
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYBRANÉ ASPEKTY FINANČNÍCH REZERV NA SANACE 
A REKULTIVACE LOMU 

 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Veronika Saladiaková 
Vedoucí bakalářské práce:  doc. Dr. Ing. Jaromír Lazar 
 
 

Ostrava 2011 
 
 



PROHLÁŠENÍ 
 
 
- Celou bakalářskou práci, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem všechny 
pouţité podklady a literaturu. Přílohy č. 1 a č. 2 mi byly dány k dispozici. 
 
- Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských 
a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 
60 – školní dílo.  
 
- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 
jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci 
uţít (§ 35 odst. 3).  
 
- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u 
vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, 
obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské 
práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  
 
- Souhlasím s tím, ţe bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 
této licence je moţno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 
 
- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční vyuţití z její strany, 
uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 
zákona.  
 
- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 
k jejímu komerčnímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 
oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu 
nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné 
výše).  
 
 
V Mostě dne 28. 4. 2011  Veronika Saladiaková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Povaţuji za milou povinnost poděkovat tímto panu doc. Dr. Ing. Jaromíru 
Lazarovi za odborné vedení mé bakalářské práce.  Děkuji panu Ing. Jiřímu 
Perglovi z organizace Lafarge Cement, a. s., za cenné konzultace. Za 
konzultování věcnosti obsahu děkuji odborným pracovníkům Ing. Lence 
Gubaniové z OBÚ v Mostě a Ing. Václavu Stejskalovi. 



ANOTACE 

 

 V bakalářské práci je zpracována problematika sanací a rekultivací včetně 

tvorby finančních rezerv na zahlazení těţební činnosti. V úvodních kapitolách jsou 

popsány základní údaje o organizaci, obecné informace o lomu a jeho stručné 

parametry. V dalších částech jsou popsány sanační a rekultivační práce, a s nimi 

související tvorba finančních rezerv. Dále také alternativní návrh pro stanovení 

účetního období k rušení finančních rezerv. V závěru práce jsou zařazena 

doporučená opatření, kterými by se měla organizace řídit, aby lépe a efektivněji 

zhodnotila své peněţní prostředky. 

  

Klíčová slova: POPD, OBÚ, sanace, rekultivace, finanční rezerva 

 

 

SUMMARY 

  

 The bachelor thesis deals with the issue of remedy and reclamation 

concerning the ill effects of mining activities, including creation of financial 

reserves earmarked for remedy of the ill effects of the mining activities. The first 

chapters describe the basic data on the organisation, general information on the 

mining site and a brief description of its parameters. Further parts of the thesis 

describe the remedial and reclamation tasks and creation of financial reserves 

associated with these activities. They also include an alternative proposal for 

determination of the accounting period concerning cancellation of the financial 

reserves. The thesis is concluded with the recommended measures that the 

organisation should apply so that it might obtain better and more effective returns 

of its financial means spent. 
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1. Úvod 

 Na těţbě nerostných surovin, která většinou úzce souvisí s nutnou devastací 

krajiny, je do určité míry závislý sociální a ekonomický rozvoj společnosti. Po 

celém světě tak jiţ prakticky neexistuje území, které by nebylo lidmi dotčeno. S tím 

jsou spjaty rostoucí nároky na vyšší potřebu surovin a energií. 

 Podle horního zákona musí být dotčené území po ukončení těţební činnosti 

upraveno do ekologicky a sociálně ţádoucího stavu. Tento proces je nazýván 

sanací, která zahrnuje i rekultivace. Úkolem sanací a rekultivací je vytvořit  

a obnovit krajinu narušenou těţbou a zmírnit negativní dopady těţby na ţivotní 

prostředí. 

 Na zahlazení následků hornické činnosti, je zákonem vyţadována tvorba 

povinné rezervy finančních prostředků na analytickém účtu sanací a rekultivací. 

Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám sanace 

pozemků dotčených dobýváním v průběhu skrývkové a těţební činnosti.  

 Problematika bakalářské práce je řešena na konkrétním případu lomu 

Úpohlavy, jehoţ vlastníkem je od poloviny 90. let francouzská společnost Lafarge 

Cement, a. s.  

 Cílem bakalářské práce je stanovit ekonomicky prospěšné účetní období na 

tvorbu finančních rezerv na sanace a rekultivace, ve kterém pominou důvody, pro 

které byly vytvořeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veronika Saladiaková: Vybrané aspekty finančních rezerv 

2011 2  

2. Charakteristika podniku Úpohlavy organizace Lafarge 
Cement, a. s. 

2.1. Základní údaje o organizaci Lafarge Cement, a. s. 

 Akciová společnost Lafarge Cement, a. s., je součástí nadnárodní Skupiny 

Lafarge a patří mezi hlavní výrobce cementu v České republice. Výrobkové 

portfolio tvoří portlandské cementy, portlandské struskové cementy, portlandské 

směsné cementy, maltovinové pojivo Multibat PLUS a vápenec pro odsíření. 

Technologie a zařízení Lafarge Cement, a.s., se přibliţují mezinárodním kritériím 

BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie). 

 V posledních deseti letech investovala cementárna do této oblasti zhruba 

miliardu korun. Při navyšování produkce chce Lafarge Cement, a.s., zachovat 

vysoký podíl substituce fosilních paliv alternativními. Cílem společnosti je dodávat 

odběratelům kvalitní výrobky, dodrţovat principy trvale udrţitelného vývoje  

a zvyšovat spolehlivost zařízení na 98 aţ 99 %. 

2.2. Obecné informace o lomu Úpohlavy  

 Lom se nachází v Ústeckém kraji na katastrálním území obcí Černiv, 

Siřejovice, Vrbičany a Ţelechovice. Loţiska lomu Úpohlavy a Úpohlavy I. jsou 

výhradními loţisky jílovitých vápenců. Celkový pohled na lom zachycuje obrázek 

č. 1.  

 Loţisko Úpohlavy bylo otevřeno v roce 1974 na katastrálním území (k. ú.) 

Ţelechovice. Od té doby se těţba postupně přesunula ze severní  

a severovýchodní části loţiska do západní části, východně od obce Úpohlavy. 

V současné době probíhá těţba jihovýchodně od obce Úpohlavy a postupně se 

obci vzdaluje. Současný plán otvírky, přípravy a dobývání (dále POPD) řeší 

pokračování hornické činnosti v severovýchodní části loţiska. 
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Obrázek č. 1: Celkový pohled na lom Úpohlavy 

2.2.1. Povolení hornické činnosti 

 Pro ochranu loţiska Úpohlavy ve smyslu § 16 horního zákona je stanoveno 

chráněné loţiskové území (dále CHLÚ) Úpohlavy (stanovil OBÚ v Mostě pod  

čj. 2313/90 ze dne 25. 6. 1990). CHLÚ Úpohlavy je vymezeno na ploše  

382,4353 ha. CHLÚ Úpohlavy územně pokrývá celé loţisko Úpohlavy a pokrývá 

rovněţ severozápadní okraj loţiska Chotěšov – Černiv. [1] 

 DP Úpohlavy, Úpohlavy I a Chotěšov byly stanoveny rozhodnutím 

ministerstva stavebnictví ze dne 2. 11. 1967 pod čj. CEVA – OSZ/DP-160/67.  

2.3. Geologie ložiska 

 Loţiska Úpohlavy a Chotěšov – Černiv leţí v severovýchodní části české 

křídové tabule. Oblast loţiska je budována křídovými sedimenty a kvartérním 

pokryvem.  

 Geologická stavba loţiska je celkově poměrně jednoduchá. Souvrství jsou 

uloţena téměř vodorovně s velmi mírným generálním úklonem k severozápadu. 

Z hlediska úloţních poměrů je moţno uvést dva hlavní faktory důleţité pro 

loţiskovou vyuţitelnost. Prvním je tektonická pozice vrstev. Loţisko  

je členěno několika tektonickými liniemi charakteru průběţných zlomových linií, na 

nichţ došlo k vertikálním pohybům vrstev. Druhým faktorem je různá míra 

denudace vrstev v nadloţí vlastního loţiska i vlastního loţiskového souvrství.  



