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SUMMARY: 

Goal of this diploma work is to find out, which influences should have possible 

cancelation of Czech republic government resolution No. 444/1991, about setting 

of coal mining limits in Northern Bohemia, on people lives in endangered 

municipalities, to assess social and economical aspects of resettlement of current 

municipalities to another locations. Mining limits are still used as a governmental 

guarantee for Northern Bohemian municipalities, their environment won’t get 

worse, and that they will have future perspective for their existence (it means, that 

it makes sense to buy real estate in these locations, buy and build houses, repair 

roads, establishing companies etc.) In case of cancellation of the mining limits it 

will be necessary to solve complete resettlement of municipalities including 

infrastructure to another locations.  

Keywords:  Ecological coal mining limits, resettlement, Horní Jiřetín, Mining Law, 

Černice   

 

ANOTACE: 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké vlivy by mělo případné zrušení usnesení 

vlády České republiky číslo 444/1991 o stanovení limitů těžby v severních 

Čechách na život obyvatel v ohrožených obcích, posoudit sociální a ekonomické 

aspekty přestěhování stávajících sídel do jiných lokalit. Limity dosud slouží jako 

vládní záruka severočeským obcím, že se nadále nebude zhoršovat jejich 

prostředí a že mají dlouhodobou perspektivu své existence (tj. že má význam 

v těchto lokalitách kupovat nemovitosti, stavět a opravovat domy, rekonstruovat 

silnice, zakládat podniky). V případě zrušení limitů by bylo nutné řešit kompletní 

přestěhování obcí včetně infrastruktury do jiných lokalit.   

Klíčová slova: ekologické limity těžby, přesídlení, Horní Jiřetín, Horní zákon, 

Černice  
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Seznam použitých zkratek: 
 
České zkratky 
a.s.   akciová společnost 
ČEZ    České energetické závody 
ČR    Česká republika 
ČSA    lom Československé armády 
ČSFR   Československá federativní republika 
EU    Evropská unie 
Kč   korun českých 
MUS    Mostecká uhelná společnost 
MW    megawatt 
NDR    Německá demokratická republika 
NEK  Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických 

potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu 
OR    oponentní rada 
OBÚ    Obvodní báňský úřad 
ODS    Občanská demokratická strana 
PK    Palivový kombinát 
STUŽ   Společnost trvale udržitelného života 
SD    Severočeské doly 
SčVak   Severočeské vodovody a kanalizace  
SVS   Severočeská vodárenská společnost 
SRN    Spolková republika Německo 
tis.   tisíc 
UEL    územní ekologické limity 
ZÚR    Zásady územního rozvoje  
 
Cizojazyčné zkratky 
cca   concours complet a‘Amitié, circa, přibližně, zhruba 
MIBRAG   Mitteldeutsche Braunkohlengeselschaft mbH (Středoněmecká   

    hnědouhelná společnost) 
LAUBAG    Lužická hnědouhelná společnost 
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1. ÚVOD: 
Po roce 1989 se ve společnosti objevily názory, které byly do té doby více či méně 

zapovězeny. Jedním z problémů, které se dostaly do centra pozornosti, byla  

i těžba hnědého uhlí, které se hlavně na severozápadě Čech těží povrchovým 

způsobem. Díky tlaku veřejnosti a vznikajících ekologických sdružení došlo ke 

stanovení pomyslných hranic nazývaných limity těžby, které mají chránit lidská 

obydlí proti postupu povrchových lomů při těžbě.  

Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké důsledky by mělo případné zrušení 

tohoto usnesení vlády o stanovení limitů těžby v severních Čechách na život 

obyvatel v nejvíce ohrožených obcích - Horním Jiřetíně a Černicích. Dosud jsou 

limity těžby vnímány jako záruka vlády, že se nadále nebude zhoršovat životní 

prostředí v blízkých obcích a že mají dlouhodobou perspektivu své existence. Pro 

občany žijící v těchto obcích to má znamenat, že se v těchto lokalitách vyplatí 

kupovat nemovitosti, stavět a opravovat domy, rekonstruovat silnice či zakládat 

podniky. 

V případě zrušení usnesení vlády o limitech těžby by bylo zřejmě nutné vyřešit 

kompletní přestěhování obcí včetně infrastruktury do jiných lokalit.   

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jiří Holý: POSOUZENÍ VLIVU PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ LIMITŮ TĚŽBY 

2010                                                                                                                                                            2 | S t r á n k a  

 

2. POPIS ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ STŘETY ZÁJMŮ 

2.1 Popis území 
Linie omezení těžby a výsypek, stanovené usnesením vlády číslo 444/1991, se 

týkají několika těžebních lokalit v Severozápadních Čechách. Navržené linie mají 

respektovat potřebu zachovat stávající sídelní struktury a prvky územního systému 

ekologické stability krajiny. Tyto linie byly vládou stanoveny jako závazné shodně 

s časovým horizontem návrhu Státní energetické politiky České republiky pro 

období do roku 2005. Jednalo se o lokality Merkur, Březno, Libouš, Šverma, 

Vršany, Čs. Armády (dále i ČSA), Most, Bílina a Chabařovice1

2.1.1 Lomy Merkur, Březno a Libouš 

.  

Lomy Merkur, Březno a Libouš (nyní Severočeské doly, a.s.) měly stanovenou linii 

územních ekologických limitů u obce Černovice ve vzdálenosti 500 metrů od 

tělesa bývalé železniční trati Klášterec nad Ohří-Chomutov. Neměly být zasaženy 

obce Droužkovice, Spořice, Březno. Podle schválené linie limitů byly odvozeny 

ochranné pilíře obcí Spořice, Chomutov, Černovice, Jirkov a Droužkovice.   

2.1.2 Lomy Šverma a Vršany 

V době schválení usnesení vlády postupovaly lomy Vršany a Šverma (nyní 

Vršanská uhelná, a.s.) proti sobě. Těžba už neměla pokračovat západním 

směrem, zachovány měly zůstat obce Okořín, Strupčice, Vrskmaň, a Zaječice 

včetně ochranných pásem.  

2.1.3 Lom Bílina 
Postup Lomu Bílina (Severočeské doly, a.s.) je také omezený usnesením vlády 

číslo 444/1991. Těžba se má zastavit před obcí Libkovice, přičemž jsou stanoveny 

ochranné pilíře pro Mariánské Radčice, Lom a Louku. Obec Braňany má zůstat 

                                             
1 Názvy lokalit byly platné v době schválení usnesení vlády č. 444/1991 
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zachována. Na základě stanovených linií těžby již byla přeložena silnice Braňany 

– Mariánské Radčice.    

2.1.4 Velkolom Čs. Armády 
Velkolom ČSA (nyní Litvínovská uhelná, a.s.) měl stanovenou pevnou linii na 

severu a severozápadě na vrstevnici +270 metrů nad mořem tak, aby byly 

chráněny lesní porosty jižních svahů Krušných hor, zachován pilíř pod zámkem 

Jezeří a arboretem pod ním, pilíře chránící obce Černice a Horní Jiřetín. Těžba 

uhlí má být ukončena u bývalého dnes již zasypaného dolu Obránců míru. 

2.1.5 Lom Most a Lom Bylany 

LOM MOST: Podle usnesení vlády číslo 444/1991 měly být dotěženy uhelné 

zásoby Lomu Most (nyní Palivový kombinát Ústí, státní podnik) v dobývacím 

prostoru Kopisty směrem k průmyslovému chemickému areálu a následně měl být 

tento lom zasypán výsypkami z lomu Čs. Armády a Bílina. Později bylo 

rozhodnuto o hydrické rekultivaci, vlastní napouštění bylo zahájeno v roce 2008.  

LOM BYLANY: Lom Bylany vůbec nebyl otevřen. Obce Havraň, Koporeč, Líšnice, 

Nemilkov, Polerady a Saběnice tak zůstanou zachovány. 

2.2 Plnění usnesení vlády  
Usnesení vlády číslo 444/1991 (respektive 331/1991 a 490/1991) bylo naplněno  

a zásoby odepsány na lomu Libouš, lomu Chabařovice a v Sokolovském revíru,  

a to v celkovém objemu 578 milionů tun. Po odpisu zásob byly podle stanovených 

závazných linií následně zredukovány i dobývací prostory. Chráněná ložisková 

území zůstala nezměněna.  

Je však nutné konstatovat, že usnesení vlády číslo 444/1991 nebylo v případě 

dobývacích prostorů lomu ČSA zcela naplněno, neboť zásoby kvalitního a málo 

sirnatého hnědého uhlí v tomto dobývacím prostoru zatím nebyly odepsány.  

Posouzení současného stavu na lomu ČSA z hlediska horního práva (viz dále  

i bod 3. Charakteristika limitů těžby z hlediska legislativy) lze shrnout tak, že 

podmínkou povolení další hornické činnosti je vyřešení střetů zájmů s vlastníky 



Bc. Jiří Holý: POSOUZENÍ VLIVU PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ LIMITŮ TĚŽBY 

2010                                                                                                                                                            4 | S t r á n k a  

 

nemovitostí, s obcemi, popřípadě i s orgány, jimž přísluší ochrana veřejných 

zájmů. V případě dalšího postupu lomu ČSA by se zpřístupnilo minimálně 750 

milionů tun zásob nejkvalitnějšího hnědého uhlí s výhřevností nad 17,5 MJ.kg-1.  

Disponibilní zásoby hnědého uhlí při respektování územních ekologických limitů 

těžby hnědého uhlí a při uváděných ročních těžbách by mohly být vyčerpány do 

roku 2040. Následující obrázek znázorňuje zásoby uhlí za územními ekologickými 

limity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Mapka zásob uhlí za ekologickými limity 

Rozčlenění zásob, které byly určené k odpisu podle platných usnesení vlády  

číslo 331/1991, číslo 444/1991 a číslo 490/1991 o územních ekologických limitech 

těžby hnědého uhlí, je patrné z následující tabulky: 
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Tabulka č. 1: Rozčlenění zásob hnědého uhlí 

2.3 Předpokládané střety zájmů 

V souvislosti s povolováním hornické činnosti a také následným zahlazováním 

následků hornické činnosti je nezbytná znalost vlastnických práv k pozemkům. Lze 

konstatovat, že jak z hlediska povolování hornické činnosti, tak k zahlazování 

následků hornické činnosti je nezbytná analýza a soustavné sledování změn 

vlastnictví nemovitostí v dobývacím prostoru. 

V případě, že nemovitosti jsou na základě závěrů znaleckých posudků plánovanou 

hornickou činností ohroženy, musí těžební organizace doložit OBÚ vyřešení střetu 

zájmů mezi těžební organizací a vlastníky těchto nemovitostí (§ 33 zákona číslo 

44/1988 Sb. v platném znění, Horní zákon). Střety zájmů podle tohoto zákona jsou 

vyřešeny uzavřením Dohody o řešení střetů zájmů. Vlastníci nemovitostí obvykle 

požadují uhrazení vzniklé škody, při znehodnocení pozemku nebo znemožnění 

jeho užívání, výkup nemovitosti a převod vlastnictví na těžební organizaci. 

Problémy v řešení majetkoprávního vypořádání mohou nastat tehdy, když: 

1. vlastníci nemovitostí nejsou známi – dle výpisu z katastru nemovitostí je 

jejich pobyt neznámý, nebo na adrese uvedené v katastru nemovitostí již 

nebydlí a nelze zjistit jejich nové trvalé bydliště, 

2. vlastníci pozemků zemřeli a dosud není ukončeno nebo zahájeno dědické 

řízení, 

Lokalita Určeno k odpisu Usnesení vlády 
číslo 

Lom ČSA - MUS, a. s., Most        392 mil. tun 444/1991 

Lom Libouš, Lom Bílina - SD, a. s., Chomutov        301 mil. tun 444/1991 

Lom Chabařovice - PK Ústí, s. p.        100 mil. tun 331/1991,444/1991 

Sokolovský revír        177 mil. tun 490/1991 

Celkem        970 mil. tun  
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3. vlastníci nemovitostí nesouhlasí s hornickou činností a s výkupem 

pozemku, 

4. vlastníci nesouhlasí s navrhovanou cenou za výkup a podmiňují tím svůj 

souhlas s povolením hornické činnosti. 

Situace v bodě 3. a 4. je velice těžce řešitelná. Pokud se těžební organizace  

s vlastníky nedohodne, hrozí nepovolení hornické činnosti. S vlastníky 

nemovitostí, které jsou ohroženy hornickou činností, musí být vyřešeny střety 

zájmů dle § 33 Horního zákona uzavřením Dohody o řešení střetů zájmů. Pokud 

střety zájmů nejsou v tomto případě vyřešeny, nelze hornickou činnost povolit [1].  

Aby se těžební organizace vyhnula již v předstihu komplikacím, kdy dochází  

k velice složitým jednáním s vlastníky pozemků, z nichž někteří se snaží zneužít 

své situace, preferuje obvykle těžební organizace výkup pozemků ležících 

v dobývacím prostoru ještě v době, kdy tyto nejsou ohroženy hornickou činností,  

a je dostatečný prostor pro dohodu. 

Z bodu 2.2 vyplývá, že nyní se možné střety zájmů týkají zejména jedné těžební 

lokality, a to je Lom ČSA. V jeho předpolí se totiž nacházejí dvě obydlená sídla – 

obec Černice a město Horní Jiřetín. V těchto dvou sídlech žije celkem 1384 

vlastníků nemovitostí, kteří jsou zapsaní na 1091 listech vlastnictví. Na těchto 

listech vlastnictví je zapsáno celkem 4531 parcel a 1081 budov. 

Těžební společnost oslovila všechny vlastníky s bydlištěm v obou obcích. Zastihla 

celkem 921 vlastníků, 24 vlastníků nebylo dohledáno.  

Výsledky průzkumu: souhlas s nabídkou vyjádřilo 429 vlastníků, podmíněný 

souhlas vyjádřilo 272 vlastníků, 220 vlastníků odmítlo prozatím jakoukoli 

komunikaci. S nabízeným řešením střetů zájmů (finanční odškodnění, vybudování 

náhradního bydlení) souhlasí nebo souhlasí s podmínkou 76 % vlastníků 

z oslovených v obcích Horní Jiřetín a Černice [2]. 
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3. CHARAKTERISTIKA LIMITŮ TĚŽBY Z HLEDISKA 
LEGISLATIVY 
Proces těžby hnědého uhlí je legislativně ošetřen zejména Horním zákonem  

číslo 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů [11], další postup těžařských 

společností však omezilo již před účinností tohoto zákona zmíněné usnesení vlády 

číslo 444/1991. Je třeba se zaměřit na srovnání účinnosti jednotlivých 

legislativních a dalších opatření, které se přímo dotýkají dané problematiky – 

porovnání váhy usnesení vlády České republiky a Horního zákona č. 44/1988 Sb. 

Vzhledem k nevyváženosti primárních - zákonných a sekundárních – 

podzákonných norem a k jejich rozdílné právní síle totiž dochází k zásadním 

střetům mezi odpůrci těžby a těžebními společnostmi. Existují i nelegislativní vlivy, 

které těžbu hnědého uhlí v České republice mohou zcela zásadně ovlivňovat, jako 

například prohlášení politiků či zprávy nezávislých komisí.   

