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Úvod 

Téma "Vývoj horního práva" jsem si vybrala z důvodu mého blízkého vztahu 

ke studiu historie a hornictví. V oblasti, ve které žiji, je hornictví každodenní součástí 

života ať už ve formě aktivní těžby, nebo jejích pozůstatků. Celkově se na území České 

republiky vyskytují téměř všechny nerostné suroviny a to ve všech jejich genetických 

typech. Díky tomuto faktu má české hornictví a horní právo bohatou a dlouhou historii.

Podle různých politických a společenských situací docházelo k nárůstu či útlumu 

dobývání a rozvoji či zpomalení vývoje horního práva. V poslední době se setkáváme 

spíše s negativním postojem společnosti s ohledem na následky, vzhledem k dopadu 

hornictví na životní prostředí. Nejvíce negativní názory zaznívají dnes v souvislosti 

s těžbou uhlí. Hornictví však není pouze těžba uhlí, ale tvoří ho mnohem širší okruh 

činností, mezi něž patří třeba zpřístupňování jeskyní nebo jiné.

V diplomové práci se budu zabývat historií, ale také současnou úpravou 

a možným budoucím vývojem, jakým by se horní právo mohlo ubírat. Diplomová práce 

je rozdělena do tří velkých částí, z nich každá má další podkapitoly. 

V první části se věnuji historii českého horního práva. Historie českého hornictví 

a právo s ním souvisejícím je v českých zemích velmi bohatá, a proto se budu věnovat 

pouze nejdůležitějším právním předpisům, které byly inspirací pro další země 

nebo pro nadcházející právní předpisy. Pro pochopení dějin hornictví na našem území je 

podle mého názoru důležité zabývat se také počátky hornictví z období pravěku 

a středověku, kdy naše území postupně osídlovaly a střídaly se různé kmeny, které 

s sebou přinášely rozdílné úrovně v oblasti řemesel a hornictví. Právní předpisy poté 

budu začleňovat do kapitol podle dynastií, které v dané době na našem území vládly. 

Vysvětlením společenské situace a druhů nerostů, které byly v období vlády dané 

dynastie primárně těženy, bude lépe vystihnut charakter horních předpisů.

Druhou část zaměřím na současnou právní úpravu. Současné horní právo není 

kodifikováno, a jeho úprava je roztříštěna do čtyř hlavních zákonů a mnoha

podzákonných právních předpisů. Zaměřím se především na horní zákon, který je 

obecným zákonem horního práva. Až na pár pojmů jsou v něm obsaženy definice 

základních pojmů horního práva jako jsou nerosty, ložiska, organizace a další. Kromě 

definic jednotlivých institutů, se zaměřím také na řízení o povolení, která se k nim 
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vážou. Druhým zákonem je zákon o hornické činnosti, který rozvedu v souvislosti 

s výkladem hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a jednotlivými 

rozdíly mezi povolováním těchto činností. Kromě toho vzpomenu také státní báňskou 

službu, správní delikty a okrajově také právní úpravu výbušnin. Mezi další zákony, 

které budu ve své práci zmiňovat jsou zákon o geologických pracích a zákon 

o nakládání s těžebním odpadem. Zákon o geologických pracích uvedu pouze 

v rozsahu, v jakém je podstatný pro úpravu horního zákona a zákona o hornické 

činnosti, tj. stanovení průzkumného území a zákon o těžebním odpadu budu pouze 

stručněji charakterizovat. U těchto dvou zákonů se zaměřím zejména na nejzákladnější 

ustanovení tak, abych vystihla jejich povahu. Horní úpravy se dotýkají také další 

zákony, ovšem z důvodu zachování souvislostí jednotlivých institutů se o nich budu 

zmiňovat pouze v souvislosti s těmito instituty a nikoli samostatně. Taktéž zmíním 

podzákonné právní předpisy, tj. vyhlášky. Důležitější z nich budu rozebírat podrobněji, 

ovšem vzhledem k jejich množství není možné, abych je v této práci rozvedla všechny.

Třetí část věnuji připravovaným změnám horního práva, které by měly v nejbližší 

sobě nastat.
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1. Historie horního práva

S rozvojem jakékoli činnosti nerozlučně souvisí vývoj právní úpravy, která je, 

především u odvětví jakým je hornictví, nepostradatelným nástrojem rozvoje odvětví. 

V každém období historického vývoje jsou stanovena různá očekávání a priority

pro kterékoliv řemeslo, které se pochopitelně liší vlivem politických, ekonomických 

a společenských změn. Horní právo pak odráží svou závislost na rozsahu těžby a dalším 

zpracování nerostných surovin, ale také dynamičnost vývoje, neboť horní právo 

se velmi rychle přizpůsobuje ekonomickým a technickým poměrům.1

1.1. Počátky

Dříve než budeme hledat jakékoli písemné doklady a právní úpravy ohledně 

hornictví a hornické činnosti, je třeba si uvědomit, že hornická činnost byla vykonávána 

mnohem dříve, než mohl jakýkoliv písemný a právní doklad či úprava vůbec vzniknout. 

Původně tvořilo hornickou činnost vyhledávání nerostných surovin, které by byly 

dostatečně pevné pro opracování nástrojů. Doba kamenná, od nejstarší až po pozdní, je 

charakteristická využitím kamene jako hlavní suroviny, ze které bylo už ve starší době 

kamenné vyráběno okolo devadesáti nástrojů. Kámen byl získáván různými způsoby, 

což záleželo na druhu kamene a na technické vyspělosti tvůrce. Mezi tyto způsoby patřil 

nejdříve sběr a postupem času se v pozdní době kamenné jednalo o hlubinné práce 

prováděné hornickým způsobem. Znalosti těžby, kterou lidé získali v mladší a pozdní 

době kamenné, byly důležitým předpokladem pro dobu bronzovou, ve které bylo 

potřeba těžit cín a měděnou rudu. Z doby kamenné a bronzové nejsou, kromě pár 

šachet, na našem území větší archeologické pozůstatky, které by svědčily o těžbě 

na našem území v těchto obdobích.2

                                               
1 MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : 

Pohledy do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993, s 15

2 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 16-23

SULDOVSKÝ, Josef; Kronika hornictví zemí Koruny české. 1. vyd. Ústí nad Labem: CDL 

Design, 2006, s 17-19
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Prvními významnějšími doklady o hornictví v českých zemích jsou z doby 

železné, přesněji z doby laténské, kdy naše území obývali Keltové. Jedná se 

o archeologické nálezy tavících pecí pro hutnění železné rudy a pozůstatků po těžbě 

zlata a cínu z 7. a 6. století př. n. l. Keltové byli na velmi vysokém stupni technického 

a společenského vývoje, čemuž odpovídá také fakt, že jako první začali na našem území 

kolem 2. století př. n. l. razit zlaté a stříbrné mince tzv. duhovky.3 Velký rozmach 

zažívají také solné doly, nacházející se na území dnešního Rakouska (Salcbursko), 

které výrazně napomohly rozvoji technologie hornictví.4

V době římské, na přelomu letopočtu, však přicházejí na naše území germánské 

kmeny, které vytlačují Kelty. Germánské kmeny nejsou tak vyspělé jako Keltové. Proto 

zaniká rozvinutější řemeslná výroba a také počet vyráběných železných nástrojů. Tento 

pokles výroby nehnal dopředu vývoj jakékoliv techniky, proto je tato doba dobou 

technologického úpadku a z této doby, do konce 6. století, svědčí o hornické činnosti 

pouze nálezy již hotový výrobků a železářských pecí.5

Dobu římskou střídá ve 4. století doba stěhování národů, kterou začíná raný 

středověk, nazývaný též dobou temna. Germánské kmeny jsou postupně vytlačeny 

kmeny slovanskými, které v 7. století vytvořily na našem území první státní útvar, 

Sámovu říši. V 7. století je zaznamenán rozmach výroby železných výrobků, ale stále 

zde nejsou žádné historicky přesné písemné doklady. Období po Sámově říši 

je popisováno v Kronice české od Václava Hájka z Libočan z roku 1541. V Kronice je 

mimo jiné zmíněn také nález železné rudy Krokovým příbuzným v 2. polovině

7. století, prohlášení kněžny Libuše o soustředění zlata na Vyšehradě v 2. polovině 

8. století, nebo nález železné rudy u Berouna, taktéž v 2. polovině 8. století. Hájkova 

                                               
3 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 22-23

KADLEC, Jiří; Hornictví v českých zemích. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy do historie.

Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 7

4 Hallein. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2015-07-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hallein

5 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 28-29
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Kronika česká je považována za nedůvěryhodný pramen, proto není jisté, zda se výše 

zmíněné skutečnosti opravdu staly.6

Na konci 8. století musely Čechy odolávat náporům z Franské říše, až nakonec 

roku 814 jsou uváděny jako jedny z podrobených zemí. Morava byla také 

pod nadvládou Franků, ale poměry byly odlišné než v Čechách, proto se zde mohla 

začít formovat Velkomoravská říše od roku 833, která vydržela do roku 9067. Ačkoli 

byly Morava i Čechy závislými územími Franské říše, nezastavilo to jejich vývoj. 

V době Velkomoravské říše se rozvíjí železářství, zdokonaluje se technika tavení rudy 

a kromě železa se znovu začíná rýžovat zlato, které se s příchodem Germánských 

kmenů dostalo do pozadí. Rozpad Velkomoravské říše neměl za následek zastavení 

vývoje řemesel a železářství, naopak s počátky českého státu v čele s Přemyslovci vývoj 

dále rostl.8

1.2. Doba Přemyslovců

V polovině 9. století se český stát sestával z několika knížectví v jejichž čele bylo 

České knížectví, které bylo reprezentováno rodem Přemyslovců, který byl vládnoucí 

dynastií až do roku 1306. Až po rozpadu Velkomoravské říše se mohl plně rozvinout 

potenciál, který tento stát měl.9 Právě v tomto období se objevují první písemné 

předpisy o hornictví nejen na našem území, ale v celé střední Evropě, které byly vzorem 

pro mnoho zemí.

Nejsou to ovšem pouze první právní předpisy, které datujeme do 13. století, ale 

z mnohem dřívější doby byla první písemná zmínka o dolování, kterou ve svém 

pojednání zmínil Ibrahim Ibn Jakub. Ten okolo roku 966 n.l. ve svém písemném

                                               
6 SULDOVSKÝ, Josef; Kronika hornictví zemí Koruny české. 1. vyd. Ústí nad Labem: CDL 

Design, 2006, s 21

7 Dějepis.com [online]. [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: http://www.dejepis.com/ucebnice/velka-

morava/

8Dějepis.com [online]. [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: http://www.dejepis.com/ucebnice/pocatky-

ceskeho-statu/

MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 31, 35

9 MALÝ, Karel;  Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: 

Linde, 2003, s 27
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pojednání popsal vývoz cínu z Čech a jeho původ. 10 Cín byl ve 13. století velmi 

žádanou komoditou, se kterou se obchodovalo hlavně ve dvou tržních centrech. První 

bylo ve městech Bruggy a Marseille, kde byly anglické sklady, a druhé centrum bylo 

v Kolíně, ve kterém byly soustředěny české sklady cínu. Český cín dovážený z Krupky 

a Krásna měl tak velký vliv, že v první třetině 13. století snížil cenu anglického cínu.11

Od 10. století bylo dalším předmětem obchodu také stříbro, z něhož se razili první 

české stříbrné mince denáry, které napodobovaly základní minci římské platební 

soustavy. Není ovšem jasné, kde bylo stříbro potřebné na denáry těženo, protože i když 

je v pojednání Ibrahim Ibn Jakuba zmínka o velkém množství stříbra, není zde již 

uvedeno, kde se nacházely stříbrné doly. První zmínka o stříbrných dolech je 

až z 12. století, kdy se jedná o doly u dnešního města Stříbro. Další ložiska byla 

objevena ve 13. století v Jihlavě, Kutné Hoře, Jáchymově, Příbrami a dalších městech. 

Stříbro bylo podstatným zdrojem financí pro panovníky a jeho těžba dala za vznik 

prvním právním předpisům týkajících se hornictví.

Význam zlata upadl s odchodem Keltů, ale v 9.-.10 století se jeho význam začal 

znovu zvětšovat, až v 13. století byla objevena většina hlavních ložisek zlata, ale 

i jiných užitkových kovů. Není proto divu, že se Přemyslu Otakaru II. přezdívalo zlatý 

král. Většina osad při rýžovištích zlata, která byla pro svůj význam povýšena 

na královská města, se později stala hospodářskými centry v kraji. 12

Kromě mincovních a drahých kovů byly těženy také kovy užitkové. Kovy byly 

zprvu získávány rýžováním a povrchovým dobýváním. Hlubinné dobývání vyžadovalo 

                                               
10 MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : 

Pohledy do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 15

11 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 38

12 KADLEC, Jiří; Hornictví v českých zemích. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy do historie.

Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 7

TOMÍČEK, Rudolf; Báňské zákonodárství v historii Královských horních měst Horní Slavkov, 

Krásno, Čistá. Horní Slavkov: Město Horní Slavkov, 2007,s 13-14

MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 36

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 15
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určité technické a finanční zázemí, které bylo vytvořeno ke konci 12. století, kdy 

narůstající počet obyvatel přímo úměrně odpovídal spotřebě kovů.13

1.2.1. Jihlavské právo

Horní právo se tradovalo jako zvykové již od konce 12. století, neboť 

pro hlubinnou těžbu byla potřebná určitá pravidla pro zajištění hospodářského rozvoje 

a bezpečnosti při těžbě. Ve 13. století byla však objevena ložiska stříbra nejdříve 

v Jihlavě a později v Kutné Hoře, což vedlo k prudkému nárůstu produkce drahých 

kovů. Tento nárůst vyžadoval pro další vývoj upevnění zvykového práva, rozšíření 

materie a jeho převedení do právně závazné formy.14 To se stalo roku 1249, kdy Václav 

I. potvrzuje jihlavským za válečnou pomoc Listinu svobod a práv. Listina svobod a práv 

obsahuje mimo jiné 16-17 článků, které se později označují jako Iura montium 

et montanorum. Tyto články jsou určeny všem horníkům v Jihlavě, ale nelze mu odepřít 

širší využívání v Českém království, a vliv tohoto horního práva dosahoval například 

až na Slovenska, do Polska, Srbska, Turecka a do dalších oblastí. 

Jihlavské horní právo obsahuje dva základní principy. Prvním z nich je oddělení 

vlastnictví půdy od vlastnictví nerostného bohatství, které má připadnout panovníkovi -

nejedná se však ještě o horní regál v pravém slova smyslu, ten je výslovně vyjádřen 

až později - ochrana majetku. A druhým principem je horní svoboda, kdy každý je 

oprávněn, za splnění určitých povinností, hledat nerostné bohatství - svoboda podnikání.

Mezi další ustanovení patří například řešení sporů, které vzniknou při přechodu 

na hlubinné dolování, podmínky pro založení nového dolu a následné povinnosti, nebo 

písemné zakotvení báňských úředníků jako jsou urburéř, urburní písař, hofmistr 

a další.15

                                               
13 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 39,42

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 15

14 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 55

15 MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : 

Pohledy do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 15-16
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1.2.2. Ius regale montanorum

Na konci 13. století zastínila Jihlavu Kutná Hora, kde se našla nová ložiska 

stříbra. Ačkoli jihlavští ochotně předávali oněch 16 článků Listiny práv a svobod 

ostatním horníkům, i mimo České království, odmítli vyučit kutnohorské, neboť 

ke konci 13. století se zásoby stříbra v Jihlavě ztenčily a Kutná Hora se stala největším 

konkurentem Jihlavy. Proto Václav II. v roce 1300 vyhlašuje Ius regale montanorum -

knihu královského horního práva, která je sice pro celé České království, ale podnět 

ke vzniku dala právě situace v Kutné Hoře, pro kterou bylo Ius regale montanorum

primárně určeno - proto se často užívá pojem jihlavsko-kutnohorské právo, který 

spojuje právo jihlavské a Ius regale montanorum jako právo kutnohorské.

Problematické ovšem bylo to, že rukopis i německý překlad byli uschovány v Kutné 

Hoře a opisy nebyly jiným dolům předány. Podle zásady, že nezveřejněný zákon 

nezavazuje, nemohl mít na jiných dolech právní moc a nemohli na něj odkazovat.16

Ius regale montanorum se dělí na královské pozdravení, předmluvu a čtyři knihy. 

Je považováno za obecný horní zákon, protože obsahuje jak materiální, tak formální

část. Celá systematika Ius regale montanorum je typická pro římské právo, které bylo 

podpůrným zdrojem pro autora, kterým byl Gozzo z Orvieta. Gozzo ovšem není 

samotným autorem, na Ius regale montanorum se podílel kolektiv autorů - mimo jiné 

sám Václav II., ale Gozzo dal Ius regale montanorum finální římskoprávní formu. 

Nemůžeme ale Ius regale montanorum považovat za recepci římského, nebo německého 

práva. I když navazuje v lecčem na právo jihlavské, které je ve větším rozsahu odrazem 

německého práva, je Ius regale montanorum kodexem novým, pokrokovým, ale ne 

bezchybným - materiálně i formálně. A ačkoli je Ius regale montanorum právem 

                                                                                                                                         

MAKARIUS, Roman; Z dějin královské, císařské a státní báňské správy. Ostrava: Montanex, 

2004, s 16-17

ŠTERNBERKA, Kašpar Maria; Nástin dějin českého hornictví. 1. české vyd. V Ostravě: 

Montanex, 2003, s 365

SMRŽOVÁ, Petra; Vlivy jihlavského horního práva. In: 750 let Jihlavského horního práva, část 1.

Montanex, 1999, s 91-100

16 MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : 

Pohledy do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 15-16

ŠTERNBERKA, Kašpar Maria; Nástin dějin českého hornictví. 1. české vyd. V Ostravě: 

Montanex, 2003, s 422
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nazýváno obecným horním právem, protože upravuje zásady, svobody i organizaci, 

nezabývá se například mincovnictvím, hutnickou technologií, samotným dolováním 

či kontrolou dolování. Z toho důvodu existovaly vedle Ius regale montanorum tradice, 

zvyky a obyčeje, na něž Ius regale montanorum samo místy odkazuje.17

Jak jsem již výše zmínila, Ius regale montanorum se dělí na čtyři knihy. První 

kniha, nazvaná o osobách k dolům potřebných, upravuje postavení, kompetence 

a vzájemné vztahy složek a osob zúčastněných na hornickém podnikání. Je rozdělena 

na 22 kapitol, které jsou určeny podle jednotlivých osob, jejich povinností a působností. 

Mezi jednotlivé osoby patří například: urburéři - měli na starost výběr urbury, daň, která 

vyjadřovala podíl panovníka na zisku z dolování, a uděloval dolům výsady, dále pak 

přísežní - vydávali právní výroky, horní soudci, hofmistři - dohlíželi na pracovníky 

dolu, důlní tesaři, strážní, atd. První kniha nepojednává pouze o osobách, ale zabývá se 

také rozdělováním rudy, tedy podrobným popisem panovníkova nároku na rozdělení 

urbury. Kromě výše uvedeného, osahuje první kniha také první obdobu pracovního 

práva, protože jsou zde popsány pracovní doby, zákaz přesčasové práce, výplata mezd, 

ustavování úředníků, ale jsou zde i otázky ze správního a trestního práva - pokuty.