Veronika Saladiaková: Vybrané aspekty finančních rezerv 

2011 4  

 V důsledku tohoto procesu je na loţisku proměnlivá mocnost nadloţních 

vrstev loţiska tvořících skrývku. V zásadě lze uvést, ţe mocnost skrývky přibliţně 

kopíruje morfologii povrchu loţiska. 

2.4. Hydrologické poměry 

 Loţisko Úpohlavy leţí v povodí toku Modla. Pokud neexistovala těţba, ústily 

do Modly drobné občasné vodoteče. Koryta těchto občasných toků jsou nyní 

přerušena lomem a sezónně přiváděné vody se tak stávají součástí důlních vod. 

 Křídové sedimenty mají jako celek funkci izolátoru aţ poloizolátoru. 

Puklinově propustné prostředí se vytváří v polohách vápnitých jílovců aţ jílovitých 

vápenců, tj. ve vlastním loţisku. 

2.5. Vápenec 

 Vápence jsou celistvé sedimentární horniny. Mají bílou, šedavou barvu,  

ale jsou také červenavé, anebo se zbarvují i jinými odstíny. Vápenec bouřlivě 

reaguje se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou, při jejich kontaktu  

se uvolňuje oxid uhličitý a vápenec šumí. 

 Vápence vznikají biochemicky a biomechanicky. Biochemicky vzniklé 

vápence (například korálové útesy) byly vytvořeny biochemickými procesy 

organismů. Biomechanicky vzniklé vápence vznikají nahromaděním skořápek 

a ulit měkkýšů.  

 Vápence podléhají krasovění. Pouţívají se k výrobě vápna. Jemnozrnný 

vápenec se pouţívá pro tiskovou techniku zvanou litografie (kamenotisk). [10] 

2.6. Způsob otvírky a dobývání 

 Základní dobývací metodou, která byla schválena pro otvírku lomu Úpohlavy, 

je dobývání jámovým lomem pod úrovní okolního terénu. Loţisko je těţeno od 

roku 1974. Těţební otvírka loţiska byla provedena v severní části na k. ú. 

Ţelechovice, v místě nejniţší úrovně báze těţby (kolem 160 m n. m.). Těţba 

postupovala od severu k jihu a v současné době je vytěţena surovina v severní 

části loţiska (přibliţně na třetině plochy dobývacích prostorů).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment%C3%A1rn%C3%AD_hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kras
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pno_(materi%C3%A1l)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litografie
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 Zásoby ve zbývající části loţiska (Úpohlavy a Chotěšov – Černiv) dovolují při 

současné výši těţby odhadnout ţivotnost loţiska na 40–50 let.  

 Na základě získaných poznatků z geologického průzkumu těţební 

organizace rozhodla o přednostní těţbě v severovýchodní části loţiska a teprve 

následně – v rámci příštích povolení hornické činnosti – o těţbě v jiţní a střední 

části loţiska. Důvodem je především zajištění moţnosti průběţné rekultivace 

vytěţených prostorů lomu bez nutnosti deponování skrývkových materiálů ve 

velkých objemech, které by bylo nezbytné při pokračování těţby z oblasti 

současné těţby směrem k jihu (směr Černiv).  
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3. Dokumentace a parametry skrývkových a těžebních 
řezů a výsypkových stupňů na lomu Úpohlavy 

 Geotechnické zhodnocení svahů lomu Úpohlavy včetně posouzení stability 

svahů bylo zpracováno v roce 1998. V níţe uvedené tabulce jsou zachyceny 

předpokládané mocnosti řezů v prostoru současného POPD. 

 

Tabulka č. 1: Mocnosti řezů 

ŘEZ min. mocnost max. mocnost 
 Ø 

mocnost 

Skrývka ornice 0,2 m 1,6 m 0,6 m 

podorničí 0,0 m 2,0 m 0,5 m 

vlastní skrývka 1,0 m 28,9 m 6,1 m 

Surovina na 
odsiřování 

surovina (vápenec) 0,0 m 6,7 m 2,5 m 

výkliz 0,0 m 5,5 m 1,1 m 

Cementářská 
surovina 

cementářská 
surovina 2,4 m 9,5 m 7,3 m 

Zdroj: POPD 2004 

  

 Z výsledků geotechnického vyhodnocení vyplývá, ţe ve skrývce jsou určeny 

dlouhodobě bezpečné svahy ve sklonu 50° a menším. U cementářské suroviny  

a suroviny na odsiřování by celistvý masív poskytoval moţnost bezpečných 

svislých skalních stěn, přičemţ stupeň stability svahů by pak vysoce překračoval  

i hodnotu F=1,5. Z důvodu prostoupení masívu sítí ploch nespojitosti ovšem 

nejsou svahy bezpečnostně dlouhodobě stabilní. Je nezbytné zachovat ochranné 

pásmo při horní hraně svahu, které nemá být přetěţováno. Dlouhodobě 

bezpečných svahů lze dosáhnout i násypem bloků a kamenů ke svahům. Tento 

násyp pak lze odstranit těsně před rekultivací. [5] 

 Ochranné pásmo při horní hraně svahu, v němţ vzniklé přitíţení sniţuje 

stabilitu svahu, a v němţ by proto nemělo docházet k přetíţení těţkými dopravními 

prostředky, je vymezeno v případě maximální výšky řezu 13 m šířkou 1,3 m. 

Přestoţe výšky těţebních řezů budou menší, minimální šířku ochranného pásma 

1,3 m při horní hraně svahu je třeba dodrţovat. 
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3.1. Parametry skrývkových a těžebních řezů a výsypkových 

stupňů 

Šířky pracovních plošin 

 šířka pracovní plošiny skrývkového řezu je min. 20 m  

 minimální šířka pracovní plošiny mezi surovinovými řezy je 20 m  

 minimální šířka plošiny, resp. minimální odstup těţby od spodní hrany vnitřní 

výsypky, je 20 m  

Generální svah skrývky 

 Výšky svahů skrývky jsou plánovány maximálně 9 m. Dlouhodobě bezpečné 

svahy skrývky jsou svahy ve sklonu 50° a menším. Mezi patou vrchního řezu  

a hranou spodního řezu budou ponechány odstupy o šířce min. 2 m. 

Generální svah lomu (suroviny) 

 Mocnost suroviny na odsiřování je max. 6,7 m, výklizu max. 5,5 m  

a cementářské suroviny max. 9,5 m. Maximální hodnota pro výšku těţebních řezů 

je 9 m. Sklon stěn těţebního řezu je uvaţován v rozmezí 70° aţ 90°.  

3.2. Výsypky skrývkových materiálů 

 Výsypky ornice vytváří vyvýšeninu s vrcholem v úrovni 182 m n. m., která 

vystupuje nad okolní terén. Mocnost ornice dosahuje aţ 7 m. Povrch deponované 

ornice je oset a zemědělsky obhospodařován, přístupnost pro zemědělskou 

techniku umoţňuje velmi pozvolné sesvahování severního okraje výsypky.  

Na obrázku č. 2 je vidět ponechaný vyhodnocený geologický vrt, který zůstává 

v lomu jako orientační bod pro těţbu. 

 Během dosavadního průběhu těţby byly skrývky ukládány na vnitřní výsypky, 

zakládané ve vytěţené části lomu v severní části loţiska. Výsypky jsou vršeny na 

úroveň původního terénu (minus 1,5 m), převrstveny přibliţně 1 m mocnou 

podorniční zúrodnitelnou vrstvou tvořenou hlínou nebo jílovitou spraší a po 

několikaletém ulehnutí a zarovnání terénu jsou povezeny 0,5 m mocnou vrstvou 

ornice. Následuje biologická rekultivace na ornou půdu v podobě tříletého 

osevního postupu. Takto jsou rekultivovány pozemky v severní části loţiska 

Úpohlavy na k. ú. Ţelechovic.  
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 V současné době je skrývkový materiál ukládán na vnitřní výsypky, zaloţené 

v severozápadní části vytěţeného lomu (východně od Úpohlav), a tělesa výsypek 

se rozšiřují k jihovýchodu, směrem za těţebními postupy. Nezavezena zůstane 

hlavní lomová komunikace, kterou je veden pasový dopravník a odvodňovací 

strouhy; tento prostor bude zavezen a rekultivován aţ v době po ukončení těţby. 

