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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 

 
ČÁST PRVNÍ 

 
 
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  
___________________________________________________________________ 

 
 

ZÁKON 
ze dne 19. dubna 1988 

 
o ochraně a využití nerostného bohatství  

(horní zákon) 

ČÁST PRVNÍ 
Základní ustanovení 

§ 1 - § 7 
Záměrně vynechány 

ČÁST DRUHÁ 
Povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska 

§ 8 - § 10 
Záměrně vynechány 

ČÁST TŘETÍ 
Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek 

§ 11 - §14c 
Záměrně vynechány 

ČÁST ČTVRTÁ 
Ochrana nerostného bohatství 

§ 14d 
Surovinová politika 

(1) Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (dále jen 
„surovinová politika“) je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu při využití 
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a ochraně nerostného bohatství a ostatních nerostných zdrojů. Surovinová politika a je 
přijímána nejvýše na období 25 let. 
(2) Surovinová politika je podkladem pro výkon státní správy v oblastech průzkumu 
ložisek nerostných surovin, ochrany nerostného bohatství a stanovení dobývacích 
prostorů a jedním z podkladů pro politiku územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentaci. 
(3) Surovinovou politiku schvaluje na návrh ministra průmyslu a obchodu vláda. Vláda 
předkládá pro informaci surovinovou politiku Poslanecké sněmovně a Senátu. 
(4) Naplňování surovinové politiky vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 
nejméně jednou za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu. 

§ 15 
Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti 

(1) K včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování6) 
a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti 
vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim 
ministerstvem životního prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních 
předpisů5) a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
(2) Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad 
uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z hlediska 
ochrany a využití nerostného bohatství. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům 
a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

§ 16 
Chráněné ložiskové území 

 (1) Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání se zajišťuje 
stanovením chráněného ložiskového území. 
(2) Chráněné ložiskové území zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí 
s dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního 
ložiska. 
(3) Pro ložisko vyhrazeného nerostu se stanoví chráněné ložiskové území v období 
vyhledávání nebo průzkumu po vydání osvědčení o výhradním ložisku (§ 6). 
(4) Orgán, který stanovil chráněné ložiskové území, zašle potřebné podklady pro zápis 
do katastru příslušnému katastrálnímu úřadu. 
                                                 
6) § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 
č. 350/2012 Sb. 
5) Např. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních 
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., 
o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví 
pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 Sb., 
o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 
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§ 17 
Stanovení chráněného ložiskového území 

(1) Chráněné ložiskové území stanoví ministerstvo životního prostředí po projednání 
s orgánem kraje v přenesené působnosti České republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, obvodním báňským úřadem 
a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem. 
(2) Řízení o stanovení chráněného ložiskového území se zahájí na návrh organizace nebo 
z podnětu orgánu státní správy. Návrh se doloží osvědčením o výhradním ložisku a návrhem 
hranic chráněného ložiskového území. 
(3) Účastníkem řízení o stanovení chráněného ložiskového území je pouze navrhovatel. 
Zahájení řízení oznámí ministerstvo životního prostředí České republiky dotčeným orgánům 
státní správy, orgánu územního plánování a stavebnímu úřadu. Ministerstvo životního 
prostředí České republiky nařídí ústní jednání spojené podle potřeby s místním šetřením 
a současně upozorní, že stanoviska uvedených orgánů státní správy a připomínky a návrhy 
účastníka se mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak ministerstvo životního 
prostředí České republiky k nim nemusí přihlédnout. Jestliže některý z uvedených orgánů 
státní správy potřebuje na řádné posouzení delší čas, ministerstvo životního prostředí České 
republiky na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží. 
(4) V řízení o stanovení chráněného ložiskového území posoudí ministerstvo životního 
prostředí České republiky návrh a podklady z hlediska požadavků na ochranu výhradního 
ložiska, zabezpečí stanoviska orgánů státní správy uvedených v odstavci 3 a posoudí 
připomínky a návrhy účastníka. 
(5) Hranice chráněného ložiskového území se vyznačí v územně plánovací dokumentaci. 
(6) Ministerstvo životního prostředí České republiky po projednání s orgánem kraje 
v přenesené působnosti zruší chráněné ložiskové území, jestliže pominuly důvody ochrany 
výhradního ložiska. 
(7) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí přiměřeně i pro změnu a zrušení chráněného ložiskového 
území. 
(8) Podrobnosti o stanovení, změně a zrušení chráněného ložiskového území a jeho evidenci 
stanoví obecně závazným právním předpisem ministerstvo životního prostředí České 
republiky. 

§ 18 
Omezení některých činností v chráněném ložiskovém území 

(1) V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby 
a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného 
stanoviska8) dotčeného orgánu podle tohoto zákona. 
(2) Jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení 
nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území, je třeba dbát, 
aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit dobývání 
výhradních ložisek nerostů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) je možno jen ve zvlášť 
odůvodněných případech, jde-li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení nebo bude-li 

                                                 
8) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. 
(3) V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro úložiště oxidu 
uhličitého nelze povolit činnosti, které by vedly k narušení těsnosti úložiště oxidu uhličitého. 
(4) V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro ukládání 
radioaktivních odpadů v podzemních prostorech nelze povolit činnosti, které by mohly vést 
k narušení izolačních bariér úložných prostor a ke kontaminaci osob nebo složek životního 
prostředí radioaktivní látkou. 

§ 19 
Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území 

(1) Umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, 
může povolit příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů10) jen na základě závazného 
stanoviska8) orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním 
báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 
(2) Žadatel povolení o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem podle odstavce 1. 
(3) Ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu 
energetické infrastruktury27), které mají být umístěny v chráněném ložiskovém území, 
uplatňuje závazné stanovisko z hledisek odstavce 1 Český báňský úřad, který je rovněž 
dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů společného zájmu energetické 
infrastruktury. 

ČÁST PÁTÁ 

§ 20 - § 22 
Záměrně vynechány 

ČÁST ŠESTÁ 
Výstavba dolů a lomů 

§ 23 
Záměrně vynechán 

                                                 
10) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
8) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) 
č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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ČÁST SEDMÁ 
Dobývání výhradních ložisek 

§ 24 
Oprávnění k dobývání výhradního ložiska 

(1) Oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením dobývacího 
prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může však 
organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem.4) Předloží-li organizace 
současně se žádostí o stanovení dobývacího prostoru plán otvírky, přípravy a dobývání 
výhradního ložiska, včetně dokladu o vypořádání střetu zájmů, a jsou-li splněny ostatní 
zákonem stanovené podmínky, spojí obvodní báňský úřad správní řízení o stanovení 
dobývacího prostoru se správním řízením o povolení hornické činnosti podle zvláštního 
právního předpisu.12a) 
(2) K podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru musí mít organizace předchozí souhlas 
Ministerstva životního prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Předchozí souhlas může Ministerstvo životního prostředí vázat na splnění podmínek 
vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky a k návratnosti 
prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na vyhledávání a průzkum výhradních ložisek. 
Tyto podmínky se uvedou v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. 
(3) Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru má 
organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska, to jest zadavatel. Pokud 
zadavatel neuplatní přednostní nárok, může přednostní nárok uplatnit organizace, která se 
na průzkumu výhradního ložiska finančně podílela. Tento přednostní nárok může uplatnit 
organizace nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska (§ 14 odst. 3), nejpozději 
však do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území 
pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, a to u Ministerstva životního prostředí. 
(4) V ostatních případech Ministerstvo životního prostředí rozhodne o udělení předchozího 
souhlasu na základě výsledku posouzení návrhů mezi dvěma nebo více uchazeči o stanovení 
dobývacího prostoru, a to s přihlédnutím, který návrh zaručuje lepší využití výhradního 
ložiska a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů. 
(5) V případech, na které se nevztahuje odstavec 3 a které se týkají výhradně ložisek ropy 
nebo hořlavého zemního plynu, rozhodne o udělení předchozího souhlasu ke stanovení 
dobývacího prostoru Ministerstvo životního prostředí podle odstavců 6 až 9. 
(6) Příjem žádosti o předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru pro účely dobývání 
ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu oznámí Ministerstvo životního prostředí 
v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen "Úřední věstník"). V oznámení stanoví lhůtu, 
ve které je možné podat konkurenční žádost. Tato lhůta nesmí být kratší než 90 dní a začíná 
běžet prvním dnem po dni zveřejnění oznámení v Úředním věstníku. Správní řízení je 
zahájeno dnem následujícím po dni uplynutí lhůty stanovené podle tohoto odstavce. 
(7) V oznámení Ministerstvo životního prostředí uvede označení právního předpisu, podle 
kterého povede správní řízení o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího 
                                                 