Druhá kniha má pouze 5 kapitol a její obsah je více technicko-věcný. Stanovuje 

způsoby nabývání práv k důlní činnosti, z nichž nejčastější byly tzv. dědičné propůjčky, 

déle pak technické normy dolů a štol, a nejdůležitější částí je potom výpočet urbury 

a její složky. Třetí kniha se v 9 kapitolách věnuje lénhavířskému systému ve formě 

propůjček, ve všech jejích formách, který spočíval v propůjčování jednotlivých 

dolových polí havířům a dále se věnuje darům, právu cese, koupi a prodeji, tedy tržním 

a závazkovým právům. Poslední čtvrtá kniha je výhradně procesně soudní a její 

ustanovení mají výhradně římsko kanonický charakter. Je nejobsáhlejší knihou, která 

podrobně upravuje řízení před soudem, postavení stran sporu, způsob obhajoby, důkazy, 

                                               
17 BÍLEK, Jaroslav. Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov. Kutná Hora: 

Kuttna, 2000, s 3-12

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 16

JANGL, Ladislav; Vývoj horního práva v Českých zemích do roku 1854. In: 150. výročí vydání 

Obecného horního zákona: sborník přednášek a referátů z mezinárodní konference: 15.-17. září 2004, 

Hradec nad Moravicí: Montanex, 2004, s 11-23
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svědky, přísahu, náhradu nákladů i opravné prostředky. Z obsáhlosti a obecnosti této 

čtvrté knihy se lze domnívat, že Václav II. chtěl tuto knihu začlenit do zamýšlené 

kodifikace zemského práva. 18

Nejvýznamnějším ustanovením celého Ius regale montanorum je bezesporu 

ustanovení knihy druhé o urbuře. Urburou je totiž výslovně ustanoven horní regál, 

kterým jsou vyjádřena práva panovníka k nerostům v zemi. Spolu s mincovním regálem 

tvořili dva nejmocnější panovníkovy nástroje, které přinášely velký výnos do královské 

pokladny. Neúměrně vysoká urbura ale brzdila další vývoj báňského podnikání, a tak 

aby panovník úplně nepřišel o své příjmy, postupně urburu snižoval, až v 16. století 

byla zrušena. I přes některé chyby, nelze Ius regale montanorum, spolu s jihlavským 

právem, upřít jeho význam. V pozměněné podobně totiž platil až do 19. století a byl 

z latiny přeložen do němčiny i španělštiny a rozšířen až do Jižní Ameriky.19

1.3. Doba Lucemburků

Vládu Lucemburků datujeme od roku 1310 do roku 1437. Ve 14. století je Kutná 

Hora na vrcholu. Ložiska stříbra jsou stále lehce dostupná při nízkých nákladech. 

Karel IV. v roce 1359 potvrdil jihlavská privilegia - Listinu práv a svobod, ale 

především znovu povolil tvorbu báňských pravidel na úrovni představitelů horníků, 

kterou zrušil Ius regale montanorum. Kromě tohoto dokumentu, není doba vlády 

Lucemburků z báňsko-právního pohlednu nijak výjimečná. Co je ovšem pro tuto dobu 

charakteristické jsou husitské války (1419-1434), které, jako ostatně každá válka, 

                                               
18 BÍLEK, Jaroslav. Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov. Kutná Hora: 

Kuttna, 2000, s 4-5

ŠTERNBERKA, Kašpar Maria; Nástin dějin českého hornictví. 1. české vyd. V Ostravě: 

Montanex, 2003, s 423-456

MAKARIUS, Roman; Z dějin královské, císařské a státní báňské správy. Ostrava: Montanex, 

2004, s 20-21

19 BÍLEK, Jaroslav. Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov. Kutná Hora: 

Kuttna, 2000, s 44

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 16

MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 58-59
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nepomohly již tak zkoušenému hospodářství země. Krizí ovšem prochází všechny 

západokřesťanské evropské země. Přichází epidemie dýmějového moru, která zahubila 

až 80% nakažených a stále více se prohlubuje rozdíl mezi městem a venkovem. 20

1.4. Doba Jagellonců 

Jagellonci nastoupili na český trůn, po meziobdobí Habsburků a Jiřího

z Poděbrad, v roce 1471 a udrželi se na něm pouze do roku 1526. Naneštěstí pro tuto 

dynastii, nastává v 2. polovině 14. století útlum těžby zlata a stříbra, neboť nejsou 

prostředky na hlubinnější těžbu a současná ložiska byla již vyhloubena a vyčerpána.

Na druhou stranu užitkové kovy byly stále více žádanější. Jednalo se především 

o železo a cín, který byl vyvážen až do zemí v okolí Středozemního moře.

Nejvýznamnějším rudním revírem byl Jáchymov, ke kterému vlastnili regální právo

Šlikové. S rozvojem tohoto revíru a objevením dalších ložisek stoupala potřeba 

o úpravu nově vznikajících sociálních a vlastnických vztahů. Z toho důvodu vydali 

Šlikové v roce 1518 tzv. jáchymovský horní řád, který se postupně rozšířil do dalších 

rudních revírů. Ačkoli tento řád zasahoval do horního i mincovního regálu, byl v roce 

1520 panovníkem potvrzen a v roce 1525 částečně reformován. Další změny byly až 

za vlády Habsburků.21

                                               
20 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 67

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 16

JANGL, Ladislav; Vývoj horního práva v Českých zemích do roku 1854. In: 150. výročí vydání 

Obecného horního zákona: sborník přednášek a referátů z mezinárodní konference: 15.-17. září 2004, 

Hradec nad Moravicí: Montanex, 2004, s 25

21 KADLEC, Jiří; Hornictví v českých zemích. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy do historie. 

Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 9

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 16-17

JANGL, Ladislav; Vývoj horního práva v Českých zemích do roku 1854. In: 150. výročí vydání 

Obecného horního zákona: sborník přednášek a referátů z mezinárodní konference: 15.-17. září 2004, 

Hradec nad Moravicí: Montanex, 2004, s 31

ŠTERNBERKA, Kašpar Maria. Nástin dějin českého hornictví. 1. české vyd. V Ostravě: 

Montanex, 2003, s 488
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V období Jagellonců se také stále držel institut tzv. frystuňků. Jednalo se o to, 

že panovník na stanovenou dobu přenechával obdarovanému právo propůjčovat doly, 

dosazovat úředníky, přenechával jim platy z vyrobeného zlata a stříbra a další výsady. 

Neměly charakter zákonu, ale upravovaly vzájemné vztahy a povinnosti. Byly 

vydávány přímo panovníkem nebo s jeho souhlasem a ačkoli se zdají pro panovníka 

nevýhodné, jednalo se o kompromis, kdy šlechta dosáhla zisku a panovník mohl získat 

mincovní kov. 22

1.5. Doba Habsburků

Po slabých Jagelloncích nastupuje na český trůn silná dynastie Habsburků, která 

panovala do roku 1780, kdy ji poté vystřídá větev Habsbursko-Lotrinská. Významným 

panovníkem byl Ferdinand I., který měl snahu posílit postavení státu při řízení hornické 

činnosti a soustředil báňskou správu do své správy prostřednictvím závislých úředníků. 

Co se týče těžby, soustředila se v tomto období na uhlí, protože stříbro už bylo příliš 

nákladné na dolování a byla objevována další a další ložiska uhlí.23

1.5.1. Narovnání o hory a kovy I.

V 15. a 16. století byla panovnická moc omezována ve prospěch měst a vlastníků, 

ale tyto neurovnané poměry tvořily často problém. Tyto poměry radikálně vyřešil roku 

1534 Ferdinand I. státní smlouvou o dolech, která byla založena do českého zemského 

řádu. Tímto narovnáním se stanovuje polovina horního desátku, což je poprvé zákonně 

ustanoveno a bylo určitým vítězstvím pro panovníka - polovina desátku patřila 

panovníkovi a druhá polovina vrchnosti. To ale platí pro staré doly, pro nové doly 

platilo pravidlo stanovené v jáchymovském horním řádě. Dále se stanovuje cena 

za stříbro, které panovník vykupuje od těžařů, závazek panovníka postavit u všech 

větších stříbrných dolů mincovnu a mimo jiné také pravidlo, že na neušlechtilé kovy 

(cín, měď, železo aj.) má právo šlechta. Horní orgány rozděluje na ústřední, společné 

a ostatní, podle toho, komu jsou podřízeny. Narovnání bylo vydáno pro České 

                                               
22 JANGL, Ladislav; Vývoj horního práva v Českých zemích do roku 1854. In: 150. výročí vydání 

Obecného horního zákona: sborník přednášek a referátů z mezinárodní konference: 15.-17. září 2004, 

Hradec nad Moravicí: Montanex, 2004, s 26-27

23 9



13

království a na Moravě bylo upraveno až v roce 1562, kdy na 6 let panovník upustil 

od desátku a uplatnil zásady jáchymovského horního řádu. Jáchymovský horní řád 

ovšem prošel od roku 1518 proměnou. Kromě reformy v roce 1528, byl v roce 1541 

zcela změněn podle zásad Ius regale montanorum a byl nově vydán. Nezůstal však 

ve stavu z roku 1541, ale byl často reformován a doplňován. V letech 1546-1547 byly 

prováděny rozsáhlé konfiskace, které se nevyhnuly ani rodu Šliků, a tak v roce 1547 

patří jáchymovské doly definitivně panovníkovi, respektive královské koruně.

Ferdinand I. vydal v roce 1548 nový jáchymovský řád vycházející ze systematiky 

Ius regale montanorum, který výslovně vyhlašoval horní a mincovní regál jako výsostní 

panovníkovo právo.24

1.5.2. Narovnání o hory a kovy II.

Nové narovnání mezi panovníkem Maxmiliánem II. a českými stavy nezrušilo 

to předchozí, pouze jej změnilo, a bylo až do roku 1854 základním horním zákonem. 

V tomto narovnání byly opět potvrzeny svobody a privilegia horních měst, ale byl 

snížen královský regál (po dobu 25 let) na jednu čtvrtinu urbury, zvýšila se cena stříbra 

a královský regál se nově vztahoval také na kamennou sůl. 

1.5.3. Reformace Rudolfa II.

V 16. století se rozmohly horní řády jednotlivých měst, jež většinou měly 

předlohu v jáchymovském řádu. Kromě jednotlivých řádů bylo stále platné také Ius 

regale montanorum a k němu byla dvě výše zmíněná narovnání. Rudolf II. viděl, že 

tento stav není ideální a měl snahu o jejich sjednocení. První pokus spočívající ve 

vypracování nové zákonné úpravy nebyl úspěšný, a tak se v roce 1604 uspokojil pouze 

s Reformací určenou primárně pro Kutnou Horu, jež začala ztrácet na významu. 

Reformací Rudolf II. změnil Ius regale montanorum v menší míře, než původně 

                                               
24 MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : 

Pohledy do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 16

JANGL, Ladislav; Vývoj horního práva v Českých zemích do roku 1854. In: 150. výročí vydání 

Obecného horního zákona: sborník přednášek a referátů z mezinárodní konference: 15.-17. září 2004, 

Hradec nad Moravicí: Montanex, 2004, s 32-36

ŠTERNBERKA, Kašpar Maria. Nástin dějin českého hornictví. 1. české vyd. V Ostravě: 

Montanex, 2003, s 514-520
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zamýšlel. Změny se dotkly všech knih, ale nejrazantnější změny byly v první a druhé 

knize - týkaly se změny úředníků a výměry dolů.25

1.6. Doba Habsbursko-lotrinské dynastie

Mezi reformací Rudolfa II. a nástupem prvního panovníka z Habsbursko-lotrinské 

dynastie v roce 1780 nastanou v Evropě mimořádné politické změny. Největším 

zásahem do hospodářského vývoje byla bezesporu třicetiletá válka v letech 1618-1648, 

která způsobila úpadek českého hornictví. Horním městům byla odňata jejich práva 

a mezi lidmi prchajícími před perzekucí byli také báňští odborníci. Doly a hutě byly 

válkou poničeny a finanční prostředky na jejich obnovu byly po válce téměř nulové.

Další ránou pro ekonomiku a hornictví byla v 18. století sedmiletá válka s Pruskem 

a nedlouho poté neúroda, která vyústila v hladomor. Ačkoli ze zanedlouho poté začalo 

vzmáhat zemědělství, uzavřené hranice habsburské monarchie neumožňovaly 

zahraniční investice a rozvoj země se značně zpomalil. Za velmi slabou finanční situací 

v zemi stál také nedostatek drahých kovů, což bylo důsledkem úpadku hornictví 

v zemi.26

Situace se mění v 80. letech 18. století, kdy nastává rozvoj průmyslových odvětví, 

který zvýšil požadavky na nerostné suroviny. Již Marie Terezie se pokusila svými 

nařízeními podnítit zájem o hledání rašeliny a později i uhlí. Tím se české hornictví 

začíná obnovovat. Se začínajícím znovuzrozením hornictví se opět objevuje otázka co 

s roztříštěnou právní úpravou. Marie Terezie chtěla vytvořit jeden horní řád pro země 

České koruny, ale stavové jej opět odmítli. Její syn, císař Josef II., se také pokusil 

o zpracování nového horního řádu, ale ve výsledku se jednalo pouze o úpravu důlních 

měr. Za jeho vlády se však pod horní regál zahrnulo také uhlí a později i zinek a grafit. 

                                               
25 JANGL, Ladislav; Vývoj horního práva v Českých zemích do roku 1854. In: 150. výročí vydání 

Obecného horního zákona: sborník přednášek a referátů z mezinárodní konference: 15.-17. září 2004, 

Hradec nad Moravicí: Montanex, 2004, s 35-39

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s17-18

MAKARIUS, Roman; Z dějin královské, císařské a státní báňské správy. Ostrava: Montanex, 

2004, s 34-37

26 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 130-132
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Tady je vidět, že uhlí začíná mít rozhodující vliv, který jen tak neskončí a v 19. století 

nastává velký rozmach uhelného hornictví, které je později nezbytné pro hutní 

a strojírenskou výrobu a energetiku. Kromě uhlí se do popředí dostává opět i stříbro 

těžené na Příbramsku, kdy se v roce 1876 Příbram podílela 93,3% na celkové těžbě

stříbra v Rakousku-Uhersku.27

1.6.1. Obecný horní zákon

Rozvoji hornictví stále bránila roztříštěnost úpravy a její zastaralé ustanovení 

například o desátcích, které neúměrně zatěžovaly podnikatele. Unifikační snahy měli již 

výše uvedení panovníci - Rudolf II, Marie Terezie i Josef II., avšak až okolnosti let 

1848-1849 si vynutily změnu, kterou bylo sjednocení právní úpravy pro Rakousko 

i Uhersko. Návrh nového zákona byl předložen již v roce 1849, ale než byl přijat, byl 

čtyřikrát přepracován. Konečný obecný horní zákon byl vydán formou císařského 

patentu z 23. 5. 1954 v říšském zákoníku pod číslem 146. 

Obecný horní zákon byl závazný pro všechny korunní země a derogoval všechny 

předešlé zákony a zachoval pouze práva z těchto zákonů nabytá. Obecný horní zákon je 

rozdělen na preambuli složenou z osmi článků, které byly součástí uvozovacího patentu, 

šestnácti hlav a 286 paragrafů. Formulace jednotlivých institutů byla pojata jak tradičně, 

tak moderněji v souladu s požadavky průmyslové revoluce. Mezi tradičnější patří 

ustanovení o horním regálu, který byl vymezen velmi úzce, ale v porevoluční době 

se není čemu divit. Mezi moderně pojaté instituty je náhrada důlní škody, která vznikla 

majitelům pozemků, nebo ustanovení o těžařstvích. 

Obecný horní zákon byl na jednu stranu velmi potřebným a dlouho očekávaným 

předpisem, ale na druhou stranu byl velmi často kritizován. Ve srovnání s pruským 

a francouzským horním zákonem se některá ustanovení jevila málo pružná 

a nedostatečná, čehož důkazem jsou časté změny. První změnou bylo v roce 1856 

                                               
27 MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : 

Pohledy do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 17-18

KADLEC, Jiří; Hornictví v českých zemích. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy do historie. 

Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 11

PRAŽÁK, Jaroslav; Rozvoj obecního horního práva z roku 1854 a jeho další vývoj. In: Hornická 

Příbram ve vědě a technice: sborník přednášek, sekce 140. výročí účinnosti obecného horního zákona 

17.10.-19.10.1995 Příbram. Komitét sympózia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1995, s 12



16

zrušení povinnosti odvodu zlata a stříbra do mincoven, v roce 1871 byla vytvořena nová 

organizace báňské správy a až v roce 1894 byla zákonem upravena organizace 

provozního báňského dozoru.28

1.7. Období první republiky a Protektorátu

Hospodářská situace v 1. polovině 20. století byla velmi neklidná. V období první 

světové války byla zvýšená poptávka po železe a veškerý průmysl se musel zaměřit 

na zbrojní výrobu, což umožnilo přežít i dolům s menší produkcí. To ale vedlo 

k nerovnoměrnému vývoji průmyslu, hlavně k přesunutí lehkého průmyslu do pozadí. 

Takto uměle nastavené hospodářství bylo po válce dlouhodobě neudržitelné a vyústilo 

v krizi, se kterou se nově vzniklé Československo potýkalo do konce 20. let, potažmo, 

díky celosvětové krizi z roku 1929, do začátku druhé světové války. Krátce nabytá 

hospodářská stabilita, kdy se například investovalo do modernizace koksáren, nebyla 

udržena na dlouho, protože po Mnichovské dohodě v roce 1938 už nebyla schopna 

udržet pozitivní hospodářskou tendenci.

Po vzniku Československé republiky byla recepčním zákonem č. 11/1918 Sb. 

převzata veškerá říšská právní úprava, a tím i obecný horní zákon a jeho navazující 

zákony. Velkou obměnou prošla především organizace báňské správy a to zákony 

č. 64/1919 Sb.z. a n., který ustanovil dvě báňská hejtmanství, která existovala až 

do roku 1954, a zákonem č. 57/1928 Sb.z. a n., který vyjasnil působnost báňských 

úřadů. Ve 20. letech byl přijat balíček báňských zákonů, které měly sociálně-pracovní 

charakter. Byly jimi zákony č. 145/1920 Sb. z. a n., o hornických rozhodčích soudech, 

č.262/1921 Sb.z. a n., o pracovní dovolené pro dělníky při dolování na vyhrazené 

nerosty, č. 242/1924 Sb.z. a n., o pojištění a báňských bratrských pokladnách - bratrské 

pokladny byly upraveny již v obecném horním zákoně. V roce 1934 se stala důlní 

                                               
28 PRAŽÁK, Jaroslav; Rozvoj obecního horního práva z roku 1854 a jeho další vývoj. In: 

Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník přednášek, sekce 140. výročí účinnosti obecného horního 

zákona 17.10.-19.10.1995 Příbram. Komitét sympózia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1995, s 12

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 19

URBANEC, Vítězslav. Historický význam obecného horního zákona z roku 1854. In: Hornická 

Příbram ve vědě a technice 2014 [online]. [cit. 2015-07-20]. Dostupné 

z: http://slon.diamo.cz/hpvt/2014/T/T%2001.pdf
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havárie na dolu Nelson, která upozornila na bezpečnost práce a v zápětí byl vydán 

zákon č. 178/1934 Sb.z. a n. o báňské inspekci.

V období protektorátu se čeští odborníci jako vedoucí provozů snažili připravit 

doly a báňský průmysl na poválečnou obnovu, díky čemuž byl báňský průmysl po válce 

relativně nedotčený. Doly v majetku zahraničních investorů byly konfiskovány 

a slučovány německými společnostmi a výroba byla opět zaměřena na zbrojní průmysl.

Hornické zákonodárství však dotčeno nebylo. 29

1.8. Období poválečného Československa

Po válce došlo prezidentským dekretem č. 100/1945 Sb. k zahájení procesu 

znárodnění uhelného, rudného, naftového a částečně i nerudného těžebního průmyslu 

a k jejich organizaci do revírů. Byly odstraňovány válečné škody a cílem bylo dostat se 

do předválečné úrovně produkce. Tato snaha však byla přerušena únorovými událostmi 

roku 1948, kdy jsme přešli na sovětský model řízení národního hospodářství a došlo 

k dalšímu znárodňování. Uhlí se stalo středem pozornosti a došlo k výraznému rozvoji 

hornictví, ale na úkor racionálního využívání přírodních zdrojů. V roce 1948 

se Československo dostalo do ekonomické a obchodní izolace a museli jsme být 

odkázáni na své surovinové zdroje. 

1.8.1. Zákon o využití nerostného bohatství

Racionální využívání přírodních zdrojů se začalo dostávat do popředí a v na tomto 

principu byl vytvořen nový zákon č. 41/1957 Sb.,o využití nerostného bohatství. Nový 

                                               
29 MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 

a zpracování. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s 199-203

KADLEC, Jiří; Hornictví v českých zemích. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy do historie. 

Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 11-12

PRAŽÁK, Jaroslav; Rozvoj obecního horního práva z roku 1854 a jeho další vývoj. In: Hornická 

Příbram ve vědě a technice: sborník přednášek, sekce 140. výročí účinnosti obecného horního zákona 

17.10.-19.10.1995 Příbram. Komitét sympózia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1995, s 13-14

MAKARIUS, Roman; Horní právo na území České republiky. In: Hornická ročenka ´92 : Pohledy 

do historie. Ostrava: RBZS Ostrava, 1993. s 29-20

MAKARIUS, Roman; Z dějin královské, císařské a státní báňské správy. Ostrava: Montanex, 

2004, s 80-88



18

horní zákon byl rozdělen na šest hlav a 59 paragrafů. Zákon definoval některé základní 

pojmy jako jsou nerosty, jejich rozdělení na vyhrazené a nevyhrazené a ložiska nerostů. 

