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Anotace 

 V bakalářské práci je popsán problém, se kterým se potýká celá Evropa. Kvůli 

nedostatku nerostných surovin musí úřady a organizace řešit surovinové výzvy. 

V důsledku nedostatku nerostných surovin pocházejících z Evropy a zahlcením trhu 

surovinami z Číny a jiných států světa dochází k útlumu evropské ekonomiky, který je 

potřeba vyřešit. Prvotní kroky vedou k propojení průmyslu, výzkumu (průzkum nových i 

starých ložisek nerostů a vývoj nových metod na zpracování a těžbu nerostných surovin) a 

vysokých škol. To vede k tvorbě nových pracovních příležitostí a s tím i k růstu 

ekonomiky. Dále se úřady a organizace zaměřují na inventář opuštěných dolů, důlní 

podniky a také na vývoj a přepracování již zjištěných dat. Z podnětu EU musely státy svou 

legislativu podrobit analýze, zvláště pak analýze zákonů a předpisů týkajících se těžby a 

úpravy nerostných surovin. Bakalářská práce se zabývá analýzou stávajících právních 

norem vztahujících se k těžbě a úpravě nerostných surovin jak v České republice, tak i 

okrajově v EU. Na základě provedené analýzy byly vytipovány případné nedostatky 

v legislativě.  

Klíčová slova: těžba, úprava, nerostné suroviny, legislativa 

Summary 

  My thesis describes a problem that is faced by whole of Europe. Due to a lack of 

raw materials authorities and companies must deal with raw materials challenges. Because 

of lack of raw materials originating from Europe and because of how the raw material 

market is oversupplied from raw materials from China and other states, there is a recession 

in Europe’s economy that needs to be solved. First steps leads to creation of a closer union 

between industry, research (exploration of new and old raw material deposits and 

development of new methods of how to process and mine them) and colleges. This leads to 

creation of new jobs and thus increases in economy. Then authorities and organisations are 

focusing on inventory of abandoned mines, mining companies and also on development 

and revision on known figures. Different states also had their legislature scrutinised by EU 

especially laws concerning regulation of mining and processing of raw materials.  Thesis 

deals with the analysis of current laws concerning mining and processing of raw materials 

in the Czech Republic and marginally in the EU. On the basis of analysis, the possible 

shortcomings were selected.  
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1 Úvod, cíl práce 

 Z příčiny hojného růstu celosvětové spotřeby surovin mohou v budoucnu nastat 

výpadky dodávek přinejmenším u některých nerostných surovin. Bez nerostných surovin 

se neobejde kterýkoliv průmysl či výroba. Nárůst spotřeby je spojený se stále větším 

odbytem ve stavebnictví, ve výrobě, v rozvoji či industrializaci a v celkové modernizaci 

lidské kultury. Aktivní politika od hospodářství Evropské unie a jejích členských států 

vyžaduje obměny na světovém trhu. Pro opatření zásobování surovinami, za které zejména 

ručí průmysl, mohou vypomoct instituce EU aktivní obchodní, výzkumnou a zahraniční 

politikou a členské státy svou vnitrostátní surovinovou a energetickou politikou, aby 

předešly přesunutí výroby do zahraničí. Nabádání Evropským hospodářským a sociálním 

výborem členských států EU má přispět k tomu, aby tyto státy formulovaly hlavní směry 

evropské surovinové a energetické politiky a pochopily svou odpovědnost za udržitelnou 

surovinovou politiku v Evropě.   

Industrializace celého světa a hlavně rozmach rozvojových zemí si žádá stále vyšší 

spotřebu nerostných surovin. Díky několika málo státům v čele s USA, Čínou a Ruskem je 

možné tyto nároky na spotřebu pokrýt dodávkami surovin těchto států. Evropská unie 

oproti těmto gigantům co se týče dodávek nerostných surovin, v poslední době zaostává. 

EU nemá již tolik zásob nerostných surovin jako v minulosti a musí se poohlížet po jiných 

alternativách při jejich získávání. Těžbou malého rozsahu na malých ložiscích, případně 

také zpětným získáváním z odpadů může navýšit EU zisk nerostných surovin. 

Celá EU se spojuje do různých programů pro alternativní získávání nerostných 

surovin. Vznikají tak společné projekty, průmysl a výzkum (průzkum ložisek nerostných 

surovin a vývoj nových metod na jejich zpracování a těžbu). Cílem EU je vytvořit celek 

soudržnosti, ve kterém bude probíhat silný rozvoj průmyslových projektů a projektů 

týkajících se problematiky surovin, které jsou pro EU kritickými komoditami, dále též 

vytipovat vhodné ložiska nerostných surovin a jejich šetrnou a efektivní těžbu a úpravu. 

V důsledku vytvoření celku soudržnosti bylo zapotřebí, aby všechny členské státy EU 

podrobily svou legislativu týkající se těžby a úpravy nerostných surovin analýze a našly 

v ní příležitosti ke zlepšení.  
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Cílem mé bakalářské práce je analyzovat současné právní normy týkající se těžby a 

úpravy nerostných surovin a vytipovat případné nedostatky v legislativě. 

2 Současný stav řešené problematiky 

 Pro evropskou ekonomiku jsou suroviny klíčové, a jsou potřebné k zajištění a 

zintenzivnění kvality života. V uplynulých letech došlo k prudkému růstu v počtu 

využívaných materiálů napříč produkty. Zajistit spolehlivý a nenarušený přístup některých 

surovin představuje hlavní zájmem mezi Evropskou unií a světem. V důsledku těchto 

okolností byla vytvořená iniciativa, zaměřená na suroviny k tomu, aby řídila odpovědnost 

týkající se surovinových záležitostí na úrovni Evropské unie. Kritické suroviny mají 

vysoký ekonomický význam pro Evropskou unii, společně s vysokým rizikem spojeným  

s jejich dodáváním.[1], 9, 10 

2.1 Kritické suroviny a současný stav 

 V roce 2010 proběhla první analýza kritických surovin organizací Ad Hoc pracovní 

skupinou, která představuje expertní skupinu Evropské komise. V rámci této analýzy bylo 

identifikováno 14 kritických surovin (tj. surovin, jejichž dodávky jsou vysoce rizikové a 

které mají velký hospodářský význam) ze seznamu 41 zkoumaných surovin. V roce 2011 

během komunikace o surovinách, Komise formálně přijala tento seznam, a uvedla, že bude 

i nadále sledovat záležitosti okolo kritických surovin a přezkoumá je minimálně jednou  

za tři roky s cílem určit prioritní kroky. 4,12 

 Smyslem seznamu je přispět k provádění průmyslové politiky EU a zajistit, aby se 

konkurenceschopnost evropského průmyslu zvýšila prostřednictvím akcí v ostatních 

oblastech politiky. To by mělo zvýšit celkovou konkurenceschopnost hospodářství EU, 

v souladu s cílem Komise zvýšit do roku 2020 příspěvek průmyslu k HDP až na 20 %. 

Měla by se tak i povzbudit evropská produkce kritických surovin a ulehčit zahájení nových 

těžebních činností. Seznam je využíván také při určování prioritních potřeb a opatření. 

Slouží například jako pomůcka při sjednávání obchodních dohod, napadání opatření 

narušujících trh nebo při podpoře výzkumu a inovací v těžbě a průmyslu. Informací o jeho 

využívání členskými státy a průmyslem je k dispozici velmi málo. Rovněž je třeba zmínit, 

že pro evropské hospodářství jsou důležité všechny suroviny bez ohledu na to, zda se řadí 
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k těm kritickým, a že by neměla být nějaká surovina nebo její dostupnost pro evropské 

hospodářství zanedbána jen proto, že se neřadí mezi kritické suroviny. [4], 6 

 Současné přezkoumání hodnotící kritičnost surovin má širší spektrum. Hodnotí se 

54 surovin místo původních 41. Používá se stejná kvantitativní metodika, jež je založena 

na kritériu hospodářského významu a riziku dodávky dané suroviny. Poslední výsledky 

z analýzy přináší nové kritické suroviny pro EU: boritan, chróm, koksovatelné uhlí, 

magnezit, fosfátové horniny a křemíkový kov. [4] 

 Analýza hlavních světových dodávek 54 ucházejících materiálů ukazuje, že okolo 

90 % globálních dodávek pochází ze zdrojů mimo Evropskou unii; tyto dodávky tvoří 

většinou základní, specifické a vzácné kovy a pryže. Čína je v současnosti považována  

za hlavního dodavatele těchto materiálů, avšak také mnoho jiných zemí patří mezi 

významné dodavatele specifických materiálů. [4] 
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Tabulka 1 Dvacet kritických surovin bylo identifikováno jako kritické ze seznamu 54 kandidátských 

materiálů (Přepracováno podle http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/, 2014) 4 

Hliník Antimon Baryt Bauxit Bentonit Berryllium 

Boritan 
Koksovatelné 

uhlí 
Chróm Hlíny (a Kaolin) Kobalt Měď 

Křemelina Živec Fluorit 
Gallium 

(kovový prvek) 
Germanium Zlato 

Sádra Hafnium Indium Železná ruda 
Vysoce kvalitní 

vápenec 
(Lithium) 

Magnezit Magnézium Mangan Molybden Přírodní grafit 
Přírodní 

kaučuk 

Nikl Niob Perlit 
Fosfátové 

horniny 

Kovy platinové 

skupiny 
Potaš 

Vláknina 
Prvky vzácných 

zemin – těžké 

Prvky vzácných 

zemin - lehké 
Rhenium 

Řezané Měkké 

dřevo 
Skandium 

Selen křemičitý písek Křemíkový kov Stříbro Mastek Tantal 

Tellur Cín Titan Wolfram Vanad Zinek 

Tabulka 2 Dvacet kritických surovin s hlavními producenty a hlavními zdroji pro EU (Přepracováno podle 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výborů 

regionů o přezkumu seznamu kritických surovin pro EU) 7 

Suroviny 

Hlavní 

producenti 

(2012) 