4) § 10 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb. 
Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem. 
12a) § 17 a 18 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona 
č. 542/1991 Sb. 
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prostoru, území, které je předmětem žádosti o udělení předchozího souhlasu ke stanovení 
dobývacího prostoru a navrženou dobu platnosti předchozího souhlasu. 
(8) V případě dvou nebo více žádostí o udělení předchozího souhlasu ke stanovení 
dobývacího prostoru pro účely dobývání ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu 
postupuje Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v odstavci 4 a přihlíží 
rovněž k jejich technické a finanční způsobilosti. 
(9) V rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru pro účely 
dobývání ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu mohou být podmínky stanoveny 
z důvodu 

a) zajištění obrany státu, 
b) zajištění veřejného pořádku, 
c) ochrany veřejného zdraví, 
d) zajištění bezpečnosti dopravy, 
e) ochrany životního prostředí, včetně ochrany přírodních zdrojů, 
f) ochrany zájmů státní památkové péče12b) nebo ochrany archeologického dědictví,12c) 
g) zajištění bezpečnosti zařízení nebo zaměstnanců, 
h) ochrany ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu a jejich racionálního využívání, 
i) zajištění příjmů veřejných rozpočtů a návratnosti prostředků vynaložených 

na geologické práce hrazené ze státního rozpočtu. 
(10) Organizace je oprávněna nakládat s vydobytými nerosty v rozsahu a za podmínek 
stanovených v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. 
(11) Pokud organizace, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska podle 
odstavce 1, nepožádá do tří let od doby vzniku tohoto oprávnění obvodní báňský úřad 
o povolení hornické činnosti, může obvodní báňský úřad rozhodnout, že se organizaci 
oprávnění odnímá. 

§ 25 
Dobývací prostor 

(1) Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, 
uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, 
aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází 
ze stanoveného chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních 
ložisek a k vlivu dobývání. 
(2) Dobývací prostor může zahrnovat jedno nebo více výhradních ložisek nebo, je-li to 
vzhledem k rozsahu ložiska účelné, jen část výhradního ložiska. 
(3) Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostu nebo 
skupiny nerostů. Současně se stanoví, které nerosty výhradního ložiska budou dočasně 
ukládány. Je-li oddělené dobývání jiného nerostu nebo skupiny nerostů jinou organizací 
racionálnější, stanoví se pro jejich dobývání zvláštní dobývací prostor. 

                                                 
12b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
12c) Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná) vyhlášená pod č. 99/2000 Sb. m. s. 
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(4) Orgán, který stanovil dobývací prostor, zašle potřebné podklady pro zápis do katastru 
příslušnému katastrálnímu úřadu. 

§ 26 
Hranice dobývacího prostoru 

(1) Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem 
s přímými stranami, jehož vrcholy se určují souřadnicemi, udanými v platném souřadnicovém 
systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se zpravidla stanoví svislými rovinami, které 
procházejí povrchovými hranicemi. Výjimečně se tyto prostorové hranice mohou stanovit 
podle přirozených hranic. Dobývací prostor může být vymezen i hloubkově. 
(2) Obvodní báňský úřad může nařídit, aby hranice dobývacího prostoru byly vyznačeny 
pomezními značkami na povrchu, popřípadě i v důlních dílech, zejména je-li to třeba 
v celospolečenském zájmu nebo z hlediska chráněných zájmů vlastníků (správců, uživatelů) 
nemovitostí, které leží v hranicích dobývacího prostoru, anebo z hlediska zájmů organizací, 
jejichž dobývací prostory sousedí. 
(3) Hranice stanoveného dobývacího prostoru vyznačí orgán územního plánování v územně 
plánovací dokumentaci.7)  

§ 27 
Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru 

(1) Dobývací prostor a jeho změny stanoví obvodní báňský úřad v součinnosti s dotčenými 
orgány. 
(2) Při stanovení zvláštního dobývacího prostoru (§ 25 odst. 3) musí být návrh na jeho 
stanovení doložen vyjádřením organizace, pro kterou již byl dobývací prostor stanoven. 
Pokud je to z hlediska hospodárného využívání, ekologických vlivů a bezpečnosti provozu 
nutné, stanoví obvodní báňský úřad nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí 
výhradních ložisek. 
(3) V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se uvede též termín započetí dobývání 
výhradního ložiska. Platnost rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru není časově 
omezena, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak. 
(4) Obvodní báňský úřad může za podmínek podle odstavce 1 na návrh organizace nebo 
i z vlastního podnětu dobývací prostor změnit, jsou-li pro to závažné důvody z hlediska 
právem chráněného obecného zájmu. 
(5) Jestliže se návrh na stanovení nebo změnu dobývacího prostoru dotýká zájmů chráněných 
podle zvláštních předpisů,5) projedná organizace, která má výhradní ložisko dobývat, 
podmínky stanovení dobývacího prostoru s orgány a fyzickými a právnickými osobami, jimž 
přísluší ochrana těchto zájmů, v souladu s těmito předpisy. Tyto orgány, fyzické a právnické 
osoby jsou povinny své připomínky, požadavky a stanoviska uplatnit do jednoho měsíce 
u organizace, která o stanovení nebo změnu dobývacího prostoru požádala. 
(6) Stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o změně využití území v rozsahu 
jeho vymezení na povrchu.6) 

                                                 
7) § 8, 12 a 21 zákona č. 50/1976 Sb. 
6) § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 
č. 350/2012 Sb. 
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(7) Organizace může smluvně převést dobývací prostor na jinou organizaci po předchozím 
souhlasu obvodního báňského úřadu; ustanovení § 24 odst. 11 o tříleté lhůtě pro požádání 
o povolení hornické činnosti zde platí obdobně. Převedení dobývacího prostoru, doložené 
stejnopisem smlouvy, oznámí převádějící organizace obvodnímu báňskému úřadu. 
(8) Obvodní báňský úřad za podmínek podle odstavce 1 dobývací prostor na návrh organizace 
nebo z vlastního podnětu zruší, jestliže dobývání výhradního ložiska skončilo nebo bylo trvale 
zastaveno. 
(9) Podrobnosti o návrzích dobývacích prostorů a o postupu při jejich stanovení, změnách, 
zrušení a evidenci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. 

 § 28 
Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru 

(1) Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (dále jen "řízení o stanovení 
dobývacího prostoru") se zahajuje na návrh organizace nebo z podnětu obvodního báňského 
úřadu. Návrh se doloží: 

a) rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území, 
b) předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí vydaným podle § 24 odst. 2, 
c) dokladem, že organizace může provádět hornickou činnost, 
d) doklady a dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zákonu, popřípadě 

zvláštními předpisy.5) Obvodní báňský úřad může stanovit, že se k návrhu přiloží další 
nezbytné doklady pro spolehlivé posouzení návrhu, především z hlediska ochrany 
a hospodárného využití výhradního ložiska, důsledků jeho dobývání, jakož i z hlediska 
dopadu na právem chráněné obecné zájmy, 

e) seznamem fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci 
řízení a jsou navrhovateli známy, 

f) u výhradních ložisek též žádostí o povolení otvírky, přípravy a dobývání, pokud 
organizace žádá současně o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické 
činnosti. 