V druhé hlavě se zabýval vlastnictvím, kdy vlastnictví vyhrazených a těch 

nevyhrazených nerostů, které mohou být určeny k průmyslovému dobývání, jsou 

ve vlastnictví státu, resp. jsou národním vlastnictvím. Třetí hlava stanovuje pravidla 

vyhledávání a průzkumu ložisek a výstavby těžebních podniků. Čtvrtá hlava upravuje 

dobývání nerostů a pátá hlava se zaobírá společnými právy a povinnostmi jakou jsou 

například vyvlastnění, geologická dokumentace,  náhrada škody a rekultivace. Obsahem 

šesté hlavy jsou přechodná a závěrečná ustanovení upravující práva v souvislosti 

se zrušením obecného horního zákona. Obsah nového občanského zákona se za dobu 

jeho účinnosti změnil pouze v následujícím: vodní a zemědělský zákon převzaly úpravu 

rekultivace a občanský zákoník převzal úpravu náhrady škody.

Se změnou na federativní státní uspořádání od 1.1.1969 muselo být upraveno 

rozdělení kompetencí báňské správy, a pro Českou socialistickou republiku byl zřízen 

na místo Ústředního báňského úřadu Český báňský úřad a to kompetenčním zákonem 

č. 2/1969 Sb.

1.8.2 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství

Práce na novém horním zákoně začaly již koncem 60. let. Hlavním problémem 

se stalo to, že zákon byl připravován v době socialismu, kdy jsme byli ve svém 

hospodářství podřízeni. Nová úprava byla však přijata až ke konci 80. let, kdy úprava 

nereflektovala současný stav. Přesto byly v roce 1988 přijaty dva zákony, a to zákon 

č. 44/1988 Sb.,o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon 

č. 61/1988 Sb.,o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. Vzhledem 

k politickým změnám v listopadu 1989 se oba zákona staly poněkud překonanými, 

a vyžádaly si propracovanou novelizaci. Novelizovat potřebovaly ustanovení 

o vlastnictví, kdy bylo uznání soukromého vlastnictví a soukromé využívání nerostů, 

náhrada socialistických orgánů báňské správy novými orgány, ustanovení úhrad 

dobývacích prostorů a vydobytých nerostů a další. Od svého přijetí byl horní zákon 

novelizován již třiadvacetkrát a další novela se připravuje s účinností k 1.1.2016.30

                                               
30 MAKARIUS, Roman; Z dějin královské, císařské a státní báňské správy. Ostrava: Montanex, 

2004, s 107-108



19

1.9. Shrnutí

První horní předpisy pochází již ze 13. století. Jejich cílem bylo uzákonit pravidla, 

která budou odpovídat technicky složitějším způsobům těžby. Jedná se o soubor 

jihlavsko-kutnohorského práva, jehož vliv přetrval až do 19. století. Od poloviny 14. 

století byl ovšem vliv této úpravy značně snížen rozhodnutím, kterým byly znovu 

povoleny báňské předpisy na místní úrovni tzv. báňské řády, z nichž nejvýznamnějším 

se stal jáchymovský horní řád, který sloužil jako vzor pro ostatní řády. V 16. století byla 

vydána dvě narovnání o hory a kovy, která byla hlavní právní úpravou až do roku 1854. 

V tomto roce byl vydán obecný horní zákon, který zrušil všechny předchozí úpravy, ale 

ve výsledku nenaplnil všechna očekávání.

Obecný horní zákon byl recipován do Československé úpravy v roce 1918. Kromě 

významných změn v oblasti státní správy a bezpečnosti byl platným předpisem až 

do roku 1957. V období druhé světové války připravovali čeští odborníci, přes 

jednoznačnou zaměřenost na zbrojní průmysl, doly na poválečnou obnovu. Po válce 

byla snaha odstranit válečné škody a obnovit produkci všestrannějšího hospodářství 

zastavena politickým vývojem po únoru 1948. V roce 1957 byl vytvořen nový zákon 

založený na racionálním využívání přírodních zdrojů a některé dílčí problémy byly 

převzaty zvláštními zákony. V 60. letech se začaly připravovat nové horní předpisy. 

Tyto předpisy byly přijaty až v roce 1988 a jsou v pozdějších zněních účinné 

do současnosti. 

                                                                                                                                         

MAJER, Jiří; Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby 
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2. Platná právní úprava

Ve vnitrostátním systému je horní právo považováno za samostatné právní 

odvětví, které je součástí práva veřejného. Je řazeno pod právo správní, na což odkazuje 

i sám horní zákon ustanovením, kdy se použijí normy obecného správního práva, 

respektive normy správního řádu. Hlavními zákony české právní úpravy jsou zákon 

č. 44/1988 Sb.,o využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon č. 61/1988 

Sb.,o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě (zákon o hornické činnosti). 

Nejsou to však jediné zákony, které tuto problematiku upravují, neboť české horní 

právo má velmi roztříštěnou úpravu. Mezi další zákony patří například zákon č. 62/1988 

Sb.,o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu a zákon č.157/2009 

o nakládání s těžebním. Oproti tomu je skupina zákonů, která vyjadřuje potřebu ochrany 

životního prostředí před hornickou činností a těmito zákony jsou například zákon 

č. 254/2001 Sb.,o vodách (vodní zákon), zákon č. 289/1995 Sb.,o lesích, zákon 

č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a další zákony. Kromě zákonů 

je horní právo tvořeno řadou podzákonných právních předpisů, kterými jsou v prvé řadě 

vyhlášky. Těch je k 1. lednu 2015 celkem 46, což je poměrně velké množství a je na 

něm vidět, že báňská legislativa je tvořena hlavně na úrovni podzákonných právních 

předpisů. Důvodem je, že vyhláškou může být zajištěno rychlejší a po hornicko-

technické stránce kvalitnější zpracování problematiky.31

2.1. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství 

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství, zkráceně horní zákon, je vnitřně 

členěn na deset částí, které jsou základní ustanovení, povinnost organizace při využívání 

výhradního ložiska, ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek, 

ochrana nerostného bohatství, výstavba dolů a lomů, dobývání výhradních ložisek, jiné 

zásahy do zemské kůry, důlní škody a jejich náhrada a společná ustanovení. 

                                               
31 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xlvii, 
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Přehled právních předpisů. Státní báňská správa České republiky [online]. [cit. 2015-07-30]. 
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Institucionálně jej můžeme rozdělit dle právní úpravy nerostů, ložiska a jeho průzkumu 

a zásob, dobývání a dobývacího prostoru, organizace a jejích povinností a práv, 

nerostného bohatství a jeho ochrany a důlních škod včetně jejich náhrad. Při dalším 

výkladu se budu držet právě tohoto institucionálního dělení.32

2.1.1. Nerosty

Pojem nerosty je spolu s pojmy ložisko nerostů, nerostné bohatství, organizace, 

výhradní ložisko a ložisko nevyhrazených nerostů, jedním ze základních ustanovení, 

které je potřeba definovat pro pochopení účelu zákona, kterým je stanovit zásady 

ochrany a využívání nerostného bohatství a zajistit ochranu životního prostředí 

při specifických činnostech. Horní zákon v §2 stanoví, že nerosty jsou všechny tuhé, 

kapalné a plynné části zemské kůry. To je definice nerostů z pohledu jejich fyzikálního 

charakteru. Pro právní účely ale horní zákon taxativním výčtem v §2 odst. 2 vymezuje, 

co mezi nerosty nepatří, a proto se na ně nebude horní zákon vztahovat. 

Jsou jimi: "....

a) vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat 

vyhrazené nerosty,

b) přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i když se z nich mohou 

průmyslově získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní produkty 

přírodních léčivých zdrojů,

c) rašelina,

d) bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují 

vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství,

e) kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva."33

Nerosty, které splňují požadavky §2 horního zákona, se rozdělují do dvou skupin 

na nerosty vyhrazené a nevyhrazené. Vyhrazené nerosty horní zákon vymezuje 

pozitivním taxativním výčtem v §3 odst. 1. Mezi ně patří například: "... a) radioaktivní 

nerosty, ... i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud 
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jsou blokově dobyvatelné a leštitelné, a travertin, j) technicky využitelné krystaly 

nerostů a drahé kameny,... l) křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, 

trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování 

nebo zpracování tavením,.."34 Tento výčet ale není jednoznačný, vzhledem 

k podmínkám, které jsou stanoveny pro určité vyhrazené nerosty. Tyto podmínky 

kladou nárok na technické možnosti a může se stát, že jedno ložisko (viz níže) může být 

v určité části blokově dobyvatelné, ale v jiné části téhož ložiska již ne, a nebude proto 

z právního hlediska na tuto část hleděno jako na vyhrazený nerost. Přitom určení

nerostu jako vyhrazeného, je podstatné pro otázku vlastnictví nebo povolování samotné 

těžby. Horní zákon stanoví, že v případě pochybností, zda se jedná o vyhrazený 

či nevyhrazený nerost, rozhodne o charakteru nerostu Ministerstvo průmyslu a obchodu 

v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky, ale v určitých případech 

ani toto rozhodnutí nemusí být zcela korektní, vzhledem k technickým a dalším 

nárokům.35    

2.1.2. Ložisko nerostů

"Ložiskem nerostů podle tohoto zákona (dále jen "ložisko") je přírodní 

nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo 

odkaliště, které vznikly hornickou činností a obsahují nerosty."36 Tato definice ložiska 

uvedená v horním zákoně v §4 připouští dva způsoby vzniku ložiska. Přírodní 

nahromadění nerostů je i z geologického pohledu přírodním ložiskem. Ostatní druhy 

ložisek vznikly lidskou činností - jsou to tzv. antropogenní ložiska, z nichž některé 

musí splnit určité předpoklady, aby mohly být považovány za ložiska ve smyslu horního 

zákona.37 Toto se týká odvalu, výsypky a odkaliště, které musí být opuštěné, vniknout 
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hornickou činností podle §2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb.,o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě (zákon o hornické činnosti) a obsahují nerosty dle

§2 horního zákona.38

Ve vztahu k vlastnictví má význam rozdělení na výhradní ložisko a ložisko 

nevyhrazených nerostů. Výhradní ložisko je ložiskem vyhrazených nerostů a tvoří 

nerostné bohatství, které je ve vlastnictví České republiky, pokud se nachází na jejím 

území. Osvědčení, že výhradní ložisko bylo zjištěno, vydává Ministerstvo životního 

prostředí, které také vede evidenci výhradních ložisek. Naproti tomu ložisko 

nevyhrazených nerostů je součástí pozemku a nevztahuje se na něj ustanovení horního 

zákona, ale například zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu.39

Aby bylo možno výhradní ložiska prakticky využívat, je potřeba zjistit stav jejich 

zásob s ohledem na ekonomická a technická kritéria, která mají prokázat, že konkrétní 

nerost je na trhu realizovatelný a je technicky a ekonomicky možné jej těžit. Zásobami 

se tedy rozumí množství vyhrazených nerostů ložiska nebo jeho částí, které bylo 

zjištěno a ověřeno při vyhledávání a průzkumu daného ložiska a odpovídá podmínkám 

využitelnosti, bez ohledu na ztráty při jeho dobývání. Podmínky využitelnosti jsou 

podle §13 odst. 2 horního zákona "souborem ukazatelů množství, jakosti nerostů, 

geologických, báňsko-technických, ekologických a jiných ukazatelů, podle nichž se 

posuzuje vhodnost zásob výhradních ložisek k využití", a jsou podkladem pro výpočet 

zásob výhradního ložiska. Vyhledávání a průzkum ložiska je možné provádět pouze 

na stanoveném průzkumném území. Při samotném vyhledávání a průzkumu ložiska 

je organizace vázána nejen horním zákonem, ale také zákonem ČNR č. 62/1988 Sb., 
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o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (geologický zákon), neboť 

vyhledávání a průzkum ložisek, ověřování jejich zásob a zpracování podkladů pro jejich 

využití a ochranu je tímto zákonem označeno jako druh geologických prací - tento 

zákon upravuje také stanovení průzkumného území, a zákonem o hornické činnosti, 

protože vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly je hornickou činností. Podle § 11

odst. 2 horního zákona má organizace z hlediska ochrany a racionálního využití 

nerostného bohatství povinnost např. ověřovat ložisko tak, aby se zjistily a vyhodnotily 

všechny využitelné nerosty ložiska, zjistit skutečnosti potřebné k posouzení možných 

vlivů využívání výhradního ložiska na jiná ložiska, vody a jiné přírodní zdroje, 

na životní prostředí a na další zákonem chráněné obecné zájmy a další. Organizace 

se naopak oprávněna nakládat s nerosty získanými při vyhledávání a průzkumu 

výhradních ložisek v rozsahu a za podmínek stanovených v povolení. Jednou 

z důležitých povinností plynoucí pro organizace je povinnost platit roční úhradu 

z území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska. 40

Výpočet zásob je součástí vyhodnocení výsledků vyhledávání a průzkumu 

výhradního ložiska, na jehož základě se ložisko ve výpočtech následovně klasifikuje: 

podle stupně prozkoumatelnosti na zásoby vyhledané a prozkoumané, podle podmínek 

využitelnosti na bilanční a nebilanční a podle přípustnosti k dobývání na zásoby volné 

a vázané. Vázanými zásobami jsou zásoby v tzv. ochranných pilířích povrchových 

a podzemních staveb, zařízení a důlních děl, a v pilířích k zajištění bezpečnosti provozu

- stanovení pilířů je upraveno vyhláškou Českého báňského úřadu č. 415/1991 Sb., 

o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem 

pro ochranu důlních a povrchových objektů. Ostatní zásoby jsou volné, které by měly 

být vytěženy v co největším množství. Bilanční zásoby jsou zásoby v současnosti 

využitelné díky technickým a ekonomickým možnostem. Pokud jsou výpočty 

bilančních zásob součástí návrhu na povolení hornické činnosti a jsou zmenšené 

o hodnotu předpokládaných těžebních ztrát, jedná se o tzv. vytěžitelné zásoby, které má 
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organizace (viz níže) v plánu vytěžit. Naproti tomu zásoby nebilanční jsou v současnosti 

nevyužitelné, ale to nevylučuje jejich využitelnost v budoucnosti. Výpočet zásob 

výhradního ložiska nemusí být konečným, protože v průběhu hornické činnosti je 

možné zjistit přesnější údaje o ložisku, než jsme zjistili při jeho vyhledávání 

a průzkumu. Výpočet zásob výhradního ložiska a jeho posouzení zabezpečuje 

organizace, která také zajišťuje odeslání výpočtu Ministerstvu životního prostředí, 

Ministerstvu průmyslu a obchodu a obvodnímu báňskému úřadu. Evidenci výpočtu 

zásob výhradního ložiska vede Ministerstvo životního prostředí ČR.41

Horní zákon umožňuje tzv. odpisem zásob výhradních ložisek, aby 

se z bilančních zásob staly zásoby nebilanční, nebo aby byly zásoby vyňaty z evidence 

zásob úplně. Zásoby výhradního ložiska je možno dle § 14a odst. 2 horního zákona 

odepsat "a) z důvodů zvlášť složitých báňsko-technických, bezpečnostních nebo

geologických poměrů souvisejících s přírodními podmínkami nebo vzniklých 

nepředvídanými událostmi" - jedná se o případy, kdy má být ložisko dobýváno 

v zemských částech, které jsou narušeny a další; "b) jde-li o zásoby části výhradního 

ložiska, jejichž vydobytí není hospodářsky účelné"- například rudy s nízkou kovnatostí; 

a "c) jde-li o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, 

zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem na vydobytí 

těchto zásob". Odpisem zásob však samotné ložisko vyhrazených nerostů nezmizí 

a jeho dobývání bude otázkou času. Proto i důvody a,b,i c mohou být vývoje báňské 

techniky a poptávky trhu v budoucnu překonané, a tak je otázka, zda má toto ustanovení 

do budoucna ještě smysl. Horní zákon také stanoví, co se za odpis nepovažuje. Výše 

jsem se zmínila o možnosti, že výpočet zásob ložiska nemusí být konečným. S tímto 

počítá i horní zákon, protože mezi jednotlivými případy, kdy se nejedná o odpis patří 

i doplnění a zpřesnění dosavadních znalostí o vývoji ložiska a jeho zásob. Dalšími 

případy jsou například vydobytí zásob, přehodnocení zásob podle nových podmínek 

využitelnosti, nebo odevzdání ložiska. Návrh na odpis zásob výhradního ložiska

obsahující všechny náležitosti podává organizace, nebo příslušný orgán státní správy 

na úseku životního prostředí. Rozhodnutí o odpisu vydává do měsíce od předložení 
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návrhu Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud rozhoduje v období vyhledávání 

a průzkumu výhradního ložiska, je nutný souhlas Ministerstva životního prostředí, 

pokud v období projektování výstavby dolů a lomů a při samotném dobývání, musí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu projednat návrh s Českým báňským úřadem. Výjimka 

je v případě, kdy se jedná o odpis malého množství zásob výhradního ložiska - zde bude 

rozhodovat obvodní báňský úřad.42

2.1.3. Chráněné ložiskové území

Nerostné bohatství je významné pro národní hospodářství, a proto má stát zájem 

na ochraně výhradních ložisek před ztížením nebo až znemožněním jejich dobývání.

Z důvodu ochrany byl proto zaveden institut chráněného ložiskového území. 

Chráněným ložiskovým územím je i území, na kterém stavbami a zařízeními, které 

nesouvisí s dobýváním, ale mohly by dobývání znemožnit nebo ztížit. Řízení 

o stanovení chráněného ložiskového území je upraveno v horním zákoně a vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí č. 364/1992 Sb.,o chráněných ložiskových územích. 

Toto řízení je zahajováno na návrh organizace resp. podle vyhlášky jej podává osoba, 

které požádala o osvědčení o výhradním ložisku, tj. osoba, která na základě vyhledávání 

a průzkumu zjistila vyhrazený nerost či osoba, která byla Ministerstvem životního 

prostředí pověřena zabezpečit ochranu a evidenci ložiska v případě, kdy se po ukončení 

vyhledávání a průzkumu ložiska nepředpokládá jeho dobývání, nebo z podnětu orgánu 

státní správy. Náležitosti návrhu stanoví vyhláška, mezi které patří například povinnost 

přiložit osvědčení, a podává se u Ministerstva životního prostředí. Pokud ministerstvo 

stanoví chráněné ložiskové území, musí být jeho hranice následně vyznačeny v územně 

plánovací dokumentaci. Chráněné ložiskové území by se mělo omezit na plochu, která 

by případnými stavbami skutečně zasahovala do dobývání. Mělo by se jednat o pokrytí 

hranic ložiska a území, které by mohlo být těžbou přímo dotčeno například sesuvy 

půdy. Problémem je, že chráněné ložiskové území se vztahuje pouze na povrch, nikoli 
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pod něj, jak je tomu u dobývacího prostoru. Stanovená chráněná ložisková území 

mohou být změněna - pokud se změnily základní údaje o ložisku, nebo i zrušena -

pominul-li důvod ochrany ložiska. Evidenci chráněných ložiskových území vede 

Ministerstvo životního prostředí.43

Horní zákon povoluje, aby byly v chráněném ložiskovém území zřizovány 

stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, avšak pouze 

za splnění poměrně přísných podmínek. V zájmu ochrany nerostného bohatství je lze 

zřizovat jen na základě závazného stanoviska. Pokud je umístění těchto staveb

a zařízení nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu, je třeba dbát na to, aby tyto 

stavby a zařízení co nejméně narušily využití nerostného bohatství. Zvláštní ochrana je 

dána výhradním ložiskům radioaktivních nerostů, ropy, hořlavého zemního plynu, uhlí 

a dalších, stanovených v §3 odst. 1 písm. a až d horního zákona. Musí jít o mimořádně 

důležitou stavbu nebo zařízení, nebo bude-li stavbou nebo zařízením dobývání jen 

malého množství zásob výhradního ložiska ztíženo nebo znemožněno. Povolit umístění 

staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území může stavební úřad pouze na základě

závazného stanoviska. Toto stanovisko vydává orgán kraje v přenesené působnosti 

po projednání s obvodním báňským úřadem.44

2.1.4. Shrnutí

Účelem horního zákona je stanovit zásady ochrany a využívání nerostného 

bohatství a zajistit ochranu životního prostředí. Tímto nerostným bohatstvím jsou 
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vyhrazené nerosty, které jsou ve vlastnictví státu. Nerosty, které nejsou vyhrazené, tedy 

nejsou stanovené v taxativním výčtu, jsou nevyhrazenými. Ustanovení horního zákona 

se vztahují pouze na vyhrazené nerosty. Pokud se nerosty vyskytují v přírodním 

nahromadění, jedná se o ložisko nerostů. Ložiskem je však také výtvor lidské činnosti, 

kterým je základka v hlubinném dole, odval, odkaliště a výsypka, avšak pouze za 

splnění zákonných předpokladů. Ložisko je vyhledáno a prozkoumáno, aby bylo možno 

zjistit stav zásob ložiska, jehož určení je podstatné pro jeho využití. Zásoby se dělí 

podle stupně prozkoumatelnosti, podmínek využitelnosti, a přípustnosti k dolování 

na zásoby vyhledané a prozkoumané, bilanční a nebilanční a volné a vázané. Zařazení 

zásob do určité kategorie nemusí být konečným, stejně tak předpokládané množství 

zásob, které je zjištěno při vyhledávání a průzkumu. 

