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   44/1988 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 19. dubna 1988 o ochranì a využití nerostného bohatství

   (horní zákon)

   Zmìna: 541/1991 Sb.

   Zmìna: 10/1993 Sb.

   Zmìna: 168/1993 Sb.

   Zmìna: 168/1993 Sb. (èást)

   Zmìna: 366/2000 Sb.

   Zmìna: 132/2000 Sb., 258/2000 Sb.

   Zmìna: 315/2001 Sb.

   Zmìna: 61/2002 Sb.

   Zmìna: 320/2002 Sb.

   Zmìna: 150/2003 Sb.

   Zmìna: 3/2005 Sb.

   Zmìna: 386/2005 Sb.

   Zmìna: 313/2006 Sb.

   Zmìna: 186/2006 Sb.

   Zmìna: 296/2007 Sb.

   Zmìna: 157/2009 Sb.

   Zmìna: 227/2009 Sb.

   Federální shromáždìní Èeskoslovenské socialistické republiky se usneslo
   na tomto zákonì:

   ÈÁST PRVNÍ

   Základní ustanovení

   § 1

   Úvodní ustanovení

   Úèelem   tohoto  zákona  je  stanovit  zásady  ochrany  a  hospodárného
   využívání  nerostného  bohatství,  zejména  pøi vyhledávání a prùzkumu,

�   otvírce,  pøípravì  a  dobývání ložisek nerostù, úpravì a zušlech ování
   nerostù   provádìných   v  souvislosti  s  jejich  dobýváním,  jakož  i
   bezpeènosti   provozu   a   ochrany   životního  prostøedí  pøi  tìchto
   èinnostech.

   § 2

   Nerosty

   (1)  Za  nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné
   èásti zemské kùry.
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   (2) Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují

   a)  vody  s  výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou prùmyslovì
   získávat vyhrazené nerosty,

   b)  pøírodní  léèivé vody a pøírodní stolní minerální vody, i když se z
   nich  mohou  prùmyslovì získávat vyhrazené nerosty, dále léèivá bahna a
   ostatní produkty pøírodních léèivých zdrojù,

   c) rašelina,

   d)  bahno,  písek,  štìrk  a  valouny  v  korytech  vodních tokù, pokud
   neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství,

   e) kulturní vrstva pùdy, která je vegetaèním prostøedím rostlinstva.

   § 3

   Rozdìlení nerostù na vyhrazené a nevyhrazené

   (1) Vyhrazené nerosty jsou

   a) radioaktivní nerosty,

   b)  všechny  druhy ropy a hoølavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny
   druhy uhlí a bituminosní horniny,

   c) nerosty, z nichž je možno prùmyslovì vyrábìt kovy,

   d) magnezit,

   e)  nerosty,  z  nichž je možno prùmyslovì vyrábìt fosfor, síru a fluór
   nebo jejich slouèeniny,

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

   g) tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, skláøský a slévárenský
   písek, minerální barviva, bentonit,

   h)  nerosty, z nichž je možno prùmyslovì vyrábìt prvky vzácných zemin a
   prvky s vlastnostmi polovodièù,

   i)  granit,  granodiorit,  diorit,  gabro,  diabas,  hadec,  dolomit  a
   vápenec, pokud jsou blokovì dobyvatelné a leštitelné, a travertin,

   j) technicky využitelné krystaly nerostù a drahé kameny,

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

   l)  køemen,  køemenec,  vápenec, dolomit, slín, èediè, znìlec, trachyt,
   pokud  tyto  nerosty  jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování
   nebo zpracování tavením,

   m)  mineralizované vody, z nichž se mohou prùmyslovì získávat vyhrazené
   nerosty,

   n)  technicky  využitelné  pøírodní  plyny,  pokud  nepatøí  mezi plyny
   uvedené pod písmenem b).

   (2) Ostatní nerosty jsou nerosty nevyhrazené.

   (3)  V  pochybnostech,  zda  nìkterý nerost je nerostem vyhrazeným nebo
   nevyhrazeným,  rozhodne  Ministerstvo  prùmyslu  a  obchodu  v dohodì s
   ministerstvem životního prostøedí Èeské republiky.