(2) Účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru jsou navrhovatel, fyzické a právnické 
osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám mohou být 
rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru přímo dotčena a obec, v jejímž územním 
obvodu se dobývací prostor nachází. 
(3) Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru dotčeným 
orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení nejpozději 7 dní před ústním 
jednáním a nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením. Současně upozorní 
účastníky, že své připomínky a návrhy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak 
k nim nemusí být přihlédnuto. Orgány, které se k návrhu na stanovení dobývacího prostoru 
vyjadřovaly podle zvláštních předpisů,5) se již k řízení nepřizvou. 
(4) Dotčené orgány státní správy oznámí svá stanoviska ve lhůtě, kterou určí obvodní báňský 
úřad a která nesmí být kratší než 15 dní, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Jestliže některý 
z orgánů státní správy potřebuje na řádné posouzení návrhu delší čas, obvodní báňský úřad 
na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží. 
(5) Zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru, jestliže se týká rozsáhlého území, 
oznámí obvodní báňský úřad účastníkům řízení veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní před 
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ústním jednáním. Zahájení řízení oznámí obvodní báňský úřad veřejnou vyhláškou 
i v případě, že mu účastníci řízení nejsou známi. Při oznámení zahájení řízení veřejnou 
vyhláškou se postupuje obdobně jako při územním řízení podle zvláštních předpisů.14) 
(6) Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího prostoru posoudí návrh především 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a jeho důsledků; přitom posoudí, zda je 
návrh v souladu s rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území a zda vyhovuje 
všeobecným technickým požadavkům pro výstavbu dolů nebo lomů a požadavkům, které 
stanoví zvláštní předpisy pro ochranu chráněných zájmů.5) 
(7) Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího prostoru zabezpečí stanoviska 
dotčených orgánů státní správy a posoudí připomínky a návrhy účastníků. 
(8) V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vymezí obvodní báňský úřad dobývací 
prostor a stanoví podmínky, kterými se zabezpečí celospolečenské zájmy v území, a rozhodne 
o námitkách účastníků řízení. 
(9) Obvodní báňský úřad může zahájit řízení o stanovení dobývacího prostoru i v případě, že 
nejsou k dispozici všechny doklady a dokumentace podle odstavce 1 písm. d) a e). Současně 
stanoví organizaci lhůtu pro doplnění návrhu. Jestliže návrh nebyl doplněn ve stanovené 
lhůtě, obvodní báňský úřad řízení o stanovení dobývacího prostoru zastaví. 

§ 29 
Evidence 

(1) Evidenci osvědčení o výhradním ložisku vede Ministerstvo životního prostředí. 
(2) Evidenci chráněných ložiskových území vede ministerstvo životního prostředí České 
republiky. 
(3) Evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede obvodní báňský úřad v knihách 
dobývacích prostorů. Souhrnnou evidenci dobývacích prostorů vede Český báňský úřad. 
(4) Ministerstvo životního prostředí vede souhrnnou evidenci zásob výhradních ložisek a 
podle této evidence vede bilanci zásob nerostných surovin České republiky. 
(5) Orgány uvedené v odstavcích 1 až 4 poskytnou do 30 dnů od vyžádání údaje z evidence 
orgánům územního plánování a umožní nahlížet do evidence, popřípadě poskytnou z této 
evidence potřebné informace nebo výpisy fyzickým a právnickým osobám, které prokáží, že 
je potřebují k plnění svých povinností nebo k uplatnění a ochraně svých práv. Nedotčeny 
zůstávají předpisy o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství.7) 
(6) Ministerstvo životního prostředí upraví podrobněji vedení evidence zásob výhradních 
ložisek obecně závazným právním předpisem. 

§ 29 
Evidence 

 (1) V základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí se jako účelové 
územní prvky29) vedou chráněná ložisková území. O chráněném ložiskovém území se 
vedou  

                                                 
14) § 58 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. 
29) § 31 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
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a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a identifikační číslo chráněného 
ložiskového území, pod kterým je veden v evidenci chráněných ložiskových 
území, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice chráněného ložiskového území30), 
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) další údaje, kterými jsou 

1. plocha chráněného ložiskového území, 

2. nerosty ložiska, 

3. datum nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového 
území a jeho změně. 

Editorem údajů je Ministerstvo životního prostředí. 
(2) V základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí se dále vedou jako 
účelové územní prvky29) dobývací prostory. O dobývacím prostoru se vedou  

a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a číslo dobývacího prostoru, pod 
kterým je veden v souhrnné evidenci dobývacích prostorů, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice dobývacího prostoru (§ 26 odst. 1), 
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) další údaje, kterými jsou 

1. plocha dobývacího prostoru na povrchu, 
2. nerosty ložiska, 
3. datum nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ao 

jeho změně. 
Editorem údajů je Český báňský úřad. 
(3) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí zprostředkovává z agendového 
informačního systému Českého báňského úřadu údaje o držiteli dobývacího prostoru 
pro účely plnění povinností podle § 62 odst. 1 věty první zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
(4) Ministerstvo životního prostředí vede 

a) evidenci osvědčení o výhradním ložisku, 
b) evidenci chráněných ložiskových území, 
c) souhrnnou evidenci zásob výhradních ložisek, 
d) bilanci zásob nerostných surovin. 

Ministerstvo životního prostředí může vedením těchto evidencí a bilance pověřit jím 
zřízenou státní příspěvkovou organizaci. 
(5) Český báňský úřad vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn. 
Obvodní báňský úřad vede pro obvod své působnosti evidenci dobývacích prostorů 
a jejich změn.  

                                                 
30) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích. 
29) § 31 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
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(6) Způsob, náležitosti a formu vedení evidence zásob výhradních ložisek upraví 
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 

§ 29a 
Báňsko-technická evidence 

(1) Pro účely evidence báňsko-technických a provozních údajů (dále jen „báňsko-technická 
evidence“) se zjišťují identifikační údaje ložisek nerostů, údaje o počtu zaměstnanců a jiných 
osob zabezpečujících dobývání nerostů a činnosti s tím spojené, objemu zásob ložisek 
vyhrazených i nevyhrazených nerostů, objemu skrývky, výši těžby, rozsahu ploch dotčených 
dobýváním nerostů, ražbě důlních děl, délce udržovaných důlních děl, spotřebě výbušnin 
a dále údaje o sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou podle § 31 odst. 5 a o tvorbě 
a čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace a na důlní škody. 
(1) Pro účely evidence báňsko-technických a provozních údajů (dále jen „báňsko-
technická evidence“) se zjišťují identifikační údaje ložisek nerostů a dále údaje o 

a) počtu zaměstnanců a jiných osob zabezpečujících dobývání nerostů a činnosti s 
tím spojené,  

b) objemu zásob ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů,  
c) objemu skrývky,  
d) výši těžby, 
e) nákladech na těžbu,  
f) průměrné tržní ceně za jednotku množství stanovenou nařízením vlády 

upravujícím sazby úhrady z vydobytých nerostů, a to za jednotlivé druhy 
vydobytých nerostů, které jsou předmětem úhrady,  

g) rozsahu ploch dotčených dobýváním nerostů,  
h) ražbě důlních děl,  
i) délce udržovaných důlních děl,  
j) spotřebě výbušnin,  
k) sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou (§ 31 odst. 5), 
l) tvorbě a čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace a na důlní škody. 

