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V Mostě dne 20. března 2019
Vážený pane premiére,
vážení členové Rady hospodářské a sociální dohody České republiky,
obracím se na Vás na základě usnesení Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
Usnesení 9/P/18: Informace o návrhu novely Horního zákona č. 4/1988 Sb., v platném znění:
Předsednictvo HSR-ÚK
vzalo na vědomí informaci o návrhu novely Horního zákona a ukládá předsedkyni
HSR-ÚK G. Nekolové a předsedkyni HSRM H. Veverkové sledovat její projednávání,
a to především v oblasti způsobu výpočtu úhrad a jejich rozdělování. HSR-ÚK
požaduje, aby lhůta pro změnu výše úhrady z těžby nerostných surovin zůstala
pětiletá, a dále požaduje přerozdělení výnosu z úhrad v poměru 50 % do státního
rozpočtu a 50 % do rozpočtu dotčených obcí a krajů (30 % do rozpočtu obcí v
katastru těžby a 20 % dotčený kraj).
Schváleno dne 10. 4. 2018
Žádám Vás, zejména členy vlády, o zohlednění našeho požadavku v souvislosti s projednáváním novely
Horního zákona, a to i s ohledem na řešení složité hospodářské situace ve strukturálně postižených
krajích, tedy i v kraji Ústeckém.
Těžba surovin, energetika a na ně navazující odvětví stále tvoří páteř ekonomiky našeho regionu.
Zvyšování úhrad z vydobytého nerostu zatíží tento průmyslový sektor a povede k dalšímu zhoršení
v současné době již nepříznivé hospodářské a sociální situace v Ústeckém kraji. Mohl by tak být
ohrožen i již úspěšně započatý proces hospodářské restrukturalizace. Navíc přerozdělení výnosu
z úhrad v rámci stávajícího způsobu nijak nepřispívá k transformaci ekonomiky a změně sociálního
klimatu regionu. Přitom by tyto zdroje mohly podpořit regionální rozvoj a snížit dopady budoucího
útlumu těžebního průmyslu a navazujících odvětví.
Předem velmi děkuji za akceptaci těchto připomínek a podnětů.
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