 Svahy výsypek se tvoří sypáním z koruny výsypky nebo z její dílčí etáţe. 

Stávající svahy výsypky o výšce 7–8 m mají generální svahy  35–36° a jsou 

stabilní. Protoţe těţbou a transportem dochází ke ztrátě původní strukturní 

pevnosti zemin, doporučuje se dodrţovat bezpečný sklon svahů, a to 45° pro 

výsypku o výšce do 3 m, 35° pro výsypku o výšce do 10 m. V případě mocnosti 

výsypky vyšší neţ 10 m doporučuji výsypku zakládat ve dvou dílčích etáţích.  

 Z geotechnického hlediska lze za dlouhodobě stabilní povaţovat svah vnější 

výsypky o sklonu 35°. Tento navrţený sklon svahů není ovšem ideální pro 

provedení plánované biologické rekultivace, proto byl s ohledem na konečnou 

výšku výsypky zvolen svah 1 : 2. Svah 1 : 2 odpovídá úhlu cca 26,5° a je přijatelný 

pro projektované zatravnění výsypky, která bude plnit převáţně protierozní funkci.  

 

 
Obrázek č. 2: Vyhodnocený geologický vrt 



Veronika Saladiaková: Vybrané aspekty finančních rezerv 

2011 9  

4. Sanace a rekultivace území dotčeného dobýváním 
lomem Úpohlavy a jejich náklady 

 OBÚ v Mostě vydal organizacím provádějící hornickou činnost v jeho 

úředním obvodu závazný metodický pokyn dne 5. 4. 1996, pod čj. 63s/96, 

k zajištění sanací a rekultivací území dotčených vlivem dobývání výhradních 

loţisek, ke stanovování jejich předpokládaných nákladů včetně návrhů na výši  

a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy, jejich vyuţití na sanaci a rekultivaci 

pozemků dotčených plánovanou činností podle plánů otvírky, přípravy a dobývání.  

 V tomto pokynu je stanoveno, ţe organizace před povolením hornické 

činnosti vypracovávají: 

 souhrnný plán sanace a rekultivace (SPSaR) pozemků dotčených vlivem 

dobývání pro celé výhradní loţisko. SPSaR je řešen komplexní úpravou území 

a územních struktur dotčených vlivem dobývání v návaznosti na plánované vyu-

ţití území po ukončení dobývání ve stanoveném dobývacím prostoru (DP), 

včetně vnějších výsypek a dalších ploch dotčených vlivem dobývání. Tento 

koncepční materiál je základním podkladem pro výpočet a schválení finančních 

rezerv (FR) v rámci povolení hornické činnosti podle POPD.   

 plán sanace a rekultivace (PSaR) pozemků dotčených vlivem dobývání ucelené 

části výhradního loţiska v DP. Při zpracování PSaR se vychází z SPSaR  

a podmínek ve výrocích v rozhodnutí OBÚ o povolení hornické činnosti.   

4.1. Sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 

 Ustanovení §10 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. stanovuje, ţe POPD se 

vypracovávají pro celé výhradní loţisko nebo pro jeho ucelenou část. Protoţe 

skrývkové a těţební práce jsou postupně prováděny v DP Úpohlavy o plošném 

obsahu 1 671 596 m2, v DP Úpohlavy I o plošném obsahu 539 543 m2 a v DP 

Chotěšov o plošném obsahu 2 201 400 m2, je poslední POPD lomu Úpohlavy opět 

vypracováno pro ucelenou část výhradního loţiska vápence o plošném obsahu 

747 097 m2.  
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 Sanace a rekultivace bude probíhat ve třech fázích [2]: 

 první fáze – naváţka podorniční vrstvy na povrch výsypek a úprava povrchu 

 druhá fáze – naváţka vrstvy ornice a úprava povrchu  

 třetí fáze – biologická rekultivace 

4.1.1. Skrývkové práce ornice a zúrodnění schopných zemin  

 Skrývkové práce ornice a zúrodnění schopných zemin jsou prováděny 

v souladu s § 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

(ZPF). Povinností těţaře je vyuţívání ornice a její pouţití pouze pro rekultivaci 

lomu. 

 Ornice je skrývána v jednotlivých „ročních záborech půdy“, a to odděleně od 

ostatních skrývkových materiálů. Naváţena je přímo na připravené plochy 

vnitřních výsypek pokryté přibliţně 1 m mocnou vrstvou podorničních hlinitých či 

sprašových skrývek, kde je rozprostřena a následně oseta a rekultivována.  

 Část ornice, kterou není moţno z místa těţby přímo přemístit na místo 

rekultivace, je deponována na skládku ornice. Pro lom Úpohlavy je to jihozápadně 

od skládky TKO SONO Plus. Na toto místo je ornice naváţena a zde je 

rozprostírána. Skládka vytváří vyvýšeninu s vrcholem v úrovni přibliţně  

182 m n. m., která vystupuje nad okolní terén. Mocnost ornice dosahuje cca 6 m. 

Povrch deponované ornice je oset a zemědělsky obhospodařován, přístupnost pro 

zemědělskou techniku umoţňuje velmi pozvolné sesvahování severního okraje 

skládky. V případě potřeby ornice bude ornice ze skládky v potřebném mnoţství 

odtěţena a naváţena na nově připravené plochy.  

 Celkové mnoţství ornice, která je k dispozici k rozprostření na sanovaný 

terén, představuje jednak ornice, která je skryta v ploše předpokládané těţby  

(550 000 m3), jednak ornice uloţená na deponii.  

 Vrstva zúrodnění schopných zemin, představující svrchní část skrývkového 

profilu, je skrývána samostatně a je zaváţena přímo na urovnaný povrch vnitřních 

výsypek bez ukládání na deponii.  

 



Veronika Saladiaková: Vybrané aspekty finančních rezerv 

2011 11  

4.1.2. Sanace  

 Podle POPD se sanací rozumí technické práce zahrnující terénní úpravy 

pozemků dotčených hornickou činností a práce spojené s hospodařením 

s kulturními a kultivace schopnými nadloţními zeminami. Sanačními pracemi je 

vytvořena finální modelace terénu, která splňuje zásady sanace a rekultivace, 

které byly vytyčeny před zpracováním souhrnného plánu.  

 Zaváţení vytěţeného prostoru je realizováno formou vnitřních výsypek, 

k jejichţ výstavbě je vyuţíváno skrývkových a výklizových materiálů z loţiska. 

Terén (povrch vnitřních výsypek) je dosypáván do původní výše minus 1,5 m.  

Na povrch výsypek je poté rozprostřena cca 1 m mocná vrstva hlinitých skrývek 

(zúrodnění schopných zemin). 

 Na takto připravené plochy je naváţena ornice ve vrstvě cca 0,4 m (sanace 

povrchu výsypek skrývky) a 0,5 m (sanace povrchu sloţiště popelovin) pro 

biologickou rekultivaci.  

 Sanační práce jsou prováděny vlastními technickými prostředky lomu nebo  

s vyuţíváním dopravy dodavatelské firmy. Jejich cílem je připravit pro rekultivaci 

takový terén, který bude vhodný pro zemědělské rekultivace vytěţeného prostoru. 

Nově vytvořený povrch musí mít rovinný charakter, aby nevznikaly dílčí deprese  

a údolí, které by mohly způsobovat podmáčení, čímţ by docházelo k degradaci 

zemědělské půdy. 

 Velmi důleţité je zdůraznit, ţe sanační práce jsou zahájeny vţdy po uvolnění 

dílčí, avšak ucelené části vytěţeného lomu tak, aby postup sanace a rekultivace 

byl plynulý a nezůstávaly ţádné plochy delší dobu bez faktické činnosti. 

 V severní a východní části lomu dochází v průběhu zaváţení k přiblíţení 

postupujících sanací k místu těţby cementářské suroviny. Vţdy je však zachován 

minimální manipulační prostor mezi patou spodního těţebního řezu a spodní 

hranou vnitřní výsypky v šířce 20 m.  