(2) Báňsko-technickou evidenci vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
(3) Údaje pro báňsko-technickou evidenci poskytuje poplatník úhrady z vydobytých nerostů 
podle § 33h písm. a) a b) a organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska 
nevyhrazených nerostů. 
(4) Organizace uvedená v odstavci 3 poskytuje údaje pro báňsko-technickou evidenci 
za předchozí kalendářní rok, a to do 28. února následujícího kalendářního roku. 
(5) Organizace uvedená v odstavci 3 je povinna poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu 
údaje pro báňsko-technickou evidenci úplně, správně, pravdivě a způsobem a v rozsahu, který 
stanoví prováděcí právní předpis. 
(6) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje údaje vedené v báňsko-technické evidenci 
orgánům veřejné moci na jejich žádost a v rozsahu potřebném k výkonu jejich působnosti; 
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fyzickým a právnickým osobám poskytuje údaje jen na základě písemného souhlasu 
organizace, která údaje do báňsko-technické evidence poskytla. 
(6) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje údaje vedené v báňsko-technické 
evidenci orgánům veřejné moci na jejich žádost a v rozsahu potřebném k výkonu jejich 
působnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne každoročně údaje vedené v 
báňsko-technické evidenci Českému báňskému úřadu v celém rozsahu, a to do 31. 
března kalendářního roku následujícího po roce, kterého se uvedené údaje týkají. 
(7) Údaje poskytnuté pro báňsko-technickou evidenci uchovává Ministerstvo průmyslu 
a obchodu po dobu 10 let ode dne, kdy byly poskytnuty. 
(8) Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence a rozsah údajů do ní poskytovaných 
stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou. 

§ 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 provozu15) 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 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) 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. 
(5) 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. 

                                                 
15) § 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., 

§ 6 zákona Slovenské národní rady č. 51/1988 Sb. 
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(6) Je-li některý z postupů podle odstavců 3 a 4 z hlediska bezpečnosti provozu nezbytně 
nutný, nařídí ho obvodní báňský úřad. 
(7) 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) Oxid uhličitý je zakázáno ukládat do výhradních ložisek nerostů nebo do předpokládaných 
ložisek vyhrazených nerostů23), s výjimkou ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, do nichž 
lze povolit ukládání oxidu uhličitého podle jiného právního předpisu24) ve spojení se 
zvyšováním jejich celkové vytěžitelnosti. 
(9) 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 předpisu24). 
(10) Podrobnosti o hospodárném využívání výhradních ložisek stanoví obecně závazným 
právním předpisem Český báňský úřad. 

§ 31 
Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek 

(1) Organizace je oprávněna dobývat výhradní ložisko v dobývacím prostoru, který jí byl 
stanoven. 
(2) Bude-li při dobývání v dobývacím prostoru zjištěno ložisko jiného vyhrazeného nerostu, 
než pro který byl stanoven dobývací prostor, je organizace povinna oznámit to neprodleně 
Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a obvodnímu báňskému 
úřadu. Bude-li průzkumem ložiska ověřeno, že zjištěné ložisko lze dobývat a že jeho 
dobývání jinou organizací by nebylo hospodárné, může obvodní báňský úřad organizaci uložit 
povinnost dobývat i toto výhradní ložisko (§ 27). V případech, kdy dobývání tohoto 
výhradního ložiska by nebylo hospodárné, je organizace povinna učinit pro nově zjištěné 
ložisko přiměřená opatření k jeho ochraně. 
(3) K upřesnění znalostí o množství a kvalitě zásob, o geologických a báňskotechnických 
podmínkách dobývání je organizace povinna v průběhu dobývání zabezpečit v nezbytném 
předstihu v hranicích svého dobývacího prostoru další průzkum ložiska. Na tento průzkum se 
vztahují obdobně ustanovení § 11. 
(4) Pro účely dobývání výhradního ložiska je organizace oprávněna zřizovat v hranicích 
dobývacího prostoru, a pokud je to nutné i mimo něj, stavby a provozní zařízení, které jsou 
potřebné pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska a pro úpravu nebo 
zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a pro dopravu všech 
potřebných zařízení a hmot. 

                                                 
23) § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona 
č. 366/2000 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. 
24) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých 

zákonů. 
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(5) Organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních 
zákonů,14a) všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa16a) po ukončení 
jeho provozu. Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu 
otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se považuje 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. Tyto rezervy jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů. 14b)  
(5) Organizace je povinna zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou. 
Sanací se pro účely tohoto zákona rozumí uvedení území dotčeného vlivy hornické 
činnosti do stabilního a bezpečného stavu, který umožní provedení rekultivací podle 
jiného právního předpisu14a); součástí sanace je technická likvidace dolu nebo lomu. 
Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, 
přípravy a dobývání. 
(6) Technickou likvidací dolu nebo lomu se pro účely tohoto zákona rozumí uvedení 
důlních děl vzniklých při hornické činnosti do stavu, který nebude vytvářet bezpečnostní 
riziko ani riziko vzniku ekologické škody nebo havárie. Do technické likvidace dolu 
nebo lomu patří i stavby a podpovrchové objekty, jejichž odstranění je nezbytné pro 
provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí hlavních důlních děl. 

§ 32 
Plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištění a likvidace 

hlavních důlních děl a lomů 

(1) Organizace, jíž vzniklo oprávnění k dobývání výhradních ložisek je povinna vypracovat 
plány otvírky, přípravy a dobývání těchto ložisek. 
(2) Plány otvírky, přípravy a dobývání musí zajišťovat dostatečný předstih otvírky a přípravy 
výhradního ložiska před dobýváním a jeho hospodárné a plynulé dobývání při použití 
vhodných dobývacích metod a zajištění bezpečnosti provozu. Součástí plánů otvírky, přípravy 
a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých 
v souvislosti s plánovanou činností, a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně 
návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy (§ 31 odst. 6 a § 37a).  
(3) Jestliže by otvírkou, přípravou a dobýváním byl ohrožen provoz nebo využití výhradního 
ložiska v dobývacím prostoru jiné organizace, stanoví obvodní báňský úřad nezbytná 
opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí výhradních ložisek. 
(4) Před zastavením provozu v hlavních důlních dílech nebo v lomech je organizace povinna 
vypracovat plány jejich zajištění nebo likvidace. 
(5) Podrobnosti o plánech otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a o plánech 
zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů stanoví Český báňský úřad obecně závazným 
právním předpisem. 

                                                 
14a) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích. 
14b) § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
14a) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 32a 
zrušen  

§ 32b 
zrušen  

§ 33 
Řešení střetů zájmů 

(1) Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle 
zvláštních předpisů,11) objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, 
orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny 
ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití 
výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů. 
(2) Organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy 
a dobývání dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší 
ochrana objektů a zájmů podle odstavce 1, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má 
chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému úřadu 
k zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího předložení 
nevyjádří s dohodou nesouhlas. Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na případy, kdy střety 
zájmů byly vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, 
popřípadě při projektování, výstavbě nebo rekonstrukci dolu a lomu a jestliže postup při jejich 
řešení stanoví zvláštními předpisy.11) 

(3) Nedošlo-li k dohodě podle odstavce 2 nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí s dohodou, 
rozhodne o řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání 
s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem 
v součinnosti s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy, a to s přihlédnutím 
ke stanovisku krajského úřadu. 
(4) Organizace, která žádá o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, je 
povinna doložit obvodnímu báňskému úřadu, že střety zájmů byly vyřešeny. 
(5) Ochranná opatření, která musí být provedena na stavbách a zařízeních nesouvisejících 
s dobýváním výhradního ložiska, nařídí příslušný stavební úřad v dohodě s obvodním 
báňským úřadem vlastníku dotčených staveb a zařízení jako nezbytnou úpravu.17) Jde-li 
o stavby a zařízení, která byla vybudována před stanovením dobývacího prostoru, uskuteční 
se ochranná opatření na náklad organizace. 
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně i na zařazení příslušných prací do plánu 
zajištění důlních děl a lomů nebo do plánu likvidace hlavních důlních děl a lomů. 

                                                 
11) Např. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních 

úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., 
o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví 
pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 
Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 
Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

17) § 87 zákona č. 50/1976 Sb. 
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(7) Postup při řešení rozporů podle tohoto zákona se nepoužije na řešení rozporů při vymezení 
zastavěného území, pořizování územně plánovací dokumentace, v územním, stavebním nebo 
společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona. V uvedených případech se 
postupuje podle správního řádu. 