   § 4
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   Ložisko nerostù

   Ložiskem  nerostù  podle tohoto zákona (dále jen "ložisko") je pøírodní
   nahromadìní nerostù, jakož i základka v hlubinném dole, opuštìný odval,
   výsypka nebo odkalištì, které vznikly hornickou èinností ^1) a obsahují
   nerosty.

   § 5

   Nerostné bohatství

   (1)  Nerostné  bohatství  podle tohoto zákona tvoøí ložiska vyhrazených
   nerostù (dále jen "výhradní ložiska").

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

   § 5a

   Organizace

   Právnické  a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské èinnosti^2) pøi
   splnìní  podmínek stanovených právními pøedpisy vykonávají vyhledávání,
   prùzkum  nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou èinnost,
   se považují za organizace podle tohoto zákona.

   § 6

   Výhradní ložisko

   (1)  Zjistí-li se vyhrazený nerost v množství a jakosti, které umožòují
   dùvodnì   oèekávat   jeho   nahromadìní,  vydá  Ministerstvo  životního
   prostøedí osvìdèení o výhradním ložisku.

   (2)   Osvìdèení   o  výhradním  ložisku  zašle  Ministerstvo  životního
   prostøedí  Ministerstvu  prùmyslu a obchodu, krajskému úøadu, obvodnímu
   báòskému   úøadu,   orgánu   územního  plánování,  stavebnímu  úøadu  a
   organizaci,  pro niž bylo provedeno vyhledávání nebo prùzkum výhradního
   ložiska.^3)

   § 7

   Ložisko nevyhrazených nerostù

   Ložisko nevyhrazeného nerostu je souèástí pozemku.

   ÈÁST DRUHÁ

   Povinnosti organizace pøi využívání výhradního ložiska

   § 8

   nadpis vypuštìn

   Jestliže  nebude  výhradní  ložisko  po ukonèení vyhledávání a prùzkumu
   dobýváno, zabezpeèí jeho ochranu a evidenci právnická osoba, kterou tím
   povìøí Ministerstvo životního prostøedí (§ 17 odst. 2).

   § 9

   zrušen

   § 10

   nadpis vypuštìn

   (1) Organizace je povinna
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   a) navrhnout stanovení, zmìnu, popøípadì zrušení chránìného ložiskového
   území,

   b) vést dùlnì mìøickou a geologickou dokumentaci,

   c) evidovat stav zásob výhradního ložiska a jeho zmìny,

   d)  øešit  vèas  støety  zájmù  pøi stanovení dobývacího prostoru a pøi
   plánované  otvírce,  pøípravì a dobývání výhradního ložiska pøedevším s
   cílem omezit nepøíznivé vlivy na životní prostøedí,

   e) navrhnout stanovení, zmìnu, popøípadì zrušení dobývacího prostoru,

   f)  evidovat  výrubnost  a zneèištìní pøi dobývání výhradního ložiska a
�   dosahované  výsledky  pøi  úpravì a zušlech ování nerostù provádìných v

   souvislosti s jejich dobýváním,

   g) peèovat o ochranu výhradního ložiska,

   h)  plnit  další  povinnosti  stanovené  tímto  zákonem a jinými obecnì
   závaznými právními pøedpisy.

   (2)  Povinnosti  v  odstavci  1  písm.  a) až c) a písm. g) u ložisek s
�   nestanoveným   dobývacím  prostorem  zajiš uje  také  Èeská  geologická

   služba.^3a)

   ÈÁST TØETÍ

   Ložiskový prùzkum a hospodaøení se zásobami výhradních ložisek

   § 11

   Vyhledávání a prùzkum výhradních ložisek

   (1)  Vyhledávání  a  prùzkum  ložisek  vyhrazených nerostù a výhradních
   ložisek  nevyhrazených  nerostù  je  možné provádìt pouze na prùzkumném
   území, které je stanoveno podle zvláštních právních pøedpisù.^3)