 Z průběţného zaváţení vytěţeného lomu, a tedy i z průběţné rekultivace je 

vyčleněn koridor hlavní lomové komunikace o šířce 60 m, v němţ vede i pásový 

dopravník. Těţební postupy na loţisku umoţňují rozdělit koridor PD na dílčí úseky, 

v nichţ jsou po vytěţení příslušné části loţiska liniové lomové trasy etapovitě 

likvidovány, a tyto úseky mohou být následně zavezeny a rekultivovány. 
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4.1.3. Rekultivace  

 Rekultivace vytěţeného prostoru si klade za cíl navrácení těţbou 

postiţených ploch opět k zemědělskému vyuţití. Dalším úkolem sanací  

a následných rekultivací jsou téţ krajinotvorné pohledové úpravy vytěţeného 

prostoru. Výsledkem rekultivace by mělo být území plně integrované do krajiny 

vyuţivatelné člověkem k zemědělské produkci a zároveň zhodnocující a zlepšující 

současnou krajinu ekologicky.   

 Na pozemcích s dokončenou sanací je bez prodlev prováděna biologická 

rekultivace. Současná praxe je taková, ţe provádění biologické rekultivace 

v severní části loţiska organizace Lafarge Cement, a.s., zadává místním 

zemědělským druţstvům, která pozemky zemědělsky obhospodařují jiţ před jejich 

zasaţením těţbou a hospodaří na většině pozemků, pod nimiţ loţisko Úpohlavy a 

část loţiska Chotěšov – Černiv leţí. Ucelené plochy, na nichţ je provedena 

biologická rekultivace, jsou navráceny do ZPF. Tříletý cyklus biologické rekultivace 

je navrţen rovněţ pro zaloţení lučního porostu a péči o něj (taktéţ zemědělská 

rekultivace) a pro ostatní rekultivace (zaloţení dřevinných porostů na mezích  

a podél vodotečí). 

 Po zkušenostech s rekultivací na ostatních pozemcích, kde biologická 

rekultivace uţ byla provedena, byl navrţen 3-letý rekultivační osevní postup se 

zastoupením luskovinoobilních směsek. [2] 

 Doporučený osevní postup: 

1. rok - luskovinoobilní směska jarní 

2. rok - luskovinoobilní směska ozimá 

3. rok - obilovina nebo luskovinoobilní směska jarní 

  Na trvalé travní porosty budou rekultivovány pozemky mezi vodní plochou  

a plochou orné půdy. Na dno lomu zde budou rozprostřeny zúrodnění schopné 

zeminy (1 m) a ornice (0,3 m).  

 Porosty stromů a keřů jsou navrţeny na svaţitých pozemcích, tj. mezích 

členících terén rekultivovaného území. Výsledkem této rekultivace by neměl být 

hospodářský les, ale porosty přírodě blízké, s přirozenou druhovou skladbou, 

různověké, se zastoupením keřového a bylinného patra. Tyto porosty budou plnit 

protierozní funkci (zpevňovat a chránit relativně příkré svahy), dále funkci 
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ekologicky stabilizující (vytvoření přirozeného prostředí pro rostlinné a ţivočišné 

druhy vytěsněné z dané intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny, 

napomáhání zvýšení biodiverzity prostředí), a téţ budou plnit funkci krajinotvornou 

(uplatněním trvalé zeleně v okolí kulturní stepi).  

4.1.4. Technická opatření  

 Přestoţe není moţné zcela zahladit známky těţby, musí se vytěţený prostor 

upravit tak, aby se maximálně zahladil charakter lomu. Horní zákon stanovuje 

organizacím povinnost zajistit sanaci, která obsahuje (podle zvláštních zákonů)  

i rekultivace všech pozemků dotčených těţbou uvolněných v průběhu dobývání.   

V rámci sanací budou upraveny i svahy a dno lomu a biologická rekultivace 

vytěţený prostor zapojí do okolní krajiny. 

 Terén ve vytěţeném prostoru bude upraven tak, aby bylo moţné dodrţet  

u ploch orné půdy poţadované sklony, tyto plochy budou rozděleny mezemi 

s větším sklonem. Celá rekultivovaná plocha se bude sklánět do středu území, 

kde v nejniţším místě vznikne menší bezodtoková vodní plocha, která bude měnit 

své rozměry v závislosti na mnoţství sráţek a výparu.   

 Na plochách rekultivace na trvalé travní porosty budou provedeny terénní 

úpravy v závislosti na typu výsledné kultury. Plochy trvalých travních porostů 

budou upravovány obdobně jako plochy pro rekultivaci na ornou půdu s tím 

rozdílem, ţe ornice bude rozprostřena ve vrstvě silné 0,3 m.  

4.1.5. Biologická opatření  

 Biologická opatření rekultivace vytěţeného prostoru se budou lišit podle 

výsledného charakteru rekultivovaných ploch. Většina ploch je navrţena  

k rekultivaci na zemědělskou půdu. Na svaţitých pozemcích mezi plochami orné 

půdy je navrţen dřevinný porost charakteru lesa přírodního charakteru,  

tj. různověký porost přirozených druhů dřevin, zčásti zde budou bylinná 

společenstva téţ přírodě blízkého charakteru.  

 Rekultivace na ornou půdu zahrnuje největší výměru. Po převrstvení 

humózními zeminami je důleţité, aby došlo co nejdříve ke strukturálnímu  

i funkčnímu propojení překryvné vrstvy se substráty rekultivovaných ploch.  
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 Cílem biologické rekultivace v období rekultivačního osevního postupu je 

zaktivizovat mikrobielní činnost, obnovit a ustálit vodní reţim, propojit vrstvy zemin 

a upravit poměr kapilárních a nekapilárních pórů, tj. poměr vzduchu a vody 

v půdě. 

4.1.6. Obnova vodotečí  

 Ve vytěţeném prostoru budou obnoveny bezejmenné vodoteče. Vodoteče 

budou mít pravděpodobně charakter jen občasných vodních toků, jako tomu je 

v současnosti. Jejich úkolem bude svádět bezpečně povrchové vody nebo vody 

vyvěrající na povrch do nejníţe poloţené části území, kde bude trvale zamokřená 

plocha. Vzhledem k hydrologickým skutečnostem v území bude tato vodní plocha 

jen malá a pouze v období větších sráţek se bude zvětšovat.   

 Koryta obnovených vodních toků budou mít lichoběţníkový průřez o hloubce 

cca 1 m. Dno koryta bude zpevněno štěrkovým záhozem a břehy budou zpevněny 

vegetací. 

4.1.7. Obnova nezpevněných polních komunikací  

 Zemědělské pozemky jsou zpřístupněny z několika směrů: 

 od severu polní cestou navazující na účelovou komunikaci s ţivičným, resp. 

betonovým povrchem ze Siřejovic ke skládce SONO Plus. Tato polní cesta 

pokračuje aţ do obce Černiv a slouţí převáţně k pojezdu zemědělské techniky. 

Její povrch je nezpevněný a je občasně upravován záhozy výmolů drceným 

kamenivem či stavební sutí. 

 od východu neudrţovanou polní cestou z Vrbičan, která je od roku 1999 v její 

střední části přerušena těţební činností a v současné době nejsou její zbývající 

úseky prakticky vyuţívány. 

 Přístupové cesty do zájmového území jsou při těţební činnosti průběţně 

likvidovány. Konečný návrh rekultivace celého vytěţeného prostoru předpokládá 

obnovení polních cest s cílem umoţnění příjezdu zemědělské a jiné techniky do 

rekultivovaného terénu a opětovného komunikačního propojení obcí na obvodu 

vytěţeného prostoru.  
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4.2. Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a 

rekultivaci 

 Na loţisku Úpohlavy byla k 31. 12. 2003 vytvořena finanční rezerva na 

sanace a rekultivace ve výši 28 485 477 Kč podle POPD lomu Úpohlavy z června 

1998, jejíţ tvorba byla schválena rozhodnutí OBÚ v Mostě čj. 2889/98/II ze dne 

15. 10. 1998 na sanace podle tohoto POPD. 