ČÁST OSMÁ 
ÚHRADY 

HLAVA I 

ÚHRADA Z DOBÝVACÍHO PROSTORU 

§ 33a - § 33g 
Záměrně vynechány 

HLAVA II 

ÚHRADA Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 

§ 33h 
Subjekt úhrady 

(1) Poplatníkem úhrady z vydobytých nerostů je 
a) držitel dobývacího prostoru, 
b) organizace, která vydobyté nerosty získala při provádění ložiskového průzkumu 

ve stanoveném průzkumném území, nebo 
c) ten, kdo provádí nepovolené dobývání výhradního ložiska nebo neoprávněně provádí 

ložiskový průzkum, při kterém získal vyhrazený nerost. 
(2) Za držitele dobývacího prostoru podle odstavce 1 písm. a) se pro účely úhrady 
z vydobytých nerostů považuje organizace, které byl stanoven dobývací prostor, nebo 
organizace, na kterou byl dobývací prostor převeden. 

§ 33i 
Předmět úhrady 

(1) Předmětem úhrady jsou vydobyté nerosty. 
(2) Vydobytými nerosty se pro účely úhrady z vydobytých nerostů rozumí 

a) nerosty, pro které byl stanoven dobývací prostor a které byly v daném úhradovém 
období vydobyty na základě povolení hornické činnosti, 

b) vyhrazené nerosty získané v daném úhradovém období při provádění ložiskového 
průzkumu ve stanoveném průzkumném území, nebo 

c) vyhrazené nerosty získané nepovoleným dobýváním výhradního ložiska nebo 
neoprávněně prováděným ložiskovým průzkumem. 
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§ 33j 
Dílčí základy úhrady 

(1) Dílčí základ úhrady tvoří množství jednotlivého druhu vydobytých nerostů vykazovaného 
jako čistá těžba v dobývacím prostoru, která představuje úbytek zásob jejich vydobytím 
v jednotkách množství a je určena k dalšímu zpracování nebo k odbytu. Do této těžby není 
zahrnuto znečištění ani vnitřní ani vnější ztráty. Čistá těžba se zjišťuje a eviduje důlně 
měřickou a geologickou dokumentací. 
(2) V případě jednotlivého druhu vydobytého nerostu, jehož hodnota se odvíjí od obsahu 
užitkové složky nebo její kvality, tvoří dílčí základ úhrady množství této užitkové složky 
v koncovém produktu těžby a úpravy vydobytého nerostu. 
(2)(3) Dílčí základ úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem tvoří množství 
tepla obsaženého ve vydobytém hnědém uhlí. Toto množství tepla se určí jako součin 

a) množství vydobytého hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem, 
vykazovaného jako čistá těžba v dobývacím prostoru, která představuje úbytek zásob 
jejich vydobytím v jednotkách množství; do této těžby není zahrnuto znečištění ani 
vnitřní ani vnější ztráty, a 

b) výhřevnosti tohoto uhlí zjištěné váženým průměrem z výsledků měření akreditované 
laboratoře, které nesmí být starší než 1 rok; výhřevnost se určí podle technické normy, 
která stanoví požadavky na jakost tuhých paliv27). 

(3)(4) Akreditovaná laboratoř má způsobilost zkušební laboratoře uznané národním 
akreditačním orgánem k provádění zkoušek nebo vzorkování vymezených v Osvědčení o 
akreditaci podle technické normy, která stanoví požadavky na způsobilost zkušebních a 
kalibračních laboratoří28). 

§ 33k 
Sazba úhrady 

(1) Sazba úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivé dílčí základy úhrady činí nejvýše částku 
odpovídající 10 % tržní ceny za jednotku množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů.  
(2) Vláda stanoví nařízením sazby úhrad pro jednotlivé dílčí základy úhrady.  
(3) Výše sazeb úhrad může být zvyšována na základě vývoje tržních cen, a to ve lhůtách 
nejméně pěti let. 

§ 33k 
Sazba úhrady 

(1) Sazba úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivé dílčí základy úhrady činí nejvýše 
částku odpovídající 10 % referenční ceny za jednotku množství pro jednotlivé druhy 
vydobytých nerostů nebo jednotlivé užitkové složky. 
(2) Vláda stanoví nařízením sazby úhrad pro jednotlivé dílčí základy úhrady. 

                                                 
27) ČSN 44 1400 - Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv. 
28) ČSN EN ISO 17025 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří. 
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(3) V případě, že sazba úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivý dílčí základ úhrady 
uvedená v nařízení vlády přesáhne hranici uvedenou v odstavci 1, činí sazba pro tento 
dílčí základ úhrady 10 % referenční ceny za jednotku množství pro tento druh 
vydobytého nerostu nebo tuto užitkovou složku. V takovém případě zveřejní 
Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto sazbu ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to do 
31. května úhradového období. 
(4) Referenční cenu pro účely odstavců 1 a 3 určí Ministerstvo průmyslu a obchodu pro 
dané úhradové období do 31. května tohoto úhradového období; přitom vychází 
z tržních cen vypočtených váženým průměrem z cen za minulé úhradové období 
zjištěných na základě údajů z báňsko-technické evidence. V případě nerostu, který 
nebyl těžen v minulém úhradovém období na území České republiky, určí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu referenční cenu na základě cen daného nerostu na světových trzích. 

§ 33l 
Výpočet úhrady 

(1) Úhrada z vydobytých nerostů se vypočte jako součet dílčích úhrad a zaokrouhlí se na celé 
stokoruny nahoru. 
(2) Dílčí úhrada se vypočte jako součin dílčího základu úhrady a sazby pro tento dílčí základ 
úhrady. 

§ 33m 
Úhradové období 

Úhradovým obdobím je kalendářní rok. 

§ 33n 
Rozpočtové určení úhrady 

(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 
a) dílčí úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem je z 

1. 33 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí 
povrchově prováděno, a 

2. 67 % příjmem státního rozpočtu, 
b) dílčích úhrad z hnědého uhlí dobývaného hlubinným způsobem nebo z černého uhlí je 

z 
1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání černého uhlí 

nebo hnědého uhlí hlubinně prováděno, a 
2. 25 % příjmem státního rozpočtu, 

c) dílčí úhrady z radioaktivních nerostů je z 
1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání radioaktivních 

nerostů prováděno, a 
2. 25 % příjmem státního rozpočtu, 

d) dílčích úhrad z ropy nebo z hořlavého zemního plynu je z 
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1. 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání ropy nebo 
hořlavého zemního plynu prováděno, a 

2. 25 % příjmem státního rozpočtu, nebo 
e) ostatní dílčí úhrady jsou z 

1. 38 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání ostatních nerostů 
prováděno, a 

2. 62 % příjmem státního rozpočtu. 
(2) Pokud bylo dobývání nerostů prováděno na území více obcí a místo dobývání není možné 
spolehlivě určit, je část výnosu úhrady z vydobytých nerostů odpovídající dílčí úhradě 
příslušející obcím příjmem rozpočtu obcí v poměru ploch částí dobývacího prostoru na území 
jednotlivých obcí podle stavu jejich území k 31. prosinci příslušného kalendářního roku. 
Obdobně se postupuje v případě vyhrazených nerostů získaných při provádění ložiskového 
průzkumu ve stanoveném průzkumném území. 
(3) Příslušenství sledující osud úhrady z vydobytých nerostů je příjmem státního rozpočtu. 

 § 33o 
Účelovost úhrady 

(1) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů, která je příjmem státního rozpočtu, ve výši 
28 % může být použita jen k odstranění škod způsobených dobýváním ložisek vyhrazených 
i nevyhrazených nerostů, pro zajištění a likvidaci opuštěných důlních děl nebo k sanaci, 
rekultivaci a revitalizaci pozemků ve vlastnictví státu, a to v rámci rozpočtové kapitoly 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 
(2) Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů, která je příjmem státního rozpočtu, ve výši 12 
% může být použita jen pro zjišťování, evidenci, zajišťování a likvidaci starých důlních děl 
a opuštěných průzkumných důlních děl a pro zajištění výkonu státní geologické služby 
spojeného především s ochranou a evidencí nerostného bohatství a surovinových zdrojů a na 
to navazujícím zpřístupňováním informačních zdrojů, případně s podporou provádění státní 
surovinové politiky, rizikovými geofaktory a řešením problematiky těžebních odpadů, a to 
v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí. 