Produkce 

daného státu 

(%) 

Hlavní zdroje 

dodávek do EU 

(2012) 

Dodávky daného 

státu (%) 

Antimon Čína 86  Čína 92 % 

Beryllium  USA 90  

USA, Čína a 

Mosambik podlehá výkyvům 

Boritany Turecko 41  Turecko 98  

Chrom  Jižní Afrika 43  Jižní Afrika  80  

Kobalt DR Kongo 56  Rusko 96  

Koksovatelné uhlí Čína 53  USA 41  

Fluorit Čína 56  Mexiko 48  

Gallium Čína 69  USA 49  

Germanium Čína 59  Čína 47  

Indium Čína 58  Čína 24  

Magnezit  Čína 69  Turecko 91  

Hořčík Čína 86  Čína 91  

Přírodní grafit Čína 68  Čína 57  

Niob Brazílie 92  Brazílie 86  

Fosfátová hornina Čína 38  Maroko 36  

Platinové kovy Jižní Afrika 61  Jižní Afrika  32  

Těžké prvky vzácných zemin Čína 99  Čína 41  

Lehké prvky vzácných zemin  Čína 87  Čína 41  

Křemíkový kov Čína 56  Norsko 38  

Wolfram Čína 85  Rusko 98  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/
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 Z několika analýz jasně vyplývá, že Čína je nejvlivnější z hlediska globální 

dodávky. [4] Několik dalších zemí je dominantní v dodávce určitých surovin, jako jsou 

USA (berylium) a Brazílie (niob). Dodávka jiných materiálů, například kovy platinové 

skupiny a boritany, je více rozmanitá, ale je poměrně koncentrovaná. [4], 6 

 Dodávky význačných nerostných surovin z Evropské unie jsou ve srovnání 

s dodávkami světových velmocí jako USA, Čína a Rusko naprosto jasně pozadu. Celých 

47 % světového obchodu s nerostnými surovinami (železo, slitiny železa, neželezné kovy, 

drahé kovy, průmyslové suroviny a minerální paliva) spadá pod produkci Číny, USA a 

Ruska, kdežto Evropská unie produkuje jen 5,5 %. [1] 

 Tyto výsledky a mnohé jiné tvoří strategická rizika pro dodávky Evropské unie, ale 

rovněž i pro budoucnost průmyslového rozvoje EU, který v případě kritické fáze je 

ekonomicky nezbytně nutným k opětovné industrializaci. [1], 3 

 Evropská komise pravidelně organizuje surovinové dny v různých členských 

státech. V roce 2015 se bude konat na Slovensku, v Polsku a ve Finsku. 6, 8 

  V roce 2015 se také budou řešit otázky okolo těžby na mořském dně. Zpracování 

má klíčový význam zejména u kritických surovin včetně vzácných zemin. Centrum 

zpracování (univerzita Drážďany, Německo) připravuje seminář, který se bude konat  

v průběhu roku 2015 a bude prodiskutovávat potenciál pro projekt národně financovaného 

zpracování hlubinných polymetalických konkrecí a krusty. Spolupráce mezinárodních 

úřadů pro mořské dno hlubinné těžby by měla být systematická. [8], 11 

 Podrobnější výsledky a informace týkající se seminářů konajících se do června roku 

2015 na stránkách Evropské komise nebylo možné dohledat, příčinou může být situace 

týkající se uprchlíků ze Sýrie, Afghánistánu a jiných válkou postižených států, kterou se 

Evropská komise musela zabývat.  

2.2 Situace ve východní a jihovýchodní Evropě 

 Oblasti východní a jihovýchodní Evropy, kde žije téměř 100 milionů obyvatel 

ve státech Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká 

republika, Řecko, Maďarsko, Kosovo, Černá Hora, Makedonie, Rumunsko, Srbsko, 
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Slovensko a Slovinsko jsou význačně klíčové pro Evropskou unii z politického hlediska 

(soudržnost, regionální rozvoj, „zkušené země“ a „potenciální zkušené země“) a z hlediska 

ekonomického (zabezpečení dodávek energie, ekonomické hodnoty, zaměstnanost). 

Oblasti východní a jihovýchodní Evropy jsou unikátní, díky svému ojedinělému 

geologickému potenciálu a potenciálu druhotných surovin, což tyto oblasti činí rovněž 

důležité v souvislosti s Evropskou strategií komodit. [1], [3] 

 Těmito problémy se zabývá mnoho organizací a úřadů. Jednou z nich je Knowledge 

and Innovation Community (dále jen KIC) neboli Znalostní a inovační společenství, které 

řeší evropské zdroje udržitelnosti. Znalostní a inovační společenství se zabývá situací 

nerostných surovin v oblastech východní a jihovýchodní Evropy. [1], [3] 

Dalším významným úřadem, jenž se zabývá situací nerostných surovin v oblastech 

východní a jihovýchodní Evropy je univerzita Montan, která se nachází v rakouském 

okresním městě Leoben. Leoben je druhé největší město Štýrska. Univerzita Montan je 

úspěšná a ve své kompetenci se zaměřuje na oblasti cyklu hornictví, kovů, materiálů, 

výroby a recyklace. Univerzita rovněž uznává globální komoditní výzvy a vítá evropské 

iniciativy, svou činností podstatně přispívá při řešení výzev v oblasti surovin. [1], [2], [3]  

 Subvence udržitelného rozvoje v odvětví surovin východní a jihovýchodní Evropy 

je specifický a motivující úkol pro Univerzitu Montan, která je považována za experta  

na základě svých zkušeností a dovedností. [1], [3] 

 Tudíž se Univerzita Montan důkladně angažuje v těchto evropských iniciativách a 

v současné době rozvíjí pro východní a jihovýchodní Evropu efektivní strategií shluku 

v oblasti surovin, například: 

 Utváření společenství průmyslu, výzkumu (průzkum ložisek nerostných surovin a 

vývoj nových metod na jejich zpracování a těžbu) a vysokých škol v oblastech 

východní a jihovýchodní Evropy. 

 Zaměření na komplexní seznam (inventář) základních a vedlejších vkladů, opuštěné 

doly, důlní podniky, vysoké školy, výzkum a vývoj, přepracování známých údajů. 
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 Zaměření na kompresi informací a studií proveditelnosti k překlenutí mezery mezi 

vysokým potenciálem a průmyslovou činností, koncepty mladších těžebních 

společností. 

 Rozvoj průmyslových projektů z primárních a sekundárních zdrojů, vytvářet 

přidanou hodnotu pro oblasti východní a jihovýchodní Evropy, z hlediska 

ekonomického i zaměstnanosti. 

 Rozvoj nových těžebních designů pro drobnou těžbu (malý rozsah). 

 Výměna informací o programu Horizont 2020, Evropský fond pro regionální 

rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti. [1], 3 

 Tedy univerzita Montan bude působit jako zprostředkovatel mezi aktéry 

z východních a jihovýchodních oblastí a účastníky z KIC. Situací v rámci udržitelného 

rozvoje v odvětví nerostných surovin východní a jihovýchodní Evropy se zabývá i mnoho 

dalších organizací a úřadů, jako mnohé univerzity a průmyslové podniky z celé východní a 

jihovýchodní Evropy. [1], [3] 

3 Přehled právních předpisů 

V této části práce je uveden výčet českých i evropských zákonů a vyhlášek, které se 

vztahují k těžbě a úpravě nerostných surovin. V další části práce jsou analyzovány zákony 

a vyhlášky, které mají bližší spojitost s uvedenou problematikou. Analýza je prováděná  

za účelem nalezení případných nedostatků v legislativě České republiky. 

3.1 Legislativa České republiky 

Zákony ČBÚ: 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) [5] 

 Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě [13] 

 Zákon č. 158/2000 Sb. o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů  

 z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů [14] 
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 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů [15] 

 Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových 

struktur a o změně některých zákonů [16] 

 Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 

[17] 

 Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech 

výbušnin) [18] 

Vyhlášky ČBÚ: 

 Vyhláška ministerstva dopravy a ÚBÚ č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla 

pro styk drah s hornickou činností [19] 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

[20] 

 Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách [21] 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek,  

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem [22] 

 Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí [23] 

 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu [24] 

 Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů [25] 
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 Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a 

stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových 

objektů [26] 

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení 

pro ukládání odpadů v podzemních prostorech [27] 

 Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech [28] 

 Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených 

nerostů [29] 

 Vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a 

zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost [30] 

 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti 

a některých činnostech prováděných hornickým způsobem [31] 

 Vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz 

důlního požárního vodovodu [32] 

 Vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu 

objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl [33] 

 Vyhláška ČBÚ č. 5/1994 Sb., kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků 

inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech 

[34] 

 Vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení 

protivýbuchových uzávěr prachových a vodních [35] 

 Vyhláška ČBÚ 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 [36] 
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 Vyhláška ČBÚ 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 [37] 

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin [38] 

 Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a  

při činnosti prováděné hornickým způsobem [39] 

 Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí [40] 

 Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 

[41] 

 Vyhláška ČBÚ č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu [42] 

 Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a 

geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem [43] 

 Vyhláška ČBÚ č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky  

pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových 

situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a 

provádění kontrol [44] 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě [45] 

 Vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a 

zemního plynu [46] 
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 Vyhláška ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci [47] 

 Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních [48] 

 Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem [49] 

 Vyhláška ČBÚ č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti  

v plynujících dolech [50] 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných 

stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 

technických zařízení [51] 

 Vyhláška č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených 

pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování 

vlastností těchto výbušnin [52] 

 Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a  

o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová  

při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem [53] 

 Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi [54] 

 Vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů [55] 

 Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a  

o změně některých právních předpisů [56] 

 Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních 

objektů [57] 
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 Vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení 

 k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin [58] 

 Vyhláška č. 378/2008 Sb., o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, 

které neobsahují detekční látky [59] 

 Vyhláška ČBÚ č. 428/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona  

o nakládání s těžebním odpadem [60] 

 Vyhláška ČBÚ č. 429/2009 Sb. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání  

s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších 

podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem [61] 

V rámci problematiky byly analyzovány tyto zákony a vyhlášky: 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) [5] 

 Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě [13] 

 Zákon č. 158/2000 Sb. o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů  

 z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů [14] 

 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů [15] 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek,  

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem [22] 

 Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí [23] 

 Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů [25] 

 Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech [28] 
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 Vyhláška ČBÚ č. 428/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona  

o nakládání s těžebním odpadem [60] 

 Vyhláška ČBÚ č. 429/2009 Sb. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání  

s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších 

podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem [61] 

3.2 Legislativa Evropské unie 

 Pařížská smlouva 62 

 Římské smlouvy [62] 

 Jednotný evropský akt [62] 

 Maastrichtská smlouva [62] 

 Amsterodamská smlouva [62] 

 Smlouva z Nice [62] 

 Lisabonská smlouva 63 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a 

užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků 64 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady  

z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES 65 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení 

některých směrnic 66 

 Směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích  

na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu 

(jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

68 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_cs.htm
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 Směrnice Rady 92/104/ES ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích  

na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném 

těžebním průmyslu (dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 

směrnice 89/391/EHS) [69] 

4 Analýza stávajících právních předpisů vztahující se k těžbě a úpravě nerostných 

surovin a vytipování případných nedostatků 

 V dnešní době legislativa EU ponechává oblasti těžby a úpravy nerostných surovin 

v režii jednotlivých států. Hlavním důvodem jsou značné rozdíly představě pojetí této 

legislativy u jednotlivých států. Česká republika je jeden z mála států, který má ucelené 

horní právo. Ovšem EU se i tak začleňovala do legislativy států v oblasti těžby a úpravy 

nerostných surovin. [62] 

4.1 Legislativa České republiky 

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

 Jako první je uveden horní zákon, jelikož je to jeden z nejdůležitějších zákonů 

legislativních dokumentů týkající se nerostných surovin. 

Část první 

§ 1 Úvodní ustanovení 

  Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání 

nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání 

ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich 

dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto 

činnostech. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. [5] 

V části první bylo analyzováno sedm paragrafů. V § 1 je popsána základní definice 

nejdůležitějšího báňského zákona, která vyjadřuje zásady nerostného bohatství z hlediska 

jejich ochrany a hospodárného využívání. 
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§ 2 Nerosty  

(1) Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské 

kůry. [5] 

V § 2 je uvedeno, v jakém skupenství jsou části zemské kůry považovány  

za nerosty. 

§ 3 Rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené 

 (1) Vyhrazené nerosty jsou 

a) radioaktivní nerosty, 

 b) všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a 

bituminosní horniny, 

 c) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy, 

 d) magnezit, 

 e) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich sloučeniny, 

 f) kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli, 

 g) tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální 

barviva, bentonit, 

 h) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky  

s vlastnostmi polovodičů, 

 i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově 

dobyvatelné a leštitelné, a travertin, 

 j) technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny, 

 k) halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, 

perlit a zeolit, 

 l) křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou 

vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením, 
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 m) mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, 

 n) technicky využitelné přírodní plyny, pokud nepatří mezi plyny uvedené pod písmenem 

b). 

  (2) Ostatní nerosty jsou nerosty nevyhrazené. 

  (3) V pochybnostech, zda některý nerost je nerostem vyhrazeným nebo 

nevyhrazeným, rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s ministerstvem 

životního prostředí České republiky. [5] 

§ 3 je velice významný, jelikož jsou v něm nerosty rozděleny na vyhrazené a 

nevyhrazené. Vyhrazené nerosty jsou rozvedeny ve výše uvedeném výčtu podle vlastností 

a struktury. V paragrafu by bylo vhodné definovat pojem „vyhrazený“ a „nevyhrazený 

nerost“, aby byl zřejmý rozdíl mezi nimi. 

§ 4 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. [5] 

 V paragrafu je vylíčen význam slova ložisko nerostů. Jelikož dle zákona je 

považovaný za ložisko nerostů i opuštěný odval, výsypka či odkaliště, navrhoval bych, aby 

se tato jednotlivá díla zpětně přezkoumala a poté by z nich případně mohly být opět 

získávány suroviny. 

§ 5 Nerostné bohatství 

(1) Nerostné bohatství podle tohoto zákona tvoří ložiska vyhrazených nerostů (dále 

jen "výhradní ložiska"). 

(2) Nerostné bohatství na území České republiky je ve vlastnictví České republiky. 

[5] 

V § 5 je definován pojem nerostné bohatství. V tomto paragrafu je také určeno, kdo 

je vlastníkem nerostného bohatství na území ČR. 
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§ 5a 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. [5] 

V § 5a je popsáno kdo vykonává vyhledávání, průzkum či dobývání výhradních 

ložisek nebo jinou hornickou činnost na území ČR při splnění podmínek právními 

předpisy. 

§ 6 Výhradní ložisko 

 (1) Zjistí-li se vyhrazený nerost v množství a jakosti, které umožňují důvodně 

očekávat jeho nahromadění, vydá Ministerstvo životního prostředí osvědčení o výhradním 

ložisku. 

 (2) Osvědčení o výhradním ložisku zašle Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvu průmyslu a obchodu, krajskému úřadu, obvodnímu báňskému úřadu, orgánu 

územního plánování, stavebnímu úřadu a organizaci, pro niž bylo provedeno vyhledávání 

nebo průzkum výhradního ložiska. [5] 

V § 6 s názvem „Výhradní ložisko“ je vylíčen postup po vydání osvědčení 

výhradního ložiska Ministerstvem ŽP. Dle mého úsudku musí Ministerstvo ŽP vyrozumět 

zbytečně mnoho organizací. Tato komunikace by se měla zjednodušit. Těžba nerostných 

surovin je díky tomu zpomalována a limitována. 

Část druhá 

Povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska 

§ 8 

 Jestliže nebude výhradní ložisko po ukončení vyhledávání a průzkumu dobýváno, 

zabezpečí jeho ochranu a evidenci právnická osoba, kterou tím pověří Ministerstvo 

životního prostředí (§ 17 odst. 2) [5] 
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Z druhé části byly vybrány dva paragrafy. Výše řešené problematiky se týká § 8, 

ve kterém je uvedena povinnost Ministerstva ŽP pověřit právnickou osobu, která výhradní 

ložisko zabezpečí a bude jej evidovat. Z pohledu řešené problematiky to má souvislost, 

jelikož je možné, že se budou nevyužité výhradní ložiska opětovně využívat, protože se 

v budoucnu může těžba těchto nevyužitých výhradních ložisek ekonomicky vyplatit. 

Rozhodnutí bude na straně EU a ČR.  

 

§ 10  

 (1) Organizace je povinna 

d) řešit včas střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánované otvírce, 

přípravě a dobývání výhradního ložiska především s cílem omezit nepříznivé vlivy  

na životní prostředí, 

 e) navrhnout stanovení, změnu, popřípadě zrušení dobývacího prostoru, 

 f) evidovat výrubnost a znečištění při dobývání výhradního ložiska a dosahované výsledky 

při úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 

 g) pečovat o ochranu výhradního ložiska, 

 h) plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem a jinými obecně závaznými právními 

předpisy. 

 (2) Povinnosti v odstavci 1 písm. g) u ložisek s nestanoveným dobývacím prostorem 

zajišťuje také Česká geologická služba. [5] 

V § 10 je uveden výčet povinností organizace, při využívání výhradního ložiska. 

Výše nastavené povinnosti, jako je evidence změny stavu zásob, rozpor mezi ochranou ŽP 

a samotnou těžbou a další povinnosti jsou faktory, které výrazně limitují samotný rozsah 

těžby a tím i zisk nerostných surovin. 

  



Jan Sovják: Analýza stávajících právních norem vztahující se k těžbě a úpravě nerostných surovin 

2015   19 

Část sedmá 

Dobývání výhradních ložisek 

§ 24 Oprávnění k dobývání výhradního ložiska 

 (1) Oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením 

dobývacího prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím 

prostoru může však organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem. 

Předloží-li organizace současně se žádostí o stanovení dobývacího prostoru plán otvírky, 

přípravy a dobývání výhradního ložiska, včetně dokladu o vypořádání střetu zájmů, a  

jsou-li splněny ostatní zákonem stanovené podmínky, spojí obvodní báňský úřad správní 

řízení o stanovení dobývacího prostoru se správním řízením o povolení hornické činnosti 

podle zvláštního právního předpisu. 

 (2) K podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru musí mít organizace 

předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Předchozí souhlas může Ministerstvo životního prostředí vázat 

 na splnění podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky 

a k návratnosti prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na vyhledávání a průzkum 

výhradních ložisek. Tyto podmínky se uvedou v rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru. 

  (3) Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru 

má organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska, to jest zadavatel. Pokud 

zadavatel neuplatní přednostní nárok, může přednostní nárok uplatnit organizace, která se 

na průzkumu výhradního ložiska finančně podílela. Tento přednostní nárok může uplatnit 

organizace nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska, nejpozději však  

do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území  

pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, a to u Ministerstva životního prostředí. 

 (4) V ostatních případech Ministerstvo životního prostředí rozhodne o udělení 

předchozího souhlasu na základě výsledku posouzení návrhů mezi dvěma nebo více 

uchazeči o stanovení dobývacího prostoru, a to s přihlédnutím, který návrh zaručuje lepší 

využití výhradního ložiska a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů. 
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 (5) V případech, na které se nevztahuje odstavec 3 a které se týkají výhradně 

ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu, rozhodne o udělení předchozího souhlasu  

ke stanovení dobývacího prostoru Ministerstvo životního prostředí podle odstavců 6 až 9. 

