
Příloha č. 1 

 

Seznam legislativy týkající se problematiky rekultivací: 

 Horní zákon č. 44/1988 Sb., ve znění zákonů č. 541/91 Sb., č. 10/93 Sb., č. 168/93 

Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb. a 366/2000 Sb., 

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

znění zákonů č. 542/91 Sb. a 169/93 Sb.,  

 vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/93 Sb. a 434/2000 

Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona 

10/1993 Sb., 98/99 Sb. 231/99 Sb. a 132/2000 Sb. a navazující prováděcí vyhláška 

MŽP č. 13/1994 Sb., 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění zákonů 238/99 Sb., 67/2000 Sb. 

a 132/2000 Sb. a navazující prováděcí vyhláška MZe č. 77/96 Sb., zákon č. 17/92 

Sb., o životním prostředí, ve znění zákona 123/98 Sb., zákon č. 114/91 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (celkem 8 změn) 

 zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění zákona 114/95 Sb., 14/98 Sb. a 58/98 

Sb., zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), resp. 

od roku 2002 jeho novela č. 100/2001 Sb.,   

 zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění celkem 11 změn, úplné znění 

vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb. a navazující prováděcí vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

o obecných technických požadavcích na výstavbu, 135/2001 Sb., o územně 

plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, a 132/1998 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

Dominantní zákony a vyhlášky týkající se problematiky rekultivací: 

 Horní zákon č. 44/1988 Sb.,  

 zákon č. 183/2006 Sb.,  

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona 

10/1993 Sb. 

Horní zákon ošetřující problematiku rekultivací 

Horní zákon je základní právní normou pro hornickou činnost. Zahlazování 

následků báňské činnosti je ošetřeno zákonem č. 44/1988 Sb., který stanovuje a ukládá 

povinnosti organizacím, jimž vzniklo oprávnění k dobývání ložisek.  

Důležité paragrafy, které se týkají provádění sanace a rekultivace jsou: 

§ 31 odst. 5 a odst. 6 

Organizace oprávněná k dobývání výhradních ložisek je povinna zajistit sanaci, 

která obsahuje i rekultivace všech pozemků dotčených těžbou. Sanace pozemků 

uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání. 



Sanací je myšleno odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních 

struktur. Dále je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků, jejíž výše 

musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním.  

§ 32 odst. 2 

Organizace mající oprávnění k dobývání výhradních ložisek je povinna 

vypracovat plán otvírky, přípravy a dobývání ložisek (POPD), který musí zajišťovat 

dostatečný předstih otvírky a přípravy výhradního ložiska před dobýváním, jeho 

hospodárné a plynulé dobývání za použití vhodných dobývacích metod a zajištění 

bezpečnosti provozu. Součásti POPD je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání 

důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci 

dotčených pozemků včetně návrhu na výši a způsob vytvoření finanční rezervy.   

§ 37a) odst. 2 a odst. 4 

§ 37a) stanovuje povinnost organizace ukládat rezervu na zvláštní vázaný účet 

v bance. Vytváření rezerv a čerpání finančních prostředků podléhá schválení příslušným 

obvodním báňským úřadem po dohodě s ministerstvem životního prostředí České 

republiky (MŽP ČR). V případě majetkovou účastí státu se na schválení podílí také 

ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.  

Stavební zákon ošetřující problematiku rekultivací 

Legislativní norma, kterou lze uplatnit při obnově území dotčené těžbou je zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Vychází ze základního cíle územního plánování, jímž je vytvářet 

předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území. (§ 18) 

Definice územního plánování dle právních předpisů  

Územní plánování soustavně a kompletně řeší funkční využití území, stanoví 

zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 

rozvoj území. Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu 

všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči 

o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. 

Zemědělský zákon ošetřující problematiku rekultivací – právní ochrana 

zemědělského půdního fondu 

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 

pozdějších předpisů je stanoveno, že při zpracování návrhů na stanovení dobývacích 

prostorů jsou právnické a fyzické osoby povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského 

půdního fondu (ZPF). Konkrétně jde o co nejmenší narušení organizace ZPF, 



hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských komunikací. Dále mají 

povinnost navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF 

nejvýhodnější. Musí přitom vyhodnotit předpokládané výsledky navrhovaného řešení 

na ZPF s přihlédnutím k možnostem rekultivace, a to zpravidla ve srovnání s jiným 

možným řešením.  

 

  



Příloha č. 2 

POPD tvoří následující body (č. 104/1988 Sb.): 

 

1. Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska 

V prvním bodě POPD jsou stručně uvedeny geologické, stratigrafické, 

petrografické a hydrologické charakteristiky výhradního ložiska. Dále jsou zmíněny 

zásoby -  stav zásob, jejich rozmístění, množství a kvalita.  

2. Otvírka, příprava a dobývání 

V druhém bodě se nalézají informace o způsobu otvírky, přípravy a dobývání, 

jejich členění, časová a věcná posloupnost prací, zahájení a ukončení. Je zde uveden další 

plánovaný průzkum a opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru. Dále jsou 

zde uvedeny metody dobývání, způsob rozpojování hornin, dobývací a zakládací stroje. 

Další samostatný bod zde tvoří mechanizace a elektrizace, důlní doprava a rozvod vody. 

V rámci bezpečnosti provozu je důležité stanovit parametry řezů, stanovení generálních 

sklonů svahů a obrysy výsypek, jejich kapacitu a životnost. 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana 

objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů 

V rámci bezpečnosti práce a provozu je důležité vyřešit otázku odvodnění, 

nakládání s důlními vodami a jejich vypuštěním, zajistit opatření k zamezení prašnosti 

a hlučnosti i na okolní objekty.  

4. Úprava a zušlechťování 

Ve čtvrtém bodě POPD jsou uvedeny složky vytěžených nerostů, které budou dále 

upravovány a zušlechťovány, výtěžnost, množství, kvalitativní ohodnocení vstupních 

materiálů i produktu, technologie zušlechťování a způsob ukládání. 

5. Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného 

využití pro jiné účely  

 

6. Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou 

 Součástí tohoto bodu jsou: 

a) Technický plán a harmonogram: 

Harmonogram prací je každoročně aktualizován a to v návaznosti na aktualizaci 

generelu rekultivací a podnikatelský záměr příslušného období. 

 



b) Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod 

a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání: 

Uvádí vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých 

v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků 

včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy, kterou je 

organizace povinna vytvářet. Na každou těžební lokalitu se vypočítává samostatně.  

 

c) Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich 

vytvoření: 

Obsahuje výpočet příslušného měrného zatížení a návrh finanční rezervy v letech 

až do zuhelnění. 

 

Plán sanace i rekultivace je schvalován pro období platnosti POPD příslušných 

lokalit báňským úřadem po odsouhlasení Ministerstvem životního prostředí (dle § 6 odst. 2 

zákona č. 334/1992 Sb.), samosprávami obcí a dotčenými orgány státní správy. Je součástí 

plánu sanace a rekultivace.  

 

  



Příloha č. 3 

 

 

 

 


