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Abstrakt 
V přiložené bakalářské práci jsem se zaměřila na rezervy na sanace a rekultivace 

pozemků a důlní škody a jejich vliv na ekonomiku podniku. Nejdříve jsem se zaměřila na 

legislativní vymezení rezerv obecně. Následně jsem se blíže zaměřila na rezervy na 

sanace a rekultivace a rezervy na důlní škody dle platné legislativy a povinnost důlních 

společností tyto finanční rezervy vytvářet. Poté jsem také uvedla přesné informace, jak se 

dané rezervy používají ve vybrané firmě. V poslední kapitole je navržený možný vliv na 

ekonomiku podniku.  

 

Klíčová slova: rezervy na sanace a rekultivace, rezerva na důlní škody, finanční 
rezerva. 

 

 

Summary 
In the attached bachelor thesis I focused on the reserves for redevelopment and 

land reclamation and mining damage and their impact on a corporate economics. First I 

focused on the legal definition of reserves in general. Then I took a closer look at the 

reserves for redevelopment and land reclamation and mining damage according to valid 

laws and the obligation of mining companies to build financial reserves. I also included 

accurate information on how to use the reserves in a selected firm. The last chapter 

proposes a possible impact on economics of a business. 

 

Keywords: Reserves of redevelopment and land reclamation, mining damage, 

financial reserves. 
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OKD, a. s. – Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost 
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VOJ – vnitřní organizační jednotka 
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Úvod 
 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na rezervy na rekultivace, sanace a důlní 

škody, které podnik musí vytvářet dle platného Horního zákona, a jejich vliv na 

ekonomiku podniku. Této problematice je ve vyspělých průmyslových státech věnována 

značná pozornost a zcela jistě ještě není úplně uzavřená.  

Všechny doly OKD, a. s. působí v oblasti hlubinného dobývání. Při hlubinném 

dobývání ložisek dochází k negativním projevům zejména na povrchu. Může se jednat 

především o přímé propady nebo vznik poklesových kotlin. Na povrchu jsou vystavěny 

objekty důlních závodů, účelové komunikace, odvaly a odkaliště. Při těžební činnost 

může také docházet ke znečištění vod. Hlubinná těžba se projevuje také zvýšenou 

prašností. Negativním faktorem je zvýšená hlučnost, hořící haldy a činnost tepelných 

elektráren, které se budují v černouhelných a hnědouhelných revírech. 

V dnešní době je již sanace a rekultivace nedílnou součástí hornické činnosti a 

jejich provádění je nezbytnou podmínkou pro úspěšné pokračování dobývání černého 

uhlí. Vytváření rezerv na sanace a rekultivace a rezerv na důlní škody je zakotveno nejen 

v horním zákonu a příslušných prováděcích předpisech, ale taktéž vychází z dohod mezi 

OKD, a.s., a obcemi, na jejichž katastrálním území se dobývání provádí. Plán sanací a 

rekultivací vychází z generelu sanačně-rekultivačních prací, které jsou zpracovány na 

základě dlouhodobých výhledů těžebních záměrů OKD, a.s., a odborného posouzení 

dopadů hornické činnosti na povrch s konkrétním návrhem opatření sanačně-

rekultivačních akcí spočívajících v technickém a biologickém využití území. Pětiletý 

plán sanací a rekultivací, který se každoročně aktualizuje, vychází z územních plánů 

příslušných obcí. Plán schvaluje Obvodní báňský úřad (OBU) a jako ekologicky dozor 

hornické činnosti se k němu vyjadřuje i Ministerstvo životního prostředí ČR.  

Vytváření rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků a důlních škod je činnost velmi 

náročná, která je prováděna v době, kdy těžební činnost na konkrétní lokalitě skončila a 

skončily i příjmy plynoucí z této exploatace. Je tedy nutno řešit zajištění finančních 

prostředků na tyto činnosti, aby bylo zajištěna jejich realizace.  
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1 Charakteristika společnosti 
Společnost OKD, a. s. se zabývá těžbou, zpracováním a prodejem uhlí. OKD, a.s.  

čerpá ze zásob nacházejících se na Ostravsku a Karvinsku. Tyto zásoby se rozkládají na 

ploše přibližně o 120 km2. Majitelem OKD, a. s. je nizozemská holdingová společnost 

New World Resources N. V. OKD, a. s. je jedním z největších zaměstnavatelů na území 

České republiky a největším zaměstnavatelem v regionu. Je jediným producentem 

černého uhlí v České republice. V současné době má OKD, a. s. v činnosti 4 doly. Jsou to 

doly Karviná, ČSM, Darkov a Paskov. Důl Frenštát je nyní v konzervačním režimu. Důl 

Karviná vznikl sloučením původního dolu ČSA a dolu Lazy. Důl Karviná je největším 

hlubinným komplexem v České republice a nachází se na katastrech měst Orlová a 

Karvinná a obcí Doubrava a Dětmarovice. Důl Darkov je druhým největším hlubinným 

dolem v České republice a nachází se na katastru obcí Karviná a Stonava. Důl Paskov se 

nachází v obci Staříč a důl ČSM se nachází ve Stonavě. V obrázku  č. 1 je vidět, kde 

působí OKD, a. s. Pod jednotlivými čísly v obrázku jsou zobrazeny jednotlivé doly. 

Obrázek č. 1 Mapa působnosti OKD, a. s. [2] 

 

Zdroj: http://www.okd.cz/cz/o-nas/kde-pusobi-okd/ 
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V tabulce č. 1 jsem uvedla, jak se vyvíjela průměrná měsíční mzda, produktivita 

práce a průměrný počet zaměstnanců od roku 1995 do roku 2004, v tabulce č. 2 jsem 

uvedla, jak se vyvíjely tržby a hospodářský výsledek od roku 1997 do roku 2008 v OKD, 

a. s.  a v tabulce č. 3 jsem uvedla  revírní odbytovou těžbu od roku 1997 do roku 2008.  

Tabulka č. 1 Evidence zaměstnanců, jejich produktivita práce a průměrný měsíční výdělek v letech 1995 - 

2004 

Produktivita 
práce z 
přidané 
hodnoty 

Průměrný 
měsíční 
mzda 

Rok  

Průměrný 
evidenční 

počet 
zaměstnanců 

Kč/zam./měs. Kč/zam.  
1995 31 767 23 891 10 903 
1996 31 127 26 134 12 570 
1997 28 919 30 600 14 314 
1998 27 098 31 987 16 195 
1999 22 861 35 152 17 089 
2000 20 271 40 394 18 171 
2001 19 852 46 395 19 491 
2002 18 708 47 691 20 672 
2003 17 528 47 380 21 305 
2004 16 182 69 743 23 005  

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s.  

Tabulka č. 2 Vývoj tržeb a hospodářský výsledek v tis. Kč v letech 1997 

Tržby za 
prodej 
zboží 

Tržby za 
prodej 

vlastních 
výrobků 

Hospodářský 
výsledek před 

zdaněním 

Rok  Kč 
1997 4 283 317 19 676 525 123 678 
1998 3 892 511 19 952 739 165 702 
1999 4 700 967 18 142 777 -302 520 
2000 5 461 069 18 585 899 -87 012 
2001 7 549 781 20 701 416 280 662 
2002 5 760 208 19 790 367 102 869 
2003 6 886 061 19 324 760 218 708 
2004 10 940 152 21 421 273 6 267 684 
2005 10 089 389 27 353 856 8 687 975 
2006 6 212 815 28 592 460 4 752 272 
2007 8 626 277 30 134 803 7 305 651 
2008 10 723 621 38 802 065 12 910 028  

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 
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OKD, a. s. má tržby za prodej uhlí, tedy za prodej vlastních výrobků, ale také má 

tržby z prodeje koksu. Koks nakupuje od OKK Koksovny , a. s.  

Tabulka č. 3 Vývoj revírní odbytové těžby v letech 1997 – 2008 
 

ROTP Provozní 
metráž 

Směrné 
číslo 

příprav Rok 

t m m/tis. tun 
1997 14 820 240  102 956  6,947  
1998 14 760 050  98 373  6,665  
1999 13 437 880  74 087  5,513  
2000 13 524 606  79 854  5,904  
2001 13 915 800  84 135  6,046  
2002 13 824 000  88 082  6,372  
2003 13 952 822  83 929  6,015  
2004 12 873 500  87 131  6,768  
2005 12 753 030  88 102  6,908  
2006 13 005 000  82 451  6,340  
2007 12 455 250  80 252  6,443  
2008 12 198 000  77 353  6,341   

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 

Směrné číslo příprav je poměr mezi 1 m vyražené provozní metráže a 1000 t 

ROTP.  