Ložisko má velký hospodářský význam a tak má stát zájem na jeho ochraně. 

Chráněno je institutem chráněného ložiskového území. Na tomto území platí například 

stavební uzávěra. Je stanoveno za účelem, aby stavby či jiná zařízení neznemožnily 

dobývání ložiska. Za určitých podmínek může státní báňský úřad povolit umístění 

staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním.

2.1.5. Organizace

"Právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti při splnění 

podmínek stanovených právními předpisy vykonávají vyhledávání, průzkum nebo 

dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost, se považují za organizace 

podle tohoto zákona." Definice §5a horního zákona klade důraz na rozdíl mezi 

organizacemi podle horního zákona a subjekty, které vykonávají činnosti v jiných 

oblastech hospodářského života. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým 

způsobem není podle §3 odst. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon) živností. Podnikatelem tak bude pouze osoba zapsaná 

do obchodního rejstříku, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění. 

Oprávnění k provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

stanovil Český báňský úřad vyhláškou č. 15/1995 Sb.,o oprávnění k hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, 

které jsou součástí těchto činností. Toto oprávnění vydá obvodní báňský úřad pouze 

osobě, která prokáže, že je buď odborně způsobilá sama nebo prostřednictvím odborně 
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způsobilých zaměstnanců. Organizací musí ve smyslu horního práva mít výše uvedené 

oprávnění, povolení pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů podle 

zákona o hornické činnosti, byl jí stanoven dobývací prostor (resp. mají oprávnění 

k dobývání) a byla jí povolena hornická činnost. Mezi tzv. jinou hornickou činnost patří 

například zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, úprava a zušlechťování 

nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, zajišťování a likvidace starých 

důlních děl atd. Ve většině případů tyto činnosti vykonávají organizace, které výhradní 

ložiska dobývají, avšak mohou to být i jiné než těžební organizace, které nemusí 

splňovat všechny podmínky horního práva. Z toho důvodu by bylo vhodné definici 

organizace v horním zákoně změnit tak, aby více vyhovovala současným poměrům. 45

2.1.6. Dobývací prostor 

Dobývací prostor je geometricky přesně vymezený prostor, ve kterém je možno 

dobývat ložisko výhradních nerostů. Dobývací prostor je stanoven na základě výsledků 

průzkumu ložiska tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto na základě 

chráněného ložiskového území, dobývání sousedních ložisek a vlivu samotného 

dobývání. Může zahrnovat jedno, více, nebo jen část ložiska vyhrazených nerostů. 

Problematické je, pokud máme vymezené dobývací prostory pro nevyhrazené nerosty, 

které byly stanoveny podle předešlé právní úpravy, a považují se za dobývací prostory 

podle současné právní úpravy, tedy za dobývací prostory ložisek vyhrazených nerostů. 

Nastává pak určitá nerovnoprávnost  například z hlediska úhrad. Evidenci dobývacích 

prostorů vedou obvodní báňské úřady a souhrnnou evidenci vede Český báňský úřad. 

V současnosti je na území České republiky stanoveno celkem 974 dobývacích prostorů.

Hranice dobývacího prostoru jsou vymezeny na povrchu souřadnicemi, ale 

dobývací prostor zasahuje také pod povrch, kde je vymezen svislými rovinami. 

Výjimečně mohou být tyto hranice stanoveny podle hranic přirozených, například podle 
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tektonických poruch, vodních toků atd., nebo může být dobývací prostor vymezen 

i hloubkově. Hloubkově je potřeba dobývací prostor vymezit, zejména leží-li dvě 

ložiska v různých hloubkách a v podloží ložiska se vyskytuje krasový útvar. Hranice 

dobývacího prostoru nemusí být totožné s hranicemi ložiska, ale mohou zahrnovat 

i území, které je nezbytné pro dobývací práce. Pokud totiž není prostor hloubkově 

vymezen, má se za to, že sahá až do nekonečné hloubky. Vymezený dobývací prostor 

ve svém rozsahu na povrchu je zároveň rozhodnutím o využití území a hranice 

dobývacího prostoru musí být vyznačeny podobně jako chráněné ložiskové území 

v územně plánovací dokumentaci a je také zaznamenán v katastru příslušného 

katastrálního úřadu.

Dobývací prostor je stanoven na návrh organizace obvodním báňským úřadem. 

Horní zákon stanoví, že organizace musí mít k podání tohoto návrhu tzv. předchozí 

souhlas. Tento souhlas uděluje Ministerstvo životního prostředí po projednání 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu a může jej vázat na splnění určitých podmínek, 

které se budou týkat například surovinové politiky České republiky. Přednost při získání 

předchozího souhlasu má organizace, pro kterou byl proveden průzkum výhradního 

ložiska. Pokud se přednostní právo neuplatní, má jej poté organizace, která se finančně 

podílela na průzkumu výhradního ložiska. Přednostní nárok může být uplatněn nejdříve 

po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska, nejpozději do 1 roku od ukončení 

platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území. V případě, že nikdo nemá 

přednostní nárok, udělí Ministerstvo životního prostředí předběžný souhlas na základě 

výsledku posouzení návrhů mezi dvěma a více uchazeči o stanovení dobývacího 

prostoru s přihlédnutím, který návrh zaručuje lepší využití výhradního ložiska a ochranu 

zákonem chráněných obecných zájmů. Zvláštní postup stanoví horní zákon pro případy, 

kdy zde není organizace s přednostním nárokem a zároveň se jedná o výhradní ložiska 

ropy nebo hořlavého zemního plynu.

Jakmile organizace získá výše zmíněný předchozí souhlas, může podat návrh 

na stanovení dobývacího prostoru, jehož stanovením jí vznikne oprávnění k dobývání 

výhradního ložiska, a tím zahájit řízení o stanovení dobývacího prostoru, které 

se použije také pro jeho změnu či zrušení. Kromě návrhu organizace je řízení zahájeno 

také z podnětu obvodního báňského úřadu. Horná zákon v §28 odst. 1 stanoví, kterými 

dokumenty se návrh doloží: "...
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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. 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) seznam 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."

Další náležitosti návrhu stanoví vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb.,o dobývacích 

prostorech, mezi nimi je například osvědčení o výhradním ložisku. Účastníky řízení 

jsou navrhovatel, osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemkům 

nebo stavbám mohou být přímo dotčena a obec, na jejímž území se dobývací prostor 

nachází. Účastníkům se spolu s dotčenými orgány státní správy oznámí zahájení řízení 

a poučení o podání připomínek a návrhů nejpozději 7 dní před ústním jednáním. Pokud 

se dobývací prostor týká rozsáhlého území, nebo nejsou účastníci známi, oznamuje se 

formou veřejné vyhlášky. Zahájit řízení může obvodní báňský úřad také v případě, 

že nemá k dispozici všechny doklady a dokumentace podle výše zmíněného §28 odst. 1 

písmeno d a e. V tomto případě stanoví organizaci lhůtu pro doplnění návrhu, jinak 

řízení zastaví.

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je výsledkem posouzení návrhu

především z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a jeho důsledků. 

Na základě dohody, resp. souhlasu orgánů životního prostředí, orgánu územní 

samosprávy a stavebního úřadu, vymezí obvodní báňský úřad dobývací prostor tak, aby 

ložisko bylo hospodárně využito podle zásad stanovených v §30 odst. 3: "Při využívání 

výhradních ložisek je nutno zejména 
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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". 

Pro určité nerosty, které je racionálnější dobývat odděleně, může obvodní báňský 

úřad stanovit tzv. zvláštní dobývací prostor. Kromě vymezení dobývacího prostoru 

obsahuje rozhodnutí podmínky, kterými se zabezpečí celospolečenské zájmy v území, 

a stanoví tím rozsah, v jakém je organizace oprávněna nakládat s vydobytými nerosty.

Organizaci, které byl stanoven dobývací prostor nacházející se na pozemku 

ve vlastnictví státu, vzniká právo, aby s ním správní úřad, právnická osoba, nebo její 

organizační složka, která s pozemkem hospodařila nebo měla ve správě, uzavřela 

dohodu o pronájmu pozemku na dobu předpokládaného dobývání ložiska, nebo kupní 

smlouvu o prodeji pozemku. Žádost musí být podána do 60 dnů od účinnosti 

rozhodnutí. Tato žádost musí být doložena souhlasným stanoviskem obce, což 

z vlastnického hlediska vytváří problém v případě, že obec souhlasné stanovisko 

nevydá. Obec tím zasahuje do vlastnického práva státu a může tím ohrozit celou 

realizaci těžby. I v tomto případě je stanovena ochrana organizace, která má na těžbě 

zájem, a které již bylo vydáno oprávnění k hornické činnosti (viz níže). Tato organizace 

má přednostní právo na uzavření smlouvy o pronájmu pozemku nebo o jeho koupi, 

pokud je ve vlastnictví státu a nachází se v chráněném ložiskovém území. 

Stanovení dobývacího prostoru nemusí být konečným rozhodnutím. Dobývací 

prostor lze změnit, zrušit, popřípadě převést po předchozím souhlasu obvodního 

báňského úřadu na jinou organizaci. 46

                                               
46 Legislativa. Těžební unie [online]. [cit. 2015-08-09]. Dostupné z: http://www.tezebni-
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Dobývací prostory. Státní báňská správa České republiky [online]. [cit. 2015-08-09]. Dostupné 

z: http://www.cbusbs.cz/index.php/dobyvaci-prostory.html
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2.1.7. Výstavba dolů a lomů a dobývání 

Samotná výstavba, její projektování, rekonstrukce dolů a lomů není upravena 

v horním zákoně, ale horní zákon odkazuje na předpisy o investiční výstavbě a sám 

upravuje pouze část náležitostí, které musí dokumentace těchto staveb obsahovat 

a režim povolování těchto staveb. Důlní díla a důlní stavby pod povrchem (např. jámy,

komíny, chodby), umístění a povolení staveb, které mají sloužit otvírce, přípravě 

a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných 

v souvislosti s jejich dobýváním, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících 

do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a staveb vodních děl jsou všechny 

povolovány orgánem státní báňské správy zpravidla při povolování otvírky, přípravy 

a dobývání.47

Oprávnění k dobývání vzniká organizaci stanovením dobývacího prostoru. 

Jakmile jej získá, má povinnost vypracovat plány otvírky, přípravy a dobývání, 

přičemž musí zajistit dostatečný předstih otvírky a přípravy před samotným 

hospodárným a plynulým dobýváním. V plánu, který se rozděluje na textovou 

a grafickou část, musí být vyčísleny předpokládané náklady na vypořádání důlních 

škod, sanaci a rekultivaci pozemků, stanoveny finanční rezervy, druhy dobývacích 

metod a rozsah jejich použití a dále mapa povrchové a důlní situace, mapa větrání, 

a další. Plán otvírky, přípravy a dobývání je jedním z podkladů potřebných pro povolení 

samotné otvírky, přípravy a dobývání, které je však upraveno v zákoně o hornické 

činnosti a ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb.,o hospodárném 

využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 

činnosti prováděné hornickým způsobem, protože se jedná o hornickou činnost. Plán se 

předkládá spolu s žádostí o povolení otvírky, přípravy a dobývání a ta by měla být 
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předložena do tří let od stanovení dobývacího prostoru. V rozhodnutí o stanovení 

dobývacího prostoru již ovšem musí být stanoveno datum započetí dobývání. Termín 

započetí dobývání by měl mít ochrannou funkci, aby byla organizace nucena připravit 

plány a podat žádost. Pokud je však nepodá to tohoto termínu, který by teoreticky mohl 

být kratší než tři roky, tak se díky ustanovení o třech letech nic nestane, nepřijde 

o dobývací prostor a může dobývací prostor pokud jej nepřevede na jinou organizaci, 

neomezeně blokovat, protože tříletá lhůta je pouze pro podání žádosti, ne pro samotné 

dobývání. Plán může být vypracován pro celé výhradní ložisko, nebo pro jeho ucelenou 

část.48

Při vlastním dobývání musí organizace dodržovat určité povinnosti stanovené 

v §31 horního zákona. Mezi ně patří například oznámení, pokud zjistí ložisko jiného 

nerostu, než pro který byl stanoven dobývací prostor, zabezpečit případný další 

průzkum ložiska pro upřesnění znalostí o něm, nebo zajistit sanaci včetně rekultivace 

těžbou zasaženého území. Mohou se používat pouze takové dobývací metody, které 

zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu. Pokud by 

dobývání bylo dočasně zastaveno, musí to organizace ohlásit obvodnímu báňskému 

úřadu a provést zajištění, aby mohlo být později v dobývání pokračováno. Pokud by 

bylo dobývání zastaveno trvale, musí organizace zažádat o povolení zajištění 

a likvidace obvodní báňský úřad. Mezi oprávnění organizace patří zejména zřizovat 

stavby a zařízení, které jsou nezbytné pro dobývání a následnou úpravu 

či zušlechťovaní nerostu.49

Při využívání ložiska může nastat tzv. střet zájmů, což je rozpor mezi zájmem 

organizace směřujícím k dobývání výhradního ložiska a veřejnými zájmy a objekty 

chráněnými podle zvláštních předpisů, nebo soukromými zájmy a objekty, které jsou 

těžebními zájmy organizace ohroženy. Základní podmínkou je příčinná souvislost mezi 

                                               
48 MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012, s 54-55

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). In: Sbírka zákonů. 

19.4.1988

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. In: Sbírka 

zákonů. 21.4.1988

49 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). In: Sbírka zákonů. 

19.4.1988
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využitím ložiska a ohrožení zájmů nebo objektů, kterým může být kupříkladu poškození 

či zničení věci, rušení výkonu vlastnického práva, ohrožení vodního zdroje aj. Aby se 

zabránilo velkým škodám nebo pozdním zásahům atd., musí organizace při podávání 

žádosti o povolení hornické činnosti předložit dohodu o řešení střetu zájmu, například 

kupní smlouvou atd. K této dohodě musí krajský úřad do jednoho měsíce zaujmout  

stanovisko. Toto se netýká případů, kdy střety zájmů byly vyřešeny při stanovení 

chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru a dalších situací stanovených 

v § 33 odst. 2 horního zákona. Pokud do měsíce nevyjádří nesouhlas, má se za to, 

že dohoda je platná. Pokud nedojde k dohodě, nebo se krajský úřad vyjádří nesouhlasně, 

rozhodne o řešení sporů Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s dalšími 

orgány a úřady. Tento postup při řešení sporů se nepoužije pro řešení sporů například 

při pořizování územně plánovací dokumentace, v územním a stavebním řízení, 

vymezení zastavěného území - zde bude následovat postup podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád.50

2.1.8. Shrnutí

Organizací je osoba, která podniká na základě oprávnění k provádění hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Toto oprávnění vydává obvodní 

báňský úřad odborně způsobilé osobě. Pouze osobě s oprávněním mohou být vydána 

povolení k vyhledávání a průzkumu, hornické činnosti, stanoven dobývací prostor. Toto 

oprávnění je tzv. jiným oprávněním podle zvláštního předpisu, a tak se na organizace 

provádějící hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem nevztahují 

ustanovení živnostenského zákona.

                                               
50 MAKARIUS, Roman a Josef LUKS. Horní právo, II. díl: stanoviska k zákonu č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona ČNR 

č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 

působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících a zákona č. 128/1999 Sb. Ostrava: 

Montanex, 2005, s 59-64

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). In: Sbírka zákonů. 

19.4.1988

MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012, s 63-65
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Než organizace začne se samotným dobýváním, musí nejprve zažádat o stanovení 

průzkumného území na základě geologického zákona a povolení k vyhledávání 

a průzkumu výhradního ložiska, popřípadě také povolení k vyhledávání a průzkumu 

ložisek důlními díly, neboť to může být vykonáváno pouze na stanoveném průzkumném 

území. Výsledkem vyhledávání a průzkumu je výpočet zásob ložiska, a po jeho 

zhodnocení se rozhoduje, zda bude ekonomicky výhodné jej těžit. K tomu je potřeba 

stanovení dobývacího prostoru. Je stanoven na návrh organizace, která dostala 

tzv. předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí. Jakmile jej dostane, podá 

organizace návrh na stanovení dobývacího prostoru. Obvodní báňský úřad rozhodne 

o stanovení dobývacího prostoru, a stanoví jej tak, aby bylo ložisko hospodářsky 

využito.

Stanovením dobývacího prostoru vzniká organizaci oprávnění k dobývání. Toto 

oprávnění není ještě povolením. Je to podnět organizaci, aby začala vypracovávat plány 

otvírky, přípravy a dobývání. Tento plán je předložen spolu s žádostí o povolení 

otvírky, přípravy a dobývání, které je žádostí o povolení hornické činnosti a jako takové 

je upraveno zákonem o hornické činnosti. S žádostí je potřeba přiložit doklad o vyřešení 

střetů zájmů, aby po započetí dolování nebyly pochybnosti.

2.1.9. Důlní škody a jejich náhrada

Důlními škodami jsou škody na hmotném majetku, které jsou způsobené 

činnostmi stanovenými v §36 odst. 1: "...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...". Škody, které tyto činnosti způsobují, mohou být zejména na pozemcích 

či povrchových stavbách a zařízeních, ale také na životním prostředí. Dobývání je jedna 

z činností, která nejčastěji a nejrozsáhleji způsobuje tyto škody, ne jen na pozemcích 

určených k těžbě, ale i na okolních pozemcích. Za důlní škodu způsobenou těmito 

hornickými činnostmi odpovídá organizace, jejíž činností byla škoda způsobena.

Organizace odpovídá za škodu, pouze pokud jsou splněny všechny podmínky, které 

stanoví horní zákon: 1. škoda byla způsobená výše uvedenými činnostmi, 2. existuje 
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příčinný vztah mezi vzniklou škodou a činností, 3. škoda je způsobena na hmotném 

majetku, 4. stavby a zařízení ležící v chráněném ložiskovém území nebo dobývacím 

prostoru, na nichž byla škoda způsobena, měly stavební povolení, popřípadě splňují 

podmínky v něm.51

Náhrada takto způsobené škody se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v §2925. V občanském zákoníku spadá odpovědnost za důlní škody 

pod ustanovení odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. 