   (2)  Pøi  vyhledávání  a  prùzkumu  výhradních  ložisek jsou organizace
   povinny z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství

   a) ovìøovat výhradní ložisko tak, aby se zjistily a vyhodnotily všechny
   využitelné nerosty ložiska a jejich užitkové složky,

   b)  ovìøovat  vývoj  a  úložní  pomìry  výhradního  ložiska tak, aby se
   výstavba  dolù  a lomù, otvírka, pøíprava a dobývání výhradního ložiska
   mohly  projektovat  a uskuteèòovat podle zásad báòské technologie a aby
   se zabezpeèilo racionální využití zásob výhradního ložiska,

   c)  používat  takové  metody  a  postupy, aby nedošlo k znemožnìní nebo
   ztížení  využití  výhradního  ložiska nebo jeho èásti a k neodùvodnìným
   ztrátám zásob výhradního ložiska,

   d)  zjistit  skuteènosti  potøebné  k posouzení možných vlivù využívání
   výhradního  ložiska  na  jiná  ložiska, vody a jiné pøírodní zdroje, na
   životní prostøedí a na další zákonem chránìné obecné zájmy,

   e)  pøi  pøerušení  vyhledávání  nebo prùzkumu provést opatøení, aby se
   nezmaøila  dùlní  díla a neztížilo provádìní dalšího prùzkumu a využití
   výhradního ložiska.

   (3)   Organizace   je   oprávnìna  nakládat  s  nerosty  získanými  pøi
   vyhledávání  a  prùzkumu  výhradních  ložisek  v  rozsahu a za podmínek
   stanovených v povolení vydaném podle zvláštních pøedpisù.^3)

   (4)  Organizace,  které  se  stanovilo  území pro vyhledávání a prùzkum
   výhradního  ložiska, platí roèní úhradu z tohoto území podle zvláštních
   pøedpisù.^3)
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   (5) Provádìní geologických prací upravují zvláštní pøedpisy.^3)

   (6)  Ministerstvo  životního  prostøedí  po  projednání s Ministerstvem
   prùmyslu  a obchodu a s Èeským báòským úøadem podrobnìji stanoví obecnì
   závazným právním pøedpisem postup pøi vyhledávání a prùzkumu výhradních
   ložisek z hlediska ochrany a hospodárného využití nerostného bohatství.

   § 12

   Oznamování pøírodního nahromadìní vyhrazeného nerostu

   Kdo  zjistí  mimo  povolené  vyhledávání  (§  11)  pøírodní nahromadìní
   vyhrazeného  nerostu,  je  povinen  to bezodkladnì oznámit Ministerstvu
   životního prostøedí a Ministerstvu prùmyslu a obchodu.

   § 13

   Zásoby výhradního ložiska a podmínky jeho využitelnosti

   (1)   Zásoby  výhradního  ložiska  jsou  zjištìné  a  ovìøené  množství
   vyhrazených  nerostù  ložiska  nebo  jeho èásti, odpovídající podmínkám
   využitelnosti, bez ohledu na ztráty pøi jeho dobývání.

   (2)  Podkladem  pro  výpoèet  zásob  výhradního  ložiska  jsou podmínky
   využitelnosti   zásob.   Podmínky  využitelnosti  zásob  jsou  souborem
   ukazatelù  množství, jakosti nerostù, geologických, báòsko-technických,
   ekologických a jiných ukazatelù, podle nichž se posuzuje vhodnost zásob
   výhradních ložisek k využití.

   § 14

   Klasifikace  zásob výhradních ložisek, posuzování a schvalování výpoètu
   zásob výhradních ložisek

   (1)  Výsledky vyhledávání a prùzkumu výhradního ložiska se vyhodnocují.
   Souèástí vyhodnocení je výpoèet zásob, který zabezpeèuje organizace.

   (2) Zásoby výhradního ložiska se ve výpoètech zásob klasifikují

   a)  podle  stupnì  prozkoumanosti  výhradního  ložiska  a znalosti jeho
   úložních  pomìrù  nebo jeho èásti, jakosti a technologických vlastností
   nerostù  a  báòsko-technických  podmínek  na  zásoby vyhledané a zásoby
   prozkoumané.  Obsahuje-li  výhradní  ložisko nìkolik užitkových složek,
   klasifikují   se   jejich   zásoby   podle   dosaženého  stupnì  jejich
   prozkoumanosti a znalosti,

   b)   podle  podmínek  využitelnosti  na  zásoby  bilanèní,  které  jsou
   využitelné v souèasnosti a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým
   podmínkám využití výhradního ložiska, a zásoby nebilanèní, které jsou v
   souèasnosti  nevyužitelné,  protože  nevyhovují stávajícím technickým a
   ekonomickým  podmínkám využití, ale jsou podle pøedpokladu využitelné v
   budoucnosti s ohledem na oèekávaný technický a ekonomický vývoj,