Do roku 1989 se neustále zvyšovala těžba hnědého uhlí. Dlouhodobě plánované 

hospodářství socialistického Československa s uhlím počítalo a o nějakých 

omezeních se vůbec neuvažovalo. Tehdy používaná nekvalitní technologie pro 

masové spalování hnědého uhlí vedla k prudkému nárůstu obsahu škodlivin, 

zejména oxidu siřičitého a prachových částic v ovzduší. Docházelo k silnému 

poškozování životního prostředí, k hromadnému úhynu lesů v Krušných horách  

i k celkovému zhoršení zdravotního stavu obyvatel.  

Po roce 1989 však došlo ke změně nejen v plánování, ale zejména v myšlení lidí. 

Vzhledem k neudržitelnosti situace se tak vláda ČSFR rozhodla celou situaci řešit 

v první řadě odsiřováním a odprášením významných státem vlastněných 

elektráren. Dalším z výsledků této společenské změny bylo schválení usnesení 

vlády, které stanovilo územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách. 

Usnesení vlády číslo 444/1991 na návrh tehdejšího ministra životního prostředí 

Ivana Dejmala se však na dlouhou dobu stalo jediným dokumentem, který těžbu 

hnědého uhlí v regionu reguloval. V oblastech již vytěžených pak byla podpořena 

rekultivace zničené krajiny. 
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3.1 Usnesení vlády číslo 444/1991  

Usnesení vlády číslo 444/1991 (viz Příloha číslo 1) stanovuje dobývací prostory  

a oblasti, kde jsou zásoby uhlí odepsané. Limity těžby byly stanoveny celkem 

třemi usneseními vlády2

3.2 Zákon číslo 44/1988 Sb. (Horní zákon) 

, která se postupně týkala Chabařovic, celého 

Podkrušnohoří a Sokolovska. Zmíněná usnesení vlády ukládají příslušným 

úřadům - ministerstvům, tehdejším okresním úřadům a Českému báňskému úřadu 

- respektovat při svém rozhodování tyto stanovené závazné linie a zároveň upravit 

již vyhlášené dobývací prostory hnědouhelných dolů a provést odpisy zásob uhlí. 

Odpisy zásob umožňují zrušit stanovené ložisko nerostných surovin vynětím 

zásob z evidence nebo převodem do jiné kategorie zásob nebilančních a v praxi 

tak znemožnit jeho těžbu.  

Hlavním důvodem přijetí tohoto usnesení byla zejména ochrana životního 

prostředí a krajiny v oblasti těžce zkoušených a zdevastovaných severních Čech. 

Limity těžby měly sloužit jako vládní záruka obcím a městům v severních 

Čechách. Měly zaručit, že se už nadále nebude zhoršovat životní prostředí, zajistit 

obcím dlouhodobou perspektivu, umožnit nakupovat nemovitosti, stavět  

a rekonstruovat domy, silnice, podnikat a žít. Během 20. století se totiž v oblasti od 

Kadaně až po Ústí nad Labem vytěžilo ohromné množství hnědého uhlí, jež bylo 

většinou nekvalitně spáleno v mnohých tepelných elektrárnách a továrnách. V 70. 

a 80. letech vzrostla těžba do masových měřítek – kvůli rozšiřování dolů byly 

zbořeny celé vesnice i města (například Most či Dolní Litvínov). Jejich obyvatelé 

pak získali nové bydlení v tehdy plošně budovaných panelových sídlištích. 

Usnesení vlády je však sekundární - podzákonná norma, která je závazná pouze 

pro vládu a státní organizace, kterých se týká.  

Cílem zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného 

bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání 

                                             
2 Česko. Usnesení vlády. In Usnesení vlády. 1991, 444/1991, 331/1991 a 490/1991, s. 8. Dostupný také z WWW: 
<www.vlada.cz>. 
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ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich 

dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto 

činnostech. 

Podle Horního zákona vyhrazené nerosty tvoří ložiska a nerostné bohatství je ve 

vlastnictví České republiky. Právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské 

činnosti při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají 

vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou 

činnost, se považují za organizace podle tohoto zákona. 

Pokud je podle litery zákona stanoven dobývací prostor, vzniká oprávnění 

organizace k dobývání výhradního ložiska. Ta však může zahájit dobývání až po 

vydání povolení obvodním báňským úřadem. Po zahájení dobývání je povinna 

hospodárně využívat výhradní ložiska. 

Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru má 

organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska nebo která se na 

průzkumu výhradního ložiska finančně podílela. Tento přednostní nárok může 

uplatnit organizace nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska (§ 14 

odst. 3), nejpozději však do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí  

o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska,  

a to u ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. Předloží-li 

organizace současně se žádostí o stanovení dobývacího prostoru plán otvírky, 

přípravy a dobývání výhradního ložiska, včetně dokladu o vypořádání střetu 

zájmů, a jsou-li splněny ostatní zákonem stanovené podmínky, spojí obvodní 

báňský úřad správní řízení o stanovení dobývacího prostoru se správním řízením 

o povolení hornické činnosti podle zvláštního právního předpisu. V každém 

případě je upřednostněn návrh, který zaručí lepší využití výhradního ložiska  

a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů.  

Pokud však organizace, které oprávnění k dobývání výhradního ložiska vzniklo 

podle odstavce 1, nepožádá do tří let od doby vzniku tohoto oprávnění obvodní 
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báňský úřad o povolení hornické činnosti, může obvodní báňský úřad rozhodnout, 

že se organizaci oprávnění odnímá. 

Organizace je však před zahájením dobývání ještě podle §10 písm. d) řešit včas 

střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánované otvírce, přípravě  

a dobývání výhradního ložiska, především s cílem omezit nepříznivé vlivy na 

životní prostředí.  

V případě území, na něž se nyní vztahuje usnesení vlády o územních limitech 

těžby, však došlo ke všem potřebným krokům, které jsou podle zákona nutné 

k zahájení vlastního dobývání. Jediný ze zákonných kroků, který ještě nebyl ze 

strany těžebních společností dokončen, je právě vyřešení střetů zájmů.  

Jako střet zájmů je definováno i vypořádání nároků jednotlivých vlastníků 

nemovitostí na dotčeném území.   

Nelze přehlédnout také ustanovení § 31 odst. 4 Horního zákona, podle něhož je 

pro účely dobývání výhradního ložiska organizace oprávněna zřizovat v hranicích 

dobývacího prostoru, a pokud je to nutné i mimo něj, stavby a provozní zařízení, 

které jsou potřebné pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska a pro 

úpravu nebo zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním  

a pro dopravu všech zařízení a hmot, a dále nabývat pro plnění úkolů stanovených 

tímto zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem a rozhodnutím  

o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva („držitel“ dobývacího prostoru 

je tedy aktivně legitimován k podání případného návrhu na zahájení 

vyvlastňovacího řízení). Na případy, kdy nedojde k dohodě mezi organizací  

a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků  

a nemovitostí, pamatuje § 33 odst. 4 Horního zákona, podle něhož, převažuje-li 

veřejný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka 
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pozemků a jiných nemovitostí, postupuje se podle § 31 odst. 4 zákona číslo 

44/1995 Sb3

3.3 Další dokumenty týkající se těžby  

. 

Mezi další důležité dokumenty, týkající se těžby hnědého uhlí, patří i zásady 

územního rozvoje (ZÚR) vyššího územněsprávního celku (v našem případě 

Ústeckého kraje). V současné době se na základě Zákona číslo 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky číslo 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška číslo 501/2006 Sb.,  

O obecných požadavcích na využívání území, zásady územního rozvoje 

v Ústeckém kraji připravují.  

3.5 Odpisy zásob 
Horní zákon dává ještě jednu možnost, která ve svém důsledku může znamenat 

ukončení těžby (i když také diskutabilní). Tou možností je odpis zásob výhradních 

ložisek. Tuto možnost nyní prosazují odpůrci těžby, kteří si uvědomili, že kroky, 

které dosud byly učiněny těžebními společnostmi, jsou v souladu s Horním 

zákonem. Odpis zásob je jejich administrativní vynětí z evidence zásob nebo jejich 

převod ze zásob bilančních do zásob nebilančních. Odpisy zásob lze realizovat  

i tehdy, když jde o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné 

zájmy, zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem 

na vydobytí těchto zásob. V případě, že jde o odpis nebilančních zásob, lze je 

odepsat pouze tehdy, není-li předpoklad jejich využití ani v budoucnosti.   

 

 

                                             
3 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 40/2008 - 80 
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

4.1 Střety mezi odpůrci těžby a těžebními společnostmi 
Do problematiky limitů těžby nezasahují jen primární a sekundární normy, velký 

vliv na celkový stav povědomí o limitech těžby mají i politické proklamace, různé 

občanské iniciativy či marketingové public relations postupy těžebních společností.  

Mezi nejviditelnější prohlášení nahrávající příznivcům těžby patří slova bývalého 

premiéra Jiřího Paroubka z roku 2005, který zrušení limitů těžby podpořil.  

Podporu částečného prolomení limitů těžby vyjádřil na konci února 2007 také 

ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který navrhl obnovu těžby  

u Mariánských Radčic a Lomu (oblast bývalých Libkovic), kde těží firma 

Severočeské doly. K obcím by se těžba přiblížila na 800, respektive 500 metrů. 

Římanův návrh však byl v rozporu s koaliční smlouvou druhé Topolánkovy vlády,  

v níž byl výslovný závazek zachovat limity těžby hnědého uhlí. 

Platnost limitů je dlouhodobě zpochybňována ze strany těžařských firem 

(Severočeské doly a Mostecká uhelná společnost – Czech Coal) a elektrárenské 

společnosti ČEZ. K nejvýraznějším kritikům prolomení limitů patří ohrožené obce 

jako například Litvínov, Horní Jiřetín, Černice, občanská sdružení jako Kořeny  

a ekologické nevládní organizace (např. Greenpeace, Hnutí Duha, STUŽ). 

Případné rozšíření těžby uhlí by zasáhlo i město Horní Jiřetín a obec Černice, pod 

kterými se nachází ještě nevytěžené uhlí. Jejich obyvatelé již dlouho bojují proti 

prolomení limitů, které by způsobily zánik těchto obcí; těžební společnost jim 

naopak nabízí náhradní bydlení na zcela jiné úrovni než v dřívějších dobách  

a argumentuje významností dosud nevytěženého uhlí (více viz 5.4 Návrh těžební 

společnosti). 

Na konci září 2008 Rada Ústeckého kraje podpořila odpis zásob hnědého uhlí pod 

městem Horní Jiřetín a pověřila krajského hejtmana, aby jej prosazoval při 

jednáních s vládou a dalšími ústředními orgány státní správy.  

 

http://en.wikisource.org/wiki/Koali%C4%8Dn%C3%AD_smlouva_mezi_ODS,_KDU-%C4%8CSL_a_SZ_%28prosinec_2006%29�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Severo%C4%8Desk%C3%A9_doly&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosteck%C3%A1_uheln%C3%A1_spole%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosteck%C3%A1_uheln%C3%A1_spole%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1�
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4.2 Nezávislá energetická komise (Pačesova komise) 
V současné době se o limitech těžby a relevanci usnesení vlády číslo 444/1991 

opět začalo hovořit na nejvyšší úrovni. Pokusem o návrh objektivního řešení 

energetiky v České republice je krok vlády, kterým ustavila nezávislou komisi pod 

vedením akademika Pačese. Komise předložila svou zprávu vládě České 

republiky dne 30. září 2008.  

Zpráva byla vypracována „Nezávislou odbornou komisí pro posouzení 

energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu - 

zkráceně „Nezávislá energetická komise“ (dále i NEK). NEK byla zřízena na 

základě usnesení vlády číslo 77 ze dne 24. ledna 2007. Komise byla vládou ČR 

požádána, aby přezkoumala minulé energetické koncepce ČR a realizační 

možnosti současného programového prohlášení vlády v oblasti energetiky a aby 

na základě nezávislých odborných analýz doporučila vládě další postup při 

zajišťování energetických potřeb ČR. Komise se soustředila především na 

dlouhodobé koncepce a možnosti jejich realizace, které svým významem 

přesahují horizont jednoho volebního období. Hlavními motivy pro práci NEK byla 

snaha:  

• Snížit energetickou náročnost ČR,  

• Uspokojit rozvoj společnosti energiemi,  

• Motivovat k investicím do špičkových inovací a snížení emisí,  

• Omezit rizika zásobování ČR energií.  

Členy NEK byli (bez titulů): Josef Bubeník, Vladimír Dlouhý, František Hrdlička, 

Miroslav Kubín, Petr Moos, Petr Otčenášek, Edvard Sequens, Vladimír Vlk.  

Tato komise pojmenovala téměř všechny oblasti energetiky, včetně těžby hnědého 

uhlí. Jejím závěrem je doporučení, že je třeba se zabývat jednáním o dalším 

osudu limitů těžby.  
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4.2.1 Oponentní rada  

Ani oponentní posudek k této zprávě, který předložila oponentní rada4

4.3 Legislativní aktivita 

, výstupy 

NEK nezpochybnil. Naopak konstatoval, že se NEK měla zabývat i posouzením 

těžby zásob uhlí, které se nachází za územními ekologickými limity těžby. 

Oponentní rada (OR) v posudku doslova píše: „Druhým (podle OR nesprávným 

předpokladem) je předpoklad NEK, že ČR nevytěží ani ty nejkvalitnější  

a nejdostupnější zásoby uhlí těžitelné za současnými územně-ekologickými limity 

těžby (UEL). V důsledku toho by se zvýšila dovozní energetická závislost ČR 

ze 42 % roku 2005 na 80 % roku 2030. Při konzervativním přístupu je zde 407 

milionů tun hnědého uhlí. Tyto zásoby NEK zcela opomíjí, ačkoliv ve své zprávě 

potvrzuje světový a evropský trend návratu k uhlí. Za závažný nedostatek 

považuje OR fakt, že žádný z modelovaných scénářů nebyl vypracován pro 

vytěžení dostupných zásob hnědého uhlí za hranicemi současných limitů těžby, 

ani jejich části. Vláda tak nemá možnost porovnat tuto alternativu s ostatními. OR 

doporučuje, aby se alespoň část těchto zásob stala součástí SEK ČR a tvořila 

strategický nástroj pro omezení rizik nenaplnění podílu OZE na KSE a rizik 

dovozní závislosti, regulační nástroj stabilizace přenosové sítě a poskytla čas na 

přechod teplárenství na nízkoemisní zdroje.“  

Po celou dobu platnosti limitů těžby se objevují pokusy zaměřené na jejich zrušení 

či naopak trvalé potvrzení. Odpůrci těžby v poslední době neuspěli s návrhem 

novely zákona, kterým chtěli měnit zákon číslo 62/1988 Sb., o geologických 

pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 44/1988 Sb., O ochraně  

a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon číslo 200/1990 Sb., O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Vláda na své schůzi dne 11. ledna 2010 projednala a posoudila tento návrh 

zákona a vyslovila s ním nesouhlas, neboť připravuje aktualizaci Státní 

                                             
4 Oponentní rada pracovala ve složení: Ing. Pavel A. Stehlík, MBA, RNDr. František Janouch, Ing. Petr J. Kalaš,  
Ing. Milan Kajtman a Ing. Miroslav Vrba 
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energetické koncepce (usnesení vlády 211/2004). Návrh zákona může podle 

mínění vlády zásadním způsobem ohrozit naplňování cílů aktualizované 

energetické koncepce. To byl také důvod, kvůli němuž vláda stáhla svůj téměř 

totožný návrh zákona ke konci roku 2009 z Poslanecké sněmovny.  