Pro vytvoření grafů č. 1, 2, 3 jsem použila tabulku č. 2. Z grafů č. 1 a č. 2 je vidět, 

že vývoj tržeb má trend rostoucí. Z grafu č. 3 je vidět , že hospodářský výsledek před 

zdaněním má rostoucí trend od roku 2003. Graf  č. 4 zobrazuje ROTP, která má od roku 

1997 do roku 2008 trend klesající.  
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Graf č. 1 Tržby za prodej zboží 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 

Graf č. 2 Tržby za prodej vlastních výrobků 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 
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Graf č. 3 Hospodářský výsledek před zdaněním 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 

Graf č. 4 Vývoj ROTP od roku 1997 do 2008 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 
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2 Výčet a popis rezerv obecně  
Rezervy patří do oblasti dlouhodobých cizích zdrojů, které jsou tvořeny na vrub 

nákladů. Většinou se u nich zná pouze účel použití, zatímco období a částka použití se jen 

odhadují. Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, je tedy u nich 

znám účel a je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, 

k němuž vzniknou. V obrázku č. 2 jsem znázornila rozdělení rezerv, jednotlivé rezervy 

jsou dále blíže popsány.  

Obrázek č. 2 Rozdělení rezerv 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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2.1  Rezervy uznatelné podle zákona o daních z příjmů 

Rezerva je výdajem nebo nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů u poplatníků daní z příjmů. Rezervami se rozumí bankovní rezervy, rezervy 

v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pěstební činnost a 

ostatní rezervy v rozsahu stanoveném zákonem č. 593/1992 Sb.  

2.1.1  Bankovní rezervy 

Jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů mohou banky 

vytvářet ve zdaňovacím období opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, 

rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami.  

2.1.2  Rezervy v pojišťovnictví 

Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zvláštních předpisů se pro účely 

zjištění základu daně z příjmů v období, za které se podává daňové přiznání, uznává 

tvorba rezerv, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to 

tvorba technických rezerv na neživotní pojištění s výjimkou vyrovnávací rezervy a jiných 

technických rezerv, technických rezerv na životní pojištění s výjimkou jiných 

technických rezerv.  

2.1.3  Rezerva na opravy hmotného majetku  

Rezervu na opravy hmotného majetku, která je výdajem (nákladem) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů 

je 5 a více let, mohou vytvářet poplatníci daně z příjmu, kteří 

a)  mají k hmotnému majetku právo vlastnické nebo jsou organizační složkou státu 

příslušnou hospodařit s majetkem státu anebo jsou státní organizací příslušnou 

hospodařit s majetkem státu, pokud tuto rezervu nevytváří nájemce podle 

písmena b).  

b) jsou nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku, přičemž 

k opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni. 
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c) Procházejí reorganizací nebo oddlužení podle zvláštního právního předpisu a 

jejichž vlastnické právo ke hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, 

nebylo průběhem insolventního řízení ani pravomocným ukončením 

insolventního řízení dotčeno.  

2.1.4  Rezerva na pěstební činnost 

Pěstební činností se pro účely tohoto zákona rozumí obnova lesa a veškeré 

výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření 

k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou. Rezervu na pěstební 

činnost, která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou 

v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří 

jsou povinni podle zvláštního zákona provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních 

porostů. Rezerva na pěstební činnost se vytváří podle výše vytěženého objemu dřevní 

hmoty v m3. Výši této rezervy si poplatník stanoví sám v rozpočtu nákladů na pěstební 

činnost. Rezerva se čerpá při realizaci prací pěstební činnosti, a pokud tyto práce nejsou 

realizovány v rozpočtovaném objemu, rezerva se zruší.  

2.1.5 Rezerva na důlní škody  

K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu 

finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat 

potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě 

v předstihu před jejich vznikem. Tato rezerva je tedy nákladem na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. 

2.1.6 Rezerva na sanace a rekultivace 

V zákoně č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů ve znění 

zákona č. 2/2009 Sb. v § 9 je uvedeno, že pro účely zjištění základu daně z příjmů se dále 

uznává rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou. Peněžní 

prostředky ve výši rezerv se ukládají na samostatný účet v bance.  
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2.2 Rezerva na daň z příjmu 

Tato rezerva se tvoří v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází 

okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že OKD, a. s. sestavuje 

měsíční účetní závěrky, tvoří a rozpouští rezervu na daň z příjmu v průběhu roku a na 

konci roku vždy provede příslušný propočet, na základě kterého pak rozhodne, zda je 

potřeba rezervu na daň z příjmu buď dotvořit anebo rozpustit.  

2.3 Ostatní rezervy 

2.3.1  Rezerva na nákladové neuhrazené smluvní pokuty a úroky 

z prodlení 

Rezerva se tvoří na jednotlivé tituly neuhrazených smluvních pokut a úroků 

z prodlení, kterou jsou vedeny v podrozvahové evidenci.  

Výše a odůvodněnost této rezervy se posuzuje dle jednotlivých titulů na konci 

zdaňovacího období. Rezerva podléhá dokladové inventuře a při inventarizaci se 

posuzuje její výše a odůvodněnost.  

2.3.2 Rezerva na nevyfakturované nákladové smluvní pokuty a úroky 

z prodlení 

Rezerva se tvoří na nevyfakturované sankce vyplývající z příslušných smluv. Výše 

a odůvodněnost této rezervy se posuzuje dle jednotlivých titulů na konci zdaňovacího 

období. Rezerva podléhá dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její výše a 

odůvodněnost.  

2.3.3  Rezerva na ručitelské závazky 

Rezerva se tvoří na ztrátu z poskytnutého ručení. Výše a odůvodněnost této rezervy 

se posuzuje dle jednotlivých titulů na konci zdaňovacího období. Rezerva podléhá 

dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její výše a odůvodněnost.  
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2.3.4  Rezerva na podnikatelská rizika 

Rezerva se tvoří na podnikatelská rizika v průběhu účetního období v souladu 

s rozpočtem zpracovaným pracovníky úseku finanční a personální ředitelky OKD, a. s. 

Tvorbu a výši této rezervy schvaluje finanční a personální ředitelka. Rozhodnutí o 

čerpání, resp. o zrušení této rezervy v průběhu roku schvaluje finanční a personální 

ředitelka. Tato rezerva může být vytvořena i na výdaje spojené s úhradou důlních škod, 

které je možno předvídat k datu sestavení účetní závěry v případech, kdy odpovídající 

finanční prostředky nebudou převedeny na zvláštní vázaný účet v bance. Rezerva 

podléhá dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její výše a odůvodněnost. [5] 
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3 Legislativní, daňové a účetní aspekty rezervy na sanace a 
rekultivace a rezervy na důlní škody  

Každá těžební činnost je spojená s devastací krajiny. Hornická činnost může mít 

řadu dopadů na životní prostředí, např. poklesy terénu, znečištění vod, výrony plynů atd.  

Musíme však brát v potaz, že nejenom těžba, ale většina aktivit člověka je doprovázena 

devastací krajiny. Bez nerostných surovin bychom však neměli základní lidské potřeby 

jako světlo, teplo a všechny další materiální statky, které vzniknou z nerostných surovin. 

Objev uhlí a jeho využívání přispělo k technickému a kulturnímu rozvoji člověka za 

posledních 200 let. Každá těžební organizace má povinnost poškozené území 

rekultivovat, revitalizovat kontaminované plochy a odstranit ekologické zátěže. 

Rekultivací je myšleno navrácení krajinného systému do nejlépe původního stavu a to 

tvorbou zemědělských pozemků a lesů, vodních ploch a toků, ale i nově vybudovanou 

rekreační oblastí. Jde o dlouhodobě působící dotváření horninotvorného masivu.  

Hlubinnou těžbou dochází k poklesům, případně propadnutí stávajícího terénu, tj. 

částečné deformaci reliéfu krajiny. Část území se dostává svým povrchem pod hladinu 

podzemní vody a mění se výškové poměry dotčené lokality. Rekultivace poklesových 

kotlin či propadlin tohoto báňsky zasaženého prostoru je koncipována k obnovení 

funkční způsobilosti zasaženého ekosystému dle přírodních principů a požadavků veřejné 

správy.  

Povinost rekultivovat zasažené území ukládá zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně 

a využití nerostného bohatství, v platném znění. Aby důlní společnost mohla devastované 

území rekultivovat, musí vytvářet značné finanční rezervy.  

3.1 Rezerva na sanace a rekultivace  

3.1.1 Legislativní vymezení rezervy na sanace a rekultivace  

V zákoně č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů ve znění 

zákona č. 2/2009 Sb. v § 9 se uvádí, že mimo jiné se pro účely zjištění základu daně 

z příjmů se uznává rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou, 

rezerva na vypořádání důlních škod a rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o 
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výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Peněžní prostředky ve výši rezerv 

se ukládají na samostatný účet v bance.  

