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Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn:

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

ČÁST SEDMÁ

Dobývání výhradních ložisek 

§ 31

Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek

Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek

(1) Organizace je oprávněna dobývat výhradní ložisko v dobývacím prostoru, který jí 
byl stanoven.

(2) Bude-li při dobývání v dobývacím prostoru zjištěno ložisko jiného vyhrazeného 
nerostu, než pro který byl stanoven dobývací prostor, je organizace povinna oznámit to 
neprodleně Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a obvodnímu 
báňskému úřadu. Bude-li průzkumem ložiska ověřeno, že zjištěné ložisko lze dobývat a že 
jeho dobývání jinou organizací by nebylo hospodárné, může obvodní báňský úřad organizaci 
uložit povinnost dobývat i toto výhradní ložisko (§ 27). V případech, kdy dobývání tohoto 
výhradního ložiska by nebylo hospodárné, je organizace povinna učinit pro nově zjištěné 
ložisko přiměřená opatření k jeho ochraně.

(3) K upřesnění znalostí o množství a kvalitě zásob, o geologických a 
báňskotechnických podmínkách dobývání je organizace povinna v průběhu dobývání 
zabezpečit v nezbytném předstihu v hranicích svého dobývacího prostoru další průzkum 
ložiska. Na tento průzkum se vztahují obdobně ustanovení § 11.

(4) Pro účely dobývání výhradního ložiska je organizace oprávněna
a) zřizovat v hranicích dobývacího prostoru, a pokud je to nutné i mimo něj, stavby a 
provozní zařízení, které jsou potřebné pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska a 
pro úpravu nebo zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a pro 
dopravu všech zařízení a hmot,.

b) nabývat pro plnění úkolů stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo práv k 
nemovitostem a rozhodnutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva; o 
vyvlastňovacím řízení platí zvláštní předpisy. 16)

(5) Organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních 
zákonů,14a) všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa16a) po ukončení 
jeho provozu. Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu 

                                                          
16) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Sb.
14a) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.
16a) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
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otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině 
komplexní úpravou území a územních struktur.

(6) K zajištění činností podle odstavce 5 je organizace povinna vytvářet rezervu 
finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám 
sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy jsou nákladem na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů.14b)

§ 33

Řešení střetů zájmů

(1) Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné 
podle zvláštních předpisů,11) objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou 
organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, 
povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní 
využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů.

(2) Organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy 
a dobývání dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší 
ochrana objektů a zájmů podle odstavce 1, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má 
chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému úřadu k 
zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího předložení 
nevyjádří s dohodou nesouhlas. Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na případy,kdy střety 
zájmů byly vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, 
popřípadě při projektování, výstavbě nebo rekonstrukci dolu a lomu a jestliže postup při jejich 
řešení stanoví zvláštními předpisy.11)

(3) Nedošlo-li k dohodě podle odstavce 2 nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí s 
dohodou, rozhodne o řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s 
ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem v součinnosti 
s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy, a to s přihlédnutím ke stanovisku 
krajského úřadu.

(4) Nedojde-li k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, 
které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí a převažuje-li veřejný zájem na využití 
výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a jiných nemovitostí, 
postupuje se podle § 31 odst. 4.

(4)(5) Organizace, která žádá o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního 
ložiska, je povinna doložit obvodnímu báňskému úřadu, že střety zájmů byly vyřešeny.

                                                          
14b) § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
11) Např. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních 
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., o 
dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla 
pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně 
přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
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(5)(6) Ochranná opatření, která musí být provedena na stavbách a zařízeních 
nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska, nařídí příslušný stavební úřad v dohodě s 
obvodním báňským úřadem vlastníku dotčených staveb a zařízení jako nezbytnou úpravu.17)

Jde-li o stavby a zařízení, která byla vybudována před stanovením dobývacího prostoru, 
uskuteční se ochranná opatření na náklad organizace.

(6)(7) Ustanovení odstavců 1 až 5 6 se vztahují obdobně i na zařazení příslušných 
prací do plánu zajištění důlních děl a lomů nebo do plánu likvidace hlavních důlních děl a 
lomů.

(7)(8) Postup při řešení rozporů podle tohoto zákona se nepoužije na řešení rozporů při 
vymezení zastavěného území, pořizování územně plánovací dokumentace, v územním a 
stavebním řízení podle zvláštního právního předpisu10). V uvedených případech se postupuje 
podle správního řádu.

§ 41

Vztah ke správnímu řádu

Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení podle § 3 odst. 3, § 6, 13, 
14, 14a, 14b, 14c a 32a , 32a a § 33 odst. 4.

                                                          
17) § 87 zákona č. 50/1976 Sb.
10) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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