 (6) Příjem žádosti o předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru pro účely 

dobývání ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu oznámí Ministerstvo životního 

prostředí v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen "Úřední věstník"). V oznámení 

stanoví lhůtu, ve které je možné podat konkurenční žádost. Tato lhůta nesmí být kratší než 

90 dní a začíná běžet prvním dnem po dni zveřejnění oznámení v Úředním věstníku. 

Správní řízení je zahájeno dnem následujícím po dni uplynutí lhůty stanovené podle tohoto 

odstavce. 

 (7) V oznámení Ministerstvo životního prostředí uvede označení právního předpisu, 

podle kterého povede správní řízení o udělení předchozího souhlasu ke stanovení 

dobývacího prostoru, území, které je předmětem žádosti o udělení předchozího souhlasu  

ke stanovení dobývacího prostoru a navrženou dobu platnosti předchozího souhlasu. 

 (8) V případě dvou nebo více žádostí o udělení předchozího souhlasu ke stanovení 

dobývacího prostoru pro účely dobývání ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu 

postupuje Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v odstavci 4 a přihlíží 

rovněž k jejich technické a finanční způsobilosti. 

 (9) V rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru 

pro účely dobývání ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu mohou být podmínky 

stanoveny z důvodu 

a) zajištění obrany státu, 

b) zajištění veřejného pořádku, 

c) ochrany veřejného zdraví, 

d) zajištění bezpečnosti dopravy, 

e) ochrany životního prostředí, včetně ochrany přírodních zdrojů, 

f) ochrany zájmů státní památkové péče nebo ochrany archeologického dědictví, 
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g) zajištění bezpečnosti zařízení nebo zaměstnanců, 

h) ochrany ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu a jejich racionálního využívání, 

i) zajištění příjmů veřejných rozpočtů a návratnosti prostředků vynaložených na geologické 

práce hrazené ze státního rozpočtu. 

 (10) Organizace je oprávněna nakládat s vydobytými nerosty v rozsahu a  

za podmínek stanovených v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. 

 (11) Pokud organizace, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska 

podle odstavce 1, nepožádá do tří let od doby vzniku tohoto oprávnění obvodní báňský 

úřad o povolení hornické činnosti, může obvodní báňský úřad rozhodnout, že se organizaci 

oprávnění odnímá. [5] 

Ze sedmé části se dané problematiky týkají tři paragrafy. V § 24 by bylo vhodné 

zjednodušit postup při povolování průzkumných akcí. Získat oprávnění k dobývání 

výhradních ložisek by mělo být snazší a rychlejší. Z hlediska času je činnost Českého 

báňského úřadu a jiných úřadů velice pomalá. Místní úřady velice komplikují zisk 

oprávnění a tím i následné započetí dobývání, proto by legislativa měla být v tomto ohledu 

méně komplikovaná a zvláště pak v této době, kdy si Evropa snaží vytvořit novou silnou 

průmyslovou politiku a usiluje o zvýšení své konkurenceschopnosti. 

§ 25 Dobývací prostor 

 (1) Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle 

rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní 

poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího 

prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i 

k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání. 

 (2) Dobývací prostor může zahrnovat jedno nebo více výhradních ložisek nebo, je-li 

to vzhledem k rozsahu ložiska účelné, jen část výhradního ložiska. 

 (3) Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostu 

nebo skupiny nerostů. Současně se stanoví, které nerosty výhradního ložiska budou 
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dočasně ukládány. Je-li oddělené dobývání jiného nerostu nebo skupiny nerostů jinou 

organizací racionálnější, stanoví se pro jejich dobývání zvláštní dobývací prostor. 

 (4) Orgán, který stanovil dobývací prostor, zašle potřebné podklady pro zápis  

do katastru příslušnému katastrálnímu úřadu. [5] 

§ 25 Dobývací prostor úzce souvisí s řešenou problematikou, protože se týká těžby 

nerostných surovin. Pro těžbu nerostných surovin musí být jasně vymezen dobývací 

prostor a podmínky k těžbě. Proces zisku oprávnění k dobývacímu prostoru bývá obtížný a 

vleklý, příčinou může být rozpor v požadavcích mezi ČBÚ, ŽP a stavebním úřadem a 

dalšími ústavy.  Obdobně vleklý bývá i proces při uzavírání dobývacího prostoru.  

§ 30 Hospodárné využívání výhradních ložisek 

 (1) Výhradní ložiska se musí využívat hospodárně. Hospodárným využíváním 

výhradních ložisek se rozumí jejich dobývání a úprava a zušlechťování vydobytých nerostů 

podle zásad uvedených v odstavci 3 s přihlédnutím k současným technickým a 

ekonomickým podmínkám; přitom musí být dodrženy zásady báňské technologie, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a vyloučeny neodůvodněné 

nepříznivé vlivy na pracovní a životní prostředí. 

 (2) Při úpravě a zušlechťování nerostů, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy, je 

zakázáno využití technologie kyanidového loužení nebo i jiných postupů využívajících 

kyanidové sloučeniny. Tento zákaz platí pro samostatné použití kyanidového loužení  

v jakémkoli měřítku i pro jeho použití v kombinaci s jinými metodami úpravy a 

zušlechťování nerostů. 

 (3) Při využívání výhradních ložisek je nutno zejména 

a) vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co 

nejmenšími ztrátami a znečištěním; dobývání zaměřené výhradně na bohaté části ložiska 

není dovoleno, 

 b) řádně využít vydobyté nerosty při jejich úpravě a zušlechťování prováděných  

v souvislosti s jejich dobýváním, 
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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. 

 (5) Organizace může, přispěje-li to k hospodárnějšímu a bezpečnějšímu vydobytí 

výhradního ložiska a připouští-li to její vlastní provoz, dovolit jiné organizaci společné 

využívání svých důlních děl a zařízení. 

 (7) Dobývaní výhradního ložiska nesmí být zastaveno, aniž bylo zajištěno, že 

pozdější jeho dobývání bude technicky možné a hospodářsky účelné a bezpečné, leč by 

zastavení dobývání vyžadoval důležitý zákonem chráněný obecný zájem, především 

bezpečnost života nebo ochrana zdraví lidí. 

 (10) Podrobnosti o hospodárném využívání výhradních ložisek stanoví obecně 

závazným právním předpisem Český báňský úřad. [5] 

V tomto paragrafu jsou uvedeny podmínky pro hospodárné využití výhradních 

ložisek. Jsou zde popsány povinnosti, které je při využívání výhradních ložisek nutno 

dodržovat, a dále jsou zde uvedeny podmínky, za kterých může být dobývání zastaveno. 

V paragrafu je rovněž uvedeno, kterou technologii je zakázáno používat při úpravě 

nerostných surovin. Všechny zmíněné body se úzce dotýkají řešené problematiky, 

vztahující se k těžbě a úpravě nerostných surovin. 

Část desátá 

Společná ustanovení 

§ 38 Bezpečnost provozu 

 Při hornické činnosti jsou organizace a orgány povinny zajišťovat bezpečnost 

provozu včetně havarijní prevence a plnění úkolů báňské záchranné služby, bezodkladně 

odstraňovat nebezpečné stavy ohrožující zákonem chráněný obecný zájem, zejména 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací 

opatření. 5 
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Z části desáté je uveden § 38 Bezpečnost provozu, v němž jsou zmíněny povinnosti 

organizací při zajišťování bezpečnosti při hornické činnosti. Bezpečnost provozu je 

bezesporu nejdůležitějším prvkem při těžbě nerostných surovin, proto jakékoliv narušení 

v rámci bezpečnosti provozu, může razantním způsobem ovlivnit těžbu. 

Výše zmíněné paragrafy mnou byly vybrány, jelikož vystihují základní podstatu 

řešené problematiky těžby nerostných surovin. 

 

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

 Tento zákon je uveden, jelikož jsou v něm popsány základní informace o hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 

 

Část první 

Základní ustanovení 

§ 1 Předmět úpravy 

 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 

upravuje 

a) podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,  

b) podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty, 

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. 

 (4) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických 

norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 

98/48/ES. [13] 
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 V souvislosti s předpisy Evropského společenství, upravuje §1 veškeré podmínky, 

vztahující se k hornické činnosti, údržbě a provozu podzemních děl a objektů, zvláště pak 

také bezpečnost a ochranu zdraví. 

Část druhá 

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 

§ 2 Hornická činnost 

 Hornickou činností se podle tohoto zákona 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, 

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. [13] 

 Z druhé části jsou zmíněny tři paragrafy.  V § 2 je uveden výčet činností, které jsou 

považovány za hornickou činnost.  Všechny výše zmíněné činnosti jsou úzce spojeny  

s procesem přípravy, realizace a ukončení těžby a úpravy nerostných surovin. 
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Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

§ 5 Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem 

  (1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí být 

dodrženy zásady ochrany a využití nerostného bohatství, požadavky hospodárného 

využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, 

zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí. 

 (2) Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může vykonávat 

pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno 

oprávnění. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může organizace 

provádět jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, horního zákona nebo 

podle zvláštních právních předpisů, nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy 

připouštějí. Před vydáním povolení k hornické činnosti uvedené v § 2 písm. a) musí 

organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat 

osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního zákona. Předpoklady k získání oprávnění  

k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dále pak k projektování a 

navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti 

prováděné hornickým způsobem, popřípadě souvisejících prací, pokud nejsou upraveny 

zvláštním právním předpisem, stanoví Český báňský úřad vyhláškou. 

 (3) Český báňský úřad stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost 

pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí 

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo vykonávají některé 

práce, které souvisejí s hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, 

dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků obecně závazným právním 

předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny zvláštním předpisem. 