Těžební  činnost je vysoce riziková a nelze předem rozumně vyloučit možnost vzniku 

závažné škody ani při vynaložení řádné péče. Pokud by však i přes toto ustanovení 

vyvstaly pochybnosti o charakteru těžební činnosti, stanoví občanský zákoník v §2925 

odst. 3 "... provoz je zvláště nebezpečný, pokud se ... při něm výbušná nebo podobně 

nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá.". Ne všechny hornické provozy 

vyžadují užívání výbušnin a bude tak otázkou posouzení konkrétního případu, zda bude 

takový provoz spadat pod kategorii "zvlášť nebezpečný". Náhrada škody je možná 

úplná i částečná. Částečná náhrada připadá v úvahu, pokud provoz významně zvýšil 

nebezpečí vzniku škody, ale existují i jiné možné příčiny. V tomto případě soud zaváže 

provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení 

škody provozem. Náhrada škody by podle občanského zákoníku měla být formou 

uvedení do předešlého stavu, a není-li to možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí 

se škoda skutečná škoda a případný ušlý zisk v penězích. Horní zákon však stanoví

i další náhrady a těmi jsou prokázané náklady účelně vynaložené na preventivně 

zajišťovací opatření, která směřují k odvrácení nebo zmírnění následků hrozících 

vlivem činností, popřípadě se účastníci mohou mezi sebou dohodnout i na jiném 

způsobu náhrady důlních škod. Odpovědnosti za škodu a náhrady škody se lze zprostit 

pouze, prokáže-li provozovatel, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc nebo že ji 

způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby.52

                                               
51 MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012, s 73-75

MAKARIUS, Roman. České horní právo. Ostrava: Montanex, 1999, s 167-173

52 ČECH, František. Odpovědnost za škodu způsobenou těžbou dle nového občanského zákoníku 

aneb napospas pravděpodobnosti? Lomy a těžby [online]. [cit. 2015-08-11]. 
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Kromě výše uvedených obecných důlních škod a jejich náhrad, rozlišuje horní 

zákon důlní škody zvláštní. Tyto důlní škody, stanovené v § 37 odst. 2, jsou ztráty 

vody, podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje nebo zhoršení její jakosti. Náhradou

těchto škod je podle horního zákona povinnost organizace zajistit poškozenému 

náhradní zdroj nebo dodávku vody, popřípadě uhrazení nákladů spojených 

s obstaráváním náhradního zdroje nebo dodávky vody, pokud je poškozený sám 

vynaložil. Náhrada ztráty podzemní vody je upravena také v zákoně č. 254/2001 Sb., 

vodní zákon, kde je formulace mnohem širší.53

V souvislosti s důlními škodami je organizace povinna vytvářet finanční rezervy

odpovídající potřebám na jejich vypořádání v časovém průběhu podle jejich vzniku, 

popřípadě před jejich vznikem (například je-li třeba v předstihu řešit bezpečnost 

a plynulost dopravy, přeložku inženýrských sítí atd.). Finanční rezervy je organizace 

povinna vytvářet také pro potřeby sanace (odstranění škod na krajině), včetně 

rekultivace pozemků dotčených těžbou. Finanční rezervy jsou součástí plánu přípravy, 

otvírky a dobývání, a jako účelově vázané prostředky mohou být použity pouze 

v souladu s tímto plánem. Vytváření rezerv podléhá schvalování obvodním báňském 

úřadem, a jsou ukládány na zvláštní vázaný účet v bance. Jejich čerpání schvaluje 

obvodní báňský úřad po dohodě s ministerstvem životního prostředí, a to na základě

žádosti podané organizací. Obvodní báňský úřad si vyžádá také vyjádření dotčené obce, 

která v průběhu vytváření rezerv, nemůže nijak kontrolovat jejich tvorbu . Žádost musí 

být doložena výčtem škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem 

vynakládání prostředků. Obvodní báňský úřad rozhodne ve správním řízení 

                                                                                                                                         

Dostupné z: http://www.lomyatezba.cz/2014/2014-2/item/490-odpovednost-za-skodu-zpusobenou-

tezbou-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-aneb-napospas-pravdepodobnosti

Majetková újma (škoda). Nový občanský zákoník [online]. [cit. 2015-08-11]. Dostupné 
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VLKOVÁ, Jana. Náhrada škody. Epravo.cz [online]. [cit. 2015-08-11]. Dostupné 

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-95359.html

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 3.2.2012

53 MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012, s 75-77

MAKARIUS, Roman. České horní právo. Ostrava: Montanex, 1999, s 169

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon. In: Sbírka zákonů. 28.6.2001 
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individuálním správním aktem - rozhodnutím, pokud se přesvědčí o potřebnosti čerpání 

rezerv. Například nelze čerpat finanční prostředky pro jiné škody než ty, pro které byly 

finanční rezervy schváleny. Na druhou stranu, pokud finanční rezervy nestačí na pokrytí 

náhrad důlních škod nebo na sanaci, neznamená to zánik odpovědnosti organizace. 

Náhrada důlních škod a sanace musí být vždy plně pokryta, nezávisle na výši finančních 

rezerv.54

2.1.10. Úhrady

Úhrady spadají pod poplatky za využívání přírodních zdrojů. Jsou to ekonomické 

nástroje ochrany životního prostředí, které v případě hornictví především kompenzují 

újmu a zátěž kladenou na životní prostředí při hornické činnosti. Historicky jsou 

obdobou urbury - daně placené vlastníkovi (panovníkovi) nerostného bohatství a dnes 

jsou vyjádřením uplatnění vlastnictví státu k vyhrazeným nerostům. Horní zákon v §32a 

rozlišuje dva druhy úhrad: úhradu z dobývacího prostoru a úhradu z vydobytých 

nerostů. Stejně jako u všech výše zmíněných institutů horního zákona, i zde existuje 

vyhláška, která právní úpravu úhrad konkretizuje - vyhláška ministerstva hospodářství 

České republiky č. 617/1992 Sb.,o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů 

a z vydobytých vyhrazených nerostů. 55

Úhrada z dobývacího prostoru je platbou za umožnění přístupu k dobývání.

Organizace je povinna zaplatit i započatý hektar plochy dobývacího prostoru v jeho 
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vymezení na povrch a tato povinnost končí až zrušením dobývacího prostoru. Výše je 

stanovena rozpětím od 100 do 1000 Kč za hektar a jeden rok, a je splatná ke 31. březnu 

toho roku. Výše úhrady je odstupňována podle stupně ochrany životního prostředí 

dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu dopadu 

na životní prostředí a organizace je povinna ji vypočítat sama. Podkladem pro výpočet 

úhrady je celková plocha dobývacího prostoru, výpočet podílu plochy podle příslušnosti 

k území obcí a vlastní výpočet úhrady z plochy a jejích podílů. Pro odstupňování úhrad 

by mělo existovat nařízení vlády, ale to nebylo vydáno, a jelikož výše úhrad přiznávají 

organizace samy (příslušnému obvodnímu báňskému úřadu podle sídla organizace, 

popř. místní příslušnosti), tak je obvyklá výše úhrad 100 Kč/ha. To má negativní dopad 

pro příjem obcí, protože úhrady z dobývacího prostoru jdou plně do jejich rozpočtu.

Pokud se dobývací prostor nachází na území více obcí, rozdělí se úhrada poměrně podle 

plochy mezi všechny obce.

Úhrada z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených 

nerostů po jejich úpravě a zušlechtění provedeném v souvislosti s dobýváním, zkráceně 

úhrada za vydobyté nerosty, je chápána jako kompenzace za to, že stát přenechává 

právo na přivlastnění vydobytých vyhrazených nerostů. Stanovení její výše je složitější 

než u úhrady za dobývací prostor, neboť vydobytý vyhrazený nerost zpravidla není 

finálním produktem uváděným na trh, ale často podléhá dalšímu zpracování. Součástí 

výpočtu je procentuální sazba, jejíž výše může činit maximálně 10% z průměrné tržní

ceny v daném roce. Pokud není známá tržní cena, stanoví základ pro vyměření úhrady 

Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Ministerstvem životního prostředí 

a Ministerstvem financí. Sazby jsou pro jednotlivé druhy nerostů stanoveny v příloze 

vyhlášky č. 617/1992 Sb. například radioaktivní nerosty - 0,3%, ropa a hořlavý zemní 

plyn - 5%, technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny - 10%. Výpočet se 

provádí následovně: celková výše úhrad se rovná součinu 1) podílu nákladů 

na dobývání a celkových nákladů na zhotovení výrobků, 2) tržby za prodej výrobků 

a 3) podílu stanovené sazby a 100. Výnos z úhrady z vydobytých nerostů jde z 25% 

do státního rozpočtu ( je zde účelová vázanost na nápravu škod na životním prostředí 

způsobených odbýváním všech nerostů) a 75% do rozpočtu obce. Roční úhradu platí 

organizace zálohově za každý čtvrt rok. Ministerstvo průmyslu a obchodu může 

na žádost organizace v odůvodněných případech stanovených v § 4 vyhlášky 
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č. 617/1992 Sb. snížit úhradu z vydobytých nerostů, popřípadě organizaci od nich 

osvobodit úplně. Mezi tyto důvody patří například: "...a) vykazuje v roce, za který se 

výpočet úhrady provádí, bilanční nulový zisk nebo ztrátu, popřípadě pobírá v tom roce 

na dobývání příspěvek od státu, b) byla postižena havárií na dobývaném výhradním 

ložisku a havárie zapříčinila hmotné škody, popřípadě ušlý zisk ve výši alespoň 70 % 

úhrady zaplacené organizací v předchozím kalendářním roce; oprávněnost žádosti musí 

být potvrzena příslušným obvodním báňským úřadem, ... e) chce dotěžit zbytkové zásoby 

výhradního ložiska, jejichž využití již neumožňuje dosáhnout zisku, který by převýšil 

náklady na úhradu z vydobytých nerostů."56

V případě, kdy organizace řádně a včas neplatí úhrady z dobývacího prostoru 

nebo z vydobytých nerostů, má povinnost zaplatit za každý den prodlení úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z nedoplatku, což vypočítá organizace. Následně je organizaci 

vymezena náhradní lhůta a pokud ani do této lhůty organizace nezaplatí, může ji 

obvodní báňský úřad odejmout oprávnění k dobývání. O prodlení nepůjde, pokud 

organizace nezaplatí pouze čtvrtletní zálohu. Musí vždy zaplatit roční výši úhrad.57

2.1.11. Jiné zásahy do zemské kůry, důlní vody

Horní zákon pod tzv. jiné zásahy do zemské kůry systematicky zařazuje zvláštní 

zásahy do zemské kůry a stará důlní díla.

Zvláštní zásahy do zemské kůry jsou upraveny také v zákoně o hornické 

činnosti a ve vyhlášce ČBÚ č. 104/1988 Sb. (viz výše), protože se jedná o hornickou 

činnost podobně jako vyhledávání a průzkum ložisek, otvírka, příprava a dobývání 

výhradních ložisek nebo zajišťování a likvidace starých důlních děl. Horní zákon v § 34 

                                               
56 Vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb. o podrobnostech placení 

úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů. In: Sbírka zákonů. 3.12.1992
57 MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012, s 56-63

Úhrady, Hornická ročenka. Státní báňské správa České republiky [online]. 2014 [cit. 2015-08-13]. 

Dostupné z: http://www.cbusbs.cz/docs/rocenka13.pdf 

ŠPONAR, Petr a Zinka TIETZOVÁ. Úhrady z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů 

a finanční rezervy na důlní škody, sanace a rekultivace. In: Hornická Příbram ve vědě a technice [online]. 

2008 [cit. 2015-08-13]. Dostupné z: http://slon.diamo.cz/hpvt/2008/legislativa/L08.pdf
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odst. 1 stanoví, co se rozumí zvláštními zásahy do zemské kůry: "... zřizování, provoz, 

zajištění a likvidace zařízení pro

a) uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách 

a v podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynů a kapalin),

b) ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech, 

c) průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie 

vody vyvedené na povrch,

d) ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur ( pro posouzení 

vhodnosti takového úložiště se provádí na základě výsledů vyhledávání 

a průzkumu úložišť podle geologického zákona)."

Zvláštní zásahy do zemské kůry povoluje obvodní báňský úřad podle zákona 

o hornické činnosti a podle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. Žádost o  povolení musí mít 

textové a grafické náležitosti, které jsou stanoveny ve vyhlášce, a jsou obdobné 

náležitostem žádostí o povolení ostatních hornických činností. Pokud by zvláštní zásah 

mohl znemožnit, nebo ztížit dobývání jiné organizace, je potřeba k žádosti připojit 

vyjádření této organizace. Na zvláštní zásahy do zemské kůry včetně vyhledávání 

a průzkumu pro tyto účely se přiměřeně vztahují následující ustanovení horního zákona. 

Vyhledávání a průzkum ložisek se použije pro zvláštní zásahy pouze v rozsahu, v jakém 

se vztahuje na průzkum prováděný důlními díly a při výstavbě podzemního zásobníku 

nebude mít organizace povinnost platit roční úhradu za území, protože to není 

vyhledávání a průzkum výhradního ložiska. Pro zvláštní zásahy jsou stanovena 

chráněná území, pro jejichž povolování platí totožný režim jako pro chráněná ložisková 

území a stejné podmínky pro zřizování staveb a zařízení v tomto území. Dalšími 

ustanoveními jsou povinnosti organizace při projektování, výstavby a rekonstrukce děl 

a zařízení sloužící pro účely zvláštních zásahů, zpracování potřebné dokumentace, řešit 

zájmy mezi zvláštními zásahy a chráněnými objekty a zájmy, odpovědnost za škody 

a náhrada škody. 

Výklad těchto ustanovení jsem popsala již v příchozích kapitolách. Jsou zde ještě 

dvě ustanovení, která platí jak pro zvláštní zásahy do zemské kůry, tak pro ostatní 

hornické činnosti. První je bezpečnost provozu, kterou jsou povinny zajišťovat 

organizace, včetně havarijní prevence a plnění úkolů báňské záchranné služby. Druhým 

je důlně měřičská a geologická dokumentace, kterou je organizace povinna vést. 
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Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem a ve vyhlášce MŽP č. 268/2004 Sb., o geologické dokumentaci. 58

Starým důlním dílem je důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní 

provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám a opuštěný lom 

po těžbě vyhrazených nerostů. Úprava je obsažena v horním zákoně a ve vyhlášce 

ministerstva životního prostředí České republiky č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých 

důlních děl a vedení jejich registru - tím je pověřena Česká geologická služba. Tento 

institut byl do horního zákona zaveden především z důvody ochrany občanů i životního 

prostředí. K roku 2015 je na území České republiky vedeno celkem 2211 důlních děl 

podle definice § 35 horního zákona, který stanoví obecnou oznamovací povinnost 

při nalezení dalšího starého důlního díla. Likvidaci těchto děl zajišťuje Ministerstvo 

životního prostředí, popřípadě Ministerstvo životního prostředí po dohodě s dalšími 

ministerstvy. 59

Důlní vody jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly 

do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů. Tyto vody může organizace 

při hornické činnosti podle § 2 odst. 2 "... )

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 

                                               
58 MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012, s 66-71

Ložisková ochrana. Státní geologická služba [online]. [cit. 2015-08-18]. Dostupné 

z: http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/loziskova-ochrana

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). In: Sbírka zákonů. 

19.4.1988

59 Stará důlní díla. Státní geologická služba [online]. [cit. 2015-08-18]. Dostupné 

z: http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila/stara-dulni-dila

MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012, s 72
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pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem 

a orgánem ochrany veřejného zdraví"

Tato definice důlních vod je stanovena v horním zákoně. Kromě horního zákona 

se na důlní vody vztahuje také vodní zákon. Ten definuje důlní vody jako vody 

povrchové, popřípadě podzemní a vodní zákon se na ně bude vztahovat, pokud 

například horní zákon nestanoví jinak. V praxi to bude znamenat, že poplatková 

povinnost u odběrů důlních vod se bude vztahovat pouze na subjekty, které nejsou 

organizacemi a k odběru nedochází při hornické činnosti - v souvislosti s odběrem 

podzemních vod, jelikož jak jsem psala, důlní vody jsou považovány v určitých 

případech za vody podzemní. Vodohospodářským úřadem, který vydává povolení 

a stanoví podmínky pro činnosti výše uvedené, je podle vodního zákona krajský úřad. 

Existence důlních vod není vázána na hornickou činnost a po jejím skončení zákon 

nestanoví, co s důlními vodami. Zajímavým projektem se jeví využívání důlních vod 

pro přečerpávací elektrárny ve hlubinných dolech s ukončenou těžbou. V nedávné době 

byla takováto elektrárna spuštěna v Ostravě v dole Jeremenko a až časem se ukáže, zda 

by tento projekt mohl být prospěšným pro další nevyužité doly.60

2.1.12. Shrnutí

Činnosti související s hornictvím, zejména dobývání, jsou vysoce rizikové 

a mohou způsobit škody na hmotném majetku jako jsou stavby, ale také na životním 

                                               
60 MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012, s 89-90

GRMELA, Arnošt a Andrej BLAŽKO. Důlní vody a jejich začlenění v legislativě České 

republiky. In: Hornická Příbram ve vědě a technice [online]. 2004 [cit. 2015-08-18]. Dostupné 

z: http://slon.diamo.cz/hpvt/2004/Z/Z06.htm
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o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona 

ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě 

jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících a zákona č. 128/1999 Sb. Ostrava: 

Montanex, 2005, s. 75

Ministr průmyslu zahájil provoz jedinečné důlní vodní elektrárny v Ostravě. In: Ministerstvo 

průmyslu a obchodu [online]. 2015 [cit. 2015-08-18]. Dostupné 

z: http://www.mpo.cz/dokument160566.html
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prostředí. Odpovědnost za tyto škody nastupuje v případě, že jsou naplněny všechny 

podmínky stanovené v zákoně. Náhrada důlních škod se řídí občanským zákoníkem, 

jako obecným právním předpisem, a horním zákonem. Podle občanského zákoníku jsou 

škody zařazeny jako škody způsobené provozem zvlášť nebezpečným a náhrada je 

upřednostňována ve formě uvedení do předešlého stavu. Horní zákon stanoví i další 

druhy náhrad. Odpovědnosti ke škodám a jejich náhradě je možné se zprostit, prokáže-li 

provozovatel, že škodu způsobila z vnějšku vyšší moc, nebo že ji způsobilo vlastní 

jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby.

K vypořádání důlních škod, pro sanace a rekultivace musí organizace vytvářet 

finanční rezervy. Jsou součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání a musí být použity 

pouze k vyhrazeným účelům. Pokud finanční rezervy nejsou dostatečné pro náhradu 

důlních škod, sanaci a rekultivaci, neznamená to, že organizace nejsou povinny pokrýt 

plnou výši.

Kromě finančních rezerv jsou dalšími finančními povinnostmi organizace úhrady. 

Těchto úhrad musí organizace platit celkem tři. Jedná se o roční úhradu z území 

pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, úhradu z dobývacího prostoru a úhradu 

z vydobytých nerostů. Ke stanovení výše úhrady z dobývacího prostoru mělo být 

vydáno nařízení, ale doposud vydáno nebylo. Proto organizace vesměs platí nejmenší 

možnou sazbu. Úhrady by měly být novelizovány, ale prozatím není jisté, zda se tak 

stane. 

Mezi zvlášť upravený institut patří jiné zásahy do zemské kůry. Jsou to zvláštní 

zásahy do zemské kůry a o stará důlní díla. Stará důlní díla musí být zajištěna, protože 

u nich může hrozit riziko nebezpeční. Jsou opuštěna a jejich původní provozovatel 

ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.

2.2. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě

Z výše uvedeného výkladu je vidět, že horní zákon obsahuje obecnou úpravu 

základních pojmů horního práva jako je nerost, ložisko, organizace, důlní vody a další. 

Používá však také pojmy jako hornická činnost a činnost prováděná hornickým 

způsobem, jejichž výklad a režim povolování jsou v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a státní báňské správě (zákon o hornické činnosti), který 

je nezbytným zákonem pro výklad horního práva . Zákon o hornické činnosti se vnitřně 
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dělí na šest částí: základní ustanovení, hornická činnost a činnost prováděná hornickým 

způsobem, výbušniny, podzemní objekty, státní báňská správa a správní delikty. První 

část - základní ustanovení - stanoví předmět úpravy zákona o hornické činnosti. 

Tím jsou: "...

a) podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem,

b) podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty, (také 

na výbušniny, které přešly z držení např. ozbrojených sil do držení tímto 

zákonem oprávněných organizacích; pokud se jedná o výbušniny uvedené v §1 

odst. 3 písm a až c) tento zákon se na ně nevztahuje - jsou to např. výbušniny, 

které drží pro své potřeby ozbrojené síly)

c) podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

d) podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu 

a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b),

e) organizaci a působnost orgánů státní báňské správy." 61

Dále se zákon nevztahuje na podzemní objekty, které podléhají dozoru 

Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva 

spravedlnosti - jsou to například objekty důležité pro obranu státu. 62

2.2.1. Hornická činnost 

Hornickou činností se podle § 2 zákona o hornické činnosti rozumí: " ...

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní 

ložiska"),

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

                                               
61 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. In: Sbírka 

zákonů. 21.4.1988

62 MAKARIUS, Roman. Zákon o hornické činnosti: komentář k zákonu č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění ke dni 1.3.2013. V Ostravě: Anagram, 

2013, s 8
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e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených 

v písmenech a) až d),

f) zvláštní zásahy do zemské kůry, 

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, 

h) báňská záchranná služba,

i) důlně měřická činnost..."