V návrhu se jednalo zejména o úpravu zákona číslo 44/1988 Sb., O ochraně  

a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

týkající se například problematiky odpisů zásob výhradních ložisek, zrušení 

možnosti přednostního odkupu pozemků v dobývacích prostorech, možnosti 

odnětí oprávnění k dobývání výhradního ložiska.  

V odůvodnění nesouhlasu s návrhem novely zákona vláda České republiky 

konstatovala, že považuje za nezbytné vyčkat přijetí Státní surovinové politiky  

a aktualizované Státní energetické koncepce, ve které je pro zajištění dlouhodobé 

energetické bilance ČR se zásobami uhlí počítáno, a od toho teprve odvodit 

nezbytné úpravy příslušných zákonů5

4.4 Aktivity těžební společnosti 

. 

S odkazem na stále rostoucí ceny ropy a zemního plynu a politickou a sociální 

nestabilitu ve Střední Asii, jež patří mezi nejvýznamnější těžební lokality, se 

rozhodla těžební společnost, těžící v dotčené lokalitě připravit projekt 

„Zpřístupnění zásob hnědého uhlí dalším generacím“ [10]. Jako další argumenty 

uvádí například regulaci až omezení dodávek zemního plynu pro Ukrajinu, střední  

a západní Evropu, k níž došlo v zimě 2005/06. Dalším z argumentů k realizaci 

projektu je vyhlášení stavu nouze v zásobení elektrickou energií ze dne 25. 

července. 2006 v České republice či zahájení zásadní obnovy těžby hnědého uhlí 

v Rýnském hnědouhelném revíru ve Spolkové republice Německo, kde došlo  

k zahájení provozu lomu Garzweiler II s těžbou zhruba 35 – 45 milionů tun za rok.  

                                             
5 Česko. Usnesení vlády : Stanovisko vlády. In Usnesení vlády. 2010, UV 35/2010, s. 2. 
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Pro přípravu projektu zpřístupnění zásob hovoří i aktualizace Energetické politiky 

EU – Nová „Zelená kniha“ z 8. 3. 2006, která přinesla přehodnocení strategie pro 

udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, výstupy z jednání zemí G8 

o světovém zabezpečení energiemi, potřeba obnovy elektrárenských zdrojů  

v Evropě - cca 500 000 MW, včetně zajištění palivové základny.  

Při zpracování byl projekt rozdělen na dvě části:  

I. Projekt Obec: 

Odškodnění a náhradní výstavba pro občany, podnikatele, sdružení, majitele 

nemovitostí, pozemků, spolky, obec, církev, archeologický průzkum.  

II. Projekt Organizace: 

Odškodnění a náhradní výstavba pro Povodí Ohře – vodoteče, komunikace 

Jezeří, ostatní v záboru II. etapy ČSA - plynaři, energetici, SčVaK / SVS, Telecom, 

komunikace v obci. 

V květnu 2006 bylo otevřeno informační centrum v Litvínově, které poskytuje 

informace pro veřejnost i pro sdělovací prostředky. 

4.5 Přesídlení a sociální aspekty [3] 
Při těžbě nerostných surovin, v našem případě hnědého uhlí, je třeba podle platné 

legislativy hospodárně vytěžit ložisko. Zároveň je však třeba vyřešit problémy 

spojené se stávajícím osídlením a doprovodnou infrastrukturou. Pokud stávající 

osídlení leží v hranicích ložiska, je třeba obvykle zajistit přestěhování sídel.  

Velké zkušenosti s touto problematikou mají v sousedním Německu, kde podle 

dostupných informací došlo k přestěhování první lokality již ve dvacátých letech 

minulého století. Od druhé světové války pak ve středním Německu do roku 1989 

uskutečnilo celkem 126 přesídlení podmíněných těžbou uhlí, které se dotklo více 

než 51 tisíc lidí. Postupem času lze sledovat, že dochází ke změně formy, ale 

zásadní vliv má i společenské zřízení.  
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V demokratických západních zemích byla při nutném přesídlení po roce 1945 vždy 

a v maximální míře využívána dohoda, samozřejmě při respektování a ochraně 

osobního vlastnictví. Jiná situace byla ve východoevropských zemích. Tam bylo 

obvykle využíváno pouhé vyvlastnění, které se používalo v tehdejší NDR a lze se 

s ním setkat i v Československu. Došlo například k tomu, že do jednoho 

panelového domu byly přestěhovány celé obce či sídelní útvary, původní obce pak 

připomínají pouze názvy ulic či čtvrtí (například Nové Ervěnice v Jirkově či 

Dřínovská či Albrechtická ulice na sídlišti Březenecká v Chomutově). K zásadním 

změnám pak došlo až po změně společensko-politických poměrů po roce 1989.   

Představa přesídlení je pro obyvatele lokality ohrožené těžbou zprvu nemyslitelná 

a nepochopitelná. Připadají si jako oběti zájmů společnosti. Výsledkem jsou 

například různé občanské iniciativy zaměřené proti těžební společnosti. 

I z toho důvodu je třeba připravovat nutné přesídlení citlivě a sociálně únosně. 

Velký problém je v dobrovolném a nedobrovolném přesídlení. Dobrovolné 

přesídlení závisí na svobodné vůli, člověk si sám vybírá lokalitu podle svých 

představ. Nedobrovolné přesídlení závisí obvykle na vyšší autoritě, přesídlovaní 

lidé takové možnosti obvykle nemají. I z toho důvodu je třeba s nimi jednat  

a pokusit se následky nedobrovolného přesídlení zmírnit6

Ve sledované lokalitě Horního Jiřetína a Černic je zřejmé, že se vytvořily 

minimálně dvě skupiny obyvatel – jedna projevuje zásadní odpor proti přesídlení, 

druhá, spojená do občanského sdružení Dialog, je naopak velmi pragmatická. 

V prvním čísle svého tištěného zpravodaje (z roku 2010) Hornojiřetínský dialog 

[

. 

12] v článku „Dialog – kdo jsme a proč tu jsme“ například píše: „…Souběžně chce 

hnutí Dialog zahájit přípravu i na eventualitu, že ohrožené obce budou muset 

těžbě přece jen ustoupit. Proto je Dialog ochoten s těžaři komunikovat a seznámit 

se s jejich představami a naopak předložit těžařům názory a požadavky obyvatel 

Horního Jiřetína a Černic. V případě uvolnění těžby za limity chce Dialog včas  

                                             
6 Mezi autory zabývajícími se problematikou přesidlováním panuje všeobecná shoda, že nedobrovolné přesídlení 
zvyšuje nebezpečí ekonomického, kulturního a sociálního úpadku (impoverishment) a sociálního narušení (social 
disruption). Srov.: Aronsson 2002; Cernea 1996; Downing 1996 
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a v předstihu obhajovat zájmy obyvatel dotčených obcí, vést další vyjednávání, 

spoluvytvářet principy adekvátního odškodnění a vynutit si na těžební společnosti 

pro občany co nejlepší podmínky. Dialog chce stát za obyvateli Horního Jiřetína  

a Černic, aby nikdo z nich neměl pocit slabšího hráče, kterému nezbývá nic jiného, 

než se bezduše poddat…“ 
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5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PŘESÍDLENÍ 

5.1 Přesídlení obcí v SRN 

Jako podklady pro porovnání nákladů přesídlení obcí byly použity veřejnoprávní 

smlouvy uzavřené v souvislosti s přesídlením v důsledku těžební činnost 

v lokalitách Středoněmeckého revíru společnosti MIBRAG - Mitteldeutsche 

Braunkohlengesellschaft mbH, se sídlem v Theissenu, která je provozovatelem 

dvou významných povrchových dolů Profen a Vereinigtes Schleenhain. 

Zaměstnává cca 2 500 zaměstnanců, její produkce slouží zejména k výrobě 

energetického hnědého uhlí, hnědouhelného prachu, uhlí pro fluidní spalování,  

k výrobě elektřiny v elektrárnách Deuben, Mumsdorf, Wählitz, Lippendorf  

a Schkopau a v závodové elektrárně Südzucker v Zeitzu a výrobě tepla pro 

dálkové vytápění.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Nájemní domy přesídlených v Rýnském revíru 

MIBRAG patří k největším zaměstnavatelům ve středoněmeckém trojúhelníku 

spolkových zemí Sasko-Anhaltsko, Sasko a Durynsko. Společnost MIBRAG  

v letech 1994–2008 úspěšně zvládla přestěhování tří obcí k uvolnění předpolí.  

Další společností je společnost LAUBAG, Lužická hnědouhelná společnost se 

sídlem v Senftenebergu v Brandenburgu. Společnosti patří pět dolů -  

Jänschwalde, Cottbus-Nord, Welzow-jih, Nochten, Reichwalde a elektrárna  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Nochten&prev=/search%3Fq%3DLAUBAG%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D3q2%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official&rurl=translate.google.cz&twu=1&usg=ALkJrhiZwS13UJWlaW5Ye5R08tsJiTx8Xw�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Reichwalde&prev=/search%3Fq%3DLAUBAG%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D3q2%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official&rurl=translate.google.cz&twu=1&usg=ALkJrhi948wsLivHYFj5vgECciN26toxxw�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Brikettfabrik_Schwarze_Pumpe&prev=/search%3Fq%3DLAUBAG%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D3q2%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official&rurl=translate.google.cz&twu=1&usg=ALkJrhjJ9LfEWZ5GD50wXWL9NIyf3Jk8zg�
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Schwarze Pumpe. Ve společnosti je zaměstnáno cca 6 000 horníků, přičemž 

v roce 1993 to bylo 11 000 horníků a původně téměř 25 000 zaměstnanců. 

5.1.1 Oceňování starých nemovitostí  
LAUBAG - ocenění budov se provádí podle věcné hodnoty, pokud není 

výhodnější jiný základ pro oceňování. Při oceňování pozemků přihlíží k hledisku 

přípustné, nejen skutečné zástavby. Nepoužívá se technické snížení hodnoty  

a snížení hodnoty kvůli zanedbané údržbě, protože v dotčených územích platilo 

ochranné pásmo těžby. 

MIBRAG - hradí náklady na ocenění. Ocenění budov se provádí na základě věcné 

hodnoty, pokud u průmyslově využívaných budov není pro majitele výhodnější 

výnosová metoda. Při oceňování pozemků se také přihlíží k hledisku přípustné, 

nejen skutečné zástavby.  

5.1.2 Vedlejší stavební náklady 

LAUBAG - hradí odpočty z důvodu zohlednění odpisů pro vedlejší stavební 

náklady (např. náklady na architekta, inženýra a statika).  

MIBRAG - hradí vedlejší stavební náklady (architekti, posudky a poradenství, 

všeobecné stavební a vedlejší náklady).  

5.1.3 Náklady na koupi pozemku 

LAUBAG - přebírá náklady dle individuální smlouvy o přesídlení (vyměření, 

notářské poplatky), daň z prodeje nemovitosti, soudní náklady. Pro účastníky 

společného přesídlení hradí plné náklady na zasíťování.  

MIBRAG - přebírá všechny náklady a poplatky spojené s koupí pozemku 

(notářské poplatky, náklady na zápis do pozemkové knihy, daň z prodeje 

nemovitosti, schvalovací poplatky, náklady připojení na inženýrské sítě 

z přípojného místa k měřícímu zařízení v novém obytném domě. 
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5.1.4 Zvláštní oceňování pozemků 

LAUBAG - poskytuje náhradní pozemek 1:1 (srovnatelná hodnota) na místě 

přesídlení dohodnuté s důlní společností. Plochy funkční pomocné, hospodářské  

a společenské prostory jsou odškodněny podle věcně hodnoty, pokud je vlastník 

za odškodnění nově vybuduje na novém stanovišti. Náklady související se 

stavebním pozemkem v rozsahu přesahujícím normální náklady, jsou-li potvrzeny 

znalcem, přebírá důlní společnost.  

MIBRAG - Má-li vlastník na starém stanovišti stavební pozemek s celkovou 

plochou pod 500 m2, je kupní cena stavebního pozemku garantována na novém 

stanovišti až do velikosti pozemku 500 m2. Pro další plochy se kupní cena řídí 

podle skutečných nákladů na zasíťovaný stavební pozemek.  U vedlejších budov 

(např. stodola) se věcná hodnota zvyšuje o 30 % (kvůli ztrátě opotřebením). 

Všechna další ustanovení jsou identická se zákony zemské vlády při stanoveném 

základu ceny za m2. 

5.1.5 Paušální platby  

LAUBAG – hradí paušál za poradenství o nemovitostech. V dalších sociálně 

odůvodněných případech přejímá náklady za poradenství, které přesahují paušál. 

Platí paušál i na přesídlení v individuálně dohodnuté výši (nepoužitelné části 

vybavení bytů, ostatní služby pro přípravu přestěhování a k zařízení bytu). Nese 

náklady za obtíže, spojené se stěhováním formou paušálu ve stanovené 

výši/obytný prostor. Na žádost pro starší a osoby odkázané na cizí pomoc,  

u prokazatelně vyšších nákladů může být tato částka zvýšena na stanovenou 

max. částku. 

MIBRAG - hradí paušál za poradenskou činnost až do stanovené hranice. Obci 

nahradí až do ukončení přesídlení doložené náklady právního poradenství až do 

stanovené výše za rok. Dále hradí do stanovené výše právní poradenství 

jednotlivých občanů na odůvodněnou žádost.  
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5.1.6 Náklady na stěhování 

LAUBAG - přebírá náklady stěhování, pokud je uskutečněno přepravcem; vlastní 

stěhování je hrazeno paušální částkou ve stanovené výši na obytný prostor, 

vyklizení nemovitosti před předáním klíčů, telefonní připojení, pokud dosud 

telefonní připojení existovalo. 

MIBRAG - přebírá spediční náklady až do vzdálenosti 100 km při předložení 

dokladu. Při stěhování je poskytován paušál ve stanovené výši na obytný prostor.  

5.1.7 Finanční pomoc provozovatele hornictví 
LAUBAG - poskytuje individuálně sjednatelné finanční příspěvky, popř. formou 

bezúročné půjčky v případě, kdy i při splněném odškodnění se ještě vyskytne  

u obytných novostaveb problém ve financování.  

MIBRAG - hradí jako kompenzace zvláštních obtíží při přesídlování původním 

majitelům dodatečné odškodnění (přesídlovací příspěvek) - osvobozené od daně  

z příjmu, ve stanovené výši.  

5.1.8 Další finanční pomoc pro zbývající financování 

Obě těžební společnosti nabízí i bezúročné půjčky pro financování další výstavby, 

různé další výhody pro majitele nemovitostí. Ve svých projektech nezapomínají ani 

na nájemníky. Nabízí zřízení náhradních nájemních bytů, náhrady staveb na 

pronajatých pozemcích, náhrady nákladů přestěhování včetně paušálních plateb. 

na domácnost. Součástí nabídky je i pevně stanovené nájemné podle zásad na 

dobu určitou. U osob starších 65 let je nájemné bez nákladů na topení a je pevně 

stanovena částka do konce jejich života.  

Existuje však i skupina nájemníků, kteří chtějí na novém místě sami stavět. Těm 

například LAUBAG dá k dispozici stavební pozemky v předem dohodnuté plošné 

výměře a půjčku na nákup pozemků a na výstavbu. Náklady místních přípojek 

hradí stavebník.  