 (4) Organizace je povinna ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení 

a ukončení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, a to v rozsahu 

a lhůtách, které stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. 
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 (5) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu 

služeb. [13] 

V § 5 by měly být jednoznačně vymezeny pravomoci v povolení řízení dobývání 

mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí, protože tak 

dochází ke střetu mezi dobýváním surovin a ochranou ŽP. ŽP by se během těžby mělo 

určitě chránit, ale v mnoha případech MŽP komplikuje započetí těžby.  

§ 10 Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a 

lomů 

 (1) Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek povoluje obvodní báňský úřad. 

Se žádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky, přípravy a dobývání a 

předepsanou dokumentaci. Bez povolení obvodního báňského úřadu nesmí být otvírka, 

příprava a dobývání zahájeny. 

 (3) Při dobývání výhradních ložisek se mohou používat jen dobývací metody, které 

zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, hospodárné 

dobývání, požadovanou výrubnost a přípustný stupeň znečištění. Druhy dobývacích metod 

a rozsah jejich použití musí být uvedeny v plánech otvírky, přípravy a dobývání. Nové 

dobývací metody musí organizace vyzkoušet a vyhodnotit; do technologie dobývání je smí 

zavést jen se souhlasem obvodního báňského úřadu. 

 (4) Při dočasném zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna 

provést jejich zajištění tak, aby bylo možno dobývání ložiska obnovit. Zastavení provozu 

oznámí organizace obvodnímu báňskému úřadu. Neprovede-li organizace zajištění a je-li 

ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí nebo další dobývání ložiska, nařídí obvodní báňský 

úřad zajištění dolu nebo lomu na náklady organizace. 

 (5) Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést 

jejich likvidaci nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití. 

Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní 

báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace. 
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 (9) Podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních 

ložisek, při zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, jakož i 

předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním 

předpisem. 

 (10) Při změně plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu zajištění nebo 

likvidace je účastníkem řízení pouze žadatel, pokud nejsou ohrožena práva a plnění 

povinností jiných osob a nezmění se okruh osob dotčených nebo ohrožených hornickou 

činností. K plánu otvírky nebo jeho změně vydávají dotčené orgány závazné stanovisko. 

13 

 Organizace, která vede těžbu je povinna dodržovat předepsané metody a řídit se 

instrukcemi ČBÚ. Nebude-li se těžební organizace přesně řídit předepsanými postupy 

ČBÚ, postihnou organizaci sankce. Výše uvedené paragrafy mnou byly vybrány, jelikož 

vystihují základní podstatu hornické činnosti. 

 

Zákon č. 158/2000 Sb. o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů  

z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů 

 Podle mého názoru je vhodné zde tento zákon uvést, protože v budoucnu může mít 

vyšší uplatnění, jelikož těžba na vodní ploše může nabrat na významu. 

Část první 

Vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi 

pravomoci států 

§ 1 Předmět a účel zákona 

 (1) Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osob s bydlištěm na území České 

republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky při vyhledávání, 

průzkumu nebo těžbě nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi 

pravomocí států a výkon státní správy s tím související. 
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 (2) Účelem zákona je provedení zásad a pravidel mezinárodního práva, podle nichž 

jsou dno, jeho podzemí a nerostné zdroje, uvedené v odstavci 1, považovány za společné 

dědictví lidstva. [14] 

Z tohoto zákona byly vybrány pouze dva paragrafy, které mají spojitost s řešenou 

problematikou. V § 1 je zmíněn rozsah tohoto zákona. 

§ 2 Vymezení základních pojmů 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) Oblastí dno moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, stanovenými  

v souladu s mezinárodním právem, 

b) nerostnými zdroji všechny tuhé, kapalné a plynné zdroje nerostů nacházející se  

v Oblasti, včetně polymetalických konkrecí, polymetalických sulfidů a kobaltonosných 

kůrek, 

c) vyhledáváním zjišťování nerostných zdrojů v Oblasti včetně odhadů jejich hodnoty bez 

práv na průzkum nebo těžbu, 

d) činností v Oblasti průzkum nebo těžba nerostných zdrojů v Oblasti s právy k této 

činnosti včetně plánování, provádění a vyhodnocování průzkumné a těžební činnosti. [14] 

 Uveden je i § 2, v němž jsou vymezeny základní pojmy k zákonu. Tyto pojmy se 

týkají vyhledávání a průzkumu nerostných surovin ze dna vodních ploch. U § 2 shledávám 

blízkou spojitost s řešenou problematikou.  

 Zákon by se mohl podrobněji zabývat novými trendy, týkajícími se těžby 

nerostných surovin z vodních ploch, jako například ropy i jiných nerostných surovin, 

jelikož se do budoucna očekává rozvoj v rámci těžby z vodních ploch. 
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Zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 

 Tento zákon je uveden, protože při těžbě a úpravě nerostných surovin je nezbytné 

myslet na nakládání s těžebními odpady. 

Část první 

Nakládání s těžebním odpadem 

§ 1 Předmět úpravy 

 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 

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. 

 (2) Tento zákon se nevztahuje na 

a) těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě a úpravě nerostů v moři, 

b) vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech spojených s ložiskovým 

průzkumem a těžbou ropných látek nebo s těžbou nerostů nebo rašeliny, na vtlačování vody 

pro technické účely do horninových struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné 

látky, nebo do horninových struktur, které jsou s ohledem na přírodní poměry trvale 

nevhodné pro jiné účely, jakož i na zpětné vtlačování podzemní vody čerpané z dolů a lomů 

nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl, 

c) odpad vznikající v souvislosti s ložiskovým průzkumem, těžbou, úpravou nebo 

skladováním nerostů nebo v souvislosti s těžbou, úpravou nebo skladováním rašeliny, který 

však nevzniká přímo při těchto činnostech, 
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d) hmoty získané při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo 

skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny, které jsou podle plánu 

otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační 

práce nebo jsou jejich součástí anebo jsou určeny pro zajištění nebo likvidaci důlních děl. 

[15] 

Z příslušného zákona byl vytyčen § 1, který uvádí předmět úpravy celého zákona. 

Zákon by se mohl zaměřit na odpady, které by vznikly při ložiskové těžbě ze dna vodních 

ploch na území ČR, jelikož do budoucna může být tato problematika aktuální.  

 

 Vyhláška ČBÚ 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek,  

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem  

 Vyhláška č. 104 z roku 1988 je jedna z nejdůležitějších vyhlášek ČBÚ. Je v ní 

podrobněji popsána hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem.  

Část první 

Hospodárné využívání výhradních ložisek  

§ 2 Výrubnost, znečištění a ztráty 

 (1) Při dobývání výhradního ložiska je nutno používat takové dobývací metody, 

které umožní vydobýt bilanční zásoby výhradního ložiska s co největší výrubností (u tuhých 

nerostů), popřípadě vytěžitelností (u kapalných a plynných nerostů, jakož i při loužení),  

s co nejmenšími ztrátami a co nejmenším znečištěním, které jsou technicky i ekonomicky 

zdůvodněny. 

 (2) Organizace je povinna v plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska 

nebo jeho části navrhnout a zdůvodnit dobývací metodu a z ní vyplývající výrubnost 

(vytěžitelnost), znečištění a ztráty. [22] 

Z první části byly vybrány všechny tři paragrafy. V § 2 je uvedeno, že při dobývání 

výhradních ložisek je nutné použít takové metody, které by zajistily co nejvýnosnější 

těžbu. Podstatou tohoto paragrafu je zajistit při výrubnosti co nejnižší ztráty. 
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§ 3 Výtěžnost  

 Při úpravě a zušlechťování nerostů, jestliže se provádějí v souvislosti s jejich 

dobýváním, je nutno používat takové postupy, které umožní co nejúplnější využití 

vydobytých nerostů s co největší výtěžností jejich užitkových složek. Postup úpravy a 

zušlechťování vydobytých nerostů a z něho vyplývající výtěžnost je organizace povinna 

zahrnout do plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska. [22] 

 Podle § 3 je nutné během dobývání používat takové postupy, které zajistí co 

nejvyšší výtěžnost. Organizace musí uvést v plánu otvírky postup úpravy a zušlechťování 

vydobytých nerostů a z něho plynoucí výtěžnost. Výtěžnost je součást těžby nerostných 

surovin a rovněž spadá do této práce. 

§ 4 Zjišťování výsledků, jejich evidence a využití 

 (1) Organizace je povinna zjišťovat a evidovat množství hmot ukládaných  

na odvalech, výsypkách a odkalištích a dále 

a) při dobývání výhradního ložiska výrubnost (vytěžitelnost), znečištění a ztráty, 

b) při úpravě a zušlechťování vydobytých nerostů obsah jejich užitkových a škodlivých 

složek ve vsázce, v poloproduktech, v konečném produktu úpravy a zušlechťování a  

v odpadu. 

 (2) Organizace sleduje a eviduje u dobývaných nerostů a doprovodných hornin  

v potřebném rozsahu petrografické a mineralogické složení, způsob a formu výskytu a 

vzájemné vztahy, obsah a chemické vazby užitkových a škodlivých složek a  

fyzikálně-mechanické a chemicko-technologické vlastnosti. 

 (3) Organizace využívá výsledky podle odstavců 1 a 2 při plánování a řízení 

otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování 

vydobytých nerostů. 

 (4) Organizace eviduje údaje potřebné pro stanovení výše úhrad z vydobytých 

vyhrazených nerostů a z dobývacích prostorů. [22] 
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Součástí již zmíněné problematiky je i evidování výsledků těžby a úpravy 

nerostných surovin. Při tvorbě odvalů, výsypek a odkališť je podstatné, aby bylo 

kontrolováno a evidováno množství hmot, které je na těchto místech uložené. Rozměry 

odvalů, výsypek a odkališť musí být také kontrolovány, aby škodliviny obsažené 

v uložených hmotách nezpůsobily nežádoucí únik těchto látek do spodních vod a půd, čímž 

by ohrozily ŽP. 