HLAVA III 

SPRÁVA ÚHRAD 

§ 33p - § 33w 
Záměrně vynechány 

ČÁST DEVÁTÁ 
Jiné zásahy do zemské kůry 

§ 34 - § 35 
Záměrně vynechány  
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ČÁST DESÁTÁ 
Důlní škody a jejich náhrada 

§ 36 
Důlní škody 

(1) Za důlní škody se považují škody způsobené na hmotném majetku vyhledáváním 
a průzkumem ložisek, pokud se provádí důlními díly, dobýváním výhradních ložisek, 
zřizováním, zajišťováním a likvidací důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, odvalovým, 
výsypkovým a kalovým hospodářstvím organizací, úpravou a zušlechťováním nerostů, 
prováděnými v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i škody způsobené zvláštními zásahy 
do zemské kůry. 
(2) Za důlní škodu se považuje i ztráta povrchové a podzemní vody, podstatné snížení 
vydatnosti jejich zdrojů a zhoršení její jakosti, k němuž došlo v důsledku činností uvedených 
v odstavci 1. 
(3) Za důlní škodu odpovídá organizace, jejíž činností byla škoda způsobena s výjimkou 
případů uvedených v § 37 odst. 7. Odpovědnosti za důlní škodu se organizace zprostí jen 
prokáže-li, že škoda byla způsobena okolností, jež nemá původ v činnosti uvedené v odstavci 
1.  

§ 37 
Náhrada důlních škod 

(1) Na vypořádání důlní škody se vztahují obecné předpisy o náhradě škody, pokud tento 
zákon nestanoví jinak. 
(2) Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje nebo 
zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému náhradní zdroj nebo dodávku vody, 
popřípadě nahradit škodu úhradou nákladů spojených s jejím obstaráním, jestliže je 
poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o náhradě ztráty podzemní vody platí 
zvláštní předpisy.20) 
(3) Nahrazují se též prokázané náklady účelně vynaložené na preventivně zajišťovací 
opatření, která směřují k odvrácení nebo zmírnění následků hrozících vlivem činností 
uvedených v § 36. Za preventivní zajišťovací opatření se nepovažují opatření prováděná 
na stavbách a zařízeních podle podmínek stanovených stavebním povolením nebo zvláštními 
předpisy pro nově zřizovanou stavbu nebo zařízení z hlediska možných vlivů činností 
uvedených v § 36. 
(4) V odůvodněných případech, zejména pokud je třeba v předstihu řešit bezpečnost 
a plynulost dopravy, přeložku veřejných dopravních cest, inženýrských sítí, 
telekomunikačních vedení a zařízení spojů, náhradní bytovou nebo účelovou výstavbu, je 
možno předem poskytnout plnění až do výše předpokládané škody s tím, že toto plnění se 
započítává na náhradu škody. Pokud by skutečná výše škody nedosáhla částky poskytnutého 
plnění, vzniklý přeplatek se vrací. 
(5) Nelze-li stavbu nebo zařízení uvést do předešlého stavu proto, že leží v území stavební 
uzávěry, popřípadě na území, kde se budou i nadále dlouhodobě projevovat vlivy činností 
uvedených v § 36, je organizace povinna provést prozatímní zajištění objektu; současně se 

                                                 
20) § 29 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). 
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dohodne s vlastníkem objektu, zda se odškodnění provede v penězích nebo poskytnutím 
náhradního objektu a o výši odškodnění. Pokud se obě strany nedohodnou na způsobu 
odškodnění, stanoví se jeho výše znaleckým posudkem. Takto vypočtená výše odškodnění 
nesmí být krácena o koeficient prodejnosti, pokud je jeho hodnota nižší než 1. Do náhrady 
škody se zahrne i movitý majetek, který se stává v důsledku poskytnutí náhradního objektu 
nepoužitelný. 
(6) Účastníci se mohou dohodnout i na jiném způsobu náhrady důlních škod, pokud taková 
dohoda nebude odporovat ustanovením tohoto zákona nebo obecným předpisům o náhradě 
škody. 
(7) Organizace neposkytne náhradu za poškození nebo zničení staveb a zařízení postavených 
v chráněném ložiskovém území nebo v dobývacím prostoru bez stavebního povolení, 
popřípadě bez dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení z hlediska ochrany 
proti možným vlivům činností uvedených v § 36. 

§ 37a 
Vytváření finančních rezerv 

(1) K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu finančních 
prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám na vypořádání 
důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich 
vznikem (§ 37 odst. 4). Tato rezerva je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.14b) 
 (2) Vytváření rezerv podle odstavce 1 a podle § 31 odst. 6 podléhá schválení příslušným 
obvodním báňským úřadem, který schvaluje též čerpání z těchto rezerv po dohodě 
s ministerstvem životního prostředí České republiky. Tyto finanční prostředky se ukládají 
na zvláštní vázaný účet v bance20a) a nesmějí být předmětem ručení ani zahrnuty 
do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu20b), ani nemohou být předmětem 
nařízení a provedení výkonu rozhodnutí. Obvodní báňský úřad si před vydáním rozhodnutí 
o čerpání z těchto rezerv vyžádá vyjádření dotčené obce. V případě organizací s majetkovou 
účastí státu rozhoduje obvodní báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu 
České republiky. 
 (3) Žádost organizace o čerpání z rezervy podle odstavce 1 musí být doložena výčtem 
důlních škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem vynakládání 
prostředků na odstranění důlních škod. Náklady na nezbytné znalecké posudky nese 
organizace. 
 (4) Organizace musí uložit peněžní prostředky ve výši vytvořené rezervy na zvláštní vázaný 
účet za dané účetní období nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího 
po skončení příslušného účetního období. Neučiní-li tak organizace ani v přiměřené náhradní 
lhůtě stanovené obvodním báňským úřadem, může obvodní báňský úřad rozhodnout 
o pozastavení platnosti povolení k dobývání. 
 (5) Peněžní prostředky rezerv, které jsou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance, mohou 
být 
 a) dočasně umístěny 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 

                                                 
20a) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
20b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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 b) převedeny po souhlasu příslušného obvodního báňského úřadu na základě smlouvy mezi 
státem, jehož jménem jedná Ministerstvo financí, a osobou povinnou tvořit tyto finanční 
rezervy na účet správy prostředků rezerv, který spravuje Ministerstvo financí. Smlouva musí 
obsahovat garantovanou míru zhodnocení peněžních prostředků uložených na účtu správy 
prostředků rezerv a lhůty pro zpětné převedení z účtu správy prostředků rezerv na zvláštní 
vázaný účet vedený u organizace. 
 (6) Peněžní prostředky či jiná aktiva umístěná k tíži zvláštního vázaného účtu podle odstavce 
5 nesmějí být předmětem zajištění, nesmějí být zahrnuty do majetkové podstaty a nepodléhají 
výkonu rozhodnutí ani exekuci. 

§ 37a 
Rezervy peněžních prostředků 

(1) Organizace je povinna vytvářet rezervy peněžních prostředků, a to k zajištění 
a) sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou a  
b) vypořádání důlních škod. 

(2) Výše rezerv musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod a na sanaci 
a rekultivaci, a to i z hlediska předpokládané doby jejich použití. Tvorba, čerpání, 
výběr, převod a zrušení rezerv podléhá souhlasu obvodního báňského úřadu.  
(3) Organizace doloží obvodnímu báňskému úřadu k žádosti o vydání souhlasu  

a) s tvorbou rezerv posouzení dostatečnosti jejich výše a časový průběh jejich 
vytváření,  

b) s čerpáním z rezervy na vypořádání důlních škod výčet důlních škod, vyčíslení 
předpokládaných nákladů na jejich odstranění a časový průběh vynakládání 
prostředků na odstranění důlních škod,  

c) s čerpáním z rezervy na sanace a rekultivace výčet plánovaných a provedených 
prací, přehled nákladů na jejich provedení a časový průběh vynakládání 
prostředků na sanace a rekultivace. 

