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Platné znění dotčených částí zákona č. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
změn

§ 30
Hospodárné využívání výhradních ložisek
(1) Výhradní ložiska se musí využívat hospodárně. Hospodárným využíváním výhradních ložisek se rozumí jejich dobývání a úprava a zušlechťování vydobytých nerostů podle zásad uvedených v odstavci 3 s přihlédnutím k současným technickým a
ekonomickým podmínkám; přitom musí být dodrženy zásady báňské technologie,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 15) a vyloučeny neodůvodněné nepříznivé vlivy na pracovní a životní prostředí.
(2) Při úpravě a zušlechťování nerostů, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy, je zakázáno využití technologie kyanidového loužení nebo i jiných postupů využívajících
kyanidové sloučeniny. Tento zákaz platí pro samostatné použití kyanidového loužení
v jakémkoli měřítku i pro jeho použití v kombinaci s jinými metodami úpravy a zušlechťování nerostů.
(3) Při průzkumu a dobývání nekonvečního zemního plynu je zakázáno
používání technologie hydraulického štěpení hornin.
(4) Při průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu je zakázáno
používání technologie podzemního zplynování uhlí.

(3) (5) Při využívání výhradních ložisek je nutno zejména
a) vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co
nejmenšími ztrátami a znečištěním; dobývání zaměřené výhradně na bohaté části
ložiska není dovoleno,
b) řádně využít vydobyté nerosty při jejich úpravě a zušlechťování prováděných v
souvislosti s jejich dobýváním,
c) vhodně ukládat průvodní nerosty současně dobývané, avšak dočasně nevyužívané a vést jejich evidenci,
d) vhodným způsobem ukládat skrývkové hmoty a hlušiny a podle možnosti je účelně
využívat.
(4) (6) Je-li z hlediska úložních poměrů ložiska, hospodárnosti nebo bezpečnosti provozu a technických a provozních poměrů organizace účelné, aby část ložiska v jejím
dobývacím prostoru vydobyla jiná organizace, nebo je-li třeba, aby si organizace zřídila důlní dílo v dobývacím prostoru jiné organizace, dohodnou se o tom obě organizace.
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(5) (7) Organizace může, přispěje-li to k hospodárnějšímu a bezpečnějšímu vydobytí
výhradního ložiska a připouští-li to její vlastní provoz, dovolit jiné organizaci společné
využívání svých důlních děl a zařízení.
(6) (8) Je-li některý z postupů podle odstavců 3 a 4 z hlediska bezpečnosti provozu
nezbytně nutný, nařídí ho obvodní báňský úřad.
(7) (9) Dobývaná výhradního ložiska nesmí být zastaveno, aniž bylo zajištěno, že
pozdější jeho dobývání bude technicky možné a hospodářsky účelné a bezpečné, leč
by zastavení dobývání vyžadoval důležitý celospolečenský zájem, především bezpečnost života nebo ochrana zdraví lidí.
(8) (10) Oxid uhličitý je zakázáno ukládat do výhradních ložisek nerostů nebo do
předpokládaných ložisek vyhrazených nerostů 23), s výjimkou ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, do nichž lze povolit ukládání oxidu uhličitého podle jiného právního předpisu 24) ve spojení se zvyšováním jejich celkové vytěžitelnosti.
(9) (11) Vtláčení oxidu uhličitého pouze s cílem zvýšení celkové vytěžitelnosti ložisek
ropy a hořlavého zemního plynu nebo s cílem vytěsňování slojového metanu z uhelných ložisek není považováno za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových
struktur podle jiného právního předpisu 24).
(10) (12) Podrobnosti o hospodárném využívání výhradních ložisek stanoví obecně
závazným právním předpisem Český báňský úřad.