   c)  podle  pøípustnosti  k  dobývání,  která  je  podmínìna technologií
   dobývání, bezpeèností provozu a stanovenými ochrannými pilíøi, na volné
   a vázané. Vázané zásoby jsou zásoby v ochranných pilíøích povrchových a
   podzemních   staveb,  zaøízení  a  dùlních  dìl,  jakož  i  v  pilíøích
   stanovených k zajištìní bezpeènosti provozu a ochrany právem chránìných
   zájmù. Ostatní zásoby jsou zásoby volné.

   Ve  výpoètu  zásob,  který  je  souèástí  návrhu  na  povolení hornické
   èinnosti  (§  24  odst.  1),  uvede  organizace zásoby, které plánuje k
   vytìžení  (dále  jen  "vytìžitelné  zásoby").  Vytìžitelné  zásoby jsou
   bilanèní  zásoby  zmenšené  o  hodnotu  pøedpokládaných tìžebních ztrát
   souvisejících se zvolenou technologií dobývání nebo s vlivem pøírodních
   podmínek.
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   (3)  Výpoèet  zásob  výhradního  ložiska  a  jeho posouzení zabezpeèuje
   organizace.  Výpoèet  zásob  výhradního  ložiska  s  posouzením odesílá
   organizace  Ministerstvu  životního  prostøedí, Ministerstvu prùmyslu a
   obchodu a obvodnímu báòskému úøadu.

   (4)  Klasifikaci  zásob a postup pøi výpoètu zásob výhradních ložisek a
   náležitosti  výpoètu podrobnìji upraví Ministerstvo životního prostøedí
   obecnì závazným právním pøedpisem.

   § 14a

   Odpis zásob výhradních ložisek

   (1) Odpisem zásob výhradních ložisek se rozumí jejich vynìtí z evidence
   zásob nebo jejich pøevod ze zásob bilanèních do zásob nebilanèních.

   (2) Zásoby výhradního ložiska je možno odepsat

�   a)  z  dùvodù  zvláš  složitých báòsko-technických, bezpeènostních nebo
   geologických   pomìrù   souvisejících   s  pøírodními  podmínkami  nebo
   vzniklých nepøedvídanými událostmi,

   b)  jde-li  o  zásoby  èásti  výhradního ložiska, jejichž vydobytí není
   hospodáøsky úèelné,

   c)  jde-li  o  zásoby,  jejichž  dobývání  by ohrozilo zákonem chránìné
   obecné  zájmy,  zejména  ochranu  životního  prostøedí a význam ochrany
   pøevyšuje zájem na vydobytí tìchto zásob.

   (3)  Nebilanèní  zásoby  výhradního  ložiska  je možno odepsat, není-li
   pøedpoklad jejich využití ani v budoucnosti.

   (4)  Za  dùvod  odpisu  zásob výhradního ložiska se nepovažují zmìny ve
   stavu zásob zpùsobené

   a)  doplnìním a zpøesnìním dosavadních znalostí o vývoji ložiska a jeho
   zásob  prùzkumem  a  novými  poznatky  zjištìnými otvírkou, pøípravou a
   dobýváním; prokazují se geologickou dokumentací (§ 39),

   b)  vydobytím  zásob;  prokazují  se geologickou dokumentací a evidencí
   tìžby,

   c)  tìžebními  ztrátami,  které  zahrnují  nevydobyté zásoby v dobývané
   èásti  ložiska,  a  nejsou  odepsány,  a  nerostné  suroviny vyvezené s
   hlušinou na odval nebo na výsypku; prokazují se geologickou dokumentací
   a evidencí tìžby,

   d)  pøehodnocením  zásob  podle  nových  podmínek  využitelnosti, novým
   schváleným  výpoètem  zásob  nebo  vázáním,  popøípadì uvolnìním zásob;
   prokazují  se  stanovením  nových  podmínek  využitelnosti s pøíslušným
   pøehodnocením  zásob  nebo  schválením  nového výpoètu zásob, popøípadì
   rozhodnutím o vázání nebo uvolnìní zásob,

   e)  odevzdáním  nebo pøevzetím ložiska; prokazují se dokladem o pøedání
   výhradního ložiska nebo jeho èásti.