 Náklady na sanaci a rekultivaci území dotčeného těţbou vlivem dobývání 

v rozsahu hornické činnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tvorba 

finanční rezervy podle Plánu sanace i rekultivace činí 50 844 165 Kč v cenové 

úrovni roku 2004. 

Tabulka č. 2: Náklady na sanace 

NÁKLADY NA SANACE 

Sanace - zúrodnitelné podorničí   

Plocha 741 143 m2 

Kubatura (plocha x vrstva 1 m) 741 143 m3 

Jednotková cena 35,58 Kč*m-3 

Celková cena 26 369 868 Kč 

Sanace - ornice   

Plocha rekultivace na ornou půdu 664 858 m2 

Kubatura (plocha x vrstva 0,5 m) 332 429 m3 
Plocha mezi porosty dřevin a rekultivace na travní 
porost 76 285 m2 

Kubatura (plocha x vrstva 0,3 m) 22 886 m3 

Celková kubatura 355 315 m3 

Jednotková cena 35,58 Kč*m-3 

Celková cena 12 642 108 Kč 

Obnova komunikací   

Plocha 5 954 m2 

Jednotková cena 297 Kč*m-2 

Celková cena 1 768 338 Kč 

Sanace výsypky (protihlukový val) 210 887 Kč 

CENA ZA SANAČNÍ PRÁCE CELKEM 40 991 201 Kč 
Zdroj: PSaR 
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Tabulka č. 3: Náklady na rekultivace 

NÁKLADY NA REKULTIVACE 

Rekultivace na ornou půdu   

Plocha 664 858 m2 

První rok biolog. Rekultivace 13 376 Kč 

Druhý rok biolog. Rekultivace 21 224 Kč 

Třetí rok biolog. Rekultivace 19 253 Kč 

Náklady na 3-letý osevní postup na 1 ha 53 853 Kč 

Celkové náklady 3 850 460 Kč 

Rekultivace na trvalé travní porosty   

Plocha 32 940 m2 

Příprava půdy 10 Kč*m-2 

Zaloţení trvalého travního porostu 15,50 Kč*m-2 

Náklady na 1 m2 rekultivace na travní porosty 25,50 Kč*m-2 

Celkové náklady 839 970 Kč 

Rekultivace mezi travinobylinnými společenstvy   

Plocha 43 345 m2 

Příprava půdy 10 Kč*m-2 

Náklady na přípravu půdy 433 450 Kč 

Plocha (1/3 z celkové plochy) 14 448 m2 

Výsadba stromů 82,50 Kč*m-2 

Výsadba keřů 76 Kč*m-2 

Zaloţení trvalého travního porostu 15,50 Kč*m-2 

Náklady na výsadbu stromů a keřů 2 513 952 Kč 

Celkové náklady 2 947 402 Kč 

Obnova vodotečí   

Délka 850,5 m 

Zpevnění dna štěrkovým záhozem 165 Kč*m-1 

Zpevnění břehů vrbovými plůtky 275 Kč*m-1 

Celkové náklady 374 220 Kč 

Biologická rekultivace výsypky (protihlukový val) 2 110 912 Kč 

CENA ZA REKULTIVAČNÍ PRÁCE CELKEM 9 852 964 Kč 
Zdroj: PSaR 

 Celkové náklady na sanace a rekultivace činí 50 844 165 Kč. Z finanční 

rezervy na sanace a rekultivace jsou hrazeny práce související s ukládáním 

kulturních a kultivace schopných nadloţních zemin (podorničí a ornice) a úpravami 

terénu.  
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5. Tvorba finančních rezerv na sanace a rekultivace a 
jejich čerpání na lomu Úpohlavy 

 Horní zákon stanovuje v ust. § 31 odst. 6 organizaci Lafarge Cement, a.s., 

povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub 

nákladů musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním 

uvolňovaných v průběhu skrývkové a těţební činnosti. Tyto rezervy jsou nákladem 

na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. 

 Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich 

vytvoření schválil v POPD lomu Úpohlavy v roce 2004 závodní lomu Úpohlavy 

v souladu s ust. §7 odst. 3 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tento návrh schválil v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání 

výhradního loţiska vápence OBÚ v Mostě ve výroku rozhodnutí OBÚ v Mostě  

čj. 944/04 ze dne 15. 6. 2004 v souladu s ust. § 41 odst. 2 písm. c) zákona  

č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5.1. Vyčíslení základních údajů tvorby finančních rezerv na 

sanaci a rekultivaci v POPD 

 Závazný metodický pokyn OBÚ v Mostě čj. 63s/96, stanovuje matematické 

vztahy pro zpracování návrhu na výši a způsobu vytvoření potřebné finanční 

rezervy k zajištění sanací a rekultivací území dotčených vlivem dobývání 

výhradních loţisek. 

 Celková finanční rezerva na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem 

dobývání se v POPD stanoví rovnicí: 

 

                               [Kč] (1) 

kde:        

Rc POPD - celková výše finanční rezervy v rámci POPD [Kč] 

Nc POPD - celkové náklady potřebné na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených 

vlivem dobývání v rámci POPD [Kč] 
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 Stanovení měrného zatíţení nákladů na těţbu tvorbou finanční rezervy na 

sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání se v POPD provádí 

rovnicí: 

 

   
      

 
   [Kč·t-1] (2) 

kde: 

Nz - měrné zatíţení nákladů na těţbu 1 m3 nebo 1 t nerostu tvorbou finanční 

rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivy dobývání [Kč·t-1] 

Z - mnoţství vytěţitelných zásob uvaţovaných v rámci POPD [t] 

 

 Výsledkem dosazení celkových nákladů na sanaci a rekultivaci v cenové 

úrovni roku 2004 ve výši 50 844 165 Kč do rovnice (1) je celková výše finanční 

rezervy vyčíslena v POPD:     

                           č 

 

 Výsledkem dosazení celkových nákladů na sanaci a rekultivaci  

v cenové úrovni roku 2004 ve výši 50 844 165 Kč a dle výpočtu hmotnosti 

vytěţitelných zásob v rámci POPD ve výši 15 989 032 tun do rovnice (2) je měrné 

zatíţení nákladů na těţbu tvorbou finanční rezervy na sanaci a rekultivaci 

pozemků dotčených vlivem dobývání v cenové úrovni roku 2004. 

   
      
 
 
        

        
       č      

 

 Závaznost vypočítaného měrného zatíţení nákladů na těţbu stanovil pro 

organizaci Lafarge Cement, a.s., OBÚ v Mostě ve výroku rozhodnutí čj. 944/04 ze 

dne 15. 6. 2004 v desáté podmínce, cit.: „Finanční rezerva na sanaci a rekultivaci 

(FR na SaR) pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního loţiska vápenců 

bude vytvořena měrným zatíţením nákladů na těţbu ve výši 3,18 Kč·t-1 od roku 

2004. Od roku 2005 bude tato částka upravována vynásobením koeficientem 

inflace, stanoveným ČSÚ pro předchozí rok dle vzorce uvedeného v kap. 1.6 c) 1. 

POPD.“ 
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5.2. Vliv inflace na tvorbu finančních rezerv na sanaci a 

rekultivaci  

 Při výpočtu tvorby finančních rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků 

dotčených vlivem dobývání v kaţdém účetním období, tj. v kalendářním roce, se 

na základě uvedené podmínky ve výroku rozhodnutí OBÚ v Mostě dosazuje do 

níţe uvedené rovnice průměrná míra inflace, vyjádřena přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné 

cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměrné cenové hladině 

dvanácti předchozích měsíců. 

 Rovněţ závazný metodický pokyn OBÚ v Mostě čj. 63s/96 stanovuje,  

ţe celkové náklady uvaţované v dlouhodobějších POPD musí být zatíţeny 

koeficientem vyjadřujícím souhrnně inflační vlivy vztaţené k cenové úrovni roku 

zpracování PSaR. 

