SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ZÁPIS
13. funkční období
z 2. schůze PODVÝBORU PRO REGIONY V TRANSFORMACI
VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
konané dne 19. ledna 2021

Přítomni: M. Balatka, H. Hanza, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, M. Plevný
(od14:30 hod), P. Rabas, P. Vícha
Omluveni: J. Cieńciala, M. Plevný (do 14:30 hod).
Hosté: dle prezenční listiny
1.
Zahájení a schválení programu schůze
Jednání zahájil předseda podvýboru senátor Miroslav Balatka. Přivítal přítomné senátory
a hosty, omluvil nepřítomné senátory a seznámil přítomné s návrhem programu schůze
podvýboru. Program jednání byl rozeslán e-mailem, vyvěšen na webových stránkách Senátu
a rozdán v podkladech.
Předseda podvýboru nechal o programu 2. schůze podvýboru hlasovat, hlasování: pro 8
(M. Balatka, H. Hanza, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, P. Rabas, P. Vícha), proti
0, zdržel se 0 – návrh byl přijat.
Předseda určil ověřovatelem schůze podvýboru senátora Zbyňka Linharta, návrh byl
většinově přijat (7 pro, 0 proti, zdržel se 1 – Z. Linhart).
2.
Plán činnosti podvýboru na 13. funkční období

Předseda podvýboru seznámil členy s Plánem činnosti podvýboru na 13. funkční období,
který byl všem rozdán v podkladech a rozeslán e-mailem.
K plánu činnosti vystoupili:
 senátor Z. Linhart – navrhuje zaměřit se především na čerpání fondů EU;
 senátor M. Balatka – navrhuje téma sociální oblast;
 senátor H. Pavera – jednotlivá témata je možné slučovat;
 senátor J. Horník – největší problém je aktuální situace v ČR, jedná se o regiony
příhraniční, podnikatelský sektor je namířený do cestovního ruchu, současná covidová
situace je velký problém a má dopad do regionu, postižené regiony se nyní dostávají
ještě do větších problémů; poukázal na krácení fondů příhraniční spolupráce se Saskem
a Bavorskem;
 senátor Z. Linhart – další téma je komunitní energetika;
 senátor M. Hilšer – vidí v komunitní energetice možné téma pro regiony v transformaci;
 senátor J. Horník – dvě roviny: nové technologie a také jejich využití; jak se bude
podvýbor stavět k zastavování krajiny větrnými a solárními elektrárnami?
 senátor J. Horník – podal návrh na pracovní cestu do Ústeckého nebo Karlovarského
kraje spojenou s návštěvou příhraniční části Saska – dle aktuální covidové situace;
v sousedním Sasku již mají dobrou zkušenost s regiony v transformaci;
 sen. M. Balatka – podal návrh na sloučení některých témat z plánu činnosti a také na jeho
další doplnění; sekretariát podvýboru materiál zaktualizuje dle návrhů senátorů
a připraví na příští schůzi podvýboru v únoru 2021.