(4) Obvodní báňský úřad 
a) vydává souhlas s tvorbou, výběrem, převodem a zrušením rezerv,  
b) vydává souhlas s čerpáním z rezerv; při tom vychází z účelu, pro který jsou tyto 

rezervy vytvářeny, 
c) kontroluje tvorbu rezerv. 

Před vydáním souhlasu podle písmene b) si obvodní báňský úřad vyžádá vyjádření 
dotčené obce, Ministerstva životního prostředí a v případě organizace s majetkovou 
účastí státu také Ministerstva průmyslu a obchodu. 
(5) Peněžní prostředky rezerv se ukládají na zvláštní vázaný účet podle zákona 
upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů vedený na území České 
republiky u  banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě 
Evropské unie, a to do 30. června kalendářního roku následujícího po skončení 
příslušného účetního období. V případě, že tak organizace neučiní, obvodní báňský úřad 
stanoví přiměřenou náhradní lhůtu. Peněžní prostředky rezerv nesmějí být předmětem 
zajištění, nejsou součástí majetkové podstaty poplatníka v insolvenčním řízení32) a 
nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci. Ze smlouvy o zvláštním vázaném účtu musí 
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být jednoznačně patrné, že se jedná o zvláštní vázaný účet, který je veden pro účely 
tohoto zákona, a pro účely jaké rezervy je zřizován. 
(6) Při převodu dobývacího prostoru organizace převede peněžní prostředky rezervy 
uložené na zvláštním vázaném účtu a státní dluhopisy pořízené z peněžních prostředků 
těchto rezerv na nového držitele dobývacího prostoru. Nový držitel dobývacího prostoru 
je povinen mít ke dni převodu dobývacího prostoru na zvláštním vázaném účtu rezervy 
vztahující se k převáděnému dobývacímu prostoru, a to ve výši, kterou byla povinna 
vytvořit převádějící organizace k datu převodu dobývacího prostoru; tím není dotčena 
možnost použít peněžní prostředky rezerv na pořízení státních dluhopisů33). 
(7) Organizace je povinna mít na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní prostředky 
rezerv podle odstavce 1  

a) do 30. června 2022, a to ve výši, která měla být vytvořena ke dni 31. prosince 
2021, dobývá-li vyhrazený nerost podle § 3 odst. 1 písm. b), nebo 

b) do 30. června 2025, a to ve výši, která měla být vytvořena ke dni 31. prosince 
2024, dobývá-li jiný z vyhrazených nerostů. 

Pokud organizace trvale ukončí dobývání výhradního ložiska před tímto dnem, musí mít 
ke dni trvalého ukončení dobývání na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní 
prostředky rezerv podle odstavce 1, které měly být vytvořeny ke dni trvalého ukončení 
dobývání. 
(8) Náklady na nezbytná posouzení a na znalecké posudky nese organizace. 
(9) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na rezervy peněžních prostředků zákon 
upravující rezervy pro zjištění základu daně z příjmů. 

ČÁST JEDENÁCTÁ 
Společná ustanovení 

§ 38 
Bezpečnost provozu 

Při hornické činnosti12) jsou organizace a orgány povinny zajišťovat bezpečnost provozu 
včetně havarijní prevence a plnění úkolů báňské záchranné služby, bezodkladně odstraňovat 
nebezpečné stavy ohrožující zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření.15) 

§ 39 
Důlně měřická a geologická dokumentace 

(1) Při hornické činnosti je organizace povinna vést, včas doplňovat a uchovávat důlně 
měřickou a geologickou dokumentaci.12) 
(2) Organizace jsou oprávněny reprodukovat a rozmnožovat mapy, které potřebují k výkonu 
hornické činnosti. 
                                                 
32) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
33) § 10a odst. 4 písm. a) zákona č. 593/1992 Sb. 
12) Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb.  
Zákon Slovenské národní rady č. 51/1988 Sb. 
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(3) Podrobnosti o důlně měřické dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným 
právním předpisem. Podrobnosti o geologické dokumentaci stanoví Ministerstvo životního 
prostředí obecně závazným právním předpisem. 

§ 40 
Důlní vody 

(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly 
do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 
nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až 
do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 
(2) Organizace je při hornické činnosti1) oprávněna 

a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu, 
b) bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu jako 

náhradní zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností 
organizace, 

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, 
popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky 
způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem 
ochrany veřejného zdraví. 

(3) Při použití důlních vod podle odstavce 2 písm. a) a b) je organizace povinna pečovat 
o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití důlních vod k jiným účelům upravují zvláštní 
předpisy.21) 
(4) K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského orgánu 
vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem. 

Přestupky 

§ 40a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) neoprávněně vnikne do důlního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána hornická 
činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem nebo do poddolovaného území, 
kam je vstup zakázán, 

b) úmyslně poškodí zařízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k provádění 
činnosti prováděné hornickým způsobem, včetně důlně měřických signálů, značek 
a ochrany znaků a jiných měřických zařízení, jakož i značek upozorňujících na zákaz 
vstupu, nebo 

c) neoprávněně odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do důlních vod nebo 
důlních děl anebo úmyslně poškodí zařízení pro odvádění důlních vod. 

(2) Organizace uvedená v § 29a odst. 3 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 29a odst. 4 
nebo 5 neposkytne údaje pro báňsko-technickou evidenci včas, správně, pravdivě nebo 
ve stanoveném rozsahu.  

                                                 
1) § 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona 
ČNR č. 542/1991 Sb. 
21) § 7 zákona č. 138/1973 Sb. 
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(3) Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2. 

(2) Organizace se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 29a odst. 4 nebo 5 neposkytne údaje pro báňsko-technickou 

evidenci včas, správně, pravdivě nebo ve stanoveném rozsahu, 
b) nesplní některou z povinností stanovených v § 31 odst. 5, 
c) neuloží peněžní prostředky rezerv na zvláštní vázaný účet podle § 37a odst. 5 ani 

v přiměřené náhradní lhůtě stanovené obvodním báňským úřadem, 
d) neuloží peněžní prostředky rezerv na zvláštní vázaný účet podle § 37a odst. 6 

nebo 7. 
 (3) Za přestupek lze uložit  

a) pokutu do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
b) pokutu do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a),  
c) pokutu do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), 
d) zákaz činnosti až na 3 roky spočívající v zákazu dobývání, jde-li o přestupek 

podle odstavce 2 písm. c) nebo d). 

§ 40b 
(1) Přestupky podle § 40a odst. 1 a 2 písm. b), c) a d) projednává obvodní báňský úřad. 
Přestupky podle § 40a odst. 2 písm. a) projednává Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 

§ 41 
Vztah ke správnímu řádu 

Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení podle § 3 odst. 3, § 6, 13, 14, 14a, 
14b, 14c a podle části osmé. 

§ 41a 
Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti. 

§ 42 
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního 
prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
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b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 
místo a stát, kde se narodil, 

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 

d) adresa místa pobytu, 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil, 
c) rodné číslo, 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil, 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
d) druh a adresa místa pobytu, 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního 
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou 
nezbytné ke splnění daného úkolu. 

ČÁST DVANÁCTÁ 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

§ 43 - § 45 
Záměrně vynechány 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Organizace oznámí obvodnímu báňskému úřadu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona výši peněžních prostředků rezerv evidovaných k datu nabytí účinnosti tohoto 
zákona, které nemá uloženy na zvláštním vázaném účtu.  