 Výpočet finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených 

hornickou činností bude prováděn podle vzorce uvedeného v kap. 1.6 písm. c)  

POPD z roku 2004 takto [1]:      

                                   

            

 

      

 

  [Kč] (3) 
kde: 

Rt - finanční rezerva vytvořená na vrub nákladů těţby v roce t [Kč] 

Nz - měrné zatíţení nákladů na těţbu tvorbou finanční rezervy v cenách výchozího 

roku 2004 [Kč·t-1] 

Vt - hmotnostní mnoţství těţby vytěţitelných zásob v roce t 

Iv - meziroční index růstu cen mezi rokem V+1 a rokem Vt        

Π Iv je součin meziročních indexů růstu cen od roku 2004 do roku v=2004 

 

 Finanční rezerva na sanace a rekultivace se bude i nadále tvořit ve vazbě na 

rozsah těţby viz tabulka č. 4.  
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 Graf č. 1: Koeficienty inflace v letech 2004 - 2009 Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka č. 4: Hmotnostní množství těžby vytěžitelných zásob 

rok roční těţba vápenců [t] 

2004 1 214 552 

2005 1 189 660 

2006 1 128 707 

2007 1 239 361 

2008 1 132 569 

2009 796 170 
Zdroj: POPD 2004 
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 Výpočet finanční rezervy je proveden pro kaţdé účetní období kalendářního 

roku podle rovnice (3): 

 

Za rok 2004: 

            

    

      

                         č 

Za rok 2005: 

            

    

      

                               č 

Za rok 2006: 

            

    

      

                                     č 

Za rok 2007: 

            

    

      

                                           č 

Za rok 2008: 

            

    

      

                                     

            č 

Za rok 2009: 

            

    

      

                                                  

            č 

 

 Uvedené číselné údaje jsou převzaty z výkazů tvorby a čerpání finanční 

rezervy na sanace a rekultivace za příslušné roky, které po kaţdém ukončeném 

účetním období poţaduje OBÚ v Mostě. 
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 Navýšení tvorby FR v kalendářním roce o průměrnou míru inflace, 

vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 

znázorňuje tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5: Inflační navýšení tvorby FR 

rok 
inflační navýšení tvorby FR 

[Kč] 

2004 0 

2005 105 927 

2006 170 605 

2007 290 544 

2008 373 788 

2009 438 822 
Zdroj: POPD 2004 

5.3. Čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci 

 Finanční rezervy jsou účelově vázány, a nesmí být proto vyuţívány na jiné 

účely. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 

v ust. § 4 odst. 1 stanovuje, ţe výdaje (náklady), na jejichţ úhradu se vytvořily 

rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv. 

 O čerpání z rezervy organizace ţádá OBÚ v Mostě, protoţe tento úřad podle 

ust. § 41 odst. 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

rozhoduje o jejich čerpání. K ţádosti organizace přikládá stanovisko MŢP, 

vyjádření dotčených obcí a výčet sanačních a rekultivačních akcí podle 

příslušného POPD, SPSaR a PSaR. OBÚ v Mostě rozhodnutí o schválení čerpání 

finančních rezerv vydává v dohodě s MŢP dle ust, § 37a odst. 2 horního zákona. 

 Čerpání rezerv na sanaci a rekultivaci je realizováno podle skutečně 

provedených sanačních a rekultivačních prací provedených v daném roce. Postup 

rekultivace závisí na těţebních postupech podle odbytu surovin, které nelze 

v dlouhodobé perspektivě těţby přesně stanovit.  

 Rekultivační práce probíhají souběţně s těţbou. Vzhledem k tomu,  

ţe zaváţka skrývky a sanační materiály (podorničí, částečně i ornice) jsou do 

vytěţeného lomu přepravovány přímo, bez deponování, je v zájmu těţební 

organizace provádět sanaci a rekultivaci bezodkladně, v co nejkratším časovém 

odstupu od těţby. 
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 Organizace Lafarge Cement, a.s., čerpala finanční rezervu na sanaci  

a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání v letech 2004 aţ 2009 na 

základě souhlasu OBÚ v Mostě v rozhodnutích čj. 3743/01 ze dne 7. 11. 2001, 

kde ve výroku je schválena částka 14 885 340 Kč, čj. 2162/04 ze dne 25. 5. 2004, 

kde ve výroku je schválena částka 12 000 000 Kč a čj. 3171/08 ze dne  

19. 8. 2008, kde ve výroku je schválena rovněţ částka 12 000 000 Kč. 

 Skutečné čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků 

dotčených vlivem dobývání lomem Úpohlavy představuje graf č. 2. 

 

 Graf č. 2: Skutečné čerpání FR Zdroj: POPD 2004 
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6. Alternativní návrh pro stanovení účetního období 
rušení finančních rezerv na sanace a rekultivace lomu 
Úpohlavy, ve kterém pominou důvody, pro které byly 
vytvořeny 

6.1. Fragmenty z právních předpisů ke zrušení finančních 

rezerv pro nepotřebnost 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní 

zákon), se změnil a doplnil zákonem č. 541/1991 Sb., kterým se v § 31 na konci 

připojily nové odstavce 5 a 6, které znějí: „(5) Organizace je povinna zajistit sanaci 

všech pozemků dotčených těţbou. Sanace pozemků uvolněných v průběhu 

dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se 

povaţuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních 

struktur. (6) K zajištění činností podle odstavce 5 je organizace povinna vytvářet 

rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí 

odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním.", s účinností od  

20. 12. 1991.  

 Zákon č. 313/2006 Sb. v § 37a odst. 2 za větu první vkládá větu: „Tyto 

finanční prostředky se ukládají na zvláštní vázaný účet v bance 20a) a nesmějí být 

předmětem ručení ani konkursu vedeného na majetek dluţníka, popřípadě 

předmětem vyrovnání podle zvláštního právního předpisu 20b), ani nemohou být 

předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí.", s účinností od 22. 6. 2006. 

 Zákonem č. 492/2000 Sb. se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým je i zákon  

č. 593/1992 Sb., ve které se v § 4 odst. 1 slova „ve prospěch výnosů (příjmů) ve 

stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny" 

nahrazují slovy „ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly 

vytvořeny". Účinnost tohoto zákona je od 1. 1. 2001. Nyní ust. § 4 odst. 1 v první 

větě zní: „Výdaje (náklady), na jejichţ úhradu se vytvořily rezervy a opravné 

poloţky, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv a opravných poloţek; rezervy 

se zruší ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.“ 
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 Zákonem č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se s účinností od 

1. 1. 2004 mění a doplňuje zákon č. 593/1992 Sb., mimo jiné doplněním nového  

§ 10a, který zněl: „Peněţní prostředky ve výši rezerv tvořených podle § 9 a 10  

se ukládají na zvláštní vázaný účet v bance a nesmějí být předmětem ručení nebo 

konkursu vedeného na majetek poplatníka podle zvláštního právního předpisu.“ 

„Za období, za které se podává daňové přiznání, je zaúčtovaná tvorba rezerv 

výdajem (nákladem) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů pouze do výše částky 

převedené ve prospěch zvláštního vázaného účtu nejpozději do dne podání 

daňového přiznání. Peněţní prostředky z tohoto účtu mohou být čerpány pouze na 

výdaje, na jejichţ úhradu byly vytvořeny."  

 Způsob zrušení rezerv nyní stanovuje vyhláška ministerstva financí  

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. V ust. § 57 „Postup tvorby 

a pouţití rezerv“ je v odst. 1 stanoveno, ţe u rezerv podle zvláštních právních 

předpisů se postupuje podle těchto předpisů. Tímto zvláštním právním předpisem 

je zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. V odst. 2 je uvedeno, ţe tvorba rezerv se účtuje na 

vrub nákladů, jejich pouţití, sníţení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch 

nákladů. 