   § 14b

   Návrh na odpis zásob výhradního ložiska

   (1)  Zjistí-li  organizace  pøi zpracování dokumentace stavby dolu nebo
   lomu,  plánu  otvírky,  pøípravy  a  dobývání výhradního ložiska, plánu
   zajištìní  dùlních  dìl  a  lomù  nebo likvidace hlavních dùlních dìl a
   lomù,^4)  jakož  i  pøi  jejich  realizaci,  že  není možné nebo úèelné
   vytìžit zásoby z dùvodù uvedených v § 14a odst. 2, podá návrh na jejich
   odpis.

   (2)  Návrh  na odpis zásob výhradního ložiska podávají rovnìž pøíslušné
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   orgány  státní  správy  na úseku životního prostøedí. Úplnost návrhu na
   odpis zásob výhradního ložiska zajistí organizace.

   (3) Návrh na odpis zásob výhradního ložiska obsahuje

   a) název a sídlo organizace,

   b)  množství  bilanèních a nebilanèních zásob navržených k odpisu podle
   blokù  zásob  a kategorií, jejich kvalitativní charakteristiky a návrh,
   zda mají být vyjmuty z evidence zásob nebo zda bilanèní zásoby mají být
   pøevedeny do zásob nebilanèních,

   c) dùvody, pro které se zásoby navrhují k odpisu,

   d)  mapy  a  øezy  s  pøehlednì  vyznaèenými èástmi ložiska, v nichž se
   navrhuje odpis zásob, a to ve ètyøech vyhotoveních,

   e)  další  grafické a písemné doklady o ložisku a zásobách navržených k
   odpisu, potøebné k podrobnìjšímu zdùvodnìní návrhu,

   f)   stanovisko  obvodního  báòského  úøadu  a  Ministerstva  životního
   prostøedí.

   § 14c

   Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska

   (1)  O  návrhu  na  odpis  zásob  výhradního ložiska rozhoduje v období
   vyhledávání  a  prùzkumu  výhradního  ložiska  Ministerstvo  prùmyslu a
   obchodu  se souhlasem ministerstva životního prostøedí Èeské republiky;
   v  období  projektování  výstavby dolù a lomù a pøi dobývání výhradního
   ložiska   rozhoduje   o  odpisu  Ministerstvo  prùmyslu  a  obchodu  po
   projednání s Èeským báòským úøadem.

   (2)  O  návrhu  na  odpis  malého  množství  zásob  výhradního  ložiska
   rozhoduje obvodní báòský úøad. Malým množstvím zásob se rozumí množství
   zásob  nepøesahující  v  kalendáøním  roce  celkovì 5 % plánované roèní
   tìžby  na ložisku, nejvýše však v jednotlivém pøípadì 100 000 t nebo 50
   000 m3 a u zemního plynu 500 000 m3.

   (3) Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska obsahuje

   a)  množství  odepisovaných  zásob,  jejich  místní  urèení  a  struèné
   zdùvodnìní odpisu,

   b) rozhodnutí, zda se odepisované zásoby vyjímají z evidence zásob nebo
   zda se pøevádìjí z bilanèních zásob do zásob nebilanèních,

   c)  opatøení  k  ochranì  zásob pøevádìných z bilanèních zásob do zásob
   nebilanèních, s ohledem na možnost jejich pozdìjšího využití.

   (4) O návrhu na odpis zásob výhradního ložiska rozhodnou orgány uvedené
   v odstavcích 1 a 2 do jednoho mìsíce ode dne pøedložení návrhu.

   (5)  Rozhodnutí  o odpisu zásob výhradního ložiska s jedním vyhotovením
   dokladù  uvedených  v  §  14b  zašle  Ministerstvo  prùmyslu  a obchodu
   navrhovateli  a  obvodnímu  báòskému  úøadu.  Rozhodnutí o odpisu zásob
   výhradního  ložiska  bez  dokladù  uvedených v § 14b zašle Ministerstvo
   prùmyslu  a obchodu Ministerstvu životního prostøedí, krajskému úøadu a
   Èeské  geologické  službì.  Rozhodnutí  o  odpisu malého množství zásob
   odešle   obvodní   báòský   úøad   Ministerstvu   prùmyslu  a  obchodu,
   Ministerstvu  životního  prostøedí a Èeské geologické službì. Schválený
   odpis  zásob  výhradního  ložiska vyznaèí navrhovatel v dùlnì mìøické a
   geologické dokumentaci.

