subjekty, jež aktivně podnikají do 1 roku 

Jedná se o koeficient, který zohledňuje spekulativní vlivy. Z toho důvodu skokově snížená 

hodnota tohoto koeficientu u provozoven do 3 let svého podnikání spekulaci eliminuje. 

A3 : koeficient doby rozvoje podnikání v novém místě 

- 1,00 pro první až třetí měsíc po přemístění 

- 0,70 pro čtvrtý až šestý měsíc po přemístění 

- 0,50 pro šestý až devátý měsíc po přemístění 

- 0,30 pro desátý až dvanáctý měsíc po přemístění 

Tento koeficient ovlivňuje celkovou výši odškodnění po dobu 12 měsíců. Hodnota 

koeficientu se zmenšuje v závislosti na délce obnovení podnikání v novém místě. Filozofie 
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je taková, že první tři měsíce po přesídlení se právní subjekt musí seznámit s okolím, 

vytvořit nové podmínky pro své podnikání (identifikace potřeb potenciálních zákazníků ve 

svém bezprostředním okolí). S postupem času (kvartální perioda) dochází k přirozené 

obnově stávajících příjmů i příjmů z nových možností podnikání i růstu příjmů právních 

subjektů a podpora ze strany těžební organizace (společnosti) se tak musí logicky postupně 

utlumovat.  

A4: koeficient počtu zaměstnanců  

- 1,00 u více jak 25 zaměstnanců 

- 0,95 od 15 do 24 zaměstnanců 

- 0,90 od 10 do 14 zaměstnanců 

- 0,85 od 6 do 9 zaměstnanců 

- 0,80 od 2 do 5 zaměstnanců 

- 0,75 pro jednoho zaměstnance (živnostníka) 

Tento koeficient v podstatě zohledňuje sociální aspekt a preferuje především ty právní 

subjekty, které vytvářejí pracovní příležitosti. 

Aby se zabránilo zneužití kompenzace, tj. subjekt si nechá proplatit celou kompenzaci na 

12 měsíců dopředu a po vyplacení kompenzace uzavřel provozovnu, je vhodné tuto 

kompenzaci proplácet pravidelně po celou dobu nároku na tuto kompenzaci, tj. vždy 

na konci každého měsíce po doložení aktivity subjektu. Celková kompenzace tak bude 

rozložena do 12 ti plateb, které se budou na základě koeficientů skokově měnit. V krajním 

případě lze tuto kompenzaci platit i čtvrtletně, ale tento časový posun by mohl některé 

subjekty s nestabilizovaným cash-flow znevýhodnit.  

5.3.4 Shrnutí 

Navržená metodika odškodnění podnikatelského subjektu je postavena tak, aby jednotlivé 

vztahy mohly být upravovány nebo zcela vypuštěny. Každý vztah, který bude do celkové 

kompenzace použit, musí být jednoznačně doložen písemnými podklady.  

Pro odškodnění majetku je nutné majetek vlastnit. V případě odškodnění přesunu je nutné 

přesun provést a v případě kompenzace ušlého zisku je nezbytné podnikatelskou činnost 

nadále vykonávat.  
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Podnikatelské subjekty, které svou činnost ukončí a nemají zájem ji obnovit na jiném 

místě, budou odškodněny jiným způsobem. Ten tato metodika neřeší, ale lze z ní však 

vycházet. Takovým to podnikatelským subjektům bude možné podle navržené metodiky 

kompenzovat majetek, který už nebude využit pro další podnikání, a to včetně movitých 

věcí. Jednou z možností je např. pomoc s jeho prodejem. Také lze částečně nahradit ušlý 

zisk, avšak v daleko menší míře než těm, kteří svou činnost obnoví. Vše je samozřejmě 

věcí dohody mezi těžební společností a konkrétním podnikatelem.  
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5.4 Praktická část – modelový příklad 

Pro praktickou část jsem zvolila podnikatelský subjekt uvedený v bodě 4.3, který se 

rozhodl pro přesun své provozovny a dále v podnikání pokračovat.  