Přímá definice hornické činnosti v zákoně není. Je zde pouze taxativní výčet 

činností, které jsou technologického charakteru od příprav a počátku dobývání 

až po zahlazování jeho důsledků. Báňská záchranná služba a důlně měřičská 

dokumentace byly přidány až novelou v roce 2002 a nelze na ně uplatňovat veškeré 

požadavky tohoto zákona. Pokud by zde byly pochybnosti, zda se jedná o hornickou 

činnost, rozhodne Český báňský úřad. Tento spor může nastat například u dobývání 

nerostů, které mají pro své zařazení jako vyhrazené připojenou podmínku například 

vhodnosti k chemicko-technologickému zpracování. Pokud je podmínka splněna, bude 

se jednat o hornickou činnost. Pokud ne, bude se jednat o činnost prováděnou 

hornickým způsobem.

Hornickou činnost není možné provádět bez povolení, jež lze vydat pouze 

na žádost, která se liší podle hornické činnosti. Povolení se vydává pro vyhledávání 

a průzkum ložisek důlními díly včetně jejich zajištění nebo likvidace, otvírka příprava 

a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl, zvláštní zásahy 

do zemské kůry a zajišťování a likvidace starých důlních děl. Vydává jej obvodní 

báňský úřad a úprava je v zákoně o hornické činnosti, ale také ve vyhlášce č. 104/1988 

Sb., kterou jsem již výše zmínila v souvislosti s plánem otvírky, přípravy a dobývání.

Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly včetně jejich zajištění nebo 

likvidace je potřeba, pokud bude prováděno svislými důlními díly o hloubce větší než 

40 m, vodorovnými či úklonnými důlními díly o délce větší než 100 m, nebo 

i uvedenými důlními díly kratšími, jestliže z nich jsou ražena další důlní díla, jejichž 

délka spolu s uvedenými díly přesáhne 100 m.

Žádost o povolení otvírky, přípravy a dobývání musí být předložena spolu 

s plánem, o kterém jsem psala již v souvislosti s dobýváním. Zajištění a likvidace 

důlních děl a lomů musí být zpracováno do plánu zajištění a likvidace a obdobně 

se předkládá se žádostí o povolení. Účastníkem řízení je pouze žadatel.
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Zvláštní zásahy do zemské kůry, včetně vyhledávání a průzkumu provedeného 

důlními díly pro tyto účely, a zajištění a likvidace starých důlních děl, včetně jejich 

zjišťování, pokud zjišťování se provádí důlními díly, potřebují povolení, pokud jsou tato 

důlní díla prováděna svislými důlními díly o hloubce větší než 40 m, vodorovnými 

či úklonnými důlními díly o délce větší než 100 m, nebo i uvedenými důlními díly 

kratšími, jestliže z nich jsou ražena další důlní díla, jejichž délka spolu s uvedenými díly 

přesáhne 100 m.

Ostatní hornické činnosti se řídí odlišným režimem, např. báňská záchranná 

služba, důlně měřičská dokumentace, nebo jsou tyto činnosti schvalovány v rámci plánu 

otvírky přípravy a dobývání. 

Žádost spolu s dokumentací, doklady a případnou dohodou o vyřešení střetu 

zájmu předkládá organizace nejpozději do 3 měsíců před plánovaným zahájením prací.

Žádost a dokumentace, včetně případné dohody o střetu zájmů, musí být dostatečná, aby 

obvodní báňský úřad mohl posoudit navrhované hornické činnosti a rozhodnout. Žádost 

pro povolení otvírky, přípravy a dobývání musí být navíc v souladu s podmínkami 

stanovenými v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího 

prostoru. Pokud žádost nemá všechny potřebné podklady pro posouzení hornické 

činnosti, nebo není v souladu s podmínkami jiných rozhodnutí, stanoví obvodní báňský 

úřad lhůtu pro doplnění, popřípadě uvedení do souladu s těmito rozhodnutími. Jestliže 

ani v této lhůtě není žádost doplněna, úřad řízení o povolení zastaví. V opačném případě 

rozhodne do 2 měsíců od podání žádosti, či jejího doplnění. Rozhodnutí o povolení 

hornické činnosti, stejně jako rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, jsou závazná 

i pro právní nástupce.

Účastníky řízení jsou žadatel, investor, vlastník důlního díla, dotčení občané, 

obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána. Obvodní báňský 

úřad jim a dotčeným orgánům státní správy oznámí zahájení řízení nejpozději 10 dní 

před ústním jednáním. Poučí je také o uplatnění stanovisek a námitek, nejpozději 

při ústním jednání.63

                                               
63 MAKARIUS, Roman. Zákon o hornické činnosti: komentář k zákonu č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění ke dni 1.3.2013. V Ostravě: Anagram, 

2013, s 9-10, 39-49, 52
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2.2.2. Činnost prováděná hornickým způsobem

Činností prováděnou hornickým způsobem je podle § 3 zákona o hornické 

činnosti: "...

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování 

nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum 

ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně 

úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich 

těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,

c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném 

stavu,

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání 

staveb,

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 

a 3,

g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí,

h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl 

a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol 

a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 

krychlových horniny..."

S hornickou činností je spojuje báňská technologie a báňská technika, principy 

práce a provozu, požadavky na báňskou záchrannou službu a dozor orgánů státní báňské 

správy. V pochybnostech, zda se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem, 

rozhoduje Český báňský úřad. V této souvislosti byly již vydány některá stanoviska. 

                                                                                                                                         

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. In: Sbírka 

zákonů. 21.4.1988

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem. 

In: Sbírka zákonů. 20.5.1988
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Příkladem může být stanovisko z roku 1998 ohledně zpracování, drcení a mletí kamene. 

Zde Český báňský úřad dospěl k závěru, že činnost prováděná hornickým způsobem je 

ukončena až prodejem hotových výrobků. Proto pokud jiná organizace koupí dané 

výrobky a dále je zpracovává, nejedná se již o činnost prováděnou hornickým 

způsobem. 

Povolování těchto činností zákon o hornické činnosti rozděluje podle toho, zda se 

jedná o dobývání ložisek nevyhrazeného nerostu, nebo o ostatní výše vyjmenované 

činnosti pod písmeny b až i. Dobývání ložiska nevyhrazených nerostů a zajištění 

a likvidace hlavních důlních děl a lomů je upraveno v tomto zákoně a dále 

ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek 

nevyhrazených nerostů. Žádost o povolení dobývání  musí být předložena alespoň 

dva měsíce před zahájením dobývání obvodnímu báňskému úřadu, který bude 

rozhodovat. K žádosti musí být mimo jiné přiloženo územní rozhodnutí, plán využívání 

ložiska a doklad o oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem. Obvodní 

báňský úřad rozhodne nejpozději do dvou měsíců od podání žádosti. Pokud bude 

dobývání přerušeno na dobu delší než jeden rok, nebo bude trvale ukončeno, musí 

organizace podat žádost o povolení zajištění nebo likvidaci důlních děl a lomů, ke které 

musí být přiložen plán likvidace a zajištění a doklady o zajištění zákonem chráněných 

zájmů a objektů. Obvodní báňský úřad opět musí rozhodnout do dvou měsíců. Může se 

ovšem stát, že dobývání bude pouze přerušeno, a to krátkodobě. Pokud bude přerušení 

trvat od 30 dnů do jednoho roku, organizace musí provést krátkodobé zajištění důlních 

děl a lomů. Řízení o tato dvě povolení je obdobné řízení o povolení hornické činnosti, 

viz výše.64

                                               
64 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. In: Sbírka 

zákonů. 21.4.1988

MAKARIUS, Roman a Josef LUKS. Horní právo, II. díl: stanoviska k zákonu č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona 

ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě 

jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících a zákona č. 128/1999 Sb. Ostrava: 

Montanex, 2005, s 90-91



51

Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem lze označit jako podzemní 

stavitelství. Jedná se o činnosti, které směřují k zajištění stability podzemních prostorů,  

ražení zpřístupňovacích podzemních děl, vrtání studní atd. Tyto ostatní činnosti 

prováděné hornickým způsobem se řídí geologickým zákonem. Zvláštním ustanovením 

je ustanovení o obvodním báňském úřadu, který je dotčeným orgánem v řízení 

o povolování staveb, jejichž součástí jsou podzemní práce spočívající v hloubení 

důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů atd. (§3 písm. i), a vydává závazná 

stanoviska pro toto řízení.

2.2.3. Shrnutí 

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem jsou pojmy, které 

využívá horní zákon, ale jsou upraveny v zákoně o hornické činnosti. Definice těchto 

činností neexistuje, je pouze stanoven jejich výčet. Hornické činnosti, které naplňují 

určité předpoklady, mohou být prováděny jen s povolením. Žádost o povolení se liší 

v závislosti na druhu hornické činnosti. Činností prováděné hornickým způsobem lze 

dělit na dobývání nevyhrazených nerostů a na ostatní činnosti, které lze označit za 

podzemní stavitelství. Zákon o hornické činnosti má vlastní definici organizace, ale 

stanoví také jaké další osoby jsou v hornické činnosti potřeba - závodní dolu, báňský 

projektant a další. 

2.2.4. Organizace a další osoby

Definici organizace jak ji chápe horní zákon jsem popisovala již výše. Zákon 

o hornické činnosti však definuje organizace rozdílně. Podle něj je organizace každá 

právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání, pokud provádějí hornickou činnost, 

činnost prováděnou hornickým způsobem nebo činnosti v souvislosti s výbušninami. 

Jednotícím znakem těchto definicí je, že činnost musí vykonávat v rámci podnikatelské 

činnosti a musí dodržovat předpisy horního práva.

                                                                                                                                         

MAKARIUS, Roman. Zákon o hornické činnosti: komentář k zákonu č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění ke dni 1.3.2013. V Ostravě: Anagram, 

2013, s 53-54

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek 

nevyhrazených nerostů. In: Sbírka zákonů. 16.3.1992
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Zákon o hornické činnosti stanoví organizacím další povinnosti, než která stanoví 

horní zákon. Mezi tyto povinnosti patří například ohlašovací povinnost ohledně havárií, 

informovat obvodní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance o provedení prošetření 

bezpečnosti, zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů, zřídit útvar 

na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zajistit báňskou 

záchrannou službu a další. Tyto povinnosti jsou blíže vymezeny vyhláškou Českého 

báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

Každá organizace má zaměstnance, kteří musí být odborně způsobilí 

a kvalifikovaní, aby mohli vykonávat hornickou činnost. Požadavky jsou stanoveny 

vyhláškou Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou 

kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné 

hornickým způsobem. Mezi tyto osoby se řadí závodní, báňský projektant, bezpečnostní 

technik, geomechanik a další. 

Závodní je osoba, která odpovídá za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Každá organizace je povinna takovou 

odborně způsobilou osobu ustanovit. Jedná se o závodního dolu, lomu a pro ostatní 

činnosti. Nad závodním nesmí být nadřízený zaměstnanec a organizace mu nesmí udílet 

pokyny. 

Určitá díla, která vznikají v podzemí při činnostech jako jsou např. práce 

k zajištění stability podzemních prostorů nebo práce na zpřístupňování jeskyní a práce 

na jejich udržování v bezpečném stavu, může projektovat pouze osoba a osvědčením 

odborné způsobilosti tzv. báňský projektant. Je odpovědný za správnost projektu, 

technickou úroveň děl atd. Nemusí však být způsobilý pro všechny potřebné činnosti, 

ale může přizvat jinou osobu, která tuto způsobilost a oprávnění bude mít. 

V neposlední řadě musí organizace, která vykonává práce v podzemí, nebo jí to 

Český báňský úřad stanoví, zřídit báňskou záchrannou službu. Jejím úkolem 

je provádět práce k záchraně lidských životů a majetku při haváriích, včetně poskytnutí 

první pomoci v podzemí a další úkoly na úseku prevence atd. Tyto úkoly plní 

prostřednictvím báňských záchranných stanic. V České republice jsou čtyři hlavní 

stanice a pak závodní záchranné stanice při určitých dolech. Pro zřízení hlavní báňské 

záchranné stanice je potřeba souhlasu Českého báňského úřadu. Organizace, která 
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zřídila vlastní stanici, musí dbát na školení záchranářů, řádný výcvik a další povinnosti 

stanovené ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné 

službě.65

2.2.5. Výbušniny

Právní úprava výbušniny tvoří třetí část zákona o hornické činnosti. Výbušnin se 

však týká také zákon č. 59/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin, zákon č. 83/2013 Sb., 

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, nařízení vlády č. 84/2013 

Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití a Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Ačkoli se evropská

legislativa nedotýká horního práva tak často, jako je tomu u jiných právních odvětví, 

úprava výbušnin je však výjimkou, vzhledem k jejich častému zneužití k teroristickým 

útokům. 

Za výbušniny zákon o hornické činnosti podle § 21 odst. 1 písm. a považuje : "...

látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud 

nejde o střelivo a vojenskou munici...". Dále definuje základní pojmy, jako jsou 

plastická trhavina, nakládání s výbušninou, trhací práce, tranzit, nabývání a předávání 

výbušnin, osoba zodpovědná za tranzit, vývoz a dovoz výbušnin, ohňostrojové práce 

a pomůcky. Pokud by nastal spor o to, zda se jedná o výbušniny, rozhodne Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, pokud o trhací práce, rozhodne Český báňský úřad.

                                               
65 MAKARIUS, Roman. Zákon o hornické činnosti: komentář k zákonu č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění ke dni 1.3.2013. V Ostravě: Anagram, 

2013, s 17-33

MAKARIUS, Roman a Josef LUKS. Horní právo, II. díl: stanoviska k zákonu č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona 

ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě 

jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících a zákona č. 128/1999 Sb. Ostrava: 

Montanex, 2005, s 96

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. In: Sbírka 

zákonů. 21.4.1988
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Nakládání s výbušninami tvoří podstatnou část úpravy. Rozumí se tím výzkum, 

vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a zpracování, používání, ničení 

a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich 

přeprava. Při těchto činnostech je potřeba dodržovat povinnosti. Většina povinností 

je stanovena pro organizace, některé jsou stanoveny pro každého, například každý, kdo 

přijde do styku s výbušninami, je povinen jednat opatrně a dodržovat při zacházení 

s výbušninou předpisy a návody nebo každý má oznamovací povinnost, pokud jde 

o odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu. 

Tuto oznamovací povinnost splní oznámením dané organizaci nebo Policii ČR. Mezi 

povinnosti organizace je například: učinit včas potřebná preventivní opatření, zajistit 

bezpečnost pracovního prostředí, ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu 8 dní 

předem zahájení výroby výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování, 

skladování, výzkum, vývoj a zkoušení, a další. Povinnosti v § 22 nejsou konečné. Další 

povinnosti plynou organizacím z prováděcích předpisů jako jsou vyhláška Českého 

báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, vyhláška Českého báňského úřadu 

č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování

výbušnin, vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, 

a další jsou stanoveny dále v zákoně u jednotlivých druhů nakládání, například: 

uchovávat povolení po dobu 3 let, vést evidenci výbušnin a další.

Pro výrobu výbušnin je potřeba podat žádost o vydání koncesované živnosti 

na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej 

výbušnin. K této žádosti vydá Český báňský úřad závazné stanovisko. Pokud bude 

s výbušninou takto nakládat v rámci akreditovaného studijního programu vysoká škola, 

musí do 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu oznámit podrobnosti. 

Pro předávání a nabývání výbušnin musí mít organizace povolení. O jeho vydání 

rozhoduje obvodní báňský úřad na žádost, kterou podává organizace, která je příjemcem 

výbušnin, a tedy žadatelem. Pokud by předávání výbušnin bylo z členského státu 

Evropské unie do České republiky, rozhodne o tom Český báňský úřad.

Pro vývoz a dovoz výbušnin je také nutno mít povolení, a to Českého báňského 

úřadu. Žádost podává organizace, která má oprávnění k podnikání na území České 

republiky. K této žádosti se musí vyjádřit Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo 
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vnitra, a to do 25 dnů od podání žádosti o toto stanovisko. Tranzit výbušnin povoluje 

Český báňský úřad. K žádosti musí být přiložen souhlas sousedního státu se vstupem 

na jeho území.

Výše uvedená povolení, kromě povolení tranzitu, mohou být jednorázová nebo 

k opakované činnosti, pokud jsou uskutečňovány mezi týmiž organizacemi, maximálně 

však na dobu tří let. Každá žádost má odlišné náležitosti podle typu nakládání. Totéž 

platí pro rozhodnutí, které se také liší podle jednotlivých druhů. Žádost může být 

zamítnuta. Důvody zamítnutí žádosti, pozastavení platnosti povolení a odnětí povolení 

jsou stanoveny v § 25e.

Přeprava výbušnin musí být oznámena Policejnímu prezidiu alespoň 24 hodin 

předem. Pokud je přepravováno více než 20 kg čisté hmotnosti výbušniny nebo více než 

50 ks rozbušek, musí být dopravní prostředek vybaven zařízením, které umožňuje 

nepřetržité sledování a pokud tomu tak není, musí být přeprava oznámena alespoň 5 dní

předem.

Kontrolu na výše uvedeném úseku provádí orgány státní báňské správy, ale 

především Policie České republiky, která má pravomoc zajistit a zabrat výbušniny, 

jejichž nakládání s nimi není v souladu s předpisy.

Další povolení je vydáváno pro práce spojené s použitím výbušnin. Jsou to trhací 

a ohňostrojové práce a povolení vydává obvodní báňský úřad. Bez povolení lze 

provádět pouze trhací práce, které jsou nutné k záchraně života, majetku a hrozí 

nebezpečí z prodlení. Zákon dále upravuje sklady výbušnin, objekty, ve kterých lze 

určitým způsobem zacházet s výbušninami, způsobilost k nakládání s výbušninami 

a přivádění výbušnin k výbuchu a další.

Zatímco evidenci výbušnin vedou jednotlivé organizace, evidenci vydaných 

povolení vede obvodní báňský úřad, stejně tak vede evidenci povolení s pozastavenou 

platností. Ministerstvo průmyslu o obchodu vede evidenci organizací, kterým vydalo 

souhlas k výrobě, zpracování, výzkumu nebo vývoji výbušnin, jakož i k ničení, 

zneškodňování, nákupu a prodeji výbušnin.

Výše uvedený výklad je pouze zlomkem úpravy, která je v zákoně upravena velmi 

rozsáhle. Pokud pomineme tuto úpravu, existují zde další dva významné zákony, jedno 

nařízení a mezinárodní smlouva. Ačkoli se při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem výbušniny používají, vzhledem k stále rostoucímu vlivu Evropské 
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unie na tuto oblast, by stálo za otázku, zda výbušniny vyjmout ze zákona o hornické 

činnosti a zapracovat je do samostatného zákona.66

2.2.6. Podzemní objekty

Zákon o hornické činnosti se zmiňuje o podzemních objektech například ohledně 

působnosti zákona, ale blíže jsou tyto objekty definovány až ve čtvrté části zákona. 

Jedná se o jediný § 37 a vyhlášku Českého báňského úřadu č. 49/2008 Sb., 

o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů. Tato vyhláška se 

vztahuje pouze na podzemní objekty v souvislosti s jejich kontrolou, podmínkami 

k zajištění bezpečnosti, náležitosti plánu zdolávání závažných provozních nehod atd. 

a nikoli hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, kterou byly 

podzemní objekty vytvořeny.

Podzemními objekty podle zákona o hornické činnosti jsou podzemní prostory, 

které byly vytvořeny ražením. Jedná se například o tunely a štoly metra, stavby 

pro účely ochrany obyvatelstva, jiné prostory o objemu větším než 1000 m3

zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti, bývalá stará nebo 

opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské 

činnosti a další stanovená v odstavci 1 § 37. Za podzemní objekty se považují tunely 

a štoly metra, ale ne již dálniční, silniční nebo železniční tunely. Podzemní objekty 

lze dělit podle možnosti vstupu do nich na volně přístupné, přístupné jen s doprovodem, 

za provozu přístupné jen pracovníkům provozovatele podzemního objektu, 

nebo objekty za provozu nepřístupné. Podle způsobu zajištění ostěním je dále dělíme 

na trvale zajištěné v celé délce ostěním z betonu, cihel a jiných trvanlivých materiálů 

obdobných vlastností, trvale zajištěné v celé délce jiným ostěním nebo zajištěné zcela 

nebo zčásti dočasným ostěním a podzemní objekty celé nebo zčásti bez ostění.