V § 10 v odstavci 2 se uvádí, že ve zdaňovacím období nebo v období, za které se 

podává daňové přiznání, je zaúčtovaná tvorba rezerv výdajem (nákladem) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, pokud 

a) budou peněžní prostředky ve výši zaúčtované tvorby rezerv převedeny na 

zvláštní vázaný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání; nebudou-li 

převedeny v plné výši, výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů se 

stává pouze ta část zaúčtované tvorby rezerv, která byla na zvláštní vázaný účet 

převedena nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, a 

b) peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu se nepoužijí na úhradu 

výdajů souvisejících s účely, na něž byly vytvořeny rezervy podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo 

rezervy vymezené v § 10 odst. 2, a to do výše rezerv vytvořených do 31. prosince 2003 

nebo do konce období, za které se podává daňové přiznání a které započalo v roce 2003, 

pokud nebyly uvedené rezervy následně zcela zrušeny nebo vyčerpány; pokud byly 

uvedené rezervy následně zrušeny nebo čerpány pouze zčásti, platí uvedená podmínka 

pouze pro nezrušenou část uvedené výše rezerv. Tato podmínka se neuplatní v případě, 

kdy zvláštní právní předpis stanoví výslovně povinnost převést na zvláštní vázaný účet 

peněžní prostředky ve výši dříve vytvořených rezerv nebo jejich zvláštním právním 

předpisem vymezené části, které byly uplatněny jako výdaj (náklad) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů do 31. prosince 2003. 

 Peněžní prostředky rezerv, které jsou uloženy na zvláštním vázaném účtu, mohou 

být použity i na pořízení státních dluhopisů denominovaných výhradně v české koruně, a 

to u 

a) rezerv na sanaci pozemků dotčených těžbou a rezerv na vypořádání důlních škod 

pouze na základě souhlasu příslušného obvodního báňského úřadu, 

b) rezerv pro rekultivace a sanace skládek pouze na základě souhlasu příslušného 

krajského úřadu, 

c) rezerv na zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 

kategorie z provozu  pouze na základě souhlasu Správy úložišť radioaktivních 

odpadů.  
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3.1.2  Obecné rozdělení rekultivací 

Rekultivace můžeme nejdříve roztřídit na technickou fázi, kdy převažují práce 

technické povahy, a biologickou fázi, kdy převažují práce biologického 

charakteru.Technická fáze má připravující charakter pro biologické oživení 

rekultivovaného stanovišť. Zahrnuje tedy vlastní terénní úpravy stanovišť, navážky 

vhodných zemin, základní půdní meliorace a technické zabezpečení.  Po skončení 

technické rekultivace následuje rekultivace biologická, tedy samotný zúrodňovací proces, 

který můžeme rozdělit na:  

• zemědělské rekultivace, 

• lesnické rekultivace, 

• vodohospodářské rekultivace, 

• ostatní rekultivace. 

Zemědělské způsoby rekultivace 

Tento způsob rekultivace je značně náročný, jak po technické stránce, tak po 

stránce finanční. Vychází ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a z 

povinnosti skrývky kulturních vrstev půdy. Při zemědělské rekultivaci se zaměřujeme 

především na výběru vhodné plochy. Výběr zemědělské rekultivace také závisí na 

vhodných půdotvorných substrátech. Plochy by měly mít minimální výměru 5 ha a sklon 

v rozmezí od 3 – 8 %. Vhodné jsou například vnitřní úrovňové výsypky nebo náhorní 

roviny převýšených výsypek a odvalů. V obrázku č. 3 jsou uvedeny všechny způsoby 

zemědělských rekultivací.  
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Obrázek č. 3 Rozdělení zemědělské rekultivace  

 

Zdroj: bakalářská práce [11] 

Lesnické způsoby rekultivace 

Tento způsob je v dnešní době nejběžnější. Je to i z toho důvodu, protože 

podmínky pro zakládání hospodářského lesa jsou většinou vytvořeny již v první etapě 

rekultivace. Zakládání lesnických porostů je složitý proces s počátečními extrémními 

půdními a mikroklimatickými podmínkami pro vývoj dřevin. Lesní porosty tak plní 

několik funkcí. Kromě rozšiřování produkčních základen lesa plní také funkci úpravy 

klimatických a vodohospodářských poměrů krajiny, dále upravují a omezuji účinky vody 

a zamezují tak vodním erozím. Lesy také poskytují lidem možnost oddechu a relaxace. 

Při zakládání nových lesů závisí především na pedologických vlastnostech, na výběru 

sazenic, na technice způsobu zalesňování, na plošném uspořádání porostů a sponu 

sadebního materiálu a také na ošetřování, probírkách a ochraně lesních kultur proti 

biotickým činitelů. Z listnatých stromů se používají zejména jasan, javor, klen a mléč, 

jilmy, duby, habry a lípy. Z pomocných dřevin se pak používá olše černá i šedá, javor 

jasanolistý, jeřáb, topoly, bříza a jíva. V následujícím obrázku jsou uvedeny všechny 

typy a funkce lesnických způsobů rekultivací. 
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Obrázek č. 4 Rozdělení lesnických rekultivací  

 

Zdroj: bakalářská práce [11] 

 

Vodohospodářské způsoby rekultivace 

Vodohospodářské způsoby rekultivace se dělí na zřizování vodních toků a 

zřizování vodních ploch. Tímto způsobem se zahlazují zbytkové jámy bývalých lomů.  

Na těchto místech pak vznikají vodní plochy podobné jezerům. Při zakládání jezer je 

však těžké udržet kvalitu vody. V případě, že jezero je příliš vysoké, tak se v těchto 

jezerech jen velmi pomalu obnovuje vodní život a chování ryb. Opačně se zase může 

stát, že se v jezeře objeví látky, které obsahují vysoké množství živin, které ovlivní vznik 

řas a sinic ve vodě, které vytěsní vzduch ve vodě a poté vyšší organismy zahynou.  
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Obrázek č. 5 Darkovské moře  

 

Zdroj: internetový zdroj [13] 

Ostatní způsoby rekultivace 

Mezi ostatní způsoby rekultivace můžeme zařadit plochy, které neslouží 

k hospodářskému účelu, ale slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny. Při navrhování 

krajinotvorného řešení touto formou není volen klasický způsob rekultivace lesní nebo 

zemědělské, ale forma rozptýlené zeleně (roztroušená zeleň). Patří k významným 

krajinotvorným prvkům. Jejich cílem je vytvoření např. parků, sadovnických úprav, 

příměstské zeleně, začlenění rekreačních a sportovních ploch do krajiny, úprava okolí 

průmyslových objektů a skládek atd.  
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3.2 Rezerva na důlní škody 
Při hlubinném dobývání ložisek užitkových nerostů dochází k vytváření volných 

prostorů. Když dosáhnou tyto volné prostory určité velikosti dochází k postupnému 

zavalování nadložních vrstev až povrchu dobývaného prostru. Následkem tohoto 

zavalování dochází na povrchu nad dobývaným prostorem k vytváření poklesové kotliny. 

Poklesy nad vyrubaným prostorem nejsou pravidelné a proto zapříčiňují nad vyrubaným 

prostorem napětí, které se přenáší rovněž na povrchové objekty, takže může docházet k 

jejich poškození případně k úplné devastaci. Poškození anebo úplné zničení povrchových 

objektů musí báňská organizace podle zákona hradit poškozenému majiteli objektu nebo 

pozemku. Tyto odškodňovací náklady se tak nepřímo promítají do ekonomické bilance 

báňského podniku.Na základě poznatků získaných dlouhodobým výzkumem lze tyto 

vlivy poddolování předvídat. Správným vedením důlních prací a vhodnou volbou 

preventivních opatření na povrchu můžeme předcházet zbytečným škodám.  

3.2.1  Legislativní vymezení rezervy na důlní škody  

Podle §36 Zákona č. 44/1988 Sb. se za důlní škody se považují škody způsobené 

na hmotném majetku vyhledáváním a průzkumem ložisek, pokud se provádí důlními 

díly, dobýváním výhradních ložisek, zřizováním, zajišťováním a likvidací důlních děl a 

lomů, včetně jejich zařízení, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodářstvím 

organizací, úpravou a zušlechťováním nerostů, prováděnými v souvislosti s jejich 

dobýváním, jakož i škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry.  

Za důlní škody se považuje i ztráta povrchové podzemní vody, podstatné snížení 

vydatnosti a jejich zdrojů a zhoršení její jakosti, k němuž došlo v důsledku činnosti 

uvedených výše.  