 

Výchozí modelové vstupní hodnoty: 

Charakteristika podnikatelského subjektu: 

- zpracování a konzervování masa (zjevný místní maloobchod) 

- maloobchod s masem a masnými výrobky 

- doba podnikání je 23 let 

- odhad vlastní nemovitosti k 31. 12. 2015 činí 2 084 000 Kč (budova včetně 

pozemku) 

- stáří nemovitosti je 36 let, rekonstrukce v letech 1994 a 2009 

- průměrný měsíční obrat firmy za poslední tři roky je 249 400 Kč, tj. 9 976 Kč/den 

- otevírací doba denně kromě nedělí (tj. v průměru 25 dní v měsíci) 

- počet zaměstnanců: 3 

- průměrná hrubá měsíční mzda každého zaměstnance je 17 456 Kč  

- vzdálenost mezi stávajícím a novým místem podnikání je 25 km 

5.4.1 Výpočet kompenzace majetku – KM 

Pro výpočet kompenzace majetku KM je dán následující vztah (2) a následující vstupní 

hodnoty. 

𝐊𝐌 = 𝐎 .  𝐤 

O = 2 084 000 Kč (odhad - znalecký posudek)  

k = 4,4 (koeficient majetku - pro objekty postavené a zkolaudované před rokem 1974 

včetně) 

𝐊𝐌 = 𝟐 𝟎𝟖𝟒 𝟎𝟎𝟎 × 𝟒, 𝟒 

                                                     𝐊𝐌 = 𝟗 𝟏𝟔𝟗 𝟔𝟎𝟎 Kč 



Bc. Jiřina Pečnerová: Návrh odškodnění podnikatelského subjektu na základě nezbytného přesídlení 

2015  49 

Podle navržené metodiky náleží subjektu jednorázová kompenzace za výkup nemovitosti 

v celkové výši 9 169 600 Kč. 

5.4.2 Výpočet kompenzace přesunu – KP 

Pro výpočet kompenzace přesunu je použit vztah č. 3 a následující vstupní hodnoty. 

 

𝑲𝑷 = (𝑴𝑷 × 𝑫 × 𝑷𝑷𝒁) × 𝑭𝑷𝟏  ×  𝑭𝑷𝟑 +  𝑭𝑷𝟐 

                                 𝑲𝑷 = (𝟓𝟏𝟒, 𝟔𝟒 × 𝟓 × 𝟑) ×  𝟎, 𝟗𝟎 ×  𝟎, 𝟔𝟓 +  𝟓𝟎𝟎 

𝐊𝐏 = 𝟓 𝟎𝟏𝟔 𝐊č 

 

MP = 514,64 Kč (průměrná denní mzda) 

D = 5 (počet dní přesunu)  

PPZ = 3 (počet pracovníků) 

FP1 = 0,90 (koeficient typu podnikání -dle vázanosti)  

FP2 = 500,- (koeficient vzdálenosti) 

FP3 = 0,65 (koeficient počtu pracovníků - do 4 zaměstnanců) 

𝑭𝒑𝟐  = (𝒔 ×  𝑷𝑯𝑴)  

 𝑭𝒑𝟐  = (𝟓𝟎 ×  𝟏𝟎) 

𝑭𝒑𝟐  =  𝟓𝟎𝟎 Kč 

s = 50 km (vzdálenost ˗ 25 km tam a 25 km zpět) 

PHM = 10 (kompenzace pohonných hmoty na 1 km) 

Podle navržené metodiky náleží subjektu jednorázová kompenzace za přesun částka 

v celkové výši 5 016 Kč.  
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5.4.3 Výpočet kompenzace ušlého zisku - KZ 

Vztah pro výpočet kompenzace ušlého zisku č. 9 vypadá takto: 

 

𝑲𝒁𝟏 = (𝑷𝑷 × 𝑨𝟏 × 𝑨𝟐 × 𝑨𝟑 𝒛𝒂 𝟏.𝒒 × 𝑨𝟒  )  ×  3 

𝑲𝒁𝟐 = (𝑷𝑷 × 𝑨𝟏 × 𝑨𝟐 × 𝑨𝟑 𝒛𝒂 𝟐.𝒒 × 𝑨𝟒  )  ×  3 

𝑲𝒁𝟑 = (𝑷𝑷 × 𝑨𝟏 × 𝑨𝟐 × 𝑨𝟑 𝒛𝒂 𝟑.𝒒 × 𝑨𝟒  ) ×  3 

𝑲𝒁𝟒 = (𝑷𝑷 × 𝑨𝟏 × 𝑨𝟐 × 𝑨𝟑 𝒛𝒂 𝟒.𝒒 × 𝑨𝟒  ) ×  3 

 𝜮𝑲𝒁 = 𝑲𝒁𝟏 + 𝑲𝒁𝟐 + 𝑲𝒁𝟑 + 𝑲𝒁𝟒 

 