Povinností vlastníků nebo provozovatelů je udržovat podzemní objekty 

v bezpečném stavu, tj. stav, který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin.

                                               
66 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. In: Sbírka 

zákonů. 21.4.1988

MAKARIUS, Roman. Zákon o hornické činnosti: komentář k zákonu č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění ke dni 1.3.2013. V Ostravě: Anagram, 

2013, s 61-62
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Obvodní báňský úřad může nařídit, aby při podzemním objektu byla zřízena báňská 

záchranná služba, zejména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru 

nebo závalu. Za účelem udržení bezpečného stavu jsou prováděny prohlídky 

podzemních prostor organizované na žádost vlastníka nebo provozovatele, prováděné

prostřednictvím odborně způsobilých zaměstnanců organizace, která má zřízenu 

báňskou záchrannou stanici. Prohlídky jsou konány v rozmezí 1 až 5 let podle toho, 

o který druh podzemního objektu se jedná.67

2.2.7. Správní delikty

Správní delikty jsou jedním z druhů právních deliktů. Je to protiprávní jednání, 

jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený 

normou správního práva. Zákon o hornické činnosti upravuje jak přestupky fyzických 

osob, správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob, tak správní 

delikty organizací. Skutkové podstaty jednotlivých deliktů se samozřejmě liší podle 

charakteru subjektu, ale některé jsou téměř totožné pro všechny tři skupiny. Jsou 

to například provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

bez oprávnění, nebo v případě organizace bez povolení nebo ohlášení či neoznámení 

odcizení nebo ztráty výbušniny. Orgánem, který bude správní delikty projednávat 

v prvním stupni, je obvodní báňský úřad, ledaže by  byl delikt zjištěn při výkonu dozoru 

Českým báňským úřadem. 

Sankcí za správní delikty je stanovena zejména pokuta, která je následně příjmem 

státního rozpočtu. Báňský úřad tedy nemůže uložit jiný trest, například zákaz provozu 

nebo zrušení společnosti. Tyto tresty mohou být ukládány až v případném trestním 

řízení před soudy, ne před orgány státní báňské správy. V oblasti výbušnin je možné 

propadnutí nebo zabrání výbušniny. Rozdíl v těchto sankcích je, že ačkoli obě stanoví 

podmínku, že výbušnina musí náležet pachateli, v případě zabrání se jedná o pachatele, 

kterého nelze za správní delikt stíhat (např. nezletilý), nebo výbušnina není v jeho 

plném vlastnictví.

                                               
67 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. In: Sbírka 

zákonů. 21.4.1988
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podzemních objektů. In: Sbírka zákonů. 4.2.2008
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Ustanovení § 44d odst. 1 připouští možnost zproštění se odpovědnosti právnickou 

osobou za předpokladu, že právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 

požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.68

2.2.8. Státní báňská správa 

Státní báňská správa se skládá z Českého báňského úřadu v Praze a osmi 

obvodních báňských úřadů pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje

(Praha), Plzeňského a Jihočeského kraje (Plzeň), Karlovarského kraje (Sokolov), 

Ústeckého kraje (Most), Královéhradeckého a Pardubického kraje (Hradec Králové), 

Jihomoravského a Zlínského kraje (Brno), Moravskoslezského a Olomouckého kraje

(Ostrava), Libereckého kraje a kraje  Vysočina (Liberec). Právní úprava je především 

v páté části zákona o hornické činnosti v § 38 až §43. Některé úkony jsou upraveny také 

u jednotlivý institutů v horním a dalších zákonech. Soustava státní báňské správy 

je dvojinstanční. Jako první instance rozhodují obvodní báňské úřady, jako druhá 

(odvolací) instance Český báňský úřad. Tyto orgány státní báňské správy vykonávají 

vrchní dozor nad dodržováním všech horních předpisů a nad zajišťováním bezpečného 

stavu podzemních objektů, ledaže podléhají obdobnému dozoru ministerstva. Pokud by 

nastaly pochybnosti, zda vrchní dozor náleží do působnosti orgánů státní báňské správy, 

rozhodne Český báňský úřad v dohodě s jiným dotčeným orgánem vykonávající dozor.

Český báňský úřad je podle zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 

ústředním správním orgánem. V jeho čele je předseda, kterého jmenuje a odvolává 

vláda. Vnitřní kompetence jsou rozděleny mezi dva odbory - hornictví a správa úhrad 

a ekonomie a dvě oddělení - legislativa a výbušniny. Český báňský úřad 

je odvolací instancí proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů, přičemž také řídí 

výkon jejich činností. Dále plní úkoly vrchního dozoru, při jehož výkonu může ukládat 

opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, provádí prověrky 

pracovišť, ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další. 

                                               
68 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. In: Sbírka 

zákonů. 21.4.1988

HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxxiv, 

s 415-422
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Vede také evidence například dobývacích prostorů, podzemních objektů, oprávnění 

pro hornickou činnost nebo činnosti prováděnou hornickým způsobem, o udělených 

sankcích nebo o vydaných osvědčeních. Má též důležitou roli při tvorbě horního práva, 

neboť zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona 

o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, krizového zákona, zákona 

o nakládání s těžebním odpadem, zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních 

horninových struktur, a zajišťuje aproximaci českých horních předpisů s právem EU.69

Obvodní báňské úřady mají ve svém čele předsedy, které jmenuje a odvolává 

předseda Českého báňského úřadu. Jsou první instancí a také vykovávají vrchní dozor. 

Ten vykonávají zejména v souvislosti s prohlídkami objektů, zařízení a pracovišť, 

zajišťováním stavu, příčin a následků havárií na místě, nařizováním odstranění 

zjištěných závad a nedostatků a další. Také vedou určité evidence, například 

podzemních objektů. Další činnosti, které obvodní báňské úřady vykonávají, jsem 

zmiňovala již výše u jednotlivých institutů. Jedná se především o povolování 

a schvalování například otvírky, přípravy a dobývání, zvláštních zásahů do zemské 

kůry, dobývání ložisek nevyhrazených nerostů atd.70

Co se týče vrchního dozoru, vykonává ho Český báňský úřad prostřednictvím 

ústředních báňských inspektorů a obvodní báňské úřady prostřednictvím obvodních 

báňských inspektorů. Tyto inspektory jmenuje předseda Českého báňského úřadu, který 

také vydá průkaz k ověření inspektorovy činnosti a je zároveň také pověřením 

ke kontrole. Činností báňského inspektora je tedy především provádění úkonů 

potřebných ke zjištění závad a havárií, zakázání práce přesčas, žen a mladistvých pokud 

je v rozporu s předpisy a další. Významnou pravomoc má v případě, že zjistí určité 
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závady a nedostatky a je ohrožen zákonem chráněný zájem, zejména bezpečnost 

a ochrana zdraví. V tomto případě může dát závazný příkaz, aby byly nedostatky 

odstraněny, k zastavení provozu, vyvedení pracovníků do bezpečí a další. Tento příkaz 

může být ústní nebo písemný, ale vždy musí být následně písemně zaznamenán. Proti 

tomuto příkazu je možné do 15 dnů od vydání podat námitky k obvodnímu báňskému 

úřadu nebo k Českému báňskému úřadu, podle toho zda příkaz vydal obvodní 

nebo ústřední báňský inspektor. Námitky jsou důležitým nástrojem pro případ kdy je 

potřeba přijmout určitá opatření co nejrychleji. Pokud to báňský inspektor nevyloučil, 

mají námitky odkladný účinek. Institutem námitek by se mohl systém považovat 

za trojinstanční, neboť proti rozhodnutí o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad.71

2.2.9. Shrnutí

Podrobně je v zákoně upravena problematika výbušnin. Zákon stanoví základní 

pojmy, které jsou pro úpravu podstatné a také upravuje povolovací řízení. Výbušniny 

jsou právně upraveny také na evropské úrovni a celkově je jejich úprava i s dalšími 

předpisy velice rozsáhlá. Podle mě by bylo nejvhodnější, aby tato úprava stála 

samostatně od zákona o hornické činnosti. Výbušniny se v této souvislosti používají, ale 

není to při všech činnostech a s ohledem na neustále se rozvíjející evropskou úpravu by 

samostatná úprava byla pro Českou republiku vhodnější.

Horní zákon dále zpracovává podzemní objekty, kterými je například štola metra. 

V závěru zákona je vytyčena státní báňská správa a správní delikty, které tvoří 

přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a organizací. 

Státní báňský správa je u nás tvořena ústředním Českým báňským úřadem a osmi 

obvodními bánskými úřady. Jejich působnost je vyjádřena v zákoně a spočívá zejména 

ve vrchním dozoru. Tento dozor je vykonáván prostřednictvím báňských inspektorů.
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2.3. Další právní předpisy 

Ve výkladu jsem často zmiňovala a odkazovala na právní předpisy jiné než horní 

zákon a zákon o hornické činnosti. Ačkoli jsou tyto dva zákony, zejména horní zákon, 

základní právní úpravou, nejsou úplnými bez ustanovení zejména geologického zákona. 

Kromě geologického zákona se horní úpravy dotýká také relativně nový zákon 

o těžebním odpadu. 

2.3.1. Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém 

geologickém úřadu

Geologická zákon má celkem čtyři části. První částí jsou základní ustanovení, 

které stanoví působnost zákona a vymezují pojem geologické práce. Druhá část 

se vztahuje na oprávnění k provádění geologických prací. Ve třetí části se zákon 

zaměřuje na další aspekty geologických prací, jako jejich projektování, evidence, 

provádění, vyhodnocování, náhrada škody, stanovení státní geologické služby a další. 

V poslední čtvrté části je upravena kontrola a sankce. Vzhledem k rozsáhlosti 

ustanovení geologického zákona, se budu níže zabývat pouze výkladem, který 

je nejrelevantnější k hornímu právu tj. stanovení průzkumného území, které je nezbytné 

pro vyhledávání a průzkum ložisek.

Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracování

geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu je jedním z druhů 

geologických prací. Zároveň se však jedná také o hornickou činnost v případě

výhradních ložisek a o činnost prováděnou hornickým způsobem u ložisek 

nevyhrazených nerostů. To má význam při posuzování podnikatelské stránky 

a oprávnění. Geologické práce jsou prováděné na základě živnostenského oprávnění, ale 

hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem je možné konat pouze 

na základě oprávnění obvodního báňského úřadu (viz výše). Proto pokud se budou tyto 

činnosti právní úpravou překrývat, jako je tomu u vyhledávání a průzkumu ložisek, 

bude se úprava řídit horními předpisy a nikoli živnostenským zákonem, tím se budou 

řídit geologické práce neložiskového charakteru.

Vyhledávání a průzkum ložisek jsou dvě ze tří etap ložiskového průzkumu.

Účelem vyhledávání je zhodnotit území z hlediska možného výskytu ložisek, nalézt je, 

ověřit jejich možný rozsah, provést výpočet zásob a vymezit střety zájmů pro následný 
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průzkum. Toto vyhledávání se provádí na území, kde ložisko formálně neexistuje, tedy 

nebylo vydáno osvědčení a není vedeno v evidenci. Pokud je ložisko již známé 

a evidované, ale nebyl ještě stanoven dobývací prostor, jedná se o průzkum ložiska. 

Znamená to, že je podrobněji zkoumáno, aby bylo možno získat informace nutné pro 

rozhodnutí o těžbě, pro dokumentaci, například podle zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a také pro výpočet zásob. Třetí etapou je těžební 

průzkum, který se provádí na stanovené dobývacím prostoru v rozsahu potřebném pro 

vydobytí ložiska a měl by se provádět v dostatečném předstihu před samotnou těžbou.

Průzkumné území se stanoví za účelem vyhledávání a průzkumu výhradního 

ložiska. Hranice průzkumného území jsou stanoveny jak povrchově, tak pod povrchem.

Stanovuje jej na žádost osoby Ministerstvo životního prostředí. Tato žádost musí 

obsahovat určité náležitosti: návrh průzkumného území, nerost v případě vyhledávání 

a výhradní ložisko nerostu v případě průzkumu, zákres hranic dobývacích prostorů, 

chráněných ložiskových území, popřípadě jiných chráněných území nebo ochranných 

pásem v navrhovaném průzkumném území a výčet těchto území a další. Ministerstvo 

musí také posoudit bezúhonnost žadatele. Účastníky řízení je žadatel, obec na jejímž 

území je návrh průzkumného území nebo jeho část, popřípadě je účastníkem také osoby 

prostřednictvím například spolku, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana 

přírody a krajiny. Žádost může být zamítnuta, pokud se průzkumné území překrývá s již 

stanoveným územím pro stejný nerost, nebo dobývacím prostorem, ale pro jinou 

organizaci, žadatel neprokáže bezúhonnost, technickou nebo finanční způsobilost, 

průzkum je v rozporu se státní surovinovou politikou, zájmy obrany státu a další 

důvody stanovené v § 4a odst. 5 a 6. Pokud je žádosti vyhověno, vydá ministerstvo 

rozhodnutí o stanovení průzkumného území, v němž je vymezeno území, ložisko, doba 

platnosti území a podmínky provádění prací. Doba platnosti může být prodlužována, 

pokud je to potřeba pro ukončení činnosti, a bude se tak dít ve správní řízení podle 

správního řádu. Rozhodnutí je, se souhlasem ministerstva, převoditelné na jinou osobu, 

která ovšem také musí splňovat požadavky stanovené v právních předpisech.

Průzkumné území může být ministerstvem zrušeno, jako sankce za opakované porušení 

povinností, nebo pro takové porušení , které má závažné důsledky.

Geologický zákon stanoví ekonomický nástroj ochrany životního prostředí, 

kterým je poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum. Příjemcem tohoto 
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poplatku je obec, na jejímž území se stanovené průzkumné území nachází, popřípadě 

poměrně více obcí, podle území. Poplatek vychází z plochy území v kilometrech 

čtverečních a z doby, po kterou je průzkumné území stanoveno. První rok činí poplatek 

2000 Kč za km2, každý další započatý rok je poplatek zvyšován o 1000 Kč za km2. 

Poplatek je splatný jednou ročně.

Výše uvedené se vztahuje na výhradní ložiska. Pro ložiska nevyhrazených 

nerostů je úprava v § 4c, který stanoví, že organizace může provádět výzkum 

a průzkum pouze na základě dohody s vlastníkem pozemku, ledaže bude prováděn 

důlními díly. Pak bude potřeba souhlasu obvodního báňského úřadu podle zákona 

o hornické činnosti.

Pokud se vyhledávání a průzkum týká ložisek ropy nebo hořlavého zemního 

plynu, má ministerstvo povinnost vypsat zvláštní výběrové řízení prostřednictvím 

Úředního Věstníku Evropské unie. Uvede v něm žádost osoby o stanovení 

průzkumného území, popřípadě vlastní podnět, a alespoň 90 denní lhůtu 

pro konkurenty, aby podali své případné žádosti. Tento postup se neuplatní v případě, 

že navrhované průzkumné území má alespoň jednu hranici společnou s průzkumným 

územím, k němuž již bylo vydáno rozhodnutí o stanovení průzkumného území. 

Rozhodnutí o průzkumném území stanoví platnost na dobu nezbytnou pro výkon 

geologických prací a pouze na území, které je nezbytné. Dále jsou v něm stanoveny 

podmínky, které musí být odůvodněny, přičemž mezi důvody patří například zajištění 

obrany státu, ochrany veřejného zdraví, zajištění bezpečnosti dopravy a další taxativně 

stanovené v § 4e odst. 2.

Vyhledávání a průzkum úložišť oxidu uhličitého v přírodního horninových 

strukturách má také zvláštní ustanovení § 4g. Ta se týkají zejména povinnosti 

poskytnout údaje pro popis a posouzení vhodnosti plánovaného úložného komplexu 

z hlediska ukládání oxidu uhličitého, kritérií pro popis a posuzování plánovaného 

úložného komplexu a okolní oblasti, náležitostí žádosti a další.

Dalšími geologickými pracemi je například zjišťování a odstraňování 

antropogenního znečištění v horninovém prostředí, zjišťování a ověřování geologických 

a hydrogeologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení pro ukládání 

oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a další stanovené v § 2 odst. 1
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geologického zákona. Podrobnější úprava tohoto problému je v zákoně č. 85/2012 Sb., 

o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur.

Zákon v neposlední řadě upravuje sankce za porušení povinností stanovených 

v zákoně, například provádí bez evidence geologické práce podléhající evidenci nebo 

provádí geologické práce pro vyhledávání nebo průzkum ložisek vyhrazených nerostů 

bez stanovení průzkumného území Těmito sankcemi jsou pokuty, popřípadě zrušení

průzkumného území.

Údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných 

zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích shromažďuje a poskytuje 

státní geologická služba, která je vykonávána prostřednictvím České geologické 

služby.72

2.3.2. Zákon o nakládání s těžebním odpadem

Jako při každé lidské činnosti, tak i při těžbě vzniká odpad. Až do zákona 

č. 157/2008., o nakládání s těžebním odpadem, který je transpozicí směrnice Rady 

Evropské unie, nebyla právní úprava těchto specifických odpadů komplexně řešena. 

Obecnou úpravu odpadů řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který v § 2 odst. 2 

písm. a) stanoví, že se vztahuje také na těžební odpady, ledaže zvláštní právní předpis 

stanoví jinak. Tímto předpisem je právě zákon o těžebním odpadu, vyplňuje mezeru, 

která zde v horním právu byla. Zákon podle § 1 odst. 1 upravuje: "...

a) pravidla pro nakládání s těžebními odpady,

b) pravidla pro předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, způsobeným 

nakládáním s těžebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohrožení životů 

a lidského zdraví,

c) pravidla pro omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy 

a krajinu, vyvolaných nakládáním s těžebními odpady,

d) působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s těžebními odpady..."

                                               
72 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu. In: Sbírka 

zákonů. 24.4.1988

ŠPONAR, Petr. Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy s komentářem. 1. vyd. 

Praha: ABF-nakladatelství ARCH, 2005, s 13-41
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Zákon se nevztahuje na těžební odpady vznikající průzkumnou, těžební a další 

činností v moři, vtlačování vody podle § 1 odst. 2 písm. b, odpad, který sice vzniká 

při průzkumných, těžebních a dalších činnostech, ale který nevzniká přímo při těchto 

činnostech, hmoty získané při průzkumných, těžebních a dalších činnostech, které jsou 

podle plánů určeny pro sanační a rekultivační práce, nebo složí k zajištění či likvidaci 

důlních děl, tedy hmoty, které mají jednoznačné využití.

Těžebním odpadem je jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel (osoba, která je 

odpovědná za nakládání s těžebním odpadem) zbavuje nebo má úmysl či povinnost se 

ho zbavit. Tyto odpady vznikají při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo 

při skladování nerostů a které podle zákona o odpadech náleží mezi odpady z těžby 

nebo úpravy nerostů, nebo vznikají při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny. Pokud 

by se vyskytly pochybnosti, zda se jedná o těžební odpad, rozhodne na návrh nebo 

z vlastního podnětu, po projednání s dotčeným ústředním orgánem, Český báňský úřad.

Druhým základním pojmem je úložné místo. Úložné místo je důlní stavba, která 

je vyhrazena pro ukládání těžebního odpadu, včetně odkaliště. Tato úložná místa 

se rozdělují do dvou kategorií a o jejich zařazení rozhodně na žádost obvodní báňský 

úřad. Do kategorie I patří ta úložná místa, která v případě, že by technicky selhaly, nebo 

by s nimi bylo nesprávně manipulováno, mohly by zapříčinit závažnou nehodu, a dále 

zde patří úložná místa na základě posouzení množství těžebního odpadu 

či nebezpečných chemických látek, které jsou v něm uloženy. Kategorii II tvoří všechny 

ostatní těžební odpady, které nejsou podřazeny pod kategorii I. Pro uložení těžebních 

odpadů musí být toto místo zřízeno, přičemž žádost o jeho zřízení musí být doplněna 

plánem pro nakládání s těžebním odpadem. Úložné místo nemusí být zřízeno například 

pro neočekávané nebezpečné těžební odpady, které budou uloženy po dobu kratší 

než 6 měsíců. Registr úložných míst, popřípadě opuštěných úložných míst vede 

Ministerstvo životního prostředí.