Za důlní škodu odpovídá organizace, jejíž činnost byla škoda způsobena 

s výjimkou případů uvedených v §37 odst. 7. Odpovědnosti za důlní škodu se organizace 

zprostí jen prokáže-li , že škoda byla způsobena okolností, jež nemá původ činnosti 

uvedených výše.  
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3.2.2  Náhrada důlních škod  

Na vypořádání důlní škody se vztahují obecné předpisy o náhradě škody, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení 

vydatnosti jejího zdroje nebo zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému 

náhradní zdroj nebo dodávku vody, popřípadě nahradit škodu úhradou nákladů spojených 

s jejím obstaráním, jestliže je poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o 

náhradě ztráty podzemní vody platí zvláštní předpisy.  

Nahrazují se též prokázané náklady účelně vynaložené na preventivě zajišťovací 

opatření, které směřuji k odvrácení nebo zmírnění následků hrozících vlivem činnosti 

uvedených v §36. Za preventivní zajišťovací opatření se nepovažují opatření prováděná 

na stavbách a zařízeních podle podmínek stanovených stavebním povolením nebo 

zvláštními předpisy pro nově zřizovanou stavbu nebo zařízení z hlediska možných vlivů 

činností uvedených v §36. 

V odůvodněných případech, zejména pokud je třeba v předstihu řešit bezpečnost a 

plynulost dopravy, přeložku veřejných dopravních cest, inženýrských sítí, 

telekomunikačních vedení a zařízení spojů, náhradní bytovou nebo účelovou výstavbu, je 

možno předem poskytnout plnění až do výše předpokládané škody s tím, že toto plnění 

se započítává na náhradu škody. Pokud by skutečná výše škody nedosáhla částky 

poskytnutého plnění, vzniklý přeplatek se vrací.  

Nelze-li stavbu nebo zařízení uvést do předešlého stavu proto, že leží v území 

stavební uzávěry, popřípadě na území, kde se budou i nadále dlouhodobě projevovat 

vlivy činností uvedených v §36, je organizace povinna provést prozatímní zajištění 

objektu. Současně se dohodne s vlastníkem objektu, zda se odškodnění provede 

v penězích nebo poskytnutím náhradního objektu a o výši odškodnění. Do náhrady škody 

se zahrne i movitý majetek, který se stává v důsledku poskytnutím náhradního objektu 

nepoužitelný. Účastníci se mohou dohodnout i na jiném způsobu náhrady důlních škod, 

pokud takováto dohoda nebude odporovat ustanovením tohoto zákona nebo obecnými 

předpisům o náhradě škody.  
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3.2.3  Vytváření finanční rezervy na důlní škody  

K zajištění vypořádání důlních škody je společnost povinna vytvářet rezervu 

finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat 

potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě 

v předstihu před jejich vznikem. Tato rezerva je tedy nákladem na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. Vytvoření rezervy podléhá schválení příslušným báňským úřadem, který 

schvaluje též čerpání z těchto rezerv po dohodě s ministerstvem životního prostředí 

České republiky. Obvodní báňský úřad si před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto 

rezerv vyžádá vyjádření dotčené obce. V případě organizací s majetkovou účastí státu 

rozhoduje obvodní báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky. Žádost organizace o čerpání z rezervy musí být doložena výčtem důlních 

škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem vynakládání 

prostředků důlních škod. Náklady na nezbytné znalecké posudky nese organizace.  
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4 Rezerva na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a 
rezerva na důlní škody v OKD, a. s.  

4.1 Tvorba a použití rezervy na sanace a rekultivace   

Postup pro stanovení výše tvorby rezervy v jednotlivých účetních obdobích 

upravují příslušná ustanovení horního zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tuto rezervu vytvářejí důlní VOJ OKD, a. s. v objemu stanoveném pro příslušný 

rok, měsíčně 1/12 z ročních plánovaných hodnot. Tento objem stanoví finanční a 

personální ředitelka ve spolupráci s ředitelem pro rekultivace a IT.  

Podklady a návrh tvorby i čerpání výše této rezervy zpracovává útvar ředitele pro 

rekultivace a IT ve spolupráci s odbornými útvary důlních VOJ, s výjimkou VOJ Důl 

ČSM, pro který podklady a návrh tvorby i čerpání výše této rezervy zpracovává Důlní 

škody Stonava, s. r. o.  V návaznosti na výši a účel tvorby rezervy převede účetní okruh 

77 částku ve výši tvorby rezervy proúčtovanou v účetnictví daného roku na zvláštní 

vázaný účet v bance nejpozději do dne podání daňového přiznání k dani z příjmu 

právnických osob za daný rok. U OKD, a. s. je to pak zpravidla do 30.6. následujícího 

roku. Takto se postupuje při tvorbě rezervy poprvé za rok 2004. Prostředky ze zvláštního 

účtu rezervy lze čerpat jen na účely na něž byla vytvořena.  

Rezerva se čerpá v souladu se zněním zákona č. 44/1988 Sb. Horní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě účetních dokladů, ověřujících provedení příslušné sanace 

či rekultivace. Rezerva podlého dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její 

výše a odůvodněnost. [5] 

Rezerva se tvoří v souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 36 Snížení 

hodnoty aktiv a IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky. Výše rezervy 

je stanovena dle odhadu budoucích výdajů na sanace a rekultivace po skončení těžby 

jednotlivých porubních bloků a ukončení těžby a těžební lokalitě. Rezerva se vykáže 

jednorázově při prvním použití Mezinárodních účetních standartů následujícím 

způsobem:  
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 - o hodnotu rezervy na sanace a rekultivace tvořené dle Mezinárodních účetních 

standardů se zvýší hodnota dlouhodobého majetku těžební společnosti. Takto vzniklá 

složka dlouhodobého majetku se odpisuje do nákladů po dobu předpokládané těžby. 

K datu předpokládaného ukončení těžby musí být tato složka dlouhodobého majetku 

odepsána. Současně s odpisy se účtují i úroky, které upravují současnou hodnotu této 

rezervy o vliv faktoru času (úročení rezervy). Současně s vykázáním zvláštní 

dlouhodobého majetku je vykázána rezerva jako součást pasiv těžební společnosti. Tato 

složka je čerpána na pokrytí nákladů na sanace a rekultivace po skončení těžby. Rezerva i 

zvláštní složka dlouhodobého majetku podléhají inventarizaci a jejich případné upřesnění 

se provede v souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 

a IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky. [5]  

V tabulce č. 4 a v grafu č. 5 jsou výsledky jednotlivých let rezervy na sanaci a 

rekultivaci, její tvorba, zúčtování a zůstatek ke konci roku.  

Tabulka č. 4 Tvorba, zúčtování a zůstatek rezervy na sanace a rekultivaci 
	  

Rezerva na sanaci a rekultivaci (v tis. Kč) 
Rok  Tvorba rezervy  Zúčtování rezervy Zůstatek k 31.12. 
1997 - 33 572 249 319 
1998 44 376 43 287 250 408 
1999 121 373 116 445 255 336 
2000 31 615 49 688 237 263 
2001 863 724 59 796 1 041 191 
2002 874 936 111 681 1 804 446 
2003 52 550 73 079 1 783 917 
2004 45 900 42 214 1 787 603 
2005 42 880 43 724 1 872 553 
2006 36 620 59 038 1 850 134 
2007 10 600 87 197 1 773 537 
2008 12 360 25 261 1 719 722  

 
Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s.	  
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Graf č. 5 Tvorba, zúčtování, zůstatek rezervy na sanace a rekultivace k 31.12. 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 

4.2 Věcné vymezení položek hrazených jako náklady na rekultivaci 

pozemků dotčených hornickou činností  

Za sanace a rekultivace dotčených hornickou činností se ve smyslu horního zákona 

a zákona č. 334/1992 Sb. , v platném znění, o ochraně zemědělského půdního fondu a 

zákona č. 289/1995 Sb. – lesní zákon, v platném znění považují úpravy pozemků, jejichž 

cílem je odstranění škod na krajině a zabezpečení  způsobilosti pozemků k plnění dalších 

funkcí v krajině v souladu s územním plány.  

Za náklady na sanace a rekultivace se v tomto smyslu považují:  

- Náklady na odstranění škod vzniklých na pozemcích v souvislosti se zajišťováním 

a likvidací důlních děl,  

- Náklady na oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji 

uložených zúrodnění schopných zemin, 
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- Náklady na hospodárné využití skrytých zemin (odvoz, uskladnění, uložení a 

rozpouštění, údržba meziskládek),  

- Náklady na těžbu, dovoz a rozprostření výplňových materiálů pro terénní úpravy 

(např. důlní hlušina),  

- Náklady na přeložky inženýrských sítí stejných technických parametrů,  

- Náklady na proveden vhodných povrchových úprav dotčených ploch, aby tvarem, 

uložením zeminy a vodními poměry  vyhovovaly budoucímu užívání,  

- Náklady na vybudování přístupových komunikací v nezbytném technickém a 

ekonomicky zdůvodněném rozsahu,  

- Náklady na opravu komunikací, poškozených nadměrnou dopravou při realizaci 

sanačních a rekultivačních prací,  

- Náklady na zakládání a údržbu zemědělských, lesních či ochranných kultur, 

případně vodohospodářských, rybníkářských nebo rekreačních vodních ploch. 