V nabídkách obou společností figurují i příspěvky pro živnostníky či zemědělce 

k přesunutí jejich provozů včetně pozemků a výstavby nemovitostí. 
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5.1.9 Plnění zemské vlády - Braniborsko 
Pro nájemníky - Zemská vláda podporuje důlní společnost ve snaze zaručit 

sociálně únosné nájemné nájemníkům. Zemská vláda se podílí v rámci 

financování na vytvoření náhradních nájemních bytů.  

Pro nájemníky a vlastníky, kteří chtějí stavět – Vláda podporuje výstavby bytu 

do vlastního užívání, při stavbě vlastních domků na novém stanovišti. Podporu 

obdrží i majitelé bytů ve vlastním užívání, kteří si chtějí pořídit na novém stanovišti 

větší byt. Podpora zemské vlády se realizuje po vyčerpání odškodňovacích plnění 

důlní společnosti.  

Vůči zúčastněným obcím - Vláda podpoří i města, na jejichž katastru se buduje 

místo na přesídlení, při zřizování infrastruktury na stanovišti přesídlení.  

5.1.10 Plnění zemské vlády - Sasko 

Pro nájemníky - Podílí se na financování výstavby náhradních nájemních bytů 

poskytnutím financí v souladu s podpůrnými programy platnými v okamžiku podání 

žádosti (program nájemních bytů).  

Pro nájemníky chtějící stavět a vlastníky - K výstavbě vlastních bytů poskytuje 

podporu dosavadním nájemníkům, kteří chtějí stavět, nebo při pořízení bytu do 

vlastnictví. Podporu získají i obyvatelé, kteří koupí zemědělský pozemek a budovy 

pro vytvoření vlastnického bydlení k osobnímu užívání jinde nebo opětovně zřídí 

zemědělský provoz ve vesnických osadách. Podpory jsou použitelné po vyčerpání 

odškodnění poskytovaných důlní společností.  

Vůči zúčastněným obcím - Zemská vláda se dále zavazuje podpořit město, na 

katastru kterého se buduje místo na přesídlení, při poskytování podpory, pokud 

slouží zajištění normálních životních poměrů, nebo je vázat je na místo přesídlení 

k vytvoření moderní infrastruktury. 
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5.1.11 Klauzule o zaměstnanosti 

Obě porovnávané společnosti prohlašují, že nepřipustí výpovědi z provozních 

důvodů u svých zaměstnanců postižených přesídlením, případně nabídnou 

srovnatelné místo v rámci společnosti. Zavazují se také nabízet dětem 

z přesídlovaných území vzdělávací místa. 

5.2 Přesídlení obcí v ČR 
V České republice i v bývalém Československu docházelo k přesídlení obcí  

i z jiných důvodů, než je těžba uhlí. Za zmínku stojí například těžba uranu, vodní 

díla, výstavba energetických zdrojů (jaderné elektrárny), či vysídlení obyvatel po 

skončení 2. světové války.    

V případě, že dojde podle Zákona číslo 44/1988 Sb. - Horní zákon (viz 3.2) 

k dohodě o vypořádání střetů zájmů při dalším postupu lomu ČSA, nebude 

přesídlení dotčených obcí (Horního Jiřetína a Černic) nic bránit. Pokud však má 

k takové dohodě dojít, musí být dopředu známé nediskriminační podmínky, za 

jakých k přesídlení obcí dojde. Pokud by došlo k dohodě o vypořádání střetů 

zájmů, mohla by vycházet například z výše uvedených principů, použitých při 

přesunutí obcí v Sasku či Braniborsku.    

5.3 Ekonomické zhodnocení přesídlení sídelního útvaru 
Horní Jiřetín7

Pro ekonomické zhodnocení případného přesídlení sídelního útvaru Horní Jiřetín 

(tedy včetně obce Černice, která je částí tohoto sídelního útvaru) byly použity 

v převážné míře dostupné průměrné ceny vztažené ke konkrétnímu regionu. 

Ekonomické zhodnocení řeší pouze případné přesídlení obou obcí, nepočítá již 

s vlastníky a provozovateli sítí, správci komunikací, Severočeskými vodovody  

a kanalizacemi, Severočeskou plynárenskou, Telecomem a rozvodnými závody. 

Výstupem bude odhad výše průměrných nákladů na přesídlení obou obcí.  

: 

                                             
7 Použité informace vychází ze zjišťovací fáze projektu těžební společnosti v roce 2006 a z materiálu Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky „Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2004 - 2006 v závislosti na velikosti obcí“ z kapitoly 
Vybrané údaje o bydlení, který vychází z „Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2004-2006, ČSÚ 2007“. 
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V případě vypořádání střetů zájmů bude třeba vycházet z principu řešení 

podmínek přemístění převážně dohodou, tj. nabídkou nadstandardních náhrad 

obci a obyvatelům, které umožňují: 

• dohodu o lokalitě, kam bude obec přesídlena 

• vybudování nové obce ve vybrané lokalitě v souladu s územním plánem 

• respektování a umožnění individuálního výběru místa a způsobu 

náhrady  

• řešení individuálních problémů jednotlivců a skupin různých typů 

majitelů, nájemníků, podnikatelů, spolků, včetně sociálně slabších 

jedinců 

• zajištění a úhrada právního a technického poradenství 

Možné řešení náhrad a odškodnění při přemístění obcí Černice a Horní Jiřetín: 

a) Dotčené skupiny dle charakteru vlastnictví majetku 

• vlastníci bytů 

• vlastníci rodinných domů 

• vlastníci pozemků k rodinným domům a ostatních 

b) Individuální odškodnění 

• podnikatelé 

• spolky a sdružení 

• ostatní (církev, hřbitov, mimořádné sociální případy, architektonické  

a historické památky) 
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Ekonomické zhodnocení: 

Pro vlastní ekonomické zhodnocení přesídlení nebudu v této diplomové práci 

uvažovat s náklady na vybudování komunikací a inženýrských sítí na novém místě 

(komunikace, chodníky, telefon, plyn, elektřina, kanalizace, voda), a to hlavně 

z toho důvodu, že není dosud známá konečná lokalita. Není proto zřejmý rozsah 

komunikací, délka inženýrských sítí atp. Při stanovení odhadu průměrných 

nákladů jsem vycházel z předpokladu, že oproti celkové katastrální ploše tvoří 

zastavěná plocha cca 1/100, to je 39 ha.  

Na 1091 listech vlastnictví je zapsáno 1384 vlastníků, ti vlastní 4531 parcel a 1081 

budov [2]. Podle zjišťovací fáze těžební společnosti bylo ke dni 28. 7. 2006 

v Horním Jiřetíně (včetně Černic) celkem 611 rodinných domů a 40 bytových 

domů (průměrně cca 4 byty na 1 bytový dům). Pro potřeby ekonomického 

zhodnocení uvažuji se zastavěnou plochou bytového domu ve výši 200 m2. Z toho 

vyplývá, že ostatních 430 budov nepatří mezi rodinné domy (jde o hospodářské, 

podnikatelské či veřejné stavby).  

Trvale obydlených bytů je 708, z toho 540 bytů (76,4 %) je v rodinných domech, 

zbývajících 168 v bytových domech. Bytových domů je v obci celkem 40. Pro 

potřeby zhodnocení bude zvažována náhrada v pouze za následující veřejné 

budovy: radnice, základní škola, mateřská školka, kostel, kulturní zařízení [4]. 

Územně analytické podklady - Český statický úřad: 

Katastrální plocha obec Horní Jiřetín – 3 986 ha 

Zastavěná plocha – 39 ha 

Rozčlenění zastavěné plochy: 

Zastavěná plocha rodinnými a bytovými domy: cca 10 ha. 

Zastavěná plocha hospodářskými, podnikatelskými objekty a veřejnými stavbami: 

29 ha.   
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I. Vlastníci bytů: 

Průměrná plocha bytu v Ústeckém kraji, v obcích do 1999 obyvatel činí 65 m2. Při 

průměrné odhadní ceně 5919 Kč/m2 činí průměrná odhadní cena průměrného 

bytu:  384 735 Kč. 

V bytových domech v Horním Jiřetíně a Černicích se nachází 168 bytů. Při 

dodržení principu „byt za byt“ bude tedy nutné poskytnout byty v průměrné 

odhadní hodnotě             64 635 480 Kč. 

II. Vlastníci rodinných domů: 

Průměrná zastavěná plocha u rodinných domů je 140-150 m2. Pro potřeby této 

diplomové práce byla použita průměrná zastavěná plocha 145 m2. 

Průměrná cena 1 m2 obytné plochy [5] – 27 942 Kč. 

Z výše uvedeného vyplývá, že průměrný rodinný dům má cenu 4 051 590 Kč.  

Při dodržení principu „dům za dům“ je tedy nutné zajistit 611 rodinných domů 

v průměrné hodnotě     2 475 521 490 Kč. 

III. Vlastníci pozemků k rodinným domům: 

Průměrně uváděná velikost pozemku - 1131,8 m2 

Pozemky k rodinným domům: 691 529,8 m2 

Cena stavebních pozemků v katastru Horního Jiřetína podle vyhlášky číslo 

640/2004 Sb. – § 28 - Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních 

pozemků, odst. 1 písmeno h)  se vypočte podle vzorce  

Zc = Cp x 2,50  

Cp = cena pozemku = 35 + (a – 1000) x 0,007414 kde a = počet obyvatel (2100) 

Cp= 35 + 1100 x 0,007414 = 8,1554 

Zc = Cp x 2,50 = 20,38 Kč  
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Skutečná cena stavebních pozemků však bude vycházet ze skutečné velikosti  

a z lokality, na níž se dohodnou vlastníci při vypořádání střetu zájmů. Pokud půjde 

o srovnatelnou lokalitu, bude jejich cena činit minimálně  

       14 093 377,32 Kč.  

IV. Vlastníci ostatních pozemků 

Tržní ceny pozemků byly použity podle výběrového šetření VÚZE z roku 2003 [6]: 

Orná půda – 132 ha – tržní cena (při velikosti 1-2 ha): 25,12 Kč / m2. 

Orná půda celkem:        33 158 400 Kč.     

Zahrady – 76 ha – tržní cena (při velikosti do 0,1 ha): 118,83 Kč / m2. 

Zahrady celkem:        90 310 800 Kč. 

Ovocné sady – 45 ha – tržní cena (při velikosti do 1-2 ha): 51,56 Kč / m2. 

Ovocné sady celkem:       23 202 000 Kč. 

Zemědělská půda - 315 ha – tržní cena (při velikosti 1-2 ha): 19,38 Kč / m2. 

Zemědělská půda celkem:        61 047 000 Kč. 

Trvalé travní porosty – 63 ha – tržní cena (při velikosti 1-2 ha): 7,01 Kč / m2. 

Trvalé travní porosty celkem:            4 416 300 Kč. 

Lesní pozemky – 1532 ha – tržní cena včetně porostu (podle návrhu zákona  

o majetkovém vyrovnání státu s církvemi [8]) 27,80 Kč / m2. 

Lesní pozemky celkem:         425 896 000 Kč. 

Ostatní plochy – 1997 ha - tržní cena (podle návrhu zákona o majetkovém 

vyrovnání státu s církvemi): 30 Kč / m2. 

Ostatní plochy celkem:           599 100 000 Kč. 



Bc. Jiří Holý: POSOUZENÍ VLIVU PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ LIMITŮ TĚŽBY 

2010                                                                                                                                                            29 | S t r á n k a  

 

Vodní plochy: 103 ha – tržní cena činí (podle návrhu zákona o majetkovém 

vyrovnání státu s církvemi): 20 Kč / m2. 

Vodní plochy celkem:               20 600 000 Kč.  

Pozemky a vodní plochy celkem:   1 257 730 500 Kč. 

V. Veřejné budovy 

U veřejných budov byly použity ceny srovnatelných objektů (kromě kostela) včetně 

20 % DPH, uvedené v Rozpočtových ukazatelích z roku 2007 [9]. 

Kostel [7] –           20 000 000 Kč.  

Radnice –           55 350 000 Kč. 

Základní škola 16 tříd –       105 618 000 Kč.  

Mateřská školka pro 120 dětí –        27 991 200 Kč. 

Kulturní dům (víceúčelové zařízení) –       33 625 200 Kč. 

Celkem:         242 584 400 Kč.  

VI. Podnikatelé, spolky a sdružení 

Zastavěná plocha hospodářských, podnikatelských či veřejných staveb: 29 ha. 

Pro stavby nezemědělského účelu stanovila vláda České republiky (podle návrhu 

zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi) cenu 25 000 Kč / m2. 

Použijeme-li pro stanovení nákladů přesídlení tuto cenu, je třeba nahradit stavby  

v hodnotě až      7 250 000 000 Kč. 
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Objekty podnikatelské a hospodářské 7 250 000 000 Kč 

Vlastníci rodinných domů 2 475 521 490 Kč 

Pozemky a vodní plochy 1 257 730 500 Kč 

Pozemky k rodinným domům 14 093 377 Kč 

Veřejné budovy 242 584 400 Kč 

Vlastníci bytů 64 635 480 Kč 

Celkem 11 304 565 247 Kč 

Obrázek č. 3: Průměrné odhadované celkové náklady na přesídlení 

Průměrné odhadované náklady přesídlení Horního Jiřetína a Černic podle výše 

popsané metody (bez inženýrských sítí a komunikací) mohou dosáhnout více než 

11 miliard Kč. 

 

 

 

 

Průměrné odhadované náklady na přesídlení 
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5.4 Návrh těžební společnosti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Vizualizace přesídlené obce – Lokalita „Na Vyklučeninách“ - Lom 

Vlastníci rodinných domků - Skupinové řešení - náhradní výstavba: 

Návrh dodržuje zásadu odškodnění ve výši zajišťující pořízení nového rodinného 

domku, odpovídajícího původním základním parametrům (rozloha, m3, počet 

podlaží, apod.). Výpočet: Hodnota nemovitosti dle znaleckého ocenění (Vyhláška 

o oceňování 640/2004 Sb.) + 0,4 x znalecké ocenění + pevná částka 1 milion Kč + 

+ příspěvek 50 tis. Kč na osobu + příspěvek na vybavení nového RD 40 tis. Kč +  

+ odškodnění pozemku. 

Příklad – náhradní výstavba – tříčlenná rodina: 
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Vlastníci rodinných domků - Individuální řešení – finanční odškodnění: 

Na rozdíl od skupinového řešení nabízí navýšení pevné částky (1 milion Kč) o 500 

tisíc Kč (celková pevná částka: 1,5 milionu Kč). Individuální řešení odškodnění je 

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

kdy odškodňovaný se neztotožní se skupinovým řešením. 

Vlastníci bytů - Skupinové řešení – náhradní výstavba:    

Hodnota bytu dle znaleckého ocenění navýšeného koeficientem 0,4 x 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. 

Vlastníci bytů - Individuální řešení – finanční odškodnění: 

Hodnota bytu dle znaleckého ocenění navýšené o 0,4 x 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.  

Nájemníci bytů - 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. 

Nájemníci bytů - 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. 