A1 = 1,00 

A2 = 1,00 

A3 za 1.q   = 1,00 

A3 za 2.q  = 0,70 

A3 za 3.q =  0,50 

A3 za 4.q = 0,30 

A4 = 0,8 

PP = 249 400 Kč 

KZ1 = (249 400 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 0,8 = 199 520/m) × 3 měsíce = 598 560 Kč   

Měsíční kompenzace za první čtvrtletí podnikání v novém místě = 199 520 Kč. 

KZ2 = (249 400 x 1,0 x 1,0 x 0,7 x 0,8 = 139 664/m) × 3 měsíce = 418 992 Kč 

Měsíční kompenzace za druhé čtvrtletí podnikání v novém místě = 139 664 Kč. 

KZ3 = (249 400 x 1,0 x 1,0 x 0,5 x 0,8 =   99 760/m) × 3 měsíce = 299 280 Kč  

Měsíční kompenzace za třetí čtvrtletí podnikání v novém místě = 99 760 Kč. 

KZ4 = (249 400 x 1,0 x 1,0 x 0,3 x 0,8 =   59 856/m) × 3 měsíce = 179 568 Kč 
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Měsíční kompenzace za čtvrté čtvrtletí podnikání v novém místě = 59 856 Kč. 

ΣKZ = 598 560 + 418 992 + 299 280 + 179 568 = 1 496 400 Kč. 

Podle navržené metodiky náleží subjektu kompenzace za ušlý zisk v délce 12 měsíců 

částka v celkové výši 1 496 400 Kč. 

5.4.4 Celková kompenzace 

Celková kompenzace pro modelový subjekt je součtem všech tří kompenzací, z toho dvě 

(KM a KP) jsou jednorázové a třetí (KZ) je při splnění všech podmínek vyplácená 

měsíčně, dle výpočtu ve čtyřech periodách. 

Pro výpočet celkové kompenzace byl užit vztah č. 1. 

𝚺𝐊 = 𝐊𝐌 + 𝐊𝐏 + 𝐊𝐙 

ΣK = 9  169  600 + 5  016 +  1  496  400 = 10  671  016 Kč 

Subjektu by náležela konečná kompenzace v případě dodržení všech podmínek celková 

kompenzace ve výši 10 671 016 Kč. 

 

Shrnutí 

Tento modelový příklad navrhuje odškodnění podnikatelského subjektu, který patří 

do nejohroženější skupiny, podniká ve vlastním starším, ale přesto udržovaném, objektu 

a  proto je kompenzace oproti jiným podnikatelským subjektům z důvodu dosazení 

výhodnějších koeficientů, vyšší.  

Tomuto subjektu vyplatí na základě této metodiky těžební společnost Severní energetická, 

a.s. kompenzaci za nemovitost ve výši 9 169 600 Kč, dále kompenzaci za přesun ve výši 

5 016 Kč a také kompenzaci ušlého zisku, kterou bude vyplácet na konci každého měsíce 

podnikání v novém místě, celkově však za 12 měsíců celkem 1 496 400 Kč.  

Jak již bylo uvedeno, celková kompenzace byla na základě této metodiky vypočtena 

ve  výši 10 671 016 Kč.  
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6 Závěr 

Vyspělost a bohatství národa se odnepaměti utváří a vyvíjí vždy v závislosti na 

klimatických podmínkách a zdrojů vody a nerostných surovin. Problematika odškodňování 

občanů a podnikatelů obecně je poměrně složitý proces, který nelze, v realitě dnešního 

pojetí společenské atmosféry v České republice, žádným předpisem exaktně stanovit. Lze 

teoreticky dojít ke společenské shodě, kterou lze promítnout do nějaké legislativní normy, 

ale pouze v teoretické a filosofické rovině. Je obecným problémem stanovit, zda je 

podnikatelský záměr, v našem případě těžby energetické suroviny, v oblasti veřejného 

zájmu či nikoliv. Druhým aspektem je stav legislativního postavení role státu v konečném 

vypořádání vlastnických vztahů k dotčenému území v případě Horním zákonem 

preferované dohody, kdy právě tento zmíněný zákon nemá v současné době tzv. 