[5]  

4.3  Rezerva na důlní škody v OKD, a. s.  
Postup pro stanovení výše tvorby rezervy v jednotlivých účetních obdobích 

upravují příslušná ustanovení horního zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tuto rezervu vytvářejí důlní VOJ OKD, a. s. v objemu stanoveném pro příslušný 

rok, měsíčně 1/12 z ročních plánovaných hodnot. Tento objem stanoví finanční a 

personální ředitelka ve spolupráci s ředitelem pro rekultivace a IT.  

Podklady a návrh tvorby i čerpání výše této rezervy zpracovává útvar ředitele pro 

rekultivace a IT ve spolupráci s odbornými útvary důlních VOJ, s výjimkou VOJ Důl 

ČSM, pro který podklady a návrh tvorby i čerpání výše této rezervy zpracovává Důlní 

škody Stonava, s. r. o.  V návaznosti na výši a účel tvorby rezervy převede účetní okruh 

77 částku ve výši tvorby rezervy proúčtovanou v účetnictví daného roku na zvláštní 

vázaný účet v bance nejpozději do dne podání daňového přiznání k dani z příjmu 

právnických osob za daný rok. U OKD, a. s. je to pak zpravidla do 30.6. následujícího 
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roku. Takto se postupuje při tvorbě rezervy poprvé za rok 2004. Prostředky ze zvláštního 

účtu rezervy lze čerpat jen na účely na něž byla vytvořena.  

Rezerva se čerpá v souladu se zněním zákona č. 44/1988 Sb. Horním zákonem, ve 

znění pozdějších předpisů na základě účetních dokladů ověřujících vypořádání 

příslušných důlních škod.  

Zůstatek rezervy (nesmí být aktivní) se převádí do následujícího účetního období 

(roku). Rezerva podléhá dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její výše a 

odůvodněnost.  [5] 

4.4 Věcné vymezení položek hrazených jako náklady na vypořádání 

důlních škod způsobených na pozemcích dotčených hornickou 

činností  

Za důlní škody se považují škody způsobené na hmotném majetku jiné právnické 

nebo fyzické osoby v přímé souvislosti s hornickou činností těžební organizace ve 

smyslu § 2 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, pokud tato neprokáže, že škodu 

způsobila. Za náhradu takto definovaných důlních škod ve smyslu horního zákona a 

občanského zákoníku se považuje:  

- dle odst. 1 § 36 horního zákona mimo jiné rovněž krytí nákladů vzniklých škod 

spojených se zajišťováním a likvidací důlních děl,  

- dle odst. 2 § 37 horního zákona na zajištění náhradního zdroje vody nebo nákladů 

na dodávku vody v případě ztráty vody, podstatného snížení vydatnosti jejího 

zdroje nebo zhoršení její jakosti způsobené hornickou činností,  

- dle odst. 3 § 37 horního zákona náhrada prokázaných nákladů účelně 

vynaložených na preventivně zajišťovací opatření, která směřují k odvrácení 

nebo zmírnění následků hrozících vlivů hornické činnosti, včetně zajištění 

kulturních a archeologických památek, pokud toto nebylo stanoveno 

v podmínkách stavebního povolení,  

- dle odst. 4 § 37 horního zákona poskytnutí plnění, pokud je třeba v předstihu řešit 

bezpečnost a plynulost dopravy, přeložky veřejných dopravních cest, 

inženýrských sítí, telekomunikačních vedení a zařízení spojů, náhradní bytovou 
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nebo účelovou výstavbu. Toto plnění je možno poskytnout předem až do výše 

předpokládané škody, započítá se do náhrady škody, a pokud skutečná výše 

škody nedosáhne částky poskytovaného plnění, vzniklý přeplatek se vrací. [5] 

- Dle odst. 5 § 37 horního zákona odškodnění v penězích, např. formou výkupu 

staveb s příslušenstvím včetně pozemků, které se stavbou netvoří funkční celek, 

ale stanou se pro odškodňovaného nepoužitelnými a úhrady za movité věci, 

které se v důsledku výkupu nemovitosti stávají pro poškozeného 

nepoužitelnými nebo odškodnění poskytnutím náhradního objektu stejných 

užitných vlastností nebo technických parametrů včetně náhrady nemovitého i 

movitého majetku, který se v důsledku poskytnutí náhradního objektu stává 

nepoužitelnými. [5] 

- Tyto způsoby odškodnění se uplatní v případě, kdy stavbu nebo zařízení by bylo 

neekonomické uvést do srovnatelného stavu pro pokračující dlouhodobé vlivy 

hornické činnosti, které by stejně zapříčinily odstranění stavby, nebo 

v případech, kdy odstranění stavby je již nařízeno. [5]  

4.5 Zásady pro uzavírání dohod o střetu zájmů a pro vypořádání důlních 

škod  

Dohoda o řešení střetu zájmů je výchozím dokumentem pro kategorii objektů 

ohrožených a to mezi těžební organizací a dotčeným vlastníkem nemovitosti a 

specifikuje způsob náhrady vzniklé nebo očekávané škody. Dohoda o řešení důlních škod 

řeší náhradu u všech objektů poškozených hornickou činností.  

Každá dohoda, resp. Smlouva o řešení střetu zájmů nebo vypořádání důlních škod 

bude zpracována na základě následujících informací a podmínek:  

- Vyhodnocení specifikace pasportů odškodňovaných nemovitostí od stavebního 

povolení po stav ke dni uzavírání dohody či smlouvy.  

- Dodržení podmínky řešení odškodnění poškozených nemovitostí v celku, tj. 

stavby včetně pozemků tvořící jednotný funkční celek s poškozenou stavbou a 

pozemků, které netvoří funkční celek s nahrazovaným objektem, ale stanou se 

pro odškodňovaného nepoužitelnými, vyjma případů, kdy se majetek 

poškozeného nachází v části dobývacího prostoru činné důlní VOJ, kde již byla 



Veronika Illeková: Vliv tvorby a čerpání rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených těžbou a rezervy na důlní škody na ekonomiku podniku 

2010  27 

 

ukončena hornická činnost. V těchto případech těžební organizace pozemky 

nevykupuje, ale nabídne možnost jejich nabytí skupině RPG RE.  

- Jasně definovat důsledky důlní činnosti na odškodňovanou nemovitost.  

- Stanovení jednoznačného způsobu a výše odškodnění .  

Koncepce vypořádání náhrad důlních škod musí vycházet z komplexního řešení 

území s přímou vazbou na záměry těžební činnosti příslušného důlní VOJ.  

Při uzavírání konkrétních dohod o náhradě škody je nutno dodržovat následující 

zásady:  

- Prosazovat uzavření dohod o finančním odškodnění, přičemž je nutno dodržovat 

zásadu hospodárnosti. Při stanovení výše finančního odškodnění je třeba 

vycházet z ocenění stanoveného znalcem podle zákona č. 151/1997 Sb. O 

oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 

v platném znění a vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o oceňování majetku, v platném znění. Pokud to není 

možné, nebo zpracování odhadu by bylo neekonomické, tak kvalifikovaným 

odhadem pracovníka, který provádí odškodňování, je určena cena, která je 

v platné cenové úrovni roku. Vyhlášková cena nemovitosti je cena zpracovaná 

ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění se započtením 

koeficientu prodejnosti a amortizace. Těžební organizace v rámci výkupu 

nemovitostí za cenu dle znaleckého posudku zajistí jeho zpracování pro 

nepoužitelné nemovitosti, a to jako celek. Těžební organizace zajistí zpracování 

příslušné smlouvy o vypořádání majetku poškozeného z titulu náhrady důlní 

škody a uhradí veškeré správní poplatky související s realizací kupní smlouvy. 

Výkupy nemovitosti nemusí být realizovány v těch částech dobývacích prostor 

činných důlních VOJ, kde již byla ukončena hornická činnost a vlastníci těchto 

nemovitostí proto nejsou účastníky řízení o povolení hornické činnosti. Zde 

těžební organizace může uplatňovat formu konečného finančního odškodnění, a 

to maximálně do výše kupní ceny stanovené znaleckým posudkem.  