3.
Nominace člena podvýboru do Transformační platformy MMR ČR

Předseda podvýboru informoval přítomné členy o existenci Transformační platformy, jejíž
činnost koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podvýbor obdržel nabídku na účast
jednoho člena podvýboru a jednoho náhradníka, kteří by v této platformě zastupovali
podvýbor. Předseda podal návrh na tyto zástupce: sen. M. Balatka – člen TP, sen. Z. Linhart
– náhradník (zástupce) člena TP. V následné diskuzi se jako kandidát nikdo další nepřihlásil,
senátor M. Hilšer plně podpořil nominaci obou zástupců podvýboru do této pracovní skupiny.
Po ukončení diskuze nechal předseda hlasovat o nominovaných kandidátech:
- senátor M. Balatka – člen Transformační platformy
- senátor Z. Linhart – náhradník (zástupce) člena Transformační platformy
Hlasování: pro 8 (M. Balatka, H. Hanza, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, P. Rabas,
P. Vícha), proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat – bylo přijato usnesení č. 3, které
je vyvěšeno na stránkách PPRT a je součástí tohoto zápisu.
4.
Senátní tisk č. 30
vládní návrh, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
a další související zákony
Předseda podvýboru senátor M. Balatka přivítal na jednání podvýboru předkladatele –
náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR E. Muřického a předsedu Českého báňského
úřadu M. Štemberku. Náměstek MPO ve svém vystoupení uvedl, že předkládací zprávu
vypracovali společně s ČBÚ, novelou se upravuje několik zákonů, z nichž nejdůležitější jsou
úpravy horního zákona, jehož úpravy se promítají i do dalších zákonů. V zákoně se zakotvuje
dokument „Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, upravují se části
týkající se chráněného ložiskového území a dobývací prostor a otázka RUD z hlediska těžby
nerostů. Ve své zpravodajské zprávě senátor P. Vícha seznámil senátory s legislativním
procesem a uvedl, že považuje za hlavní, že rezerva, která se mohla dříve utvářet jen
účetně, ne v hotovosti, se nově bude utvářet v hotovosti (na účtu peněžních ústavů nebo
státní dluhopisy), aby prostředky rezervy reálně existovaly a bylo možné z nich čerpat. Další
otázkou je výpočet výše poplatků, novela upravuje možnost pružněji reagovat na cenu a její
správu. Zpravodaj podal návrh na schválení NZ ve znění postoupeném PS. Seznámil
také členy podvýboru s PN (rozeslány e-mailem, rozdány v podkladech), které jsou
navrhovány. Zpravodaj podvýboru má k PN negativní stanovisko.
Předseda podvýboru otevřel obecnou rozpravu, ve které vystoupil předseda ČBÚ – rezervy
na sanace a rekultivace do roku 2004 byly tvořeny jen účetně, od tohoto roku se prostředky
převádějí na účty vázané, není možné prostředky použít na jiné účely a zůstávají na těchto
účtech i v případě, že společnost neprospívá finančně. Celkově se jedná o 13,4 mld. Kč,
z toho 4,9 mld. Kč bylo vedeno jen účetně, zbytek prostředků rezervy jsou již vedeny
na vázaných účtech. Drtivá většina z částky 4,9 mld. Kč se týká společnosti těžící hnědé
uhlí.
V obecné rozpravě dále vystoupili:
 senátor M. Balatka – stáhnul svůj předložený PN;
 senátor P. Rabas – podal PN, který řeší disproporci při odvodu nerostů, PN načte
v podrobné rozpravě;
 předkladatel (předseda ČBÚ) – způsob rozdělení úhrad je věc politická, disproporce
vznikla v roce 2017, kde se měnil systém a od tohoto roku je částka stanovená vládou;
 senátor J. Horník upozornil na historický vývoj novely hornického zákona, PN vítá
a upozornil na další vývoj novely zákona při opětovném projednávání v PS;
 senátor P. Vícha – upozornil, že se jedná o částky ve výši milionů, tento zákon nezhoršuje
postavení obcí a krajů;
 senátor P. Rabas – obce i kraj sice netratí, ale kvalita života je horší než v jiných částech
ČR (vzhled obcí, zničené památky, absence kultury) – to je dluh státu vůči těmto
oblastem;



senátor J. Horník – těžaři v Krušných horách jsou s touto verzí relativně spokojení, stát
zanechal území Horního Slavkova a Jáchymova ve špatném stavu, náprava bude trvat
několik generací;

K jednání podvýboru se připojil senátor M. Plevný (14:30 hod), celkový počet přítomných
členů je 9.
Po skončení obecné rozpravy předseda podvýboru otevřel podrobnou rozpravu.
V podrobné rozpravě vystoupili:
 senátor P. Rabas načetl PN (rozeslán e-mailem, rozdán v podkladech);
 zpravodaj podvýbor senátor P. Vícha podal avizovaný návrh – schválit projednávaný NZ
ve znění postoupeném PS PČR.
Předseda podvýboru nechal nejprve hlasovat o návrhu zpravodaje podvýboru – schválit NZ
ve znění postoupeném PS, hlasování: pro 3 (M. Hilšer, H. Pavera, P. Vícha), proti 0,
zdrželo se 6 (M. Balatka, H. Hanza, J. Horník, Z. Linhart, M. Plevný, P. Rabas) – návrh
nebyl přijat.
Poté nechal předseda podvýboru hlasovat o předloženém pozměňovacím návrhu
senátora P. Rabase: pro 7 (M. Balatka, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, M. Plevný, P. Rabas,
P. Vícha), proti 0, zdrželi se 2 (H. Hanza, H. Pavera) – návrh byl přijat.
Za závěr nechal předseda podvýboru hlasovat o usnesení včetně PN, hlasování: pro 7
(M. Balatka, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, M. Plevný, P. Rabas, P. Vícha), proti 0, zdrželi
se 2 (H. Hanza, H. Pavera) – návrh byl přijat, bylo přijato usnesení č. 4, které je vyvěšeno
na stránkách PPRT a je součástí tohoto zápisu.
Předseda podvýboru poděkoval hostům za účast na jednání podvýboru.