Podnikatelé - Skupinové řešení – náhradní výstavba provozovny:    

Hodnota nemovitosti dle odhadu znalce + 0,4 x odhadu znalce + technická pomoc 

při zajištění náhradní provozovny (nájem, rekonstrukce) + náhrada průměrného 

prokazatelného zisku po dobu 3 let, možnost příspěvku na reklamu po dobu 3 let, 

možnost příspěvku na rekvalifikaci, pomoc při vyhledávání nové podnikatelské 

aktivity (možná vazba na těžební společnost) + poskytnutí bezúročné půjčky. 
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Vlastníci a provozovatelé sítí: 

Náhradní výstavba, finanční odškodnění. 

Obecná nabídka pro všechny skupiny: 

Úhrada nákladů na stěhování (v rámci regionu), právní poradenství, technické 

poradenství, služby architekta, podpora zaměstnanosti v rámci provozů těžební 

společnosti, podpora při studiu pro potřebu těžební společnosti (Vysoká škola 

báňská, speciální učební obory), pomoc při zajištění půjček. 

Nabídka se podle sdělení těžební společnosti vztahuje na stav v obci k 1. 3. 2006. 

V současné době připravuje těžební společnost ve spolupráci s částí občanů 

Horního Jiřetína aktualizaci nabídky. 

Těžební společnost odhaduje náklady na pořízeních těžební technologie a na 

vypořádání střetů zájmů na cca 22 miliard Kč. 
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6. DOPORUČENÍ A ZÁVĚR 
Další postup povrchového hnědouhelného dolu ČSA závisí zejména na 

vypořádání střetů zájmů, neboť usnesení vlády číslo 444/1991 je sekundární 

podzákonnou normou. Proto by se měl další postup těžební společnosti řídit 

zejména Horním zákonem číslo 44/1988 Sb., který požaduje vypořádání střetu 

zájmů před zahájením těžby. Po tomto vypořádání by těžbě už nemělo nic bránit, 

pouze v tom okamžiku bude nutné řešit vlastní přesídlení obcí.  

Z toho důvodu bude třeba zvolit i průkazný způsob vypořádání, který by však měl 

být dostatečně atraktivní zejména pro obyvatele dotčených obcí. V této diplomové 

práci pracuji s hypotetickou skutečností, že okamžik přesídlení již nastal. Pro 

stanovení odhadovaných nákladů přesídlení obou obcí jsem proto zvolil způsob 

odhadu průměrných nákladů, ten však není možné použít pro výpočet skutečných 

nákladů, neboť v této době obsahuje příliš mnoho neznámých.  

Ve své diplomové práci jsem k ekonomickému posouzení případného přesídlení 

sídel použil průměrné i známé prodejní ceny nemovitostí získané z veřejně 

dostupných zdrojů (například Český statistický úřad či Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky), průměrné jsou i uvažované rozlohy potřebných bytů, 

rodinných domů a pozemků. Nebral jsem v úvahu stáří stávajících nemovitostí, 

jejich skutečný stav ani vybudování potřebných inženýrských sítí a komunikací, 

neboť ještě není známa lokalita, do níž by obce případně přesídlily. V potaz nejsou 

brány ani další možné náhrady ze strany státních orgánů (vláda). Podle zvoleného 

postupu by na přesunutí sídel do nové lokality bylo třeba uvolnit tržní či průměrnou 

cenu pro danou lokalitu. V těchto úvahách jsem nepočítal ani s tím, že by 

například pozemek nové lokality byl v majetku těžební společnosti či by byl při 

skupinové výstavbě využitý množstevní a synergický efekt. I při těchto omezeních 

bylo zadání diplomové práce splněno. V případě dalšího využití výsledků této 

práce je však třeba nepominout všechny tyto omezující vlivy.   

Při takto zvoleném postupu by průměrná cena za přesídlení obou obcí přesáhla 11 

miliard Kč.  
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Průkaznější, přesnější a zřejmě i atraktivnější je způsob navrhovaný těžební 

společností, neboť při výpočtu ceny pracuje se skutečným znaleckým odhadem, 

navýšením a navíc i s přesně stanovenými přípěvky a nabídkami pro jednotlivé 

skupiny odškodňovaných a přesídlovaných. Proto bych doporučoval zvolit 

obdobný způsob i při aktualizaci stávající nabídky. Ta totiž právě probíhá, neboť 

těžební společnost začala jednat se skupinou obyvatel Horního Jiřetína, která 

chce získat přesné informace o obsahu nabídky. Podmínky, které na obsah 

nabídky mají vliv, se v průběhu času mění a budou měnit i nadále. Poslední 

známý hrubý odhad těžební společnosti na pořízení těžební techniky a vypořádání 

střetů zájmů dosáhl 22 miliard Kč.    
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Příloha č. 1 – Usnesení vlády číslo 444/1991 
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Příloha č. 2 – Usnesení vlády 35/2010 s přílohou 
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	1. ÚVOD:
	Po roce 1989 se ve společnosti objevily názory, které byly do té doby více či méně zapovězeny. Jedním z problémů, které se dostaly do centra pozornosti, byla i těžba hnědého uhlí, které se hlavně na severozápadě Čech těží povrchovým způsobem. Díky tlaku veřejnosti a vznikajících ekologických sdružení došlo ke stanovení pomyslných hranic nazývaných limity těžby, které mají chránit lidská obydlí proti postupu povrchových lomů při těžbě. 
	Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké důsledky by mělo případné zrušení tohoto usnesení vlády o stanovení limitů těžby v severních Čechách na život obyvatel v nejvíce ohrožených obcích - Horním Jiřetíně a Černicích. Dosud jsou limity těžby vnímány jako záruka vlády, že se nadále nebude zhoršovat životní prostředí v blízkých obcích a že mají dlouhodobou perspektivu své existence. Pro občany žijící v těchto obcích to má znamenat, že se v těchto lokalitách vyplatí kupovat nemovitosti, stavět a opravovat domy, rekonstruovat silnice či zakládat podniky.
	V případě zrušení usnesení vlády o limitech těžby by bylo zřejmě nutné vyřešit kompletní přestěhování obcí včetně infrastruktury do jiných lokalit.  
	2. POPIS ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ STŘETY ZÁJMŮ
	2.1 Popis území

	Linie omezení těžby a výsypek, stanovené usnesením vlády číslo 444/1991, se týkají několika těžebních lokalit v Severozápadních Čechách. Navržené linie mají respektovat potřebu zachovat stávající sídelní struktury a prvky územního systému ekologické stability krajiny. Tyto linie byly vládou stanoveny jako závazné shodně s časovým horizontem návrhu Státní energetické politiky České republiky pro období do roku 2005. Jednalo se o lokality Merkur, Březno, Libouš, Šverma, Vršany, Čs. Armády (dále i ČSA), Most, Bílina a Chabařovice. 
	2.1.1 Lomy Merkur, Březno a Libouš

	Lomy Merkur, Březno a Libouš (nyní Severočeské doly, a.s.) měly stanovenou linii územních ekologických limitů u obce Černovice ve vzdálenosti 500 metrů od tělesa bývalé železniční trati Klášterec nad Ohří-Chomutov. Neměly být zasaženy obce Droužkovice, Spořice, Březno. Podle schválené linie limitů byly odvozeny ochranné pilíře obcí Spořice, Chomutov, Černovice, Jirkov a Droužkovice.  
	2.1.2 Lomy Šverma a Vršany

	V době schválení usnesení vlády postupovaly lomy Vršany a Šverma (nyní Vršanská uhelná, a.s.) proti sobě. Těžba už neměla pokračovat západním směrem, zachovány měly zůstat obce Okořín, Strupčice, Vrskmaň, a Zaječice včetně ochranných pásem. 
	2.1.3 Lom Bílina

	Postup Lomu Bílina (Severočeské doly, a.s.) je také omezený usnesením vlády číslo 444/1991. Těžba se má zastavit před obcí Libkovice, přičemž jsou stanoveny ochranné pilíře pro Mariánské Radčice, Lom a Louku. Obec Braňany má zůstat zachována. Na základě stanovených linií těžby již byla přeložena silnice Braňany – Mariánské Radčice.   
	2.1.4 Velkolom Čs. Armády

	Velkolom ČSA (nyní Litvínovská uhelná, a.s.) měl stanovenou pevnou linii na severu a severozápadě na vrstevnici +270 metrů nad mořem tak, aby byly chráněny lesní porosty jižních svahů Krušných hor, zachován pilíř pod zámkem Jezeří a arboretem pod ním, pilíře chránící obce Černice a Horní Jiřetín. Těžba uhlí má být ukončena u bývalého dnes již zasypaného dolu Obránců míru.
	2.1.5 Lom Most a Lom Bylany

	LOM MOST: Podle usnesení vlády číslo 444/1991 měly být dotěženy uhelné zásoby Lomu Most (nyní Palivový kombinát Ústí, státní podnik) v dobývacím prostoru Kopisty směrem k průmyslovému chemickému areálu a následně měl být tento lom zasypán výsypkami z lomu Čs. Armády a Bílina. Později bylo rozhodnuto o hydrické rekultivaci, vlastní napouštění bylo zahájeno v roce 2008. 
	LOM BYLANY: Lom Bylany vůbec nebyl otevřen. Obce Havraň, Koporeč, Líšnice, Nemilkov, Polerady a Saběnice tak zůstanou zachovány.
	2.2 Plnění usnesení vlády 

	Usnesení vlády číslo 444/1991 (respektive 331/1991 a 490/1991) bylo naplněno a zásoby odepsány na lomu Libouš, lomu Chabařovice a v Sokolovském revíru, a to v celkovém objemu 578 milionů tun. Po odpisu zásob byly podle stanovených závazných linií následně zredukovány i dobývací prostory. Chráněná ložisková území zůstala nezměněna. 
	Je však nutné konstatovat, že usnesení vlády číslo 444/1991 nebylo v případě dobývacích prostorů lomu ČSA zcela naplněno, neboť zásoby kvalitního a málo sirnatého hnědého uhlí v tomto dobývacím prostoru zatím nebyly odepsány. 
	Posouzení současného stavu na lomu ČSA z hlediska horního práva (viz dále i bod 3. Charakteristika limitů těžby z hlediska legislativy) lze shrnout tak, že podmínkou povolení další hornické činnosti je vyřešení střetů zájmů s vlastníky nemovitostí, s obcemi, popřípadě i s orgány, jimž přísluší ochrana veřejných zájmů. V případě dalšího postupu lomu ČSA by se zpřístupnilo minimálně 750 milionů tun zásob nejkvalitnějšího hnědého uhlí s výhřevností nad 17,5 MJ.kg-1. 
	Disponibilní zásoby hnědého uhlí při respektování územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí a při uváděných ročních těžbách by mohly být vyčerpány do roku 2040. Následující obrázek znázorňuje zásoby uhlí za územními ekologickými limity:
	Obrázek č. 1: Mapka zásob uhlí za ekologickými limity

	Rozčlenění zásob, které byly určené k odpisu podle platných usnesení vlády číslo 331/1991, číslo 444/1991 a číslo 490/1991 o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí, je patrné z následující tabulky:
	Lokalita
	Určeno k odpisu
	Usnesení vlády číslo
	Lom ČSA - MUS, a. s., Most
	       392 mil. tun
	444/1991
	Lom Libouš, Lom Bílina - SD, a. s., Chomutov
	       301 mil. tun
	444/1991
	Lom Chabařovice - PK Ústí, s. p.
	       100 mil. tun
	331/1991,444/1991
	Sokolovský revír
	       177 mil. tun
	490/1991
	Celkem
	       970 mil. tun
	Tabulka č. 1: Rozčlenění zásob hnědého uhlí
	2.3 Předpokládané střety zájmů

	V souvislosti s povolováním hornické činnosti a také následným zahlazováním následků hornické činnosti je nezbytná znalost vlastnických práv k pozemkům. Lze konstatovat, že jak z hlediska povolování hornické činnosti, tak k zahlazování následků hornické činnosti je nezbytná analýza a soustavné sledování změn vlastnictví nemovitostí v dobývacím prostoru.
	V případě, že nemovitosti jsou na základě závěrů znaleckých posudků plánovanou hornickou činností ohroženy, musí těžební organizace doložit OBÚ vyřešení střetu zájmů mezi těžební organizací a vlastníky těchto nemovitostí (§ 33 zákona číslo 44/1988 Sb. v platném znění, Horní zákon). Střety zájmů podle tohoto zákona jsou vyřešeny uzavřením Dohody o řešení střetů zájmů. Vlastníci nemovitostí obvykle požadují uhrazení vzniklé škody, při znehodnocení pozemku nebo znemožnění jeho užívání, výkup nemovitosti a převod vlastnictví na těžební organizaci.
	Problémy v řešení majetkoprávního vypořádání mohou nastat tehdy, když:
	1. vlastníci nemovitostí nejsou známi – dle výpisu z katastru nemovitostí je jejich pobyt neznámý, nebo na adrese uvedené v katastru nemovitostí již nebydlí a nelze zjistit jejich nové trvalé bydliště,
	2. vlastníci pozemků zemřeli a dosud není ukončeno nebo zahájeno dědické řízení,
	3. vlastníci nemovitostí nesouhlasí s hornickou činností a s výkupem pozemku,
	4. vlastníci nesouhlasí s navrhovanou cenou za výkup a podmiňují tím svůj souhlas s povolením hornické činnosti.
	Situace v bodě 3. a 4. je velice těžce řešitelná. Pokud se těžební organizace s vlastníky nedohodne, hrozí nepovolení hornické činnosti. S vlastníky nemovitostí, které jsou ohroženy hornickou činností, musí být vyřešeny střety zájmů dle § 33 Horního zákona uzavřením Dohody o řešení střetů zájmů. Pokud střety zájmů nejsou v tomto případě vyřešeny, nelze hornickou činnost povolit [1]. 
	Aby se těžební organizace vyhnula již v předstihu komplikacím, kdy dochází k velice složitým jednáním s vlastníky pozemků, z nichž někteří se snaží zneužít své situace, preferuje obvykle těžební organizace výkup pozemků ležících v dobývacím prostoru ještě v době, kdy tyto nejsou ohroženy hornickou činností, a je dostatečný prostor pro dohodu.
	Z bodu 2.2 vyplývá, že nyní se možné střety zájmů týkají zejména jedné těžební lokality, a to je Lom ČSA. V jeho předpolí se totiž nacházejí dvě obydlená sídla – obec Černice a město Horní Jiřetín. V těchto dvou sídlech žije celkem 1384 vlastníků nemovitostí, kteří jsou zapsaní na 1091 listech vlastnictví. Na těchto listech vlastnictví je zapsáno celkem 4531 parcel a 1081 budov.
	Těžební společnost oslovila všechny vlastníky s bydlištěm v obou obcích. Zastihla celkem 921 vlastníků, 24 vlastníků nebylo dohledáno. 
	Výsledky průzkumu: souhlas s nabídkou vyjádřilo 429 vlastníků, podmíněný souhlas vyjádřilo 272 vlastníků, 220 vlastníků odmítlo prozatím jakoukoli komunikaci. S nabízeným řešením střetů zájmů (finanční odškodnění, vybudování náhradního bydlení) souhlasí nebo souhlasí s podmínkou 76 % vlastníků z oslovených v obcích Horní Jiřetín a Černice [2].
	3. CHARAKTERISTIKA LIMITŮ TĚŽBY Z HLEDISKA LEGISLATIVY
	Proces těžby hnědého uhlí je legislativně ošetřen zejména Horním zákonem číslo 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů [11], další postup těžařských společností však omezilo již před účinností tohoto zákona zmíněné usnesení vlády číslo 444/1991. Je třeba se zaměřit na srovnání účinnosti jednotlivých legislativních a dalších opatření, které se přímo dotýkají dané problematiky – porovnání váhy usnesení vlády České republiky a Horního zákona č. 44/1988 Sb. Vzhledem k nevyváženosti primárních - zákonných a sekundárních – podzákonných norem a k jejich rozdílné právní síle totiž dochází k zásadním střetům mezi odpůrci těžby a těžebními společnostmi. Existují i nelegislativní vlivy, které těžbu hnědého uhlí v České republice mohou zcela zásadně ovlivňovat, jako například prohlášení politiků či zprávy nezávislých komisí.  
	Do roku 1989 se neustále zvyšovala těžba hnědého uhlí. Dlouhodobě plánované hospodářství socialistického Československa s uhlím počítalo a o nějakých omezeních se vůbec neuvažovalo. Tehdy používaná nekvalitní technologie pro masové spalování hnědého uhlí vedla k prudkému nárůstu obsahu škodlivin, zejména oxidu siřičitého a prachových částic v ovzduší. Docházelo k silnému poškozování životního prostředí, k hromadnému úhynu lesů v Krušných horách i k celkovému zhoršení zdravotního stavu obyvatel. 
	Po roce 1989 však došlo ke změně nejen v plánování, ale zejména v myšlení lidí. Vzhledem k neudržitelnosti situace se tak vláda ČSFR rozhodla celou situaci řešit v první řadě odsiřováním a odprášením významných státem vlastněných elektráren. Dalším z výsledků této společenské změny bylo schválení usnesení vlády, které stanovilo územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Usnesení vlády číslo 444/1991 na návrh tehdejšího ministra životního prostředí Ivana Dejmala se však na dlouhou dobu stalo jediným dokumentem, který těžbu hnědého uhlí v regionu reguloval. V oblastech již vytěžených pak byla podpořena rekultivace zničené krajiny.
	3.1 Usnesení vlády číslo 444/1991 