- V případě nemožnosti uzavření dohody o finančním odškodnění a trvání 

odškodňovaného na požadavku řešit důlní škodu formou opravy dodavatelským 

způsobem, uplatňovat toto řešení jen v případech škod většího rozsahu, 
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podléhajících stavebnímu řízení ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. V platném 

znění. Výše odškodnění je pak dána oceněním škody znaleckým posudkem a 

výběr dodavatele podléhá příslušným Směrnicím generálního ředitele OKD, a. 

s.  

- V případě nemožnosti uzavření dohody o finančním odškodnění a trvání 

odškodňovaného na požadavku poskytnutí náhradního bydlení prosazovat 

v uzavřené dohodě závaze odškodňujícího, poskytnout náhradní bydlení 

formou zprostředkování náhradního nájemního bytu a finanční úhrady do plné 

výše znaleckého ocenění pro vlastníka nepoužitelných nemovitostí. Těžební 

organizace zajistí přidělení bytu stejné velikosti a kategorie jako je byt 

nepoužitelné nemovitosti. Nezajistí však byt případným nájemním bydlícím 

v této nepoužitelné (nahrazované) nemovitosti. Vlastník je povinen vypořádat 

své závazky plynoucí z nájemní smlouvy bez účasti těžební organizace. 

V případě nemožnosti uzavření dohody o finančním odškodnění a trvání 

odškodňovaného na požadavku poskytnutí náhradního bydlení prosazovat 

v uzavřené dohodě závaze odškodňujícího, poskytnout náhradní bydlení 

formou zprostředkování náhradního bydlení poskytnutím jiného objektu. Tato 

forma řešení náhrady škody představuje zprostředkování náhradního objektu. 

V tomto případě náhradní objekt přejde do vlastnictví odškodňovaného na 

základě kupní smlouvy, kterou uzavře s vlastníky staršího náhradního objektu. 

Úhradu kupní ceny náhradního objektu provede odškodňující jako náhradu 

škody. Další možností je řešení formou směnné smlouvy mezi těžební 

organizací, v jejímž vlastnictví je starší náhradní objekt a odškodňovanou 

stranou. Podmínkou poskytnutí staršího náhradního objektu je vydání 

Rozhodnutí o odstranění stavby (poškozeného objektu) před uzavřením kupní 

smlouvy. O vydání rozhodnutí požádá odškodňovaný. Odstranění poškozeného 

objektu zajistí odškodňující. Při jednání s poškozenými ve věci nabídky 

poskytnutí stávajících objektů k bydlení využívat služeb realitní kanceláře 

OKD, a. s.  

- Odlišné způsoby odškodnění oproti výše uvedených bodům lze charakterizovat 

jako výjimečná řešení, která je nutno posoudit ze všech hledisek a která 
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schvaluje generální ředitel OKD, a. s. po předchozím projednání v poradě 

vedení, příp. výrobní poradě. [5] 

Tabulka č. 5 Tvorba, zúčtování a zůstatek ke konci roku rezervy na důlní škody 

Rezervy na důlní škody (v tis. Kč) 

Rok  
Tvorba 
rezervy  

Zúčtování 
rezervy 

Zůstatek k 
31.12. 

1997 170 900 118 552 655 733 
1998 169 223 236 130 588 826 
1999 79 805 150 294 518 337 
2000 108 150 162 049 464 438 
2001 56 050 178 766 341 722 
2002 65 250 111 002 295 970 
2003 160 150 187 409 268 711 
2004 153 800 93 877 328 634 
2005 158 300 160 817 422 931 
2006 199 064 180 235 441 761 
2007 170 900 190 982 421 679 
2008 219 250 308 593 332 336  

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 

Graf č. 6 Tvorba, zúčtování a zůstatek rezervy na důlní škody k 31.12. 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 
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5 Ekonomické zhodnocení 
Rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na důlní škody lze chápat jako rezervy 

finanční prostředků, neboť těžební společnost je povinna je vytvářet na zahlazování 

následků důlní činnosti dle platné legislativy.  

Škody, které těžební společnost může způsobit mohou být následující:  

1) škody na budovách a stavbách  třetích osob, 

2) škody na pozemcích. 

V první případě je důlní společnost povinna škody způsobené třetí osobě na 

majetku hradit z rezerv na důlní škody, v druhé případě pak důlní společnost hradí škody 

způsobené na pozemcích právě z rezerv na sanace a rekultivace.  

Těžební společnost již při plánování otvírky nového rubání je povinna vyčíslit 

případné náklady na odstranění a zahlazení následků hornické činnosti. Společnost sice 

účel použití rezervy zná, ale částku a datum použití k dispozici nemá, přesto tento 

předpokládaný výdaj musí předat OBÚ. Pokud tyto předpokládané škody nebyly 

vyčísleny, OBÚ by nevydal povolení k těžbě. Následně se v průběhu roku  postupně 

vyčíslují náklady v závislosti na tom, jak jsou postupně otevírána nová rubání, s tím že 

nejpozději k datu účetní závěrky je nutno v této výši vytvořit finanční rezervu na sanaci a 

rekultivaci pozemků a důlní škody. Z daňového hlediska je tvorba těchto rezerv uznána 

jako náklad nutný k dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

Od 1. 1. 2004 je nutné kromě vytvoření těchto rezerv na sanaci a rekultivaci a důlní 

škody, převést tyto rezervy na zvláštní vázaný účet v bance,  ve stejné výši jako byla 

vytvořena. Tuto částku lze použít pouze na uhrazení nákladů v souvislosti 

s odstraňováním následků hornické činnosti, na které byly tyto prostředky vytvořeny. 

Čerpat tyto prostředky na zahlazování hornické činnosti může důlní společnost až po 

schválení OBÚ a ministerstva životního prostředí a to na jednotlivé konkrétní akce. 

Jelikož nutnost mít finanční prostředky na vázaném účtu v bance vznikl až začátkem 

roku 2004, nastává otázka, jak se rezervy vytvářely před tímto rokem. Před 1. 1. 2004 se 

rezerva na sanaci a rekultivaci tvořila pouze účetně, takže společnost tyto finanční 

prostředky nemusela mít uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance. Škoda, na kterou 
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byla vytvořena účetně rezerva v minulosti, mohla vzniknout až po 1. 1. 2004, tudíž 

podnik musel použít finanční prostředky, které dříve na vázaném účtu neměl. Škody tedy 

společnost musela uhradit ze svých provozních prostředků. Pro stát se sice situace 

zlepšila, ale pro podnik tato situace byla nelehká.  

Výše tvorby těchto rezerv závisí do určité míry na počtu otevíraných porubů. Zde 

je však nutno uvést, že neplatí závislost jednoznačně, neboť velikost poklesů na povrchu 

není přímo úměrná např. mocnosti dobývané sloje apod., ale jsou rovněž ovlivněny i 

složením nadložních hornin, geologickou stavbou, způsobu dobývání.  V grafu č. 7 jsem 

použila tabulku č. 3 a tabulku č. 4. V grafu č. 8 jsem použila tabulku č. 3 a tabulku č. 5. 

Oba grafy zobrazují dynamický vývoj rezervy.  Z grafu č. 7 je patrné, že trend ROTP 

v letech 1997 až 2008 je klesající, přičemž rezerva na sanaci a rekultivaci 2001, 2002 

výrazně vzrostla. Z grafu č. 8 je patrné, že  rezerva na důlní škody má tendenci růst. 

Graf č. 7 Dynamický vývoj rezervy na sanace a rekultivace ve vazbě na vývoj těžby 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s.  
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Graf č. 8 Dynamický vývoj rezervy na důlní škody ve vazbě na vývoj těžby 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv OKD, a. s. 

Důlní společnost OKD, a. s., pokud chce dobývat uhlí, musí tyto rezervy tvořit, bez 

ohledu na to, zda má v daný okamžik v nákladech a ve finančních prostředcích prostor či 

ne. V případě, že by podnik vyhlásil bankrot, přišla by povinnost uhradit následky 

vzniklé dobýváním na stát, tedy i na daňové poplatníky.  Důlní podnik má minimální 

možnost ovlivnit výši této rezervy, nebo OBÚ, dotčené městské úřady a také instituce 

zabývající se životním prostředím, kontrolují a posuzují, zda dopady dobývání 

nerostných surovin jsou vyčísleny ve správné výši. V neposlední řadě součástí  auditu je 

rovněž i kontrola auditorů, zda tvorba, zúčtování a zůstatek rezervy je vzhledem 

k budoucím náhradám dostatečná. V této souvislosti je potřeba dodat, že v souvislosti 

s OKD, a. s. tato kontrola vyzněla vždy kladně.  