Část druhá 

Povolování hornické činnosti 

§ 5 Druhy povolení hornické činnosti  

 Povolení obvodního báňského úřadu se vyžaduje pro tyto hornické činnosti: 

a) pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly, a to 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; povolení se vyžaduje také pro zajištění a 

likvidaci těchto důlních děl, 

b) pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska, jakož i pro zajištění důlních děl a 

lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, 

c) pro zvláštní zásahy do zemské kůry včetně vyhledávání a průzkumu provedeného důlními 

díly pro tyto účely, pokud tato díla svým rozsahem odpovídají podmínkám uvedeným  

v písmenu a),  

d) pro zajištění a likvidaci starých důlních děl včetně jejich zjišťování, pokud zjišťování se 

provádí důlními díly v rozsahu uvedeném v písmenu a). [22] 

Aby mohla probíhat hornická činnost, je nutné mít od obvodního báňského úřadu 

k dispozici povolení k hornické činnosti. Proto zde musí být uveden § 5, ve kterém jsou 

tyto náležitosti ošetřeny. Z tohoto důvodu má daný paragraf souvislost s touto práci. 
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Část třetí 

Ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

§ 10 Předmět ohlašování 

 (1) Organizace ohlašuje zahájení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem (dále jen "činnost"), jakož i její přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu 

báňskému úřadu. 

 (2) Organizace neohlašuje 

a) průzkum důlními díly při dobývání výhradního ložiska, pokud je zahrnut do plánu 

otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, 

b) vrty z důlních děl (podzemní vrty),  

c) geologické práce mapovací, laboratorní a kamerální. [22] 

Ze třetí části byl vybrán § 10, který je svou podstatou obdobný jako § 5. Aby mohla 

probíhat hornická činnost, nebo činnost prováděná hornickým způsobem, je nutné ji ohlásit 

příslušnému báňskému úřadu. Paragraf dále uvádí i činnosti, které organizace před jejich 

započetím nemusí ohlašovat. Rozdělením činností na ohlašovací a neohlášené se 

organizace mohou vyhnout sankcím od místního báňského úřadu.  

  

 Vyhláška ČBÚ 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů 

v podzemí 

 Jelikož při těžbě nerostných surovin je nutné dbát na ochranu zdraví, má souvislost 

s řešenou problematikou i vyhláška č. 22 z roku 1989. Z této vyhlášky bylo zmíněno 

několik paragrafů, které výrazněji souvisí s předmětem práce. 
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Část první 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

 Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce 

a provozu") při hornické činnosti v podzemí a při dobývání nevyhrazených nerostů  

v podzemí, včetně objektů a zařízení na povrchu, které souvisejí s těmito činnostmi. Tato 

vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES  

ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48 ES. [23] 

Z první části bylo vhodné zmínit § 1, který je v souladu s právem Evropských 

společenství. Tento paragraf uvádí požadavky, které musí být dodrženy, aby objekty a 

zařízení, využívané při výkonu hornických činností a činností prováděných hornickým 

způsobem zaručily bezpečnost a ochranu zdraví. 

Část třetí 

Dobývací práce 

§ 55 Zahájení dobývacích prací  

Dobývací práce mohou být zahájeny až po skončení potřebných otvírkových a 

přípravných prací, splnění požadavků předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu, 

zejména pokud jde o větrání, požární ochranu, ochranu proti výbuchu prachu a plynů a 

odvodňování a splnění podmínek povolení otvírky, přípravy a dobývání a technologického 

postupu. Splnění těchto požadavků musí být organizací zkontrolováno a o kontrole pořízen 

záznam. [23] 

Z třetí části bylo zmíněno pět paragrafů. Zahájit dobývací práce je možné až  

po ukončení otvírky a různých přípravných prací. Výhradní ložisko musí splňovat všechny 

kritéria bezpečnosti a provozu. Všechny tyto informace jsou ošetřeny v § 55, tím pádem 

má spojitost s touto práci. 
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§ 56 Postup dobývání slojí a ložisek 

 (1) Sloje musí být dobývány za sebou shora dolů. 

 (2) Podrubání uhelné sloje je přípustné jen pro odplynění velmi plynonosné 

nadložní sloje nebo pro uvolnění napětí v nadložní sloji s nebezpečím důlních otřesů nebo  

s nebezpečím průtrží hornin, uhlí a plynů. Při podrubání na zával musí být vzdálenost mezi 

podrubanou a podrubávající slojí taková, aby bylo dosaženo uvedených účinků a nedošlo  

k znemožnění vydobytí podrubávané sloje. 

 (3) U mocných slojí a slojí těsně seskupených, oddělených od sebe slabým 

proplástkem, může být lávka nebo sloj podrubána jen jednou. Při dobývání mocné sloje  

v lávkách může být vrchní lávka podrubána jen porubem s plnou základkou. 

  (4) Odstavce 1 a 2 platí přiměřeně i pro ložiska jiného typu. [23] 

 V § 56 je vylíčen postup a směr při dobývání slojí shora dolů, pokud by se 

nedodržel stanovený postup a směr, hrozilo by vážné riziko propadu půdy a s ním i 

možnost vzniku důlní nehody, narušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zaměstnanců, ale i zničení těžební techniky a vybavení.  

§ 57 Dobývací metody 

 K dobývání se může použít jen dobývací metoda, se kterou obvodní báňský úřad 

vyslovil souhlas. [23] 

§ 67 Dobývání rudných a nerudných ložisek se zakládáním vyrubaných prostorů 

 (1) Pracovní výška v dobývce musí být určena podle geotechnických vlastností 

ložiska a průvodních hornin. 

 (2) Pokud základka nezajišťuje dostatečné podepření boků dobývky, musí být 

pracovní prostor zajištěn vhodnou výztuží. 

 (3) Určené pilíře v dobývce nesmí být dobýváním porušeny. [23] 

 Podle § 67 musí být výška, ve které jsou dobývací práce realizovány stanovena 

vždy v závislosti na geotechnických vlastnostech ložiska a průvodních hornin. Pokud jsou 
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vlastnosti základky nedostačující, je třeba podepřít důlní dílo výztuží, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví pracovníku při hornické činnosti. 

 

§ 68 Dobývání loužením  

 (1) Při dobývání ložiska loužením, které bylo připraveno k loužení jinými 

hornickými pracemi, musí být zabráněno pronikání loužicího roztoku do používaných 

důlních děl.  

 (3) Při loužení musí být zabráněno úniku loužicího roztoku mimo loužicí prostor. 

23 

U § 68 je uvedeno, čemu se vyvarovat při dobývání ložiska loužením.  

Při nedodržení těchto pravidel by mohlo dojít k úniku loužicího roztoku mimo dobývané 

ložisko, což vede ke kontaminaci půdy či spodních vod. Kontaminace spodní vody či půdy 

by se projevila ve výši těžebních nákladů. 

 

 Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 

 Vyhláška č. 51 z roku 1989 se vztahuje k řešené problematice z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při úpravě a zušlechťování nerostů. 

Část první 

Všeobecná ustanovení 

§ 1 Rozsah platnosti 

 (1) Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství požadavky  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen 

"bezpečnost práce a provozu") při úpravě a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti 

s jejich dobýváním. [25] 
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Úprava nerostů 

§ 118 Třídiče, drtiče a mlýny 

 (1) Třídiče, drtiče a mlýny musí být zabudovány a vyváženy tak, aby nedocházelo  

k nebezpečnému rozkmitání budov. Nejméně jednou týdně musí být posouzena vyváženost 

pohybujících se částí. 

 (2) Třídiče mohou být za chodu ručně čištěny, jen není-li pracovník strojem 

ohrožen. Použité nářadí, místo a způsob čištění musí být stanoven v provozní dokumentaci. 

 (3) Ze vstupní suroviny pro drtič musí být předem odstraněny nedrtitelné předměty 

ohrožující bezpečnost provozu. 

 (4) Materiál v drtiči a mlýnu může být ručně uvolňován jen po zastavení jeho chodu 

a vyloučení jeho pootočení nebo uvedení do chodu. 

 (5) Vstupovat do drtiče a mlýna je dovoleno jen po jeho řádném vyvětrání, zajištění 

proti uvedení do chodu nebo pootočení a za stálého dozoru. 

 (6) Chod drtičů a mlýnů naprázdno je zakázán s výjimkou doby jejich uvedení  

do chodu nebo při krátkodobém přerušení dodávky vstupní suroviny. [25] 

U tohoto paragrafu by měla být uvedena detailnější ochrana zdraví a bezpečnost 

osob (bezpečná vzdálenost, ochranné pomůcky) při samotném průběhu úpravy nerostných 

surovin.  

§ 121 Flotace  

 (1) Provozní dokumentace pro flotační úpravu musí určit 

a) větrání prostorů flotačních zařízení a skladů flotačních činidel, 

b) způsob vypouštění rmutu, 

c) zábranu proti nežádoucímu uvedení zařízení do chodu,  

d) způsob odstavení zařízení v případě nebezpečné události. 
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 (2) Podlaha okolo flotačních cel a otevřených nádrží s flotačními činidly musí být 

odolná proti působení činidel a musí mít sklon k odpadovému kanálu. 

 (3) Nádoby na tekutá flotační činidla s nízkým bodem vznícení musí být označeny. 

Uzavřeny musí být tak, aby výpary mohly unikat bez většího tlaku. Při plnění těchto nádob 

musí být zabezpečena kontrola stavu hladiny flotačních činidel. 

 (4) Dávkovací nádrže, ovládací ventily a potrubí s nebezpečnými flotačními činidly 

musí být těsné a přístupné pro obsluhu, kontrolu a opravu. 