6.2. Stanovení účetního období ke zrušení finanční rezervy 

na sanace a rekultivace pro nepotřebnost po ukončení 

sanace na celém vytěženém výhradním ložisku 

 Horní zákon nepřímo vymezuje účetní období pro zrušení finanční rezervy na 

sanace a rekultivace pro nepotřebnost zákonnou definici v § 43a odst. 8,  

cit.: „Za sanaci se povaţuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou důlní 

činností narušeného území a územních struktur.“ Zákon pro tuto definici nevymezil 

maximální moţný plošný rozsah s ukončenou sanací narušeného území  

a územních struktur pro zrušení rezerv. 
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 Kdyţ vznikla těţebním organizacím s povolenou hornickou činností v roce 

1991 zákonná povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na vrub nákladů, 

která musí odpovídat potřebám sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem 

dobývání, bylo pro ně ekonomicky nejvhodnější stanovit ukončení sanace 

narušeného území a územních struktur pro zrušení rezerv na všech pozemcích 

dotčených vlivem dobývání na celém výhradním loţisku. Hlavním kritériem bylo, 

ţe v té době se tvorba rezerv účtovala na vrub nákladů jen na analytickém účtě 

451, který je účtem pasivním, tzn. peněţním vyjádřením hodnot aktiv, a podle 

zákona č. 593/1992 Sb. se rezervy rušily ve prospěch výnosů (příjmů) ve stejném 

zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny, tzn. je zrušit 

ve zdaňovaném zisku. 

 Organizace Lafarge Cement, a.s. předpokládá zůstatek finanční rezervy na 

sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání zrušit rovněţ aţ po 

odstranění škod na krajině komplexní úpravou důlní činností narušeného území  

a územních struktur na celém výhradním loţisku vápence v DP Úpohlavy, 

Úpohlavy I a Chotěšov.  

 Po cca 20 letech tvorby rezervy finančních prostředků na sanace  

a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání na lomu Úpohlavy je zůstatek 

na analytickém účtu 451 k 31. 12. 2009 ve výši 36 879 953 Kč, a to po průběţně 

provedené a prováděné sanaci a rekultivaci vytěţených prostor. Protoţe je těţební 

činnost plánována ještě několik desítek let, bude zůstatek na účtu 451 díky 

inflačnímu navyšování narůstat pravděpodobně do větší výše, neţ bude potřeba 

na konečnou sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání po 

exploataci loţiska vápence. Přitom nelze opominout, ţe zůstatkové finanční 

prostředky budou dlouhodobě uloţeny na zvláštním vázaném účtu v bance, nyní 

CALYON Bank Czech Republik. Organizace peněţní prostředky rezerv, které jsou 

uloţeny na zvláštním vázaném účtu v bance, můţe pouze dočasně umístit do 

jiných aktiv při respektování pravidel stanovených prováděcím právním předpisem, 

který vydá Český báňský úřad se souhlasem ministerstva průmyslu a obchodu  

a po projednání s ministerstvem financí, nebo převést po souhlasu OBÚ v Mostě 

na základě smlouvy mezi státem, jehoţ jménem jedná ministerstvo financí,  

a osobou povinnou tvořit tyto finanční rezervy na účet správy prostředků rezerv, 
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který spravuje ministerstvo financí. Smlouva musí obsahovat garantovanou míru 

zhodnocení peněţních prostředků uloţených na účtu správy prostředků rezerv  

a lhůty pro zpětné převedení z účtu správy prostředků rezerv na zvláštní vázaný 

účet vedený u organizace. 

6.3. Alternativní návrh pro stanovení účetního období rušení 

finančních rezerv na sanace a rekultivace pro 

nepotřebnost 

 Ke sníţení negativních vlivů, uvedených v předcházející kapitole, při zrušení 

rezervy finančních prostředků aţ po ukončení sanace a rekultivace pozemků 

dotčených vlivem dobývání na celém výhradním loţisku je alternativou zrušit 

finanční prostředky z rezervy po ukončení kaţdé ucelené rekultivační akci na 

ucelené části výhradního loţiska příslušným orgánem ţivotního prostředí. 

 Pro tuto alternativu je výhodná zákonná úprava, která od roku 2001 v zákoně 

č. 586/1992 Sb. vypustila, ţe rezervy se ruší ve prospěch výnosů (příjmů) ve 

stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny a ve 

vyhlášce ministerstva financí č. 500/2002 Sb. je uvedeno, ţe rezervy se zruší pro 

nepotřebnost ve prospěch nákladů. 

 Jak je jiţ v předcházejících kapitolách uvedeno, sanační a rekultivační práce 

probíhají souběţně s těţbou. Rekultivace je prováděna bezodkladně, v co 

nejkratším časovém odstupu od těţby s tím, ţe interval mezi uloţením podorniční 

vrstvy a ornice je s ohledem na dlouhodobé zkušenosti na jiných lokalitách 

doporučen v délce 3 – 5 let. 

 Proto k demonstraci této alternativy vyuţiji souhlas Městského úřadu 

Lovosice, odboru ţivotního prostředí, ze dne 9. 1. 2009 pod zn. 21779/2008/OŢP, 

ve věci ukončení platby odvodů za dočasné odnětí ze zemědělského půdního 

fondu v k. ú. Úpohlavy a k. ú. Ţelechovice. K tomuto souhlasu je přiloţen protokol 

z místního šetření a ústního jednání ze dne 19. 12. 2008, kde je mimo jiné 

uvedeno, ţe bylo na místě samém zjištěno ukončení biologické rekultivace  

a pozemky je moţné převést do ZPF. Dále je přiloţena prezenční listina ze dne 

19. 12. 2008 z kontroly ukončené biologické rekultivace o celkové výměře  

5,6884 ha v k. ú. Úpohlavy a k. ú. Ţelechovice. 
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 Tvorba finanční rezervy podle Plánu sanace a rekultivace činí 50 844 165 Kč 

v cenové úrovni roku 2004. 

 Navýšení tvorby finanční rezervy v kaţdém kalendářním roce v období let 

2005 aţ 2009 o průměrnou míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen, dle tabulky č. 5 je: 

r. 2004 50 844 165 Kč 

r. 2005 50 844 165+105 927 = 50 950 092 Kč 

r. 2006 50 844 165+105 927+170 605 = 51 120 697 Kč 

r. 2007 50 844 165+105 927+170 605+290 544 = 51 411 241 Kč 

r. 2008 50 844 165+105 927+170 605+290 544+373 788 = 51 785 029 Kč 

r. 2009 50 844 165+105 927+170 605+290 544+373 788+438 822  

 = 52 223 851 Kč 

 

 Náklady na zemědělskou rekultivaci dle POPD lomu Úpohlavy z roku 2004 

jsou v cenové úrovni roku 2004: 

Náklady na sanace, viz tabulka č. 1: 

Celková cena sanace – zúrodnitelné podorničí  

 26 369 868 Kč, tj. 51,864 % z 50 844 165 Kč, na 1 ha 355 800 Kč 

Celková cena sanace – ornice na ornou půdu   

 11 827 824 Kč, tj. 23,263 % z 50 844 165 Kč, na 1 ha 177 900 Kč 

Náklady na rekultivace, viz tabulka č. 2: 

Celková cena rekultivace na ornou půdu pro 1. rok biologické rekultivace 

 1 188 912 Kč, tj. 2,338 % z 50 844 165 Kč, na 1 ha 17 882 Kč 

Pro 2. rok biologické rekultivace s osevním postupem 

 1 196 759 Kč, tj. 2,354 % z 50 844 165 Kč, na 1 ha 18 000 Kč 

Pro třetí rok biologické rekultivace s osevním postupem 

 1 194 789 Kč, tj. 2,350 % z 50 844 165 Kč, na 1 ha 17 970 Kč 
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 Pro ukončenou biologickou rekultivaci dne 19. 12. 2008 Městským úřadem 

Lovosice, odborem ţivotního prostředí, o celkové výměře 5,6884 ha v k. ú 

Úpohlavy a k. ú. Ţelechovice byly náklady na 1 hektar: 

 