Samozřejmě se tyto náklady promítnou do celkové prodejní ceny uhlí, avšak 

vzhledem ke konkurenci na světových trzích i tato cena je limitována. V České republice 

stát žádným způsobem nedotuje těžbu uhlí na rozdíl od cizích států. Tato informace však 
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konečného zákazníka nezajímá. Zákazníka zajímá výsledná cena uhlí, a pokud OKD, a. s. 

chce být konkurence schopné, musí být konkurence schopná i cena uhlí. Manévrovací 

prostor je pro OKD, a. s. z tohoto pohledu malý. Konkrétní cena jednotlivých rekultivací 

se stanovuje na základě výběrového řízení. Díky výběrovému řízení se důlnímu podniku 

OKD, a. s.  podaří o 10 – 15 % snížit cenu. Přesné částky jednotlivých rekultivací se mi 

od OKD, a. s. zjistit nepodařilo. Při zjišťování cen jednotlivých rekultivací jsem se 

snažila spolupracovat nejenom s OKD, a. s., ale také s firmami, které se rekultivacemi 

zabývají. Firmy si konkrétní ceny chrání především z důvodu veřejných soutěží. Cena 

byť orientační může být vodítkem při výběrových řízeních. Konkrétní cena také hovoří i 

o obratech firmy. Tuto cenu ovlivňuje rozsah konkrétní zakázky, záleží také na konkrétní 

technické a biologické rekultivaci.  

Pro přiblížení jsem uvedla orientační variační rozpětí  jednotlivých rekultivací od 

roku 1997-2000, které byly veřejně dostupné na internetových stránkách: [15] 

- sanace území (technická rekultivace) ve výši 119 586 až 707 201 Kč.ha-1 , 

- sanace a zemědělská rekultivace ve výši 111 319 až 1 168 122 Kč.ha-1,  

- sanace a lesnická rekultivace ve výši 199 038 až 991 293 Kč.ha-1, 

- hydrická (vodohospodářská díla ) rekultivace ve výši  1 970 818 až 7 753 991 Kč.ha-1, 

- ostatní druhy rekultivací ve výši 315 927 až 2 879 651 Kč.ha-1. 

Jelikož od  roku 2000 se však tyto ceny jednotlivých rekultivací zvýšily , uvádím i ceny 

jednotlivých rekultivací z roku 2008, které byly následující: [16] 

- sanace území (technická rekultivace) ve výši cca 1 153 268 Kč.ha-1 , 

- lesnická rekultivace ve výši cca 1 538 220 Kč.ha-1 , 

- zemědělská rekultivace ve výši cca 122 220 Kč.ha-1 , 

- ostatní rekultivace ve výši cca 326 330 Kč.ha-1 . 

Z následujícího srovnání je možné vidět, že nejdražší jsou vodohospodářská díla, které 

následují lesnické rekultivace. Nejčastější způsobem zahlazení následků hornické 

činnosti je zemědělská rekultivace.  
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5.1 Postupná rekultivace  
Postupná rekultivace je rekultivace části dobývacího prostoru, kde lze 

předpokládat, že již nedojde k ovlivnění těžbou.  

Při hlubinné těžbě černého uhlí dochází k celkové změně krajiny. Změněná krajina 

však brání k běžnému využití. Při hlubinné těžbě vznikají haldy, které velkým způsobem 

mění celkový ráz krajiny. Haldy zatěžují geologické podloží a dochází k znečišťování 

ovzduší, vod a půdy. Chybějící pokrytí vegetací způsobuji i rychlé ohřátí sluncem, což 

má za následek rychlé proudění vzduchu krajinou a tím i přenos škodlivin.  Halda,  která 

se již k vyvážení hlušiny nebude používat, se může zrekultivovat, aby tak mohla, co 

nejdříve sloužit nejlépe ke svému určitému účelu. V případě, že podnik rekultivuje 

postupně, může navíc využít levnější rekultivace než v budoucnu. Ceny rekultivací mají 

tendenci růst. Navíc finanční prostředky, které důlní podnik má povinnost ukládat na 

vázaném účtu,  nejsou tolik znehodnoceny růstem cen zejména stavebních prací, tak jako 

v budoucnu. Důlní společnosti si jsou navíc vědomy následků hornické činnosti, tudíž se 

poškozenou krajinu snaží upravit, co nejdříve, do původního stavu. Tento způsob se 

používá převážně při povrchovém dobývání.  

5.2 Přirozená sukcese  

Přirozená sukcese je přirozená obnova krajiny. Při rekultivaci krajiny vydávají 

firmy, někdy i stát, na zahlazení hornické činnosti nemalé finanční částky, přestože 

samotná příroda to mnohdy svede lépe. Biologové jsou přesvědčeni, že samotná příroda, 

v případě, že ji necháme být se sama  zrekultivuje. Zastánci technických rekultivací jsou 

ovšem zase toho názoru, že v případě, že ublížím-li krajině, mám ji zase pomoci.  

Přirozenou sukcesi nelze použít tam, kde jsou toxické nebo hodně kyselé půdy. Na 

ostatních místech se téměř hned krajina uzdravuje, dokonce na některých místech 

nacházejí útočiště vzácné druhy rostlin i zvířat. Spontánně zarostlé plochy vykazují větší 

rozmanitost, jsou více odolnější proti budoucímu nepříznivému počasí. Spontánně 

zarostlé plochy mají různě staré stromy. U technických rekultivací se vysazují stromy 
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přibližně stejně staré, a tudíž vykazují menší odolnost při nepříznivém počasí. Naopak 

přirozená sukcese má mnohem delší vývoj než proces technické rekultivace.  

Důvodů, proč se přirozená sukcese ještě neuchytila je hned několik.  Prvním 

důvodem je zakotvení povinnosti těžaře rekultivovat dané území v současných českých 

zákonech. Druhým důvodem je možnost využít rekultivované plochy ke stavebním 

účelům a třetí důvod je, že pro některé firmy jsou technické rekultivace možnost 

k dobrém výdělku.  Velkým problémem, jak se zdá, je vynětí daného pozemku ze 

zemědělského půdního fondu. Podle současné legislativy je potřeba, v případě využívání 

přirozené sukcese, aby místo těžby bylo vyjmuto ze zemědělského půdní fondu nebo 

z pozemků. To znamená, že po ukončení těžby bude opět zemědělská půda nebo les. 

V případě, že by se daný pozemek vyňal trvale ze zemědělského půdního fondu, musel 

by toto vynětí někdo hradit. V případě, že tuto částku měla platit těžební organizace, stala 

by se přirozená sukcese pro ně nezajímavá. Z toho důvodu, aby důlní podniky mohly 

využívat přirozenou sukcesi, je potřeba, aby se změnila současná legislativa. Dle mého 

názoru by bylo vhodné někde použít přirozenou sukcesi a tam kde se přirozená sukcese 

nedá použít, využít možnosti dané území rekultivovat. 

Výhody a nevýhody přirozené sukcese: 

Výhody:  

- úspora finanční prostředků pro důlní společnost, 

- výskyt vzácných druhů zvířat a rostlin,  

- odolnost vůči nepříznivému počasí.  

Nevýhody:  

- není možnost ji využít na toxických a kyselých půdách,  

- nutnost dalších administrativních kroků,  

- nemožnost využití ve všech podmínkách.  

5.3 Dostatečnost výše rezerv 

Každý dobývací prostor je omezený, a proto se finanční rezerva vytváří pouze do 

určité výše. Rezervy se následně zvyšují pouze o růst cen stavebních prací.  
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6 Závěr 
Téma mé bakalářské práce je v dnešní době velice aktuální. V mé bakalářské práci 

jsem nastínila funkci rezerv obecně, a dále jsem se blíže zaměřila na tvorbu a čerpání 

rezerv na sanace a rekultivace a rezerv na důlní škody. V bakalářské práce jsem se 

zaměřila na financování zahlazování hornické činnosti.  Spotřebitele nezajímá, kde a jak 

důlní společnost dané finanční prostředky vytvoří. Spotřebitele zajímá kvalita a konkrétní 

cena uhlí. Naopak občany následně zajímá, jaký vliv těžba bude mít nejenom na krajinu, 

ale také na jejich majetek, a jak s těmito škodami naloží daná společnost. Tuto 

odpovědnost si společnost OKD, a. s. plně uvědomuje. Musím tedy říct, že vytváření 

těchto rezerv u společnosti OKD, a. s. vyznělo při kontrole auditem vždy kladně.  