vyvlastňovací paragrafy, které byly politickými zásahy, jak již bylo uvedeno ve druhé 

kapitole této diplomové práce, odstraněny. Toto neuvážené rozhodnutí postavilo proces 

odškodňování do pozice prakticky rozhodující, téměř absolutní vůle majitelů nemovitostí 

a  proces odškodnění je tomuto velmi výrazně poplatný. Je nutné počítat i s výrazným 

potenciálem „vydíratelnosti“ a konkurenčním bojem na, v našem případě, energetickém 

trhu. Tento stav je realitou a v podstatě ohrožující realizaci těžebních záměrů i samotného 

státu. Z toho vyplývá, že pro stanovení filosofie a mechanizmu odškodňování je role 

možnosti vyvlastnění rozhodující a zpracovaná metodika je pouze teoretickým vodítkem, 

který v praktické realizaci i tak je zpracován v rozpětí ekonomicko-společenské 

přijatelnosti formou koeficientů, které jsou poplatné aktuální cenové úrovni energetických 

komodit a  z toho vyplývající únosnost nákladové položky těžaře z odškodnění promítnuté 

do ceny suroviny, společenské atmosféře příznivé, či nepřátelské k těžebním záměrům, 

váze významu energetické bezpečnosti. Dále pak celkovému stavu tržního prostředí 

v okruhu obchodního uplatnění podnikatele, aktuální tržní realitě, kupní síle zákazníků 

a  rozvojovému potenciálu podnikatelských aktivit dotčených. V neposlední řadě svou roli 

hraje také politický populismus. 

Pro aplikaci jakýchkoliv metodik odškodňovacích procesů oblasti těžby surovin je  nutné 

mít k dispozici stanovenou základní energetickou koncepci a surovinovou politiku státu 

s  patřičnou právní silou, naprosto jasně stanovené oblasti veřejného zájmu, nástroje 

k  možnosti vyvlastnění, jako nástroj posledního zásahu státu proti spekulantům 
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a  z  nějakého principu nedohodnutelnými aktéry blokující dohodu a v tomto případě 

uzavřenou nutně se všemi dotčenými. 

Diplomová práce nemůže postihnout všechny aspekty a komplikace, které ovlivňují těžbu 

nerostných surovin a přístup k nim, zvláště v hustě zalidněné krajině, nicméně cílem je 

upozornit na vlivy při přístupu k těmto nerostným surovinám. 

Snahou této diplomové práce je v podstatě nalézt akceptovatelný kompromis mezi zájmem 

těžit a dále zpracovávat nerostné bohatství a mezi vlastníky nemovitostí, která se nachází 

v zájmovém území budoucí těžby.  

Cílem práce bylo jasně definovat a nastavit transparentní pravidla pro kompenzaci nákladů 

podnikatelských subjektů za nemovitost a to z hlediska jednorázové kompenzace za odkup 

stávajících nemovitostí a objektivně zohlednit tržní vlivy, dále také nutné náklady na 

přesun a zejména v podstatě nezbytné a zásadní přerušení životních a pracovních aktivit 

a  nastavit pravidla podpory podnikání pro obnovu pracovních a podnikatelských aktivit 

v novém působišti.  

Tato metodika slouží samozřejmě, pouze jako návrh, protože, jak již bylo výše uvedeno, 

kompenzace musí být, dle aktuální legislativy České republiky, vždy předmětem dohody 

všech stran. V tomto případě tedy těžební společnosti Severní energetická, a.s. 

a  podnikatelským subjektem, jehož aktivity probíhají na území, kde by měla nebo mohla 

pokračovat těžba kvalitního hnědého uhlí a jelikož se jedná o zdroj, který je 

nepřemístitelný, měl by se logicky přemístit podnikatel.  

Věřím, že dle nastavených parametrů, ve formě mnoha koeficientů, které výpočet 

ovlivňují, dojde vždy k dohodě těchto stran a podnikatel bude mít dostatek času a  dobré 

finanční podmínky pro zahájení a udržení svých aktivit v novém působišti. 
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