5.
Modernizační fond – diskuze k prezentaci z 1. schůze podvýboru

Z jednání se omluvili H. Hanza, H. Pavera, P. Vícha, počet přítomných členů podvýboru je 6.
V tomto bodě předseda podvýboru seznámil členy podvýboru s pracovním materiálem
(návrh usnesení, rozesláno e-mailem, rozdán v podkladech), který se týká projednaného
bodu: Prezentace Modernizačního fondu, z předchozí schůze podvýboru. Vzhledem k tomu,
že se touto problematikou bude podvýbor zabývat dlouhodobě a bude ji pravidelně zařazovat
na své schůze, formuloval předseda podvýboru návrh uvedeného usnesení. Cílem tohoto
usnesení je upozornit dotčená ministerstva na dlouhodobý zájem senátorů – členů
podvýboru o vzájemnou spolupráci a interakci při řešení problémů regionů v transformaci
např. prostřednictvím Modernizačního fondu. K návrhu usnesení proběhla diskuze, v jejím
závěru podal předseda návrh na dopracování usnesení včetně zanesení připomínek
jednotlivých senátorů do pátku 22. ledna a poté proběhne rozeslání návrhu usnesení ke
schválení per rollam. Přítomní členové podvýboru s návrhem vyjádřili jednomyslný souhlas.
6.
Informace předsedy podvýboru, různé

V tomto bodě vystoupil senátor P. Rabas, který upozornil přítomné členy podvýboru
na problematiku hydrické rekultivace zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí. Byl
by rád, kdyby se toto téma na podvýboru také projednávalo, vnímá jej jako důležité
pro všechny regiony v transformaci. Pro další seznámení s problematikou navrhuje vyžádání
potřebných materiálů na příslušných ministerstvem (MPO, MZe), které by pomohly získat
přehled v problematice. Podal návrh členům podvýboru na přijetí usnesení, které tyto
materiály požaduje (návrh usnesení byl rozeslán e-mailem a rozdán v podkladech). V krátké
diskuzi přítomní členové výboru vyjádřili s iniciativou souhlas a předseda podvýboru podal
návrh na přijetí usnesení. Hlasování: pro 6 (M. Balatka, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart,
M. Plevný, P. Rabas) proti 0, zdrželi se 0 – návrh byl přijat, bylo přijato usnesení č. 5,
které je vyvěšeno na stránkách PPRT a je součástí tohoto zápisu.

Předseda podvýboru informoval přítomné členy o aktuální došlé informaci z MŽP ČR
o existenci platformy pro Modernizační fond, která pracuje jako poradní orgán MŽP ČR a je
možné do ní nominovat jednoho stálého zástupce podvýboru a jednoho náhradníka.
Po proběhlé diskuzi předseda podvýboru podal návrh na nominaci:
- senátor M. Plevný jako člen
- senátor P. Rabas jako zástupce člena (náhradník) platformy pro Modernizační fond.
Předseda nechal o návrhu hlasovat, hlasování: pro 6 (M. Balatka, M. Hilšer, J. Horník,
Z. Linhart, M. Plevný, P. Rabas) proti 0, zdrželi se 0 – návrh byl přijat, bylo přijato usnesení
č. 6, které je vyvěšeno na stránkách PPRT a je součástí tohoto zápisu.
Na závěr předseda podvýboru informoval členy o termínu 3. schůze podvýboru – úterý 16.
nebo 23. února 2021 od 13:00 hodin.
Předseda pogratuloval nově zvoleným zástupcům podvýboru k jejich funkcím a poděkoval
členům podvýboru za aktivní účast na jednání podvýboru.

Zapsala: Kateřina Šarmanová, tajemnice Podvýboru pro regiony v transformaci VUZP

Miroslav Balatka, v. r.
předseda podvýboru

Zbyněk Linhart, v. r.
ověřovatel podvýboru