Pokud chce OKD, a. s. dobývat uhlí v plánované výši, musí také vytvářet 

v plánované výši tyto rezervy. Výše těchto rezerv je minimálně ovlivnitelná a jejich 

vytváření nezávisí na stávající ekonomické situaci podniku. Důlní společnost se nemůže 

rozhodnout, zda  například v daném účetním období, vzhledem k tíživé ekonomické 

situaci, nebude tvořit rezervy v plné výši, s tím, že do požadované výši budou tyto 

rezervy dotvořeny až v období, kdy se ekonomická situace zlepší. Tyto částky však 

nejsou zanedbatelné, a proto mají značný vliv na ekonomiku podniku. Finanční rezerva 

se následně zobrazí v kalkulaci ceny uhlí. Společnost může ovlivnit jednotlivé nákladové 

položky v kalkulaci ceny, jako např. mzdové náklady, spotřebu energie apod., ale 

náklady na vytváření rezerv jsou především dané zákonem.  Společnost OKD, a. s. musí 

na tyto rezervy vyčlenit prostor nejen v nákladech, ale také si na tyto rezervy musí 

vyčlenit odpovídající částku finančních prostředků. Důlní společnost je povinna odvádět 

tyto finanční prostředky na zvláštní vázaný účet v bance a použít tyto finanční prostředky 

může až ke konkrétnímu účelu, ke kterému jsou určeny.  

V poslední kapitole jsem se snažila uvést vliv tvorby rezervy na sanace a 

rekultivace a důlní škody. Navrhla jsem i možnost, jak důlní společnost může využít 

přirozené obnovy krajiny. S tím, že přirozená sukcese je v dnešní době nedořešena a to 

z toho důvodu, jelikož není zakotvena v současné legislativě. Ačkoliv by tedy společnost 

mohla v mnoha případech ušetřit, musí použít technickou rekultivaci a vynaložit tím 
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další náklady. V poslední kapitole jsem také uvedla možnost důlní společnosti postupné 

rekultivace.  

Finanční náročnost rekultivačního procesu představuje pro OKD, a. s.  z 

dlouhodobého hlediska 30 % z celkových nákladů vynaložených na zahlazení následků 

hornické činnosti. Jelikož společnost OKD, a. s. je obrovská společnost s miliardovými 

zisky, vytváření těchto rezerv společnosti nepůsobí nějaké větší potíže. Pro menší firmy 

však vytváření těchto rezerv může být obtížnější a mnohdy vytváření těchto rezerv může 

vést i k jejich bankrotu.  

 



Veronika Illeková: Vliv tvorby a čerpání rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených těžbou a rezervy na důlní škody na ekonomiku podniku 

2010  38 

 

Seznam použité literatury:  

1) KRYL, R., FRÖHLICH, E., SIXTA, J. Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. 

Ostrava : VŠB - TUO, 2002. 79 s. 80-248-0111-6. 

2) Internetové stránky OKD, a. s., [cit. 2010-02-23]. Dostupné na WWW: 

<http://www.okd.cz/ > 

3) Internetové Stránky New World Resources N.V., [cit. 2010-02-23]. Dostupné na 

WWW: <http://www.newworldresources.eu> 

4) KLABÍK, P. Zákon o daních z příjmů 2009.  Praha : Eurounion, a.s., 2009. 520 s. 

978-80-7317-076-9 

5) Příloha ke Směrnici č. 18/2006 generálního ředitele OKD, a. s.  

6) MAKARIUS, Roman. České horní právo díl 1. Praha : Montanex a.s., 1999.246 s. 

80-7225-033-7 

7) MAKARIUS, R. Báňské předpisy I. Ostrava : MONTANEX, 2008. 110 s. 80-7225-

264-0 

8) MIKULENKA, V. Nauka o důlních škodách I. díl. Ostrava : VŠB - TUO, 2008. 84 

s. 978-80-248-1835-1. 

9) GRYGÁREK, J.. Základy hornictví. Ostrava : VŠB - TUO, 2007. 216 s. 80-248-

0690-8 

10) Internetové stránky Czech Coal a.s., [cit. 2010-03-01]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czechcoal.cz/cs/profil/skupina/rekultivace.html> 

11) Internetové stránky DSpace, [cit. 2010-02-08]. Dostupné na WWW: 

<http://dspace.vsb.cz/bitstream/10084/75868/1/JAV066_HGF_B2102_2102R003_

2009.pdf> 

12) Internetové stránky Ekolist.cz, [cit. 2010-03-30]. Dostupné na WWW:                      

< http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2151580>  

13) Internetové stránky Hornický klub, [cit. 2010-03-30]. Dostupné na WWW: 

<http://www.hornicky-klub.info/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-

all&rstema=1> 



Veronika Illeková: Vliv tvorby a čerpání rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených těžbou a rezervy na důlní škody na ekonomiku podniku 

2010  39 

 

14) Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a hornická činnost EIA – 

číslo 3, [cit. 2010-04-10]. 

<http://www.mzp.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/ab646

c54b72852f2c125655900522c5f?OpenDocument> 

15) Internetové stránky, [cit. 2010-04-09]. Dostupné na WWW:  

<http://slon.diamo.cz/hpvt/2001/sekce/legislativa/09/L09.htm> 

16) Internetové stránky DSpace, [cit. 2010-04-08]. Dostupné na WWW:  

<http://dspace.vsb.cz/bitstream/10084/74426/1/URM001_HGF_M2102_2102T001_20

09.pdf> 



Veronika Illeková: Vliv tvorby a čerpání rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených těžbou a rezervy na důlní škody na ekonomiku podniku 

2010  40 

 

Seznam tabulek:   

Tabulka č. 1 Evidence zaměstnanců, jejich produktivita práce a průměrný měsíční 

výdělek v letech 1995 – 2004 

Tabulka č. 2 Vývoj tržeb a hospodářský výsledek v tis. Kč v letech 1997 

Tabulka č. 3 Vývoj revírní odbytové těžby v letech 1997 – 2008 

Tabulka č. 4 Tvorba, zúčtování a zůstatek rezervy na sanace a rekultivaci 

Tabulka č. 5 Tvorba, zúčtování a zůstatek ke konci roku rezervy na důlní škody 

 

Seznam grafů:   

Graf č. 1 Tržby za prodej zboží 

Graf č. 2 Tržby za prodej vlastních výrobků 

Graf č. 3 Hospodářský výsledek před zdanění 

Graf č. 4 Vývoj ROTP od roku 1997 do 2008 

Graf č. 5 Tvorba, zúčtování, zůstatek rezervy na sanace a rekultivace k 31.12. 

Graf č. 6 Tvorba, zúčtování a zůstatek rezervy na důlní škody k 31.12. 

Graf č. 7 Dynamický vývoj rezervy na sanace a rekultivace ve vazbě na vývoj 

těžby 

Graf č. 8 Dynamický vývoj rezervy na důlní škody ve vazbě na vývoj těžby 

 

Seznam obrázků:   

Obrázek č. 1 Mapa působnosti OKD, a. s 

Obrázek č. 2 Rozdělení rezerv 

Obrázek č. 3 Rozdělení zemědělské rekultivace 

Obrázek č. 4 Rozdělení lesnických rekultivací 



Veronika Illeková: Vliv tvorby a čerpání rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených těžbou a rezervy na důlní škody na ekonomiku podniku 

2010  41 

 

Obrázek č. 5 Darkovské moře  

 

Seznam příloh:   

Příloha č.1 Slatinická výsypka - hydrická rekultivace 

Příloha č. 2 Děkanský kostel v Mostě – hydrická rekultivace 

Příloha č. 3 Olprechtický les – lesnická rekultivace 

Příloha č. 4 Svojsíkovo údolí – lesnická rekultivace 

Příloha č. 5 Zemědělská rekultivace 



Veronika Illeková: Vliv tvorby a čerpání rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených těžbou a rezervy na důlní škody na ekonomiku podniku 

2010  42 

 

 

Příloha č.1 Slatinická výsypka - hydrická rekultivace 

 

Zdroj: Internetový zdroj http://slon.diamo.cz/hpvt/2003/sekce_z/PZ11%20P.htm 

Příloha č. 2 Děkanský kostel v Mostě – hydrická rekultivace 

 

Zdroj: Internetový zdroj http://slon.diamo.cz/hpvt/2003/sekce_z/PZ11%20P.htm 
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Příloha č. 3 Olprechtický les – lesnická rekultivace 

 

Zdroj: Internetový zdroj http://richard68.rajce.idnes.cz/REKULTIVACE-
finalni_vyber/#OPRECHTICKY_LES_1.jpg 

Příloha č. 4 Svojsíkovo údolí – lesnická rekultivace 

 

Zdroj: Internetový zdroj http://richard68.rajce.idnes.cz/REKULTIVACE-
finalni_vyber/#SVOJSIKOVO_UDOLI_1.jpg 
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Příloha č. 5 Zemědělská rekultivace 

 

Zdroj: Internetový zdroj http://www.krusnohorsky.cz/image/200910302126_9b.jpg 

 

 

 