Před započetím provozu, musí provozovatel vypracovat plán pro nakládání 

s těžebním odpadem. Tento plán schvaluje obvodní báňský úřad a v případě rašeliny 

Ministerstvo zemědělství a musí být co 5 let přezkoumán. Plán musí obsahovat 

například podmínky pro předcházení vzniku těžebního odpadu, zajištění bezpečného 

ukládání těžebního odpadu, umístění úložného místa. Další náležitosti tohoto plánu 

a další stanoví vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání 
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s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností. Účastníkem tohoto řízení 

o povolení plánu je provozovatel a obec na jejímž území má být úložné místo zřízeno.

Tento plán je možné nahradit plánem otvírky, přípravy a dobývání, ale jelikož rašelina 

není považována za nerost, musí pro ni být stanoven plán pro nakládání s těžebním 

odpadem.

Pokud je úložné místo zařazeno do jedné z kategorií, je schválen plán a povoleno 

zřízení úložného místa, pak následujícím řízením je řízení o povolení provozu 

úložného zařízení, které vede obvodní báňský úřad. Toto řízení může být spojeno 

s řízením o povolení hornické činnosti. Provoz úložného místa lze ukončit 

až po dokončení sanace a rekultivace a opět je potřeba povolení obvodního báňského 

úřadu.

Před započetím provozu musí provozovatel, kromě získání výše uvedených 

povolení, vytvořit rezervu finančních prostředků a havarijní plán. Rezerva finančních 

prostředků je obdobná finanční rezervě podle horního zákona, s tím, že její výše se 

vypočítá na základě předpokladu, jako by potřebné rekultivační práce vyhodnotila 

a provedla nezávislá a odborně způsobilá třetí osoba. Tímto způsobem jsou zajištěny 

sanační a rekultivační práce i v případě, že je provozovatel neprovede sám, a rezerva tak 

bude objektivně dostatečně vysoká, aby sanační a rekultivační práce mohl provést 

kdokoli. Úprava rezerv je dále ve vyhlášce č. 428/2009 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem.

Havarijní plán má povinnost zpracovat provozovatel úložného místa kategorie I. 

Musí v něm zpracovat například opatření nezbytná k prevenci těchto nehod, zejména 

organizační strukturu, povinnosti zaměstnanců, běžné způsoby, postupy, procesy 

a zdroje pro určování a provádění zásad prevence závažných nehod a k omezení jejich 

nepříznivých důsledků a další, a to na základě vyhodnocení rizik, které následně 

provádí jednou ročně a navrhne poté případnou změnu plánu. Přijetí podání o přípravě 

nebo přezkoumání plánu musí krajský úřad oznámit vhodným způsobem veřejnosti, aby 

mohli do 30 dnů vyjádřit své připomínky, se kterými se musí krajský úřad vypořádat.

Zákon o nakládání s těžebním odpadem dále upravuje přeshraniční účinky 

úložného místa kategorie I, kdy v případě takového účinku, musí Český báňský úřad 

na požádání předat veškeré informace o takovém úložném místě, popřípadě sám 

informovat stát, jehož území bude vlivem dotčeno. Zákon upravuje také přestupky, 
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správní delikty právnické a podnikajících fyzických osob, přičemž sankce jsou 

finančního charakteru ve formě pokuty.  

Výkon veřejné správy vykonávají podle zákona Český báňský úřad, obvodní 

báňské úřady, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a krajský 

úřad. Tyto orgány kontrolují dodržování povinností podle tohoto zákona. Pokud zjistí, 

že byl spáchán přestupek (např. poškození úložného místa), nebo správní delikt 

právnických či podnikajících fyzických osob (např. uložení těžebního odpadu na jiné 

místo, než je stanoveno v plánu), oznámí věc obvodnímu báňskému úřadu. Sankce jsou 

opět ve formě pokuty.73

2.3.3. Shrnutí

Další právní předpisy tvoří poměrně velkou skupinu. Patří sem spolu s vyhláškami 

vodní zákon, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí stavební zákon a další. Dva 

nejvýznamnější zákony jsou zákon o geologických pracích a zákon o nakládání 

s těžebním odpadem. 

Geologický zákon je úzce spojen s horním zákonem a zákonem o hornické 

činnosti. Zpracovává problematiku geologických prací, což je právě vyhledávání 

a průzkum ložisek a další zmínění v ostatních horních předpisech. Podstatným 

institutem  je řízení o průzkumném území, o kterém jsem se zmiňovala u vyhledávání a 

průzkumu ložisek. V tomto vidím jeden z hlavních problémů. Hornímu právu u nás 

podle mého názoru chybí systematizace. Vyhledávání a průzkum ložisek je sice 

geologická práce, ale část jeho úpravy je v horním zákoně, část v zákoně o hornické 

činnosti a podstatné stanovení průzkumného území je stanoveno v geologickém zákoně. 

Údaje týkající se geologických prací shromažďuje Česká geologická služba.

                                               
73 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. 

In: Sbírka zákonů. 7.5.2009

KAŇKA, Jan. Nakládání s těžebními odpady. Tretiruka.cz [online]. [cit. 2015-08-27]. Dostupné 

z: http://www.tretiruka.cz/news/nakladani-s-tezebnimi-odpady/

KAŇKA, Jan. Nová právní úprava pro těžební odpady. EnviGroup.cz [online]. [cit. 2015-08-27]. 

Dostupné z: http://www.envigroup.cz/www/aktuality/aktualita-182.html

KAŇKA, Jan. Těžební odpady Aplikace v praxi. SlidePlayer.cz [online]. [cit. 2015-08-29]. 

Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/2771041/
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Zákon o nakládání s těžebním odpadem je poměrně novým předpisem. Definuje 

co je to těžební odpad, úložné místo I. a II. kategorie a jejich zřízení, rezervu finančních 

prostředků, havarijní plán a důležitý plán pro nakládání s těžebním odpadem, který musí 

být vypracován před započetím provozu, ale lze jej nahradit plánem otvírky přípravy 

a dobývání. Dále zákon upravuje přeshraniční účinky úložného místa, sankce, výkon 

veřejné správy, které vykonává Český báňský úřad a obvodní báňské úřady.
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3. Vývoj de lege ferenda

Již dlouhou dobu se vedou diskuze, zda by se horní právo nemělo přepracovat 

zpět do jednoho horního zákona. Zákony, na kterých stojí dnešní horní právo, jsou 

z konce 80. let a byly přijaty za politické a společenské situace, která již neodpovídá 

dnešnímu stavu. Z výkladu, který jsem napsala, je vidět, že tyto jednotlivé zákony 

nemůžou existovat samostatně, ale nový horní zákoník stále není v dohledu. Místo toto 

jsou novelami odstraňovány jednotlivé problémy, které za 27 let účinnosti zákona z něj 

udělaly pouze kostru původního znění. Jednou z takových dalších připravovaných 

dílčích změn je novela, která má naprosto změnit úpravu úhrad. Tato novela je vládním 

návrhem, který zatím neprošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. 

Návrh novely zpracoval Český báňský úřad ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Cílem této novely je změnit poměry rozdělení příjmů z úhrad 

a zjednodušit a zprůhlednit postup při výpočtu, vybírání a vymáhání úhrad a navýšení 

příjmů z úhrad. Touto novelou bude zrušena celá úprava §32a horního zákona spolu 

s vyhláškou č. 617/1992 Sb. a nahrazena bude novou osmou částí, která se rozdělí 

na 3 hlavy. Na úhrady bude terminologicky nahlíženo jako na daně. Ačkoli 

se i současná úprava řídí daňovým řádem, nový úprava přejímá určité pojmy jako 

je poplatník nebo dílčí základ daně a přejímá také strukturu úpravy jednotlivých daní -

subjekt, předmět, dílčí základ, sazba, výpočet, období, rozpočtové určení a účelovost. 

Úhrada z dobývacího prostoru se zásadně změní pouze v souvislosti se sazbou. Ta bude 

činit pevně 300 Kč, což je trojnásobkem částky, kterou platí organizace na základě 

svého výpočtu dnes. Pokud bude v dobývacím prostoru povolená příprava, otvírka 

a dobývání výhradního ložiska, bude sazba 1000 Kč. Úhrada z vydobytých nerostů 

by měla být změněna mnohem rozsáhleji. Bude zakotveno, že organizace musí platit 

úhradu také za vyhrazené nerosty, které získá při provádění ložiskového průzkumu - teď 

toto platí pouze pro ropu a hořlavý zemní plyn. Nově bude úhradu platit také 

organizace, která získá vyhrazený nerost nepovoleným dobýváním, nebo neoprávněně 

prováděným ložiskovým průzkumem. Další změna bude ve výpočtu úhrady. Výpočet se 

bude provádět součinem množství vydobytého nerostu a sazby úhrady. Výjimkou bude 

výpočet pro hnědé uhlí dobývané povrchovým způsobem. Bude to součin množství 

vydobytého hnědého uhlí, výhřevnost - aby tím byla zohledněna kvalita uhlí, a sazba 
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úhrady. Sazby úhrady stanoveny nařízením vlády. Maximální výše sazby bude 

odpovídat 10% tržní ceny. Další změnou bude relokace výnosů z úhrad z vydobytých 

nerostů. Obecně bude 38 % příjmem obce (místo 75%) a 62% připadne do státního 

rozpočtu (místo 25%). Výjimky budou úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým 

způsobem a hlubinným způsobem, černého uhlí, radioaktivních nerostů a ropy nebo 

hořlavého zemního plynu. Při zpracování návrhu novely bylo prioritou zachování 

příjmu obce a zároveň zvýšení příjmu státního rozpočtu. Podle toho jsou na základě 

výpočtů z předchozích let stanoveny u úhrad z vydobytých nerostů různá rozpočtová 

určení, která reflektují předpokládaný výnos a odbyt nerostů tak, aby obce neměly 

příjem nižší, než v roce 2013. Ve výsledku by tedy měly příjmy obcí zůstat nedotčeny, 

a zvýší se pouze příjmy do státního rozpočtu. Účelovost úhrady se změní v tom smyslu, 

že 60% bude přímým příjmem státního rozpočtu a zbylých 40% bude určeno k nápravě 

škod na životním prostředí způsobené dobýváním.

Kromě změny úhrad má novela zavést tzv. báňsko-technickou evidenci

a v souvislosti s ní nové právní delikty. Tato evidence by měla nahradit stávající roční 

výkaz báňsko-technických a provozních údajů. Údaje v této evidenci jsou nezbytné 

pro zachování přehledu o rozsahu hornické a související činnosti. Tato evidence bude 

nad rámec ročních výkazů obsahovat i údaje o spotřebě výbušnin, délce důlních děl 

a ražbě nových důlních děl. Další navrhovanou změnou je užší okruh povinných 

subjektů, kteří budou muset poskytovat informace. Evidenci by mělo vést Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. 

Poslední navrhovanou novinkou je dlouho očekávaná definice opuštěného důlního 

díla. Podle návrhu se bude jednat o důlní dílo, jehož vlastník nebo provozovatel 

je znám, avšak toto důlní dílo trvale nebo dlouhodobě nevyužívá.

Výše úhrad se již dlouhou dobu neměnily a v poměru vlivu dobývání na životní 

prostředí a další sociální aspekty byly považovány za velmi nízké. Především úhrady 

za z vydobytých prostor jsou formou kompenzace za přenechání majetku České 

republiky soukromému subjektu. Na toto zvýšení lze proto pohlížet také jako na 

posílení práva státu na vlastnictví vyhrazených nerostů. Jelikož návrh novely zatím 

neprošel legislativním procesem, lze se jen domnívat, jak bude novela ve finále vypadat 
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a zda bude vůbec přijata. V závěru je tato novela pouze řešením dílčího problému 

a nevyřeší potřebu rekodifikace horního práva.74

                                               

74 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. . 44/1988 Sb., o ochraně

a využití nerostného bohatství (horní zákon),ve znění pozdějších předpisů, 25.5.2015. Praha: Vláda České 

republiky
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Závěr

Horní právo má v českých zemích velmi dlouhou historii. Počátek hornictví je 

obdobně jako v ostatních evropských zemích již v pravěku, ale první právní úprava je 

nejstarší ve střední Evropě. Také díky této dlouhé tradici, bylo české horní právo 

inspirací pro mnoho jiných evropských říší a států, a později jeho vliv sahal 

až do zámořských krajin. Nejznámějším z historických hornických předpisů je 

bezesporu Ius regale montanorum z roku 1300. Není však nejstarším předpisem. Tím 

je opomíjené Iura montium et montanorum, neboli právo jihlavské. I když byly později 

přijaty další horní předpisy, zejména báňské řády, tyto dva předpisy zůstaly v platnost 

až vydání obecného horního zákona v roce 1854. To svědčí o velmi pokrokové úpravě, 

která byla překonána prakticky až v 19. století. Obecný horní zákon i přes veškeré své 

nedostatky platil až do roku 1957. Ve 20. století byl po neštěstí na dole Nelson kladen 

velký důraz na bezpečnost při hornickém provozu. Základní právní úprava však zůstala 

nezměněná až do zmíněného roku 195. Tehdy byl přijat zákon o využití nerostného 

bohatství a pak do roku 1988, kdy byla přijata dvojice současných zákonů. 

Institutem, který je propojuje celou historii se současností je horní regál. Byl 

fakticky uplatňován již v době jihlavského práva, ale uzákoněn byl až v Ius regale 

montanorum ve formě urbury. Horní regál byl ve větší či menší míře ukotven ve všech 

právních předpisech, ale v průběhu doby byla panovníkova práva víc a víc omezována. 

Dnes můžeme jako na obdobu horního regálu pohlížet na § 5 horního zákona, který 

stanoví, že výhradní nerosty jsou ve vlastnictví České republiky. 

Platná právní úprava je založena na dvou hlavních a dvou vedlejších zákonech, 

dalších zvláštních právních předpisech a velkém množství podzákonných právních 

předpisů. Horní právo je charakteristické tím, že je vytvářeno zejména na úrovni 

podzákonných právních předpisů. Tento fenomén jsem již výše zmiňovala a prakticky 

ho lze sledovat při mém výkladu jednotlivých institutů, kdy jsem ke každé problematice 

uvedla také danou vyhlášku. Legislativní proces podzákonných právních předpisů 

je mnohem rychlejší než těch zákonných a v případě horního práva je z většiny případů 

zpracovává Český báňský úřad, a tím je zaručena vyšší míra odborné a technické 

stránky.
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Tuto část diplomové práce jsem systematicky vypracovala podle jednotlivých 

zákonů a následně podle institutů v nich obsažených, přičemž jsem se je snažila 

zpracovat tak, aby logicky tvořily celky. Postupovala jsem tak zejména proto, abych 

zjistila, do jaké míry jsou na sobě jednotlivé zákony závislé a zda by nebylo vhodnější 

úpravu sjednotit. Došla jsem k závěru, že horní zákon, zákon o hornické činnosti, 

geologický zákon a popřípadě také zákon o těžebním odpadu by měly být přepracovány 

a nejlépe sjednoceny do jediného komplexního horního zákoníku. Kromě posledního 

zmíněného zákona jsou ostatní zákony výsledkem socialistického zákonodárství, 

a ačkoli byly zejména v roce 1992 novelizovány pro modernější ráz, nezbavily se úplně 

všech chyb. Možným důvodem zdržení přípravy nové právní úpravy, může být 

ve stávajících vyhláškách a přechodných ustanovení. Pokud by měly být do jednotného 

zákoníku zahrnuty všechny vyhlášky, je pravděpodobné, že oblasti, na kterých závisí 

rychlost možné změny, by tím mohly utrpět a zákoník by mohl narůst do velikosti 

obdobné občanskému zákoníku. Některé vyhlášky stanovující například způsob výpočtu 

úhrad, mohou být novelou zapracovány do zákona, ale i tak může úprava částečně 

záviset na nařízení, se kterým navrhovaná novela počítá. Druhou otázkou je, 

co s přechodnými ustanoveními. Každý nový zákon musí nastavit přechodná ustanovení 

tak, aby bylo možno vytyčit hranice právní jistoty. Jelikož naše území je z geologického 

hlediska velmi dobře zmapováno, je nepravděpodobné, že by se našla úplně nová 

ložiska, pro která by platil výhradně nový zákon. 

Současná právní úprava je kromě formální stránky, v určitých ohledech nepřesná 

nebo ne moc vhodně zpracovaná také po materiální věcné stránce. Dlouho se 

diskutovalo téma vlastnictví vyhrazených nerostů a možnosti vyvlastnění, které je již 

zrušeno, celkově rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené nekoresponduje 

s poslední dobou používanými pojmy energetické a neenergetické, či naopak. Horní 

úprava nemá jeden velký právní problém, ale jde spíše o jednotlivé drobnější problémy, 

které jsou rozesety po celé současné úpravě a některé z nich jsou zde po celou dobu 

účinnosti zákona a stále nejsou řešeny. Nezabývala jsem se již právní úpravou 

zvláštních zákonů jako jsou například zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí. Je to z toho důvodu, že cílem mé diplomové práce bylo zpracování

vývoje horního práva jako celku a nikoli podrobný popis právního postupu v případě, 

že máme v plánu začít s těžbou. Z tohoto důvodu jsem tyto zvláštní zákony pouze 
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zmínila, ale blíže jsem se jimi nezabývala. V poslední kapitole mé diplomové práce 

jsem se místo úvah jak by všechny problémy měly být do budoucna řešeny, věnovala 

návrhu novely, která je zatím nejpravděpodobnější a nejbližší změnou horního práva. 

Podle tohoto návrhu by měl být zjednodušen způsob výpočtu úhrad a zvýšena 

transparentnost celého procesu.  

České horní právo není špatnou nebo nesmyslnou právní úpravou. Především 

v oblasti bezpečnosti byla česká právní úprava na velmi vysoké úrovni, což se potvrdilo 

harmonizací s právem Evropské unie. S čím je třeba se do budoucna vypořádat, 

je nalezení rovnováhy a hranice mezi ochranou životního prostředí, zájmem společnosti 

a zájmem organizací i státu na vytěžení kvalitních ložisek. 
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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá vývojem horního práva v České republice. Práce tento 

vývoj sleduje od pravěku až po připravovanou právní úpravu, která by měla být v 

nejbližší době uskutečněna. Podrobněji je v práci zpracována současná právní úprava 

horního práva s důrazem na výklad základních pojmů a institutů horního práva, kterými 

jsou nerost, ložisko, dobývání, výbušniny a další. 

Abstract

This diploma thesis deals with the development of the mining law in the Czech 

Republic. The thesis follows the development from the prehistory until the currently 

upcoming legislation. In the thesis is further elaborated the present legislation of the 

mining law, with the emphasis on the interpretation of the basic terminology and 

institutes that are minerals, mineral deposit, extraction, explosives and more. 
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Summary 

The Development of Mining Law

The purpose of my diploma thesis is to describe the historical development 

of the Czech mining law from the prehistory up until the possible future amendments 

of the mining law. The thesis is composed of three big chapters, each of them dealing 

with particular time period. 

Chapter One deals with history of mining law. The chapter is subdivided 

into seven parts. Each of these parts reflects period based on ruling dynasty and then 

on certain acts. These periods are prehistoric and ancient, Přemyslid dynasty, the House 

of Luxembourg, the Jagiellonian Dynasty, the House of Habsburg, the House 

of Habsburg-Lorraine, the first Czechoslovak Republic and the Protectorate and finally 

post Second World.

Chapter Two examines current Czech mining legislation. This chapter consist 

of three parts. Part One focuses on Act No. 44/1988 Coll., on the protection 

and utilization of mineral resources (The Mining Act). This part is subdivided into nine 

subsection in accordance with main notions that are minerals, mineral deposit, protected 

deposit area, organization, mining claim, construction of mines and quarries and 

extraction, damages caused by mining and compensation for damages, fees, special 

interventions affecting the Earth's crust and mine water. Part Two looks at Act 

No. 61/ 1988 Coll., of the Czech National Council on mining activities, explosives 

and the state mining administration. In Subsections of Part Two, that are seven, are 

described mining activities, activities conducted by mining, organizations and other 

persons, explosives, underground structures, administrative offences and organization 

of the State Mining Administration. Part three focuses in two subsections on Act 

No. 62/1988, on Geological Work and Act No. 157/2009 Coll. on mining waste 

management and on amendments to some laws. First subsection analyzes the Act 

on Geological Work in its linkage to the Mining Act and Act on Mining Activities, 

explosives and the state mining administration

Chapter three is not divided into any parts. It solely focuses on upcoming 

amendments of the Mining Act in area of fees.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=37651&fulltext=&nr=62%7E2F1988&part=&name=&rpp=15


84

The conclusion sums up previous chapters and lays down reasoning 

for elaboration on new mining law and its future.
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