 (5) Výtok ze zahušťovače do flotační cely musí být vybaven dvěma uzávěry. 

 (6) Práce uvnitř flotačních cel mohou být prováděny jen po jejich vyprázdnění, 

vyvětrání, zajištění rotačních částí proti uvedení do chodu a v případě použití jedovatých 

činidel za stálého dozoru. [25] 

 § 121 je z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci detailně vymezen. Z toho 

důvodu jsem zde neshledal žádné příležitosti. 

§ 122 Úprava rtuťových rud 

 (1) Provozní dokumentace pro úpravu rtuťových rud musí určit 

a) zamezení rozptylování, případně odstraňování rozptýlené rtuti na pracovišti, 

b) opatření při dosažení mezní koncentrace rtuti v pracovním prostředí, 

c) zabezpečení zvýšené osobní hygieny a zdravotní péče pro pracovníky v úpravně 

rtuťových rud. 

 (2) V době pražení rtuťového koncentrátu musí být v celém systému pražení 

udržován podtlak, aby výpary neunikaly do okolí. Výpary po kondenzaci rtuti musí být před 

jejich vypouštěním neutralizovány. 

 (3) Vytěsňování rtuti musí být prováděno jen při zapnutém odsávacím zařízení. 

 (4) Místnosti, ve kterých se pracuje s kovovou rtutí, musí mít hladké omyvatelné 

stěny a podlahu se sklonem do čisticího kanálu. Umývání musí být prováděno studenými 

prostředky. 
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 (5) Kovová rtuť může být plněna jen do uzavíratelných a označených nádob a 

skladována v uzamknuté místnosti. [25] 

 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zde vyhláška neošetřuje, kterými 

ochrannými pomůckami musí být zaměstnanci na pracovišti vybaveni při úpravě rtuťových 

rud. 

Zušlechťování nerostů 

§ 124 Pece 

 (1) Pec nesmí být v provozu bez vsázky a odsávání. Pec musí být plněna tak, aby 

nikdo nemohl být do pece stržen a ohrožen unikajícími plyny. 

 (2) Při provozu musí být zabezpečena kontrola stálého hoření používaných hořáků. 

Při otevřených pozorovacích dvířkách nesmí být do pece podáváno palivo. 

 (3) Prostory pro obsluhu pecí musí být vybaveny zařízením pro signalizaci úniku 

topného plynu a kouřových zplodin. Chlazení vypouštěné hmoty musí být prováděno tak, 

aby nedošlo k výbuchu nebo opaření pracovníků. 

 (4) Oprava pece je dovolena jen po jejím úplném vyprázdnění a po poklesu teploty 

pod dovolenou hodnotu. 

 (5) Pec musí být vybavena teploměrem a tlakoměrem plynu a vzduchu. [25] 

V § 124 opět postrádám informace o bezpečné vzdálenosti, kterou musí pracovníci 

dodržovat při pohybu v blízkosti pece a dále o jejich povinném vybavení včetně 

ochranných pomůcek. 

§ 127 Aglomerace a peletizace 

 (1) Provozní dokumentace pro aglomeraci a peletizaci musí určit 

a) způsob obsluhy a signalizace při uvedení do chodu a zastavení provozu i v době opravy 

a údržby zařízení, 

b) způsob kontroly odvětrávání zplodin a odprašovacího zařízení, 

c) opatření k zamezení vstupu na povrch horkého aglomerátu, 



Jan Sovják: Analýza stávajících právních norem vztahující se k těžbě a úpravě nerostných surovin 

2015   41 

d) postup při výměně a zapalování hořáků a při odstavení zapalovací hlavy, 

e) postup při výměně bočnic a roštů na aglomeračním páse a při jeho zastavení, 

f) opatření k ochraně pracovníků před sálavým teplem, 

g) opatření k protipožární bezpečnosti. 

 (2) Z odlučovače musí být pravidelně odstraňovány kovové předměty a usazený 

prach. 

 (3) Z chladiče aglomerátu nesmí být vypouštěn žhavý aglomerát na dopravní pás. 

 (4) Chod dopravníku, kterým se dopravuje peletizační materiál do zásobníku 

mlýnice, musí být samočinně zastaven, jestliže hladina materiálu dosáhne nejvyšší 

dovolenou výšku. Chod dopravníku musí být signalizován do místa obsluhy. 

 (5) Elektrofiltr musí mít nejméně 2 nezávislá oddělení, přičemž každé oddělení musí 

mít schopnost zachytit prachové emise po dobu nejméně 48 hodin v případě poruchy 

jednoho z nich. 

 (6) Práce při zdění peletizační pece mohou být prováděny jen po jejím vyprázdnění, 

vychladnutí a za stálého dozoru. 25 

U tohoto paragrafu neshledávám žádné nedostatky, bezpečnost a ochrana zdraví  

při práci je v tomto paragrafu plně ošetřena. Zmíněné paragrafy považuji v souvislosti 

s těžbou a úpravou nerostných surovin za nejvíce důležité. 

 

 Vyhláška ČBÚ 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech 

§ 1 Název dobývacího prostoru 

 (1) Dobývací prostor se označí názvem katastrálního území, v němž leží dobývací 

prostor nebo jeho největší část. 

 (2) Jestliže se v témže katastrálním území stanoví další dobývací prostor, označí se 

názvem podle odstavce 1 a římskou číslicí. 28 
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 Tato vyhláška stanovuje, jakým způsobem jsou označovány dobývací prostory  

na jednotlivých územích.  

 

 Vyhláška ČBÚ 428/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona  

o nakládání s těžebním odpadem  

§ 1 Předmět úpravy 

  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

a) podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti, 

b) způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním 

s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání, 

c) náležitosti a obsah havarijního plánu úložného místa a zásady prevence závažných 

nehod. [60] 

 Tato vyhláška souvisí s řešenou problematikou, jelikož řeší nakládání s těžebním 

odpadem. Předpisy České republiky o nakládání s těžebním odpadem jsou odvozeny  

od předpisů Evropského společenství. Paragraf upravuje způsob vypočítání a čerpání 

finanční rezervy na činnosti, které se vztahují k nakládání s těžebním odpadem. 

 

 Vyhláška ČBÚ č. 429/2009 Sb. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání  

s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších 

podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem  

§ 1 Předmět úpravy 

 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

a) způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního odpadu, 

který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických podmínek,  

na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby 

přemisťovány (dále jen „způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu“), 
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b) limity pro zařazování úložných míst do kategorií, 

c) kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu, 

d) náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem, druhy příloh žádosti  

o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh. [61] 

 Vyhláška definuje způsob a volbu místa k ukládání těžebního odpadu vzhledem 

k jeho fyzikálním a chemickým vlastnostem a dále náležitosti obsahu plánů k ukládání 

těžebního odpadu z hlediska administrativy. Paragraf byl přínosem pro tuto práci, protože 

se týká nakládání s těžebním odpadem. 

4.2 Legislativa Evropské unie 

Ve druhé polovině čtyřicátých let musely státy Evropy čelit řadě závažných 

problémů, které zapříčinila 2. světová válka. Primárním cílem států Evropy bylo 

prostřednictvím evropské integrace zajistit v Evropě mír a bezpečnost. Evropská integrace 

byla založena na posílení hospodářské spolupráce mezi státy Evropy, v rámci které se státy 

na sobě stávají ekonomicky závislé, což redukuje možnost vzniku válečného konfliktu 

mezi nimi. Hospodářská spolupráce v Evropě vzniká v roce 1948. [62], [67] 

 Snaha vytvořit „Společenství“, odstartovala organizace Evropské společenství uhlí 

a oceli (dále jen ESUO), práci na evropských smlouvách, která fungovala více než padesát 

let. [62] 

Pařížská smlouva, 1952 

První snahou o integraci bylo vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli ESUO 

a v roce 1952 vstoupilo v platnost v tzv. pařížské smlouvě, kterou bylo založeno ESUO. 

ESUO se stalo základem evropské integrace. Pro ESUO bylo cílem organizovat volný 

pohyb uhlí a oceli a neomezený přístup k výrobním zdrojům. Pod tímto sdružením bylo 

šest států: Francie, Itálie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Členské státy se 

podřizovaly nadnárodním orgánům, které měly omezené kompetence v oblasti uhlí a oceli, 

ale v těchto oblastech měly pravomoc přijímat rozhodnutí a vymáhat je. ESUO fungovalo 

padesát let a zaniklo 23. července 2002. 62 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_cs.htm
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Římské smlouvy, 1957 

 Roku 1954 se ESUO rozšířilo o oblast hospodářství založením Evropského 

hospodářského společenství EHS a Evropského společenství pro atomovou energii 

(Euratom). Podepsány byly tyto dvě společenství v březnu 1957. Cílem EHS je integrace 

zboží za účelem hospodářského rozvoje. Společenství vytvořily společný trh, celní unii a 

stanovily si společné politiky (zemědělství, obchod a doprava). Euratom si dává za cíl 

vytvořit a zajistit schopnost růstu evropského jaderného průmyslu, a aby všechny členské 

státy mohly využít rozvoj atomové energie. [62] 

 V letech 1970 až 1985 došlo k prvnímu oživení společenství o nové členské státy. 

Velká Británie vstoupila do Evropských společenství v lednu 1973 zároveň s Dánskem a 

Irskem. Roku 1981 vstoupilo Řecko, v roce 1986 přistoupilo i Španělsko a Portugalsko. 