Na zemědělskou rekultivaci v cenové úrovni roku 2004 

Cena sanace – zúrodnitelné podorničí 

 51,864 % z 50 844 165 Kč je 26 369 868 Kč, na 1 ha 355 800 Kč 

Na zemědělskou rekultivaci pro cenovou úroveň roku 2006 s mírou inflace 

Cena sanace – ornice na ornou půdu  

 23,263 % z 51 120 697 Kč je 11 892 208, na 1 ha 178 868 Kč 

Cena rekultivace na ornou půdu – 1. rok biologické rekultivace 

 2,338 % z 51 120 697 Kč je 1 195 202 Kč, na 1 ha 17 977 Kč 

Na zemědělskou rekultivaci pro cenovou úroveň roku 2007 s mírou inflace 

Cena rekultivace na ornou půdu – 2. rok biologické rekultivace 

 2,354 % z 51 411 241 Kč je 1 210 221 Kč, na 1 ha 18 203 Kč 

Na zemědělskou rekultivaci pro cenovou úroveň roku 2008 s mírou inflace 

Cena rekultivace na ornou půdu – 3. rok biologické rekultivace 

 2,350 % z 51 785 029 Kč je 1 216 948 Kč, na 1 ha 18 304 Kč 

 

 Plánované náklady na sanace a rekultivace území dotčeného těţbou pro 

výměru 5,6884 ha: 

sanace – zúrodnitelné podorničí:                             č                                           

sanace – ornice na ornou půdu:                             č                                            

rekultivace na ornou půdu – 1. rok:                            č   

rekultivace na ornou půdu – 2. rok:                           č 

rekultivace na ornou půdu – 3. rok:                             č 

 ΣRakce = 3 351 332 Kč 
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 Sanační práce byly provedeny vlastními technickými prostředky lomu  

i s vyuţitím dopravy externí firmy. Na základě fakturace provedených výkonů 

uvedených ve stavebních denících bylo vyčerpáno z finančních rezerv na sanace 

a rekultivace území dotčeného těţbou pro výměru 5,6884 ha: 

sanace – zúrodnitelné podorničí:                                                  2 023 933 Kč 

sanace – ornice na ornou půdu:                                                    1 011 966 Kč 

rekultivace na ornou půdu – 1. rok:           57 066 Kč 

rekultivace na ornou půdu – 2. rok:          90 547 Kč 

rekultivace na ornou půdu – 3. rok:             82 135 Kč 

 ΣNakce = 3 265 647 Kč 

 Finanční rezerva na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem 

dobývání, u které pominuly důvody, pro které byla vytvořena, se stanoví rovnicí: 

 

                   [ Kč]                                                (4) 

kde:        

Rzr - FR určena ke zrušení pro nepotřebnost ve prospěch nákladů [Kč] 

ΣRakce - část finanční rezervy vytvořené pro rekultivační akci [Kč] 

ΣNakce - náklady, na jejichţ úhradu byly vytvořeny rezervy vynaloţené na 

ukončenou rekultivační akci [Kč] 

 

 Dosazením sumy finanční rezervy vytvořené pro rekultivační akci a sumy 

nákladů vynaloţených na ukončenou rekultivační akci do rovnice (4) dostaneme 

výši FR, která se mohla zrušit pro nepotřebnost. 

                            č 

 

 FR na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání lomem 

Úpohlavy ve výši 85 685 Kč se mohla zrušit pro nepotřebnost ve prospěch 

nákladů v účetním období roku 2009, protoţe pominuly důvody, pro které byla 

vytvořena. Rok 2009 jsem stanovila na základě zákona č. 593/1992 Sb., ve 

kterém je uvedeno, ţe rezervy se zruší ve stejném období, kdy pominuly důvody, 

pro které byly vytvořeny.  Důvody pominuly na základě souhlasu MÚ Lovosice, 

odboru ţivotního prostředí, zn. 21779/2008/OŢP, vydaného dne 9. 1. 2009. 
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7. Závěr 

 V zásadách zadání této bakalářské práce je stanovit pro těţební organizaci 

ekonomicky prospěšné účetní (zdaňovací) období, ve kterém pominou důvody, 

pro které byly vytvořeny finanční rezervy na průběţně ukončené sanační akce. 

Pro vymezení ekonomicky prospěšného účetního období je rozhodujícím kritériem 

změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v roce 2001, při 

které bylo vypuštěno při rušení rezerv „ve prospěch výnosů“ (rezervy se rušily ve 

zdaňovaném zisku). Vyhláškou ministerstva financí k zákonu o účetnictví bylo od 

počátku roku 2003 stanoveno rušit rezervy „ve prospěch nákladů“. 

 Finanční rezerva na sanace a rekultivace, nebo její část se musí zrušit pro 

nepotřebnost ve prospěch nákladů ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro 

které byly vytvořeny. Tímto obdobím je účetní období, které je definováno 

nepřetrţitě po sobě jdoucími dvanácti měsíci. Účetní období se buď shoduje 

s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je 

účetní období, které můţe začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, neţ je 

leden. V organizaci Lafarge Cement, a.s., je účetním obdobím kalendářní rok. 

 Od roku 1991 mají těţební organizace s povolenou hornickou činností 

zákonnou povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na vrub nákladů, která 

musí odpovídat potřebám sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem 

dobývání. Při rušení rezerv ve prospěch výnosů bylo ekonomicky nejvhodnější 

účetní období po ukončení sanace narušeného území a územních struktur na 

všech pozemcích dotčených vlivem dobývání, tzn. na celém výhradním loţisku. 

V té době se tvorba rezerv účtovala pouze na analytickém účtu 451, který je 

pasivním účtem s peněţním vyjádřením hodnot aktiv. Na lomu Úpohlavy je 

zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2009 v peněţním vyjádření ve výši  

36 879 953 Kč. Od roku 2004 se peněţní prostředky ve výši vytvořených rezerv 

musí ukládat na zvláštní vázaný účet v bance. Organizace Lafarge Cement, a.s., 

má k 31. 12. 2009 v bance CALYON Bank Czech Republik jiţ uloţeno  

22 688 926 Kč. Kaţdoročním inflačním navyšováním rezervy lze předpokládat její 

narůst nad potřebu nákladů na konečnou sanaci a rekultivaci pozemků dotčených 

ukončenou těţbou. 
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 Ekonomicky prospěšnou alternativou je stanovení účetního období ke 

zrušení části finančních rezerv na sanace a rekultivace pro nepotřebnost ve 

prospěch nákladů po ukončení rekultivačních akcí na ucelených, mechanizačně 

přístupných pozemcích v dílčí části výhradního loţiska při kontrolních dnech 

příslušnými orgány ţivotního prostředí v průběhu dobývání. 

 Pro rušení části finančních rezerv na sanace a rekultivace pro nepotřebnost 

po ukončení rekultivační akce na ucelené části výhradního loţiska vápence 

doporučuji: 

 V oznámení ministerstva financí č. FZ01/2003 je stanoveno, ţe účetní jednotka 

ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob 

jejich vytváření a pouţívání. Pravidla vnitroakciového řízení organizace Lafarge 

Cement, a.s., by měla být doplněna o algoritmus výpočtu finanční rezervy 

vytvořené pro rekultivační akci s navýšením tvorby rezervy průměrnou mírou 

inflace a stanovení účetních období pro rušení finančních rezerv na sanace  

a rekultivace pro nepotřebnost. Dále je stanoveno, ţe rezervy podléhají 

dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.  

V inventurních soupisech z dokladových inventur by měly být zaznamenány 

náklady, na jejichţ úhradu byly vytvořeny rezervy vynaloţené na ukončenou 

rekultivační akci. 

 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů stanovuje zrušit rezervy 

ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny, a vyhláška 

ministerstva financí č. 500/2002 Sb. stanovuje zrušit rezervy pro nepotřebnost 

ve prospěch nákladů. Z těchto důvodů by měla organizace Lafarge Cement, 

a.s., poţádat Městský úřad Lovosice, odbor ţivotního prostředí, o ukončení 

rekultivační akce na začátku účetního období. 

 V době ekonomické krize řeší mnoho firem udrţení přebytkového 

hospodářského výsledku nouzovými finančními opatřeními. V podmínkách lomu 

Úpohlavy organizace Lafarge Cement, a.s., můţe být řádným finančním opatřením 

rušení finančních rezerv na sanace a rekultivace pro nepotřebnost ve prospěch 

nákladů po ukončení rekultivačních akcí na větších ucelených částech vydobytého 

výhradního loţiska. Takto lze peněţní prostředky lépe zhodnotit, neţ je uloţit 

v bance. 
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