	Usnesení vlády číslo 444/1991 (viz Příloha číslo 1) stanovuje dobývací prostory a oblasti, kde jsou zásoby uhlí odepsané. Limity těžby byly stanoveny celkem třemi usneseními vlády, která se postupně týkala Chabařovic, celého Podkrušnohoří a Sokolovska. Zmíněná usnesení vlády ukládají příslušným úřadům - ministerstvům, tehdejším okresním úřadům a Českému báňskému úřadu - respektovat při svém rozhodování tyto stanovené závazné linie a zároveň upravit již vyhlášené dobývací prostory hnědouhelných dolů a provést odpisy zásob uhlí. Odpisy zásob umožňují zrušit stanovené ložisko nerostných surovin vynětím zásob z evidence nebo převodem do jiné kategorie zásob nebilančních a v praxi tak znemožnit jeho těžbu. 
	Hlavním důvodem přijetí tohoto usnesení byla zejména ochrana životního prostředí a krajiny v oblasti těžce zkoušených a zdevastovaných severních Čech. Limity těžby měly sloužit jako vládní záruka obcím a městům v severních Čechách. Měly zaručit, že se už nadále nebude zhoršovat životní prostředí, zajistit obcím dlouhodobou perspektivu, umožnit nakupovat nemovitosti, stavět a rekonstruovat domy, silnice, podnikat a žít. Během 20. století se totiž v oblasti od Kadaně až po Ústí nad Labem vytěžilo ohromné množství hnědého uhlí, jež bylo většinou nekvalitně spáleno v mnohých tepelných elektrárnách a továrnách. V 70. a 80. letech vzrostla těžba do masových měřítek – kvůli rozšiřování dolů byly zbořeny celé vesnice i města (například Most či Dolní Litvínov). Jejich obyvatelé pak získali nové bydlení v tehdy plošně budovaných panelových sídlištích.
	Usnesení vlády je však sekundární - podzákonná norma, která je závazná pouze pro vládu a státní organizace, kterých se týká. 
	3.2 Zákon číslo 44/1988 Sb. (Horní zákon)

	Cílem zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech.
	Podle Horního zákona vyhrazené nerosty tvoří ložiska a nerostné bohatství je ve vlastnictví České republiky. Právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost, se považují za organizace podle tohoto zákona.
	Pokud je podle litery zákona stanoven dobývací prostor, vzniká oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska. Ta však může zahájit dobývání až po vydání povolení obvodním báňským úřadem. Po zahájení dobývání je povinna hospodárně využívat výhradní ložiska.
	Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru má organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska nebo která se na průzkumu výhradního ložiska finančně podílela. Tento přednostní nárok může uplatnit organizace nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska (§ 14 odst. 3), nejpozději však do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, a to u ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. Předloží-li organizace současně se žádostí o stanovení dobývacího prostoru plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, včetně dokladu o vypořádání střetu zájmů, a jsou-li splněny ostatní zákonem stanovené podmínky, spojí obvodní báňský úřad správní řízení o stanovení dobývacího prostoru se správním řízením o povolení hornické činnosti podle zvláštního právního předpisu. V každém případě je upřednostněn návrh, který zaručí lepší využití výhradního ložiska a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů. 
	Pokud však organizace, které oprávnění k dobývání výhradního ložiska vzniklo podle odstavce 1, nepožádá do tří let od doby vzniku tohoto oprávnění obvodní báňský úřad o povolení hornické činnosti, může obvodní báňský úřad rozhodnout, že se organizaci oprávnění odnímá.
	Organizace je však před zahájením dobývání ještě podle §10 písm. d) řešit včas střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánované otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska, především s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí. 
	V případě území, na něž se nyní vztahuje usnesení vlády o územních limitech těžby, však došlo ke všem potřebným krokům, které jsou podle zákona nutné k zahájení vlastního dobývání. Jediný ze zákonných kroků, který ještě nebyl ze strany těžebních společností dokončen, je právě vyřešení střetů zájmů. 
	Jako střet zájmů je definováno i vypořádání nároků jednotlivých vlastníků nemovitostí na dotčeném území.  
	Nelze přehlédnout také ustanovení § 31 odst. 4 Horního zákona, podle něhož je pro účely dobývání výhradního ložiska organizace oprávněna zřizovat v hranicích dobývacího prostoru, a pokud je to nutné i mimo něj, stavby a provozní zařízení, které jsou potřebné pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska a pro úpravu nebo zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a pro dopravu všech zařízení a hmot, a dále nabývat pro plnění úkolů stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem a rozhodnutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva („držitel“ dobývacího prostoru je tedy aktivně legitimován k podání případného návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení). Na případy, kdy nedojde k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí, pamatuje § 33 odst. 4 Horního zákona, podle něhož, převažuje-li veřejný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a jiných nemovitostí, postupuje se podle § 31 odst. 4 zákona číslo 44/1995 Sb.
	3.3 Další dokumenty týkající se těžby 

	Mezi další důležité dokumenty, týkající se těžby hnědého uhlí, patří i zásady územního rozvoje (ZÚR) vyššího územněsprávního celku (v našem případě Ústeckého kraje). V současné době se na základě Zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky číslo 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška číslo 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, zásady územního rozvoje v Ústeckém kraji připravují. 
	3.5 Odpisy zásob

	Horní zákon dává ještě jednu možnost, která ve svém důsledku může znamenat ukončení těžby (i když také diskutabilní). Tou možností je odpis zásob výhradních ložisek. Tuto možnost nyní prosazují odpůrci těžby, kteří si uvědomili, že kroky, které dosud byly učiněny těžebními společnostmi, jsou v souladu s Horním zákonem. Odpis zásob je jejich administrativní vynětí z evidence zásob nebo jejich převod ze zásob bilančních do zásob nebilančních. Odpisy zásob lze realizovat i tehdy, když jde o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob. V případě, že jde o odpis nebilančních zásob, lze je odepsat pouze tehdy, není-li předpoklad jejich využití ani v budoucnosti.  
	4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
	4.1 Střety mezi odpůrci těžby a těžebními společnostmi

	Do problematiky limitů těžby nezasahují jen primární a sekundární normy, velký vliv na celkový stav povědomí o limitech těžby mají i politické proklamace, různé občanské iniciativy či marketingové public relations postupy těžebních společností. 
	Mezi nejviditelnější prohlášení nahrávající příznivcům těžby patří slova bývalého premiéra Jiřího Paroubka z roku 2005, který zrušení limitů těžby podpořil. 
	Podporu částečného prolomení limitů těžby vyjádřil na konci února 2007 také ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který navrhl obnovu těžby u Mariánských Radčic a Lomu (oblast bývalých Libkovic), kde těží firma Severočeské doly. K obcím by se těžba přiblížila na 800, respektive 500 metrů. Římanův návrh však byl v rozporu s koaliční smlouvou druhé Topolánkovy vlády, v níž byl výslovný závazek zachovat limity těžby hnědého uhlí.
	Platnost limitů je dlouhodobě zpochybňována ze strany těžařských firem (Severočeské doly a Mostecká uhelná společnost – Czech Coal) a elektrárenské společnosti ČEZ. K nejvýraznějším kritikům prolomení limitů patří ohrožené obce jako například Litvínov, Horní Jiřetín, Černice, občanská sdružení jako Kořeny a ekologické nevládní organizace (např. Greenpeace, Hnutí Duha, STUŽ).
	Případné rozšíření těžby uhlí by zasáhlo i město Horní Jiřetín a obec Černice, pod kterými se nachází ještě nevytěžené uhlí. Jejich obyvatelé již dlouho bojují proti prolomení limitů, které by způsobily zánik těchto obcí; těžební společnost jim naopak nabízí náhradní bydlení na zcela jiné úrovni než v dřívějších dobách a argumentuje významností dosud nevytěženého uhlí (více viz 5.4 Návrh těžební společnosti).
	Na konci září 2008 Rada Ústeckého kraje podpořila odpis zásob hnědého uhlí pod městem Horní Jiřetín a pověřila krajského hejtmana, aby jej prosazoval při jednáních s vládou a dalšími ústředními orgány státní správy. 
	4.2 Nezávislá energetická komise (Pačesova komise)

	V současné době se o limitech těžby a relevanci usnesení vlády číslo 444/1991 opět začalo hovořit na nejvyšší úrovni. Pokusem o návrh objektivního řešení energetiky v České republice je krok vlády, kterým ustavila nezávislou komisi pod vedením akademika Pačese. Komise předložila svou zprávu vládě České republiky dne 30. září 2008. 
	Zpráva byla vypracována „Nezávislou odbornou komisí pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu - zkráceně „Nezávislá energetická komise“ (dále i NEK). NEK byla zřízena na základě usnesení vlády číslo 77 ze dne 24. ledna 2007. Komise byla vládou ČR požádána, aby přezkoumala minulé energetické koncepce ČR a realizační možnosti současného programového prohlášení vlády v oblasti energetiky a aby na základě nezávislých odborných analýz doporučila vládě další postup při zajišťování energetických potřeb ČR. Komise se soustředila především na dlouhodobé koncepce a možnosti jejich realizace, které svým významem přesahují horizont jednoho volebního období. Hlavními motivy pro práci NEK byla snaha: 
	 Snížit energetickou náročnost ČR, 
	 Uspokojit rozvoj společnosti energiemi, 
	 Motivovat k investicím do špičkových inovací a snížení emisí, 
	 Omezit rizika zásobování ČR energií. 
	Členy NEK byli (bez titulů): Josef Bubeník, Vladimír Dlouhý, František Hrdlička, Miroslav Kubín, Petr Moos, Petr Otčenášek, Edvard Sequens, Vladimír Vlk. 
	Tato komise pojmenovala téměř všechny oblasti energetiky, včetně těžby hnědého uhlí. Jejím závěrem je doporučení, že je třeba se zabývat jednáním o dalším osudu limitů těžby. 
	4.2.1 Oponentní rada 

	Ani oponentní posudek k této zprávě, který předložila oponentní rada, výstupy NEK nezpochybnil. Naopak konstatoval, že se NEK měla zabývat i posouzením těžby zásob uhlí, které se nachází za územními ekologickými limity těžby. Oponentní rada (OR) v posudku doslova píše: „Druhým (podle OR nesprávným předpokladem) je předpoklad NEK, že ČR nevytěží ani ty nejkvalitnější a nejdostupnější zásoby uhlí těžitelné za současnými územně-ekologickými limity těžby (UEL). V důsledku toho by se zvýšila dovozní energetická závislost ČR ze 42 % roku 2005 na 80 % roku 2030. Při konzervativním přístupu je zde 407 milionů tun hnědého uhlí. Tyto zásoby NEK zcela opomíjí, ačkoliv ve své zprávě potvrzuje světový a evropský trend návratu k uhlí. Za závažný nedostatek považuje OR fakt, že žádný z modelovaných scénářů nebyl vypracován pro vytěžení dostupných zásob hnědého uhlí za hranicemi současných limitů těžby, ani jejich části. Vláda tak nemá možnost porovnat tuto alternativu s ostatními. OR doporučuje, aby se alespoň část těchto zásob stala součástí SEK ČR a tvořila strategický nástroj pro omezení rizik nenaplnění podílu OZE na KSE a rizik dovozní závislosti, regulační nástroj stabilizace přenosové sítě a poskytla čas na přechod teplárenství na nízkoemisní zdroje.“ 
	4.3 Legislativní aktivita

	Po celou dobu platnosti limitů těžby se objevují pokusy zaměřené na jejich zrušení či naopak trvalé potvrzení. Odpůrci těžby v poslední době neuspěli s návrhem novely zákona, kterým chtěli měnit zákon číslo 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 44/1988 Sb., O ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 200/1990 Sb., O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
	Vláda na své schůzi dne 11. ledna 2010 projednala a posoudila tento návrh zákona a vyslovila s ním nesouhlas, neboť připravuje aktualizaci Státní energetické koncepce (usnesení vlády 211/2004). Návrh zákona může podle mínění vlády zásadním způsobem ohrozit naplňování cílů aktualizované energetické koncepce. To byl také důvod, kvůli němuž vláda stáhla svůj téměř totožný návrh zákona ke konci roku 2009 z Poslanecké sněmovny. 
	V návrhu se jednalo zejména o úpravu zákona číslo 44/1988 Sb., O ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se například problematiky odpisů zásob výhradních ložisek, zrušení možnosti přednostního odkupu pozemků v dobývacích prostorech, možnosti odnětí oprávnění k dobývání výhradního ložiska. 
	V odůvodnění nesouhlasu s návrhem novely zákona vláda České republiky konstatovala, že považuje za nezbytné vyčkat přijetí Státní surovinové politiky a aktualizované Státní energetické koncepce, ve které je pro zajištění dlouhodobé energetické bilance ČR se zásobami uhlí počítáno, a od toho teprve odvodit nezbytné úpravy příslušných zákonů.
	4.4 Aktivity těžební společnosti