2. Organizace předloží obvodnímu báňskému úřadu vyčíslení nákladů na technickou likvidaci 
dolu nebo lomu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

3. Poplatník úhrady z vydobytých nerostů, který bude hradit úhradu za úhradová období 
do 31. prosince 2021, použije sazby úhrad z vydobytých nerostů stanovené nařízením vlády 
vydaným podle § 33k zákona č. 44/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, jsou-li pro něj sazby úhrad z vydobytých nerostů příznivější.  
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ČÁST DRUHÁ 
 
 
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky 

___________________________________________________________________ 
§ 13 

 
 (1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro 

 a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, 
tvorbu jednotné surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, využívání 
nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování 
ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, 

 b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a 
zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a 
polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební 
výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad, 

 c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu, 
 d) věci malých a středních podniků a pro věci živností, 
 e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
 f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií, 
 g) elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti 

Českého telekomunikačního úřadu. 
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ČÁST TŘETÍ 

 
 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
___________________________________________________________________ 

§ 10 
Ostatní rezervy 

(1) Pro účely zjištění základu daně z příjmů se uznává rezerva na odbahnění rybníka, kterým 
se rozumí odstraňování nánosů ze dna rybníka způsobených erozí okolních pozemků. Rezervu 
na odbahnění rybníka je možno tvořit maximálně 10 po sobě jdoucích zdaňovacích období; 
přitom pro způsob její tvorby, stanovení výše a použití se použijí obdobně ustanovení 
pro tvorbu rezervy na opravy podle tohoto zákona. 
(2) Pro účely zjištění základu daně z příjmů se dále uznává rezerva finančních prostředků 
na sanaci pozemků dotčených těžbou, rezerva na vypořádání důlních škod15) na sanace a 
rekultivace pozemků dotčených těžbou nebo na vypořádání důlních škod tvořená podle 
zákona upravujícího ochranu a využití nerostného bohatství a rezervy, u nichž zvláštní 
zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.1) 

§ 10a 
(1) Peněžní prostředky ve výši rezerv tvořených podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezerv 
vymezených v § 10 odst. 2 se ukládají na samostatný účet v bance se sídlem na území České 
republiky nebo v případě rezerv vymezených v § 10 odst. 2 se souhlasem příslušného 
obvodního báňského úřadu, příslušného krajského úřadu nebo Správy úložišť radioaktivního 
odpadu také na samostatný účet v bance se sídlem na území jiného členského státu Evropské 
unie, který je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle § 9 a § 10 odst. 
1 nebo rezerv vymezených v § 10 odst. 2 příjmu z prodeje státních dluhopisů pořízených 
z prostředků tohoto účtu a popřípadě výnosů z prostředků těchto rezerv (dále jen "zvláštní 
vázaný účet"). Výnosy z prostředků rezerv se pro účely tohoto ustanovení rozumí výnosy 
z peněžních prostředků vázaných na zvláštním vázaném účtu a úrokové výnosy ze státních 
dluhopisů pořízených z prostředků zvláštního vázaného účtu. Peněžní prostředky zvláštního 
vázaného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byly rezervy vytvořeny, 
s výjimkou uvedenou v odstavci 4. Poplatník zřídí pro jednotlivý účel tvorby rezervy vždy 
pouze jeden zvláštní vázaný účet, který je veden v českých korunách nebo v eurech. 
(2) Ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, je zaúčtovaná 
tvorba rezerv vymezených v odstavci 1 výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, pokud 

a) budou peněžní prostředky ve výši zaúčtované tvorby rezerv převedeny na zvláštní 
vázaný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání; nebudou-li 
převedeny v plné výši, výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů se 
stává pouze ta část zaúčtované tvorby rezerv, která byla na zvláštní vázaný účet 
převedena nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, a 

                                                 
15) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1) § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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b) peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu se nepoužijí na úhradu výdajů 
souvisejících s účely, na něž byly vytvořeny rezervy podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo 
rezervy vymezené v § 10 odst. 2, a to do výše rezerv vytvořených do 31. prosince 
2003 nebo do konce období, za které se podává daňové přiznání a které započalo 
v roce 2003, pokud nebyly uvedené rezervy následně zcela zrušeny nebo vyčerpány; 
pokud byly uvedené rezervy následně zrušeny nebo čerpány pouze zčásti, platí 
uvedená podmínka pouze pro nezrušenou část uvedené výše rezerv. Tato podmínka se 
neuplatní v případě, kdy zvláštní právní předpis stanoví výslovně povinnost převést 
na zvláštní vázaný účet peněžní prostředky ve výši dříve vytvořených rezerv nebo 
jejich zvláštním právním předpisem vymezené části, které byly uplatněny jako výdaj 
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů do 31. prosince 2003. 

(3) Pokud poplatník použije peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu v rozporu 
s podmínkou uvedenou v odstavci 2 písm. b), je oprávněn uplatnit zaúčtovanou tvorbu rezerv 
vymezených v odstavci 1 jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle 
odstavce 2 nejdříve ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové 
přiznání, v němž součet výše peněžních prostředků uložených na zvláštním vázaném účtu 
podle odstavce 1 a hodnoty státních dluhopisů vedených na samostatném účtu u České 
národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, na který Česká 
republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí převede evidence Střediska cenných 
papírů (dále jen "centrální depozitář")1b), zachycené v účetnictví podle zvláštního právního 
předpisu1a) dosáhne alespoň výše rezerv podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezerv vymezených 
v § 10 odst. 2 vykázané a zaúčtované podle zvláštního právního předpisu1a). 
(4) Peněžní prostředky rezerv uvedených v odstavci 1, které jsou uloženy na zvláštním 
vázaném účtu, mohou být použity i na pořízení státních dluhopisů denominovaných výhradně 
v české koruně, a to u 

a) rezerv na sanaci pozemků dotčených těžbou a rezerv tvořených podle zákona 
upravujícího ochranu a využití nerostného bohatství na sanace a rekultivace 
pozemků dotčených těžbou nebo na vypořádání důlních škod15) pouze na základě 
souhlasu příslušného obvodního báňského úřadu, 

b) rezerv pro rekultivace a sanace skládek25) pouze na základě souhlasu příslušného 
krajského úřadu, 

c) rezerv na zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 
kategorie z provozu26) pouze na základě souhlasu Správy úložišť radioaktivních 
odpadů. 

(5) Státní dluhopisy podle odstavce 4 musí být vedeny na samostatném účtu u České národní 
banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři a poplatník o nich musí vést 
samostatnou evidenci. Příjmy z prodeje těchto dluhopisů musí být vždy neprodleně převedeny 
na zvláštní vázaný účet, z jehož prostředků byly tyto dluhopisy pořízeny. 
(6) Peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu a státní dluhopisy vedené 
na samostatném účtu podle odstavce 5 nesmějí být předmětem zajištění, nesmějí být zahrnuty 

                                                 
1b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
1a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
15) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
25) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
26) § 18 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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do majetkové podstaty poplatníka v insolvenčním řízení12b), nepodléhají výkonu rozhodnutí 
ani exekuci. 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
___________________________________________________________________ 

§ 31 
 

Obsah registru územní identifikace 
 
 (1) Registr územní identifikace obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích 
 a) území státu, 
 b) území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu 27), 
 c) území vyššího územního samosprávného celku 28), 
 d) území kraje 29), 
 e) území okresu 30), 
 f) správní obvod obce s rozšířenou působností 31), 
 g) správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem 32), 
 h) území obce 33), 
 i) území vojenského újezdu 34), 
 j) správní obvod v hlavním městě Praze 35), 
 k) území městského obvodu v hlavním městě Praze 36), 
 l) území městské části v hlavním městě Praze 37), 
 m) území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 38), 
 n) katastrální území 39), 
 o) území základní sídelní jednotky 40), 
 p) stavební objekt, 
 q) adresní místo, 
 r) pozemek v podobě parcely 41). 
 
 (2) Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí 
kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že 
se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou 
bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1 nebo do 
některého z nich. 

                                                 
12b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII  

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 3, 
která nabývají účinnosti dnem 1. července 2021. 
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