   (6)  Organizace,  která  navrhne  odpis zásob výhradního ložiska, nesmí
   likvidovat  technická  zaøízení  potøebná k vydobytí zásob navržených k
   odpisu  a zrušit k nim pøístup, dokud neobdržela rozhodnutí o odpisu, s
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   výjimkou  pøípadù,  kdy to vyžaduje bezpeènost provozu a ochrana zdraví
   pøi práci.

   ÈÁST ÈTVRTÁ

   Ochrana nerostného bohatství

   § 15

   Zabezpeèení ochrany nerostného bohatství pøi územnì plánovací èinnosti

   (1)  K  vèasnému  zabezpeèení  ochrany nerostného bohatství jsou orgány
   územního  plánování  ^6)  a  zpracovatelé  územnì plánovací dokumentace
   povinni  pøi územnì plánovací èinnosti vycházet z podkladù o zjištìných
   a  pøedpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem
   životního  prostøedí Èeské republiky; pøitom postupují podle zvláštních
   pøedpisù  ^5)  a  jsou  povinni  navrhovat  øešení, které je z hlediska
   ochrany  a  využití  nerostného  bohatství a dalších zákonem chránìných
   obecných zájmù nejvýhodnìjší.

   (2) Ministerstvo životního prostøedí, Ministerstvo prùmyslu a obchodu a
   Èeský  báòský úøad uplatòují stanoviska k politice územního rozvoje a k
   zásadám  územního  rozvoje  z  hlediska  ochrany  a  využití nerostného
   bohatství.  Ministerstvo  životního  prostøedí, Ministerstvo prùmyslu a
   obchodu  a obvodní báòské úøady uplatòují stanoviska k územním plánùm a
   k regulaèním plánùm z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.

   § 16

   Chránìné ložiskové území

   (1)  Ochrana  výhradního  ložiska  proti  znemožnìní  nebo ztížení jeho
�   dobývání se zajiš uje stanovením chránìného ložiskového území.

   (2)  Chránìné  ložiskové  území  zahrnuje  území,  na  kterém  stavby a
   zaøízení,  které  nesouvisí  s  dobýváním  výhradního ložiska, by mohly
   znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska.

   (3) Pro ložisko vyhrazeného nerostu se stanoví chránìné ložiskové území
   v  období  vyhledávání  nebo  prùzkumu  po vydání osvìdèení o výhradním
   ložisku (§ 6).

   § 17

   Stanovení chránìného ložiskového území

   (1)  Chránìné  ložiskové území stanoví ministerstvo životního prostøedí
   po  projednání  s  orgánem kraje v pøenesené pùsobnosti Èeské republiky
   rozhodnutím  vydaným  v  souèinnosti s Ministerstvem prùmyslu a obchodu
   Èeské republiky, obvodním báòským úøadem a po dohodì s orgánem územního
   plánování a stavebním úøadem.

   (2)  Øízení o stanovení chránìného ložiskového území se zahájí na návrh
   organizace  nebo  z  podnìtu  orgánu  státní  správy.  Návrh  se doloží
   osvìdèením  o výhradním ložisku a návrhem hranic chránìného ložiskového
   území.

   (3) Úèastníkem øízení o stanovení chránìného ložiskového území je pouze
   navrhovatel.  Zahájení  øízení  oznámí ministerstvo životního prostøedí
   Èeské   republiky  dotèeným  orgánùm  státní  správy,  orgánu  územního
   plánování  a  stavebnímu  úøadu. Ministerstvo životního prostøedí Èeské
   republiky naøídí ústní jednání spojené podle potøeby s místním šetøením
   a  souèasnì  upozorní,  že  stanoviska uvedených orgánù státní správy a
   pøipomínky  a  návrhy úèastníka se mohou uplatnit nejpozdìji pøi ústním
   jednání,  jinak  ministerstvo životního prostøedí Èeské republiky k nim
   nemusí  pøihlédnout.  Jestliže nìkterý z uvedených orgánù státní správy
   potøebuje   na   øádné  posouzení  delší  èas,  ministerstvo  životního
   prostøedí  Èeské  republiky  na jeho žádost stanovenou lhùtu pøed jejím
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   uplynutím pøimìøenì prodlouží.