	S odkazem na stále rostoucí ceny ropy a zemního plynu a politickou a sociální nestabilitu ve Střední Asii, jež patří mezi nejvýznamnější těžební lokality, se rozhodla těžební společnost, těžící v dotčené lokalitě připravit projekt „Zpřístupnění zásob hnědého uhlí dalším generacím“ [10]. Jako další argumenty uvádí například regulaci až omezení dodávek zemního plynu pro Ukrajinu, střední a západní Evropu, k níž došlo v zimě 2005/06. Dalším z argumentů k realizaci projektu je vyhlášení stavu nouze v zásobení elektrickou energií ze dne 25. července. 2006 v České republice či zahájení zásadní obnovy těžby hnědého uhlí v Rýnském hnědouhelném revíru ve Spolkové republice Německo, kde došlo k zahájení provozu lomu Garzweiler II s těžbou zhruba 35 – 45 milionů tun za rok. 
	Pro přípravu projektu zpřístupnění zásob hovoří i aktualizace Energetické politiky EU – Nová „Zelená kniha“ z 8. 3. 2006, která přinesla přehodnocení strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, výstupy z jednání zemí G8 o světovém zabezpečení energiemi, potřeba obnovy elektrárenských zdrojů v Evropě - cca 500 000 MW, včetně zajištění palivové základny. 
	Při zpracování byl projekt rozdělen na dvě části: 
	I. Projekt Obec:
	Odškodnění a náhradní výstavba pro občany, podnikatele, sdružení, majitele nemovitostí, pozemků, spolky, obec, církev, archeologický průzkum. 
	II. Projekt Organizace:
	Odškodnění a náhradní výstavba pro Povodí Ohře – vodoteče, komunikace Jezeří, ostatní v záboru II. etapy ČSA - plynaři, energetici, SčVaK / SVS, Telecom, komunikace v obci.
	V květnu 2006 bylo otevřeno informační centrum v Litvínově, které poskytuje informace pro veřejnost i pro sdělovací prostředky.
	4.5 Přesídlení a sociální aspekty [3]

	Při těžbě nerostných surovin, v našem případě hnědého uhlí, je třeba podle platné legislativy hospodárně vytěžit ložisko. Zároveň je však třeba vyřešit problémy spojené se stávajícím osídlením a doprovodnou infrastrukturou. Pokud stávající osídlení leží v hranicích ložiska, je třeba obvykle zajistit přestěhování sídel. 
	Velké zkušenosti s touto problematikou mají v sousedním Německu, kde podle dostupných informací došlo k přestěhování první lokality již ve dvacátých letech minulého století. Od druhé světové války pak ve středním Německu do roku 1989 uskutečnilo celkem 126 přesídlení podmíněných těžbou uhlí, které se dotklo více než 51 tisíc lidí. Postupem času lze sledovat, že dochází ke změně formy, ale zásadní vliv má i společenské zřízení. 
	V demokratických západních zemích byla při nutném přesídlení po roce 1945 vždy a v maximální míře využívána dohoda, samozřejmě při respektování a ochraně osobního vlastnictví. Jiná situace byla ve východoevropských zemích. Tam bylo obvykle využíváno pouhé vyvlastnění, které se používalo v tehdejší NDR a lze se s ním setkat i v Československu. Došlo například k tomu, že do jednoho panelového domu byly přestěhovány celé obce či sídelní útvary, původní obce pak připomínají pouze názvy ulic či čtvrtí (například Nové Ervěnice v Jirkově či Dřínovská či Albrechtická ulice na sídlišti Březenecká v Chomutově). K zásadním změnám pak došlo až po změně společensko-politických poměrů po roce 1989.  
	Představa přesídlení je pro obyvatele lokality ohrožené těžbou zprvu nemyslitelná a nepochopitelná. Připadají si jako oběti zájmů společnosti. Výsledkem jsou například různé občanské iniciativy zaměřené proti těžební společnosti.
	I z toho důvodu je třeba připravovat nutné přesídlení citlivě a sociálně únosně. Velký problém je v dobrovolném a nedobrovolném přesídlení. Dobrovolné přesídlení závisí na svobodné vůli, člověk si sám vybírá lokalitu podle svých představ. Nedobrovolné přesídlení závisí obvykle na vyšší autoritě, přesídlovaní lidé takové možnosti obvykle nemají. I z toho důvodu je třeba s nimi jednat a pokusit se následky nedobrovolného přesídlení zmírnit.
	Ve sledované lokalitě Horního Jiřetína a Černic je zřejmé, že se vytvořily minimálně dvě skupiny obyvatel – jedna projevuje zásadní odpor proti přesídlení, druhá, spojená do občanského sdružení Dialog, je naopak velmi pragmatická. V prvním čísle svého tištěného zpravodaje (z roku 2010) Hornojiřetínský dialog [12] v článku „Dialog – kdo jsme a proč tu jsme“ například píše: „…Souběžně chce hnutí Dialog zahájit přípravu i na eventualitu, že ohrožené obce budou muset těžbě přece jen ustoupit. Proto je Dialog ochoten s těžaři komunikovat a seznámit se s jejich představami a naopak předložit těžařům názory a požadavky obyvatel Horního Jiřetína a Černic. V případě uvolnění těžby za limity chce Dialog včas a v předstihu obhajovat zájmy obyvatel dotčených obcí, vést další vyjednávání, spoluvytvářet principy adekvátního odškodnění a vynutit si na těžební společnosti pro občany co nejlepší podmínky. Dialog chce stát za obyvateli Horního Jiřetína a Černic, aby nikdo z nich neměl pocit slabšího hráče, kterému nezbývá nic jiného, než se bezduše poddat…“
	5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PŘESÍDLENÍ
	5.1 Přesídlení obcí v SRN

	Jako podklady pro porovnání nákladů přesídlení obcí byly použity veřejnoprávní smlouvy uzavřené v souvislosti s přesídlením v důsledku těžební činnost v lokalitách Středoněmeckého revíru společnosti MIBRAG - Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, se sídlem v Theissenu, která je provozovatelem dvou významných povrchových dolů Profen a Vereinigtes Schleenhain. Zaměstnává cca 2 500 zaměstnanců, její produkce slouží zejména k výrobě energetického hnědého uhlí, hnědouhelného prachu, uhlí pro fluidní spalování, k výrobě elektřiny v elektrárnách Deuben, Mumsdorf, Wählitz, Lippendorf a Schkopau a v závodové elektrárně Südzucker v Zeitzu a výrobě tepla pro dálkové vytápění. 
	Obrázek č. 2: Nájemní domy přesídlených v Rýnském revíru

	MIBRAG patří k největším zaměstnavatelům ve středoněmeckém trojúhelníku spolkových zemí Sasko-Anhaltsko, Sasko a Durynsko. Společnost MIBRAG v letech 1994–2008 úspěšně zvládla přestěhování tří obcí k uvolnění předpolí. 
	Další společností je společnost LAUBAG, Lužická hnědouhelná společnost se sídlem v Senftenebergu v Brandenburgu. Společnosti patří pět dolů -  Jänschwalde, Cottbus-Nord, Welzow-jih, Nochten, Reichwalde a elektrárna  Schwarze Pumpe. Ve společnosti je zaměstnáno cca 6 000 horníků, přičemž v roce 1993 to bylo 11 000 horníků a původně téměř 25 000 zaměstnanců.
	5.1.1 Oceňování starých nemovitostí 

	LAUBAG - ocenění budov se provádí podle věcné hodnoty, pokud není výhodnější jiný základ pro oceňování. Při oceňování pozemků přihlíží k hledisku přípustné, nejen skutečné zástavby. Nepoužívá se technické snížení hodnoty a snížení hodnoty kvůli zanedbané údržbě, protože v dotčených územích platilo ochranné pásmo těžby.
	MIBRAG - hradí náklady na ocenění. Ocenění budov se provádí na základě věcné hodnoty, pokud u průmyslově využívaných budov není pro majitele výhodnější výnosová metoda. Při oceňování pozemků se také přihlíží k hledisku přípustné, nejen skutečné zástavby. 
	5.1.2 Vedlejší stavební náklady

	LAUBAG - hradí odpočty z důvodu zohlednění odpisů pro vedlejší stavební náklady (např. náklady na architekta, inženýra a statika). 
	MIBRAG - hradí vedlejší stavební náklady (architekti, posudky a poradenství, všeobecné stavební a vedlejší náklady). 
	5.1.3 Náklady na koupi pozemku

	LAUBAG - přebírá náklady dle individuální smlouvy o přesídlení (vyměření, notářské poplatky), daň z prodeje nemovitosti, soudní náklady. Pro účastníky společného přesídlení hradí plné náklady na zasíťování. 
	MIBRAG - přebírá všechny náklady a poplatky spojené s koupí pozemku (notářské poplatky, náklady na zápis do pozemkové knihy, daň z prodeje nemovitosti, schvalovací poplatky, náklady připojení na inženýrské sítě z přípojného místa k měřícímu zařízení v novém obytném domě.
	5.1.4 Zvláštní oceňování pozemků

	LAUBAG - poskytuje náhradní pozemek 1:1 (srovnatelná hodnota) na místě přesídlení dohodnuté s důlní společností. Plochy funkční pomocné, hospodářské a společenské prostory jsou odškodněny podle věcně hodnoty, pokud je vlastník za odškodnění nově vybuduje na novém stanovišti. Náklady související se stavebním pozemkem v rozsahu přesahujícím normální náklady, jsou-li potvrzeny znalcem, přebírá důlní společnost. 
	MIBRAG - Má-li vlastník na starém stanovišti stavební pozemek s celkovou plochou pod 500 m2, je kupní cena stavebního pozemku garantována na novém stanovišti až do velikosti pozemku 500 m2. Pro další plochy se kupní cena řídí podle skutečných nákladů na zasíťovaný stavební pozemek.  U vedlejších budov (např. stodola) se věcná hodnota zvyšuje o 30 % (kvůli ztrátě opotřebením). Všechna další ustanovení jsou identická se zákony zemské vlády při stanoveném základu ceny za m2.
	5.1.5 Paušální platby 

	LAUBAG – hradí paušál za poradenství o nemovitostech. V dalších sociálně odůvodněných případech přejímá náklady za poradenství, které přesahují paušál. Platí paušál i na přesídlení v individuálně dohodnuté výši (nepoužitelné části vybavení bytů, ostatní služby pro přípravu přestěhování a k zařízení bytu). Nese náklady za obtíže, spojené se stěhováním formou paušálu ve stanovené výši/obytný prostor. Na žádost pro starší a osoby odkázané na cizí pomoc, u prokazatelně vyšších nákladů může být tato částka zvýšena na stanovenou max. částku.
	MIBRAG - hradí paušál za poradenskou činnost až do stanovené hranice. Obci nahradí až do ukončení přesídlení doložené náklady právního poradenství až do stanovené výše za rok. Dále hradí do stanovené výše právní poradenství jednotlivých občanů na odůvodněnou žádost. 
	5.1.6 Náklady na stěhování

	LAUBAG - přebírá náklady stěhování, pokud je uskutečněno přepravcem; vlastní stěhování je hrazeno paušální částkou ve stanovené výši na obytný prostor, vyklizení nemovitosti před předáním klíčů, telefonní připojení, pokud dosud telefonní připojení existovalo.
	MIBRAG - přebírá spediční náklady až do vzdálenosti 100 km při předložení dokladu. Při stěhování je poskytován paušál ve stanovené výši na obytný prostor. 
	5.1.7 Finanční pomoc provozovatele hornictví

	LAUBAG - poskytuje individuálně sjednatelné finanční příspěvky, popř. formou bezúročné půjčky v případě, kdy i při splněném odškodnění se ještě vyskytne u obytných novostaveb problém ve financování. 
	MIBRAG - hradí jako kompenzace zvláštních obtíží při přesídlování původním majitelům dodatečné odškodnění (přesídlovací příspěvek) - osvobozené od daně z příjmu, ve stanovené výši. 
	5.1.8 Další finanční pomoc pro zbývající financování

	Obě těžební společnosti nabízí i bezúročné půjčky pro financování další výstavby, různé další výhody pro majitele nemovitostí. Ve svých projektech nezapomínají ani na nájemníky. Nabízí zřízení náhradních nájemních bytů, náhrady staveb na pronajatých pozemcích, náhrady nákladů přestěhování včetně paušálních plateb. na domácnost. Součástí nabídky je i pevně stanovené nájemné podle zásad na dobu určitou. U osob starších 65 let je nájemné bez nákladů na topení a je pevně stanovena částka do konce jejich života. 
	Existuje však i skupina nájemníků, kteří chtějí na novém místě sami stavět. Těm například LAUBAG dá k dispozici stavební pozemky v předem dohodnuté plošné výměře a půjčku na nákup pozemků a na výstavbu. Náklady místních přípojek hradí stavebník. 
	V nabídkách obou společností figurují i příspěvky pro živnostníky či zemědělce k přesunutí jejich provozů včetně pozemků a výstavby nemovitostí.
	5.1.9 Plnění zemské vlády - Braniborsko

	Pro nájemníky - Zemská vláda podporuje důlní společnost ve snaze zaručit sociálně únosné nájemné nájemníkům. Zemská vláda se podílí v rámci financování na vytvoření náhradních nájemních bytů. 
	Pro nájemníky a vlastníky, kteří chtějí stavět – Vláda podporuje výstavby bytu do vlastního užívání, při stavbě vlastních domků na novém stanovišti. Podporu obdrží i majitelé bytů ve vlastním užívání, kteří si chtějí pořídit na novém stanovišti větší byt. Podpora zemské vlády se realizuje po vyčerpání odškodňovacích plnění důlní společnosti. 
	Vůči zúčastněným obcím - Vláda podpoří i města, na jejichž katastru se buduje místo na přesídlení, při zřizování infrastruktury na stanovišti přesídlení. 
	5.1.10 Plnění zemské vlády - Sasko

	Pro nájemníky - Podílí se na financování výstavby náhradních nájemních bytů poskytnutím financí v souladu s podpůrnými programy platnými v okamžiku podání žádosti (program nájemních bytů). 
	Pro nájemníky chtějící stavět a vlastníky - K výstavbě vlastních bytů poskytuje podporu dosavadním nájemníkům, kteří chtějí stavět, nebo při pořízení bytu do vlastnictví. Podporu získají i obyvatelé, kteří koupí zemědělský pozemek a budovy pro vytvoření vlastnického bydlení k osobnímu užívání jinde nebo opětovně zřídí zemědělský provoz ve vesnických osadách. Podpory jsou použitelné po vyčerpání odškodnění poskytovaných důlní společností. 
	Vůči zúčastněným obcím - Zemská vláda se dále zavazuje podpořit město, na katastru kterého se buduje místo na přesídlení, při poskytování podpory, pokud slouží zajištění normálních životních poměrů, nebo je vázat je na místo přesídlení k vytvoření moderní infrastruktury.
	5.1.11 Klauzule o zaměstnanosti

	Obě porovnávané společnosti prohlašují, že nepřipustí výpovědi z provozních důvodů u svých zaměstnanců postižených přesídlením, případně nabídnou srovnatelné místo v rámci společnosti. Zavazují se také nabízet dětem z přesídlovaných území vzdělávací místa.
	5.2 Přesídlení obcí v ČR

	V České republice i v bývalém Československu docházelo k přesídlení obcí i z jiných důvodů, než je těžba uhlí. Za zmínku stojí například těžba uranu, vodní díla, výstavba energetických zdrojů (jaderné elektrárny), či vysídlení obyvatel po skončení 2. světové války.   
	V případě, že dojde podle Zákona číslo 44/1988 Sb. - Horní zákon (viz 3.2) k dohodě o vypořádání střetů zájmů při dalším postupu lomu ČSA, nebude přesídlení dotčených obcí (Horního Jiřetína a Černic) nic bránit. Pokud však má k takové dohodě dojít, musí být dopředu známé nediskriminační podmínky, za jakých k přesídlení obcí dojde. Pokud by došlo k dohodě o vypořádání střetů zájmů, mohla by vycházet například z výše uvedených principů, použitých při přesunutí obcí v Sasku či Braniborsku.   
	5.3 Ekonomické zhodnocení přesídlení sídelního útvaru Horní Jiřetín:

	Pro ekonomické zhodnocení případného přesídlení sídelního útvaru Horní Jiřetín (tedy včetně obce Černice, která je částí tohoto sídelního útvaru) byly použity v převážné míře dostupné průměrné ceny vztažené ke konkrétnímu regionu. Ekonomické zhodnocení řeší pouze případné přesídlení obou obcí, nepočítá již s vlastníky a provozovateli sítí, správci komunikací, Severočeskými vodovody a kanalizacemi, Severočeskou plynárenskou, Telecomem a rozvodnými závody. Výstupem bude odhad výše průměrných nákladů na přesídlení obou obcí. 
	V případě vypořádání střetů zájmů bude třeba vycházet z principu řešení podmínek přemístění převážně dohodou, tj. nabídkou nadstandardních náhrad obci a obyvatelům, které umožňují:
	 dohodu o lokalitě, kam bude obec přesídlena
	 vybudování nové obce ve vybrané lokalitě v souladu s územním plánem
	 respektování a umožnění individuálního výběru místa a způsobu náhrady 
	 řešení individuálních problémů jednotlivců a skupin různých typů majitelů, nájemníků, podnikatelů, spolků, včetně sociálně slabších jedinců
	 zajištění a úhrada právního a technického poradenství
	Možné řešení náhrad a odškodnění při přemístění obcí Černice a Horní Jiřetín:
	a) Dotčené skupiny dle charakteru vlastnictví majetku
	 vlastníci bytů
	 vlastníci rodinných domů
	 vlastníci pozemků k rodinným domům a ostatních
	b) Individuální odškodnění
	 podnikatelé
	 spolky a sdružení
	 ostatní (církev, hřbitov, mimořádné sociální případy, architektonické a historické památky)
	Ekonomické zhodnocení:
	Pro vlastní ekonomické zhodnocení přesídlení nebudu v této diplomové práci uvažovat s náklady na vybudování komunikací a inženýrských sítí na novém místě (komunikace, chodníky, telefon, plyn, elektřina, kanalizace, voda), a to hlavně z toho důvodu, že není dosud známá konečná lokalita. Není proto zřejmý rozsah komunikací, délka inženýrských sítí atp. Při stanovení odhadu průměrných nákladů jsem vycházel z předpokladu, že oproti celkové katastrální ploše tvoří zastavěná plocha cca 1/100, to je 39 ha. 
	Na 1091 listech vlastnictví je zapsáno 1384 vlastníků, ti vlastní 4531 parcel a 1081 budov [2]. Podle zjišťovací fáze těžební společnosti bylo ke dni 28. 7. 2006 v Horním Jiřetíně (včetně Černic) celkem 611 rodinných domů a 40 bytových domů (průměrně cca 4 byty na 1 bytový dům). Pro potřeby ekonomického zhodnocení uvažuji se zastavěnou plochou bytového domu ve výši 200 m2. Z toho vyplývá, že ostatních 430 budov nepatří mezi rodinné domy (jde o hospodářské, podnikatelské či veřejné stavby). 
	Trvale obydlených bytů je 708, z toho 540 bytů (76,4 %) je v rodinných domech, zbývajících 168 v bytových domech. Bytových domů je v obci celkem 40. Pro potřeby zhodnocení bude zvažována náhrada v pouze za následující veřejné budovy: radnice, základní škola, mateřská školka, kostel, kulturní zařízení [4].
	Územně analytické podklady - Český statický úřad:
	Katastrální plocha obec Horní Jiřetín – 3 986 ha
	Zastavěná plocha – 39 ha
	Rozčlenění zastavěné plochy:
	Zastavěná plocha rodinnými a bytovými domy: cca 10 ha.
	Zastavěná plocha hospodářskými, podnikatelskými objekty a veřejnými stavbami: 29 ha.  
	I. Vlastníci bytů:
	Průměrná plocha bytu v Ústeckém kraji, v obcích do 1999 obyvatel činí 65 m2. Při průměrné odhadní ceně 5919 Kč/m2 činí průměrná odhadní cena průměrného bytu:  384 735 Kč.
	V bytových domech v Horním Jiřetíně a Černicích se nachází 168 bytů. Při dodržení principu „byt za byt“ bude tedy nutné poskytnout byty v průměrné odhadní hodnotě             64 635 480 Kč.
	II. Vlastníci rodinných domů:
	Průměrná zastavěná plocha u rodinných domů je 140-150 m2. Pro potřeby této diplomové práce byla použita průměrná zastavěná plocha 145 m2.
	Průměrná cena 1 m2 obytné plochy [5] – 27 942 Kč.
	Z výše uvedeného vyplývá, že průměrný rodinný dům má cenu 4 051 590 Kč. 
	Při dodržení principu „dům za dům“ je tedy nutné zajistit 611 rodinných domů v průměrné hodnotě     2 475 521 490 Kč.
	III. Vlastníci pozemků k rodinným domům:
	Průměrně uváděná velikost pozemku - 1131,8 m2
	Pozemky k rodinným domům: 691 529,8 m2
	Cena stavebních pozemků v katastru Horního Jiřetína podle vyhlášky číslo 640/2004 Sb. – § 28 - Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků, odst. 1 písmeno h)  se vypočte podle vzorce 
	Zc = Cp x 2,50 
	Cp = cena pozemku = 35 + (a – 1000) x 0,007414 kde a = počet obyvatel (2100)
	Cp= 35 + 1100 x 0,007414 = 8,1554
	Zc = Cp x 2,50 = 20,38 Kč 
	Skutečná cena stavebních pozemků však bude vycházet ze skutečné velikosti a z lokality, na níž se dohodnou vlastníci při vypořádání střetu zájmů. Pokud půjde o srovnatelnou lokalitu, bude jejich cena činit minimálně 
	       14 093 377,32 Kč. 
	IV. Vlastníci ostatních pozemků
	Tržní ceny pozemků byly použity podle výběrového šetření VÚZE z roku 2003 [6]:
	Orná půda – 132 ha – tržní cena (při velikosti 1-2 ha): 25,12 Kč / m2.
	Orná půda celkem:        33 158 400 Kč.    
	Zahrady – 76 ha – tržní cena (při velikosti do 0,1 ha): 118,83 Kč / m2.
	Zahrady celkem:        90 310 800 Kč.
	Ovocné sady – 45 ha – tržní cena (při velikosti do 1-2 ha): 51,56 Kč / m2.
	Ovocné sady celkem:       23 202 000 Kč.
	Zemědělská půda - 315 ha – tržní cena (při velikosti 1-2 ha): 19,38 Kč / m2.
	Zemědělská půda celkem:        61 047 000 Kč.
	Trvalé travní porosty – 63 ha – tržní cena (při velikosti 1-2 ha): 7,01 Kč / m2.
	Trvalé travní porosty celkem:            4 416 300 Kč.
	Lesní pozemky – 1532 ha – tržní cena včetně porostu (podle návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi [8]) 27,80 Kč / m2.
	Lesní pozemky celkem:         425 896 000 Kč.
	Ostatní plochy – 1997 ha - tržní cena (podle návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi): 30 Kč / m2.
	Ostatní plochy celkem:           599 100 000 Kč.
	Vodní plochy: 103 ha – tržní cena činí (podle návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi): 20 Kč / m2.
	Vodní plochy celkem:               20 600 000 Kč. 
	Pozemky a vodní plochy celkem:   1 257 730 500 Kč.
	V. Veřejné budovy
	U veřejných budov byly použity ceny srovnatelných objektů (kromě kostela) včetně 20 % DPH, uvedené v Rozpočtových ukazatelích z roku 2007 [9].
	Kostel [7] –           20 000 000 Kč. 
	Radnice –           55 350 000 Kč.
	Základní škola 16 tříd –       105 618 000 Kč. 
	Mateřská školka pro 120 dětí –        27 991 200 Kč.
	Kulturní dům (víceúčelové zařízení) –       33 625 200 Kč.
	Celkem:         242 584 400 Kč. 
	VI. Podnikatelé, spolky a sdružení
	Zastavěná plocha hospodářských, podnikatelských či veřejných staveb: 29 ha.
	Pro stavby nezemědělského účelu stanovila vláda České republiky (podle návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi) cenu 25 000 Kč / m2.
	Použijeme-li pro stanovení nákladů přesídlení tuto cenu, je třeba nahradit stavby v hodnotě až      7 250 000 000 Kč.
	Objekty podnikatelské a hospodářské
	7 250 000 000 Kč
	Vlastníci rodinných domů
	2 475 521 490 Kč
	Pozemky a vodní plochy
	1 257 730 500 Kč
	Pozemky k rodinným domům
	14 093 377 Kč
	Veřejné budovy
	242 584 400 Kč
	Vlastníci bytů
	64 635 480 Kč
	Celkem
	11 304 565 247 Kč
	Obrázek č. 3: Průměrné odhadované celkové náklady na přesídlení

	Průměrné odhadované náklady přesídlení Horního Jiřetína a Černic podle výše popsané metody (bez inženýrských sítí a komunikací) mohou dosáhnout více než 11 miliard Kč.
	5.4 Návrh těžební společnosti:
	Obrázek č. 4: Vizualizace přesídlené obce – Lokalita „Na Vyklučeninách“ - Lom


	Vlastníci rodinných domků - Skupinové řešení - náhradní výstavba:
	Návrh dodržuje zásadu odškodnění ve výši zajišťující pořízení nového rodinného domku, odpovídajícího původním základním parametrům (rozloha, m3, počet podlaží, apod.). Výpočet: Hodnota nemovitosti dle znaleckého ocenění (Vyhláška o oceňování 640/2004 Sb.) + 0,4 x znalecké ocenění + pevná částka 1 milion Kč + + příspěvek 50 tis. Kč na osobu + příspěvek na vybavení nového RD 40 tis. Kč + + odškodnění pozemku.
	Příklad – náhradní výstavba – tříčlenná rodina:
	Vlastníci rodinných domků - Individuální řešení – finanční odškodnění:
	Na rozdíl od skupinového řešení nabízí navýšení pevné částky (1 milion Kč) o 500 tisíc Kč (celková pevná částka: 1,5 milionu Kč). Individuální řešení odškodnění je realizováno v případě, že nebude dosaženo dohody o skupinovém řešení, nebo kdy odškodňovaný se neztotožní se skupinovým řešením.
	Vlastníci bytů - Skupinové řešení – náhradní výstavba:   
	Hodnota bytu dle znaleckého ocenění navýšeného koeficientem 0,4 x 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.
	Vlastníci bytů - Individuální řešení – finanční odškodnění:
	Hodnota bytu dle znaleckého ocenění navýšené o 0,4 x 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. 
	Nájemníci bytů - 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.
	Nájemníci bytů - 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.
	Podnikatelé - Skupinové řešení – náhradní výstavba provozovny:   
	Hodnota nemovitosti dle odhadu znalce + 0,4 x odhadu znalce + technická pomoc při zajištění náhradní provozovny (nájem, rekonstrukce) + náhrada průměrného prokazatelného zisku po dobu 3 let, možnost příspěvku na reklamu po dobu 3 let, možnost příspěvku na rekvalifikaci, pomoc při vyhledávání nové podnikatelské aktivity (možná vazba na těžební společnost) + poskytnutí bezúročné půjčky.
	Vlastníci a provozovatelé sítí:
	Náhradní výstavba, finanční odškodnění.
	Obecná nabídka pro všechny skupiny:
	Úhrada nákladů na stěhování (v rámci regionu), právní poradenství, technické poradenství, služby architekta, podpora zaměstnanosti v rámci provozů těžební společnosti, podpora při studiu pro potřebu těžební společnosti (Vysoká škola báňská, speciální učební obory), pomoc při zajištění půjček.
	Nabídka se podle sdělení těžební společnosti vztahuje na stav v obci k 1. 3. 2006. V současné době připravuje těžební společnost ve spolupráci s částí občanů Horního Jiřetína aktualizaci nabídky.
	Těžební společnost odhaduje náklady na pořízeních těžební technologie a na vypořádání střetů zájmů na cca 22 miliard Kč.
	6. DOPORUČENÍ A ZÁVĚR
	Další postup povrchového hnědouhelného dolu ČSA závisí zejména na vypořádání střetů zájmů, neboť usnesení vlády číslo 444/1991 je sekundární podzákonnou normou. Proto by se měl další postup těžební společnosti řídit zejména Horním zákonem číslo 44/1988 Sb., který požaduje vypořádání střetu zájmů před zahájením těžby. Po tomto vypořádání by těžbě už nemělo nic bránit, pouze v tom okamžiku bude nutné řešit vlastní přesídlení obcí. 
	Z toho důvodu bude třeba zvolit i průkazný způsob vypořádání, který by však měl být dostatečně atraktivní zejména pro obyvatele dotčených obcí. V této diplomové práci pracuji s hypotetickou skutečností, že okamžik přesídlení již nastal. Pro stanovení odhadovaných nákladů přesídlení obou obcí jsem proto zvolil způsob odhadu průměrných nákladů, ten však není možné použít pro výpočet skutečných nákladů, neboť v této době obsahuje příliš mnoho neznámých. 
	Ve své diplomové práci jsem k ekonomickému posouzení případného přesídlení sídel použil průměrné i známé prodejní ceny nemovitostí získané z veřejně dostupných zdrojů (například Český statistický úřad či Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky), průměrné jsou i uvažované rozlohy potřebných bytů, rodinných domů a pozemků. Nebral jsem v úvahu stáří stávajících nemovitostí, jejich skutečný stav ani vybudování potřebných inženýrských sítí a komunikací, neboť ještě není známa lokalita, do níž by obce případně přesídlily. V potaz nejsou brány ani další možné náhrady ze strany státních orgánů (vláda). Podle zvoleného postupu by na přesunutí sídel do nové lokality bylo třeba uvolnit tržní či průměrnou cenu pro danou lokalitu. V těchto úvahách jsem nepočítal ani s tím, že by například pozemek nové lokality byl v majetku těžební společnosti či by byl při skupinové výstavbě využitý množstevní a synergický efekt. I při těchto omezeních bylo zadání diplomové práce splněno. V případě dalšího využití výsledků této práce je však třeba nepominout všechny tyto omezující vlivy.  
	Při takto zvoleném postupu by průměrná cena za přesídlení obou obcí přesáhla 11 miliard Kč. 
	Průkaznější, přesnější a zřejmě i atraktivnější je způsob navrhovaný těžební společností, neboť při výpočtu ceny pracuje se skutečným znaleckým odhadem, navýšením a navíc i s přesně stanovenými přípěvky a nabídkami pro jednotlivé skupiny odškodňovaných a přesídlovaných. Proto bych doporučoval zvolit obdobný způsob i při aktualizaci stávající nabídky. Ta totiž právě probíhá, neboť těžební společnost začala jednat se skupinou obyvatel Horního Jiřetína, která chce získat přesné informace o obsahu nabídky. Podmínky, které na obsah nabídky mají vliv, se v průběhu času mění a budou měnit i nadále. Poslední známý hrubý odhad těžební společnosti na pořízení těžební techniky a vypořádání střetů zájmů dosáhl 22 miliard Kč.   
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