[62] 

 Pařížská smlouva spolu s Římskými smlouvami představují primární právo 

Evropské unie. Tyto smlouvy byly v průběhu let upravovány a doplňovány smlouvami a 

akty jako například Jednotným evropským aktem, Maastrichtskou smlouvou, 

Amsterodamskou smlouvou, Smlouvou z Nice a Lisabonskou smlouvou. [62] 

Jednotný evropský akt, 1986 

 V důsledku potřeby nového impulsu a skutečnosti, že realizace společného trhu 

na základě existujících dohod, obzvlášť na základě ustanovení, které potřebovaly  

při harmonizaci předpisů jednomyslnost uvnitř Rady, byl vytvořen jednotný akt. Jednotný 

akt stanovil cíl završení jednotného trhu do 1. ledna 1993. Dále akt rozšiřuje pravomoci 

Společenství zvláště v oblastech hospodářství, měnové, životního prostředí a výzkumu. 

[62] 

Maastrichtská smlouva, vznik Evropské unie, 1993 

 Maastrichtská smlouva má hojný přínos, protože tato smlouva znamená výrazný 

posun od evropské integrace směrem k politickému rozměru. Všechna Společenství, 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky spadají pod Evropskou unii. [62] 
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 Maastrichtská smlouva změnila EHS na Evropské společenství ES, což znamená, 

že vůli této smlouvy je rozšířit pravomoci Společenství na oblasti mimo hospodářství. [62] 

 Hlavními inovacemi Společenství je zrod hospodářské a měnové unie, která přijala 

jednotnou měnu euro. [62] 

Amsterodamská smlouva, 1997 

 Amsterodamská smlouva přinesla výrazný posun. Bylo možné rozšířit pravomoci 

Unie. Důraz byl kladen na cíl zajistit vysokou zaměstnanost a koordinaci politiky 

zaměstnanosti. V této smlouvě jako první bylo uvedeno ustanovení umožňující určitým 

členským státům prosadit společné orgány při organizaci vzájemné spolupráce. Roku 1995 

se k Unii připojilo Rakousko, Finsko a Švédsko. Od roku 1998 mohl být zahájen proces 

rozšíření EU o země střední a východní Evropy. [62] 

Smlouva z Nice, 2001 

 Zabývá se především nedostatky Amsterodamské smlouvy, jedná se o nevyřešené 

institucionální problémy, související s rozšířením Unie. Mezi hlavní problémy patří složení 

Komise, vážení hlasů v Radě a rozšíření případů hlasování kvalifikovanou většinou. Tato 

smlouva dále umožnila zlepšit a zefektivnit spolupráci v soudním systému. Během 

evropského summitu v Nice byla vytvořena Listina základních práv Evropské unie. [62] 

Lisabonská smlouva, 2007 

 Dne 23. července 2007 se v Lisabonu konala mezivládní konference, jejímž cílem 

bylo vytvořit smlouvu, která by reformovala instituce EU a její fungování. Lisabonská 

smlouva upravuje zakládající smlouvy tak, aby reagovaly na současné problémy Evropy. 

Mezí hlavní cíle patří reformování institucí a zkvalitnění rozhodovacího procesu v EU, 

posílení evropské demokracie, soudržnosti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU 

a podpora rozšiřování společného evropského prostru. Smlouva byla ratifikována 27 

členskými státy EU dne 13. 12. 2007, ale v platnost vstoupila až 1. 12. 2009, kdy byla 

ratifikována všemi členskými státy. 63 
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Evropské směrnice 

Uhlovodíky  

94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžby 

uhlovodíků.  

 Členské státy si zachovávají právo vymezit na svém území oblasti, ve kterých budou 

moci být vykonávány činnosti vyhledávání, průzkumu a těžby uhlovodíků. Uvolní-li se 

některá oblast pro činnosti uvedené v odstavci 1, zajistí členský stát, aby mezi subjekty 

nedocházelo k diskriminaci, pokud jde o přístup k těmto činnostem a jejich výkon. Členské 

státy však mohou z důvodů národní bezpečnosti zakázat subjektu, který je fakticky 

kontrolován třetími zeměmi nebo jejich státními příslušníky, přístup k těmto činnostem a 

jejich výkon. 64 

Nakládání s těžebními odpady  

2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. 

  Směrnice stanoví opatření, postupy a návody pro předcházení nepříznivým vlivům 

na životní prostředí způsobeným nakládáním s odpadem z těžebního průmyslu a z toho 

plynoucím rizikům ohrožení lidského zdraví nebo pro nejvyšší možné omezení takových 

vlivů, zejména pokud jde o vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu. 65 

2008/98/ES o odpadech. 

 Tato směrnice vytváří právní rámec pro zpracování odpadů v rámci Společenství. 

Jejím cílem je chránit životní prostředí a lidské zdraví předcházením škodlivým účinkům 

vzniku odpadů a nakládání s nimi. Vztahuje se na odpady, které neobsahují: plynné 

odpady; radioaktivní prvky; vyřazené výbušniny; exkrementy; odpadní vody; vedlejší 

produkty živočišného původu; mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než 

porážkou; části nerostných surovin. 66 
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Těžba 

92/91/EHS o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví  

zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu 

Pro účely této směrnice se: 

a) „těžebním vrtným průmyslem“ rozumí všechna odvětví, jejichž náplní je: 

- vlastní těžba nerostných surovin prostřednictvím vrtů nebo 

- průzkum prováděný za účelem pozdější těžby nebo 

- příprava vytěžených surovin k prodeji, s výjimkou činností spojených se 

zpracováním vytěženého materiálu 

b) „pracoviště“ rozumí všechny prostory určené k zřizování pracovních míst, 

zahrnující hlavní nebo vedlejší provozy a zařízení provozu přímo nebo nepřímo 

spojených s průmyslovým odvětvím těžebního vrtného průmyslu, včetně případných 

ubytovacích prostorů, k nimž mají zaměstnanci v rámci své práce přístup. [68] 

92/104/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu  

Pro účely této směrnice se: 

a) „povrchovým a hlubinným těžebním průmyslem“ rozumí všechna průmyslová 

odvětví, jejichž náplní je: 

- vlastní povrchová nebo hlubinná těžba nerostných surovin nebo 

- průzkum prováděný za účelem pozdější těžby nebo 

- příprava vytěžených surovin k prodeji, s výjimkou činností spojených se 

zpracováním vytěženého materiálu, s výjimkou těžebního vrtného průmyslu 

vymezeného čl. 2 písm. a) směrnice 92/91/EHS; 

b) „pracovištěm“ rozumí všechny prostory určené k zřizování pracovních míst, 

zahrnující hlavní nebo vedlejší provozy a zařízení provozu povrchového a 

hlubinného těžebního průmyslu, včetně odvalu hlušiny a jiných skládek a případně 

ubytovacích prostorů, k nimž mají zaměstnanci v rámci své práce přístup. [69] 
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5 Závěr 

Stále větší spotřeba nerostných surovin zapříčinila na Evropském kontinentě 

problém týkající se nedostatku nerostných surovin, který EU byla nucena řešit. EU 

provedla několik analýz nerostných surovin, v nichž vymezila kritické suroviny, které mají 

pro průmysl vysoký ekonomický význam, ovšem jejich dodávka je velmi riziková. 

Postupně bylo shledáno 54 kritických surovin. Smyslem těchto analýz bylo podílet se na 

průmyslové politice EU, která potřebovala vzpruhu, aby mohla být konkurenceschopná 

v zásobování nerostných surovin se zbytkem světa. K obnovení evropské ekonomiky má 

přispět utváření společenství průmyslu, výzkumu (průzkum ložisek nerostných surovin a 

vývoj nových metod na jejich zpracování a těžbu) a také přepracování známých údajů. 

Úřady a vysoké školy v tomto důsledku nechaly podrobit analýze i legislativní předpisy, 

zejména ty týkající se těžby a úpravy nerostných surovin, což bylo smyslem této práce. 3, 

4 

V České republice byla od roku 1992 ukončena činnost rudného hornictví, od té 

doby neproběhl žádný průzkum ložisek v dané oblasti. V souvislosti s řešenou 

problematikou tedy bylo nutné udělat rozbor legislativy těžby a úpravy nerostných surovin 

České republiky a pokusit se najít nedostatky, které se v ní mohou vyskytnout. K rozboru 

jsem měl k dispozici všechny zákony a vyhlášky Českého báňského úřadu a jiné platné 

právní předpisy České republiky, okrajově jsem uvedl i legislativní předpisy EU. V rámci 

zákonů a vyhlášek Českého báňského úřadu jsem vytipoval deset z nich, které jsem 

analyzoval v souvislosti s těžbou a úpravou nerostných surovin. 

 Z výše uvedených deseti zákonů a vyhlášek ČBÚ jsem dle mého úsudku našel 

nejvíce nedostatků v zákoně č. 44/1988 Sb. (horní zákon) u § 24, který je příliš složitý a 

z toho důvodu velice komplikuje těžebním společnostem zisk oprávnění k dobývání a jeho 

následné zahájení. Což tento problém činí velice významným, jelikož se EU snaží 

pozvednout průmysl a tento legislativní dokument komplikuje rychlý rozjezd týkající se 

těžby nerostných surovin. 

 Další nedostatek jsem vytipoval v zákoně ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě a to u § 5, kde je potřeba konkrétně vymezit 
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kompetence v povolení řízení dobývání Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

životního prostředí, protože tak mezi nimi dochází ke konfliktu mezi dobýváním surovin a 

ochranou ŽP. U § 10 tohoto zákona je stejný problém jako u výše uvedeného zákona  

č. 44/1988. 

Ve vyhlášce ČBÚ č. 51/1989 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů u § 118 Třídiče, drtiče a mlýny jsem postrádal 

informace týkajících se bezpečné vzdálenosti pracovníků při obsluze těchto zařízení 

v provozu a také povinných ochranných pomůcek. Dále u § 122 Úprava rtuťových rud by 

bylo opět vhodné uvést povinné ochranné pomůcky u pracovníků různých hutních závodů. 

V zákoně č. 158/2000 Sb. o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského 

dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, by mohly být popsány 

nové trendy těžby nerostných surovin z vodních ploch. 
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