   (4)   V   øízení  o  stanovení  chránìného  ložiskového  území  posoudí
   ministerstvo  životního  prostøedí  Èeské  republiky návrh a podklady z
   hlediska  požadavkù na ochranu výhradního ložiska, zabezpeèí stanoviska
   orgánù  státní  správy  uvedených  v  odstavci 3 a posoudí pøipomínky a
   návrhy úèastníka.

   (5)  Hranice chránìného ložiskového území se vyznaèí v územnì plánovací
   dokumentaci.

   (6)  Ministerstvo  životního  prostøedí Èeské republiky po projednání s
   orgánem  kraje  v  pøenesené pùsobnosti zruší chránìné ložiskové území,
   jestliže pominuly dùvody ochrany výhradního ložiska.

   (7)  Ustanovení  odstavcù  1 až 5 platí pøimìøenì i pro zmìnu a zrušení
   chránìného ložiskového území.

   (8)  Podrobnosti  o  stanovení,  zmìnì a zrušení chránìného ložiskového
   území  a  jeho  evidenci  stanoví  obecnì  závazným  právním  pøedpisem
   ministerstvo životního prostøedí Èeské republiky.

   § 18

   Omezení nìkterých èinností v chránìném ložiskovém území

   (1)  V  zájmu  ochrany  nerostného bohatství lze v chránìném ložiskovém
   území   zøizovat   stavby  a  zaøízení,  které  nesouvisí  s  dobýváním
   výhradního  ložiska,  jen  na základì závazného stanoviska^8) dotèeného
   orgánu podle tohoto zákona.

   (2)  Jestliže  je  nezbytné  v  zákonem chránìném obecném zájmu umístit
   stavbu  nebo  zaøízení  nesouvisející  s dobýváním výhradního ložiska v
   chránìném  ložiskovém  území, je tøeba dbát, aby se narušilo co nejménì
   využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních
   ložisek  nerostù uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) je možno jen ve

�   zvláš  odùvodnìných pøípadech, jde-li o mimoøádnì dùležitou stavbu nebo
   zaøízení  nebo  bude-li  stavbou nebo zaøízením ztíženo nebo znemožnìno
   dobývání jen malého množství zásob výhradního ložiska.

   § 19

�   Umis ování staveb a zaøízení v chránìném ložiskovém území

   (1)  Rozhodnutí  o  umístìní  staveb  a zaøízení v chránìném ložiskovém
   území,  které  nesouvisí  s dobýváním, mùže vydat pøíslušný orgán podle
   zvláštních právních pøedpisù^10) jen na základì závazného stanoviska^8)
   orgánu  kraje v pøenesené pùsobnosti, vydaného po projednání s obvodním
   báòským   úøadem,   který  navrhne  podmínky  pro  umístìní,  popøípadì
   provedení stavby nebo zaøízení.

   (2)  Žadatel  o  vydání  rozhodnutí  o  umístìní stavby nebo zaøízení v
   chránìném  ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost
   závazným stanoviskem podle odstavce 1.

   ÈÁST PÁTÁ

   nadpis vypuštìn

   Nakládání s pozemky

   § 20

   nadpis vypuštìn

   (1)  Subjektu,  kterému byl stanoven dobývací prostor, který se nachází
   na  pozemku ve vlastnictví státu, vzniká právo, aby s ním správní úøad,
   právnická  osoba nebo její organizaèní složka, která s takovým pozemkem
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   hospodaøí  nebo jej má ve správì, uzavøela dohodu o pronájmu pozemku na
   dobu  pøedpokládaného  dobývání  ložiska  nebo  kupní smlouvu o prodeji
   pozemku.  Žádost  obsahující  specifikaci  pozemku údaji podle katastru
   nemovitostí  adresovaná  správnímu  úøadu,  právnické  osobì  nebo její
   organizaèní  složce,  která  s  pozemkem hospodaøí nebo jej spravuje, a
   