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II. 
N á v r h  

 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne                          2016 

o evidenci báňsko-technických a provozních údajů 
 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb., (dále jen „zákon“):  

 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

Tato vyhláška stanoví rozsah a způsob vedení evidence báňsko-technických a provozních údajů (dále jen 

„báňsko-technická evidence“) a rozsah údajů do ní poskytovaných. 

 

 

§ 2 

Vymezení pojmů  

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

 

a) poskytovatelem údajů poplatník úhrady z vydobytých nerostů podle §33h písm. a) a b) zákona 

a organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů, 

b) osobou zajišťující dobývání nerostů vlastní zaměstnanec poskytovatele údajů a jiná osoba, zabezpečující 

dobývání nerostů a činnosti s tím spojené, 

c) důlním dílem prostor vytvořený hornickou činností nebo vyhledáváním, průzkumem a dobýváním ložisek 

nevyhrazených nerostů; za důlní dílo se považuje i větrací, odvodňovací, těžební a záchranný vrt a jiné 

vrty, které plní funkci důlního díla. Za důlní dílo se nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt, 

d) podzemním dílem podzemní prostor vytvořený činností prováděnou hornickým způsobem, 

e) lomem povrchové důlní dílo určené k dobývání nerostů, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEHDLLZG)



2 
 

f) plochou dotčenou těžbou plocha se znatelnými projevy dobývání a všechny plochy využívané pro potřeby 

dobývání, a to i plochy v sanaci a rekultivaci až do doby ukončení sanačních a rekultivačních prací, 

g) báňsko-technicky zajištěným územím plocha s ukončeným nebo přerušeným dobýváním, která zatím není 

rekultivována, 

h) skrývkou jalová hornina nebo surovina nevhodná k dalšímu zpracování v nadloží užitkového nerostu, 

i) výklizem jalová hornina nebo surovina nevhodná k dalšímu zpracování v samostatně vydobytelných 

polohách, nacházejících se uvnitř bloků zásob, 

j) hrubou těžbou množství užitkových nerostů vydobytých z ložiska, včetně znečišťujících materiálů, 

k) znečišťujícím materiálem jalová hornina nebo surovina nevhodná k dalšímu zpracování, přimísená 

do vydobytého nerostu při dobývání, 

l) čistou těžbou hrubá těžba bez znečišťujících materiálů.  

 

 

 

§ 3 

Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence 

 

(1) Báňsko-technická evidence zahrnuje zejména údaje 

 

a) o poskytovateli údajů, 

b) o zaměstnancích a jiných osobách zajišťujících dobývání nerostů, 

c) báňsko-technické,  

d) o dobývacích prostorech, 

e) o ložiscích nevyhrazeného nerostu,  

f) o těžebních odpadech a  

g) o finančních rezervách. 

 

(2) Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě. 
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§ 4 

Rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence 

 

(1) Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o 

 

a) poskytovateli údajů 

b) průměrném evidenčním počtu 

1. osob zajišťujících dobývání nerostů podle § 2 písm. b) a § 3 písm. a) zákona o hornické činnosti  

2. vlastních zaměstnanců a jiných osob zajišťujících hornickou činnost mimo dobývání nerostů, 

podle § 2 písm. a), c) až g) zákona o hornické činnosti s rozlišením na subdodavatele, 

3. vlastních zaměstnanců a jiných osob zajišťujících činnost prováděnou hornickým způsobem 

mimo dobývání nerostů, podle § 3 písm. c) až i) zákona o hornické činnosti s rozlišením na 

subdodavatele,  

c) délce  

1. důlních děl, kromě vrtů,  

2. podzemních děl celkem k 31. 12. sledovaného roku, 

3. podzemních a důlních děl nově vyražených, kromě vrtů, ve sledovaném roce, 

4. nově provedených průzkumných a těžebních vrtů a sond s rozdělením na povrch a podzemí, 

d) ploše  

1. stávajících lomů k 31. 12. sledovaného roku a její změně během sledovaného roku,  

2. nově otevřených lomů ve sledovaném roce, 

3. dotčené sanacemi a rekultivacemi s rozdělením na sanace a rekultivace probíhající a ukončené, 

e) spotřebě trhavin, rozněcovadel a bleskovic při ražení důlních děl a při dobývání nerostů, a 

f) těžebních odpadech s vymezením úložných míst, vymezením druhu a množství uloženého těžebního 

odpadu a vymezením finančních rezerv v členění tvorba, čerpání a koncový stav vytvořené rezervy. 

 

(2) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické 

evidence údaje o  

a) názvu a číslu dobývacího prostoru 

b) číslu ložiska příslušného k dobývacímu prostoru, 

c) zásobách a těžbě jednotlivých nerostných surovin v dobývacím prostoru s rozdělením na geologické 

zásoby celkem; dále uvádí bilanční zásoby volné prozkoumané, bilanční zásoby volné vyhledané, dosud 
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nevydobyté vytěžitelné zásoby, vytěžitelné zásoby povolené k vydobytí podle plánu otvírky přípravy 

a dobývání, úbytek zásob těžbou, čistou těžbu, produkci a množství prodaných nerostů, 

d) množství skrývek a výklizů, 

e) ploše dotčené těžbou, s rozdělením na plochu dosud dotčenou těžbou, deponii ornice a báňsko-

technicky zajištěné území, a  

g) finančních rezervách na  

1. sanace a rekultivace s rozdělením na stav na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku, 

stavu ke konci roku a členění na analytický účet a zvláštní vázaný účet v bance, 

2. důlní škody s rozdělením na stav na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku a stavu 

ke konci roku. 

 

(3) Organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů, poskytuje, kromě 

údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence údaje o 

a) názvu a číslu ložiska nevyhrazeného nerostu, je-li známo,  

b) zásobách a těžbě jednotlivých nerostů s rozdělením na stav zásob k začátku roku, stav zásob ke konci 

roku, úbytek zásob těžbou, čistou těžbu, produkci (a množství prodaných nerostů 

c) množství skrývek a výklizů, 

d) celkové výměře ploch dotčených těžbou s rozdělením na plochu dosud dotčenou těžbou, deponii 

ornice a báňsko-technicky zajištěné území, 

 

(4) Jsou-li údaje evidovány pro důl nebo lom tvořený více na sebe navazujícími dobývacími prostory, uvádějí 

se údaje pro důl nebo lom s vymezením dobývacích prostorů, které jsou součástí dolu nebo lomu 

a kterých se údaje týkají.  

 

§ 5 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 

 

 

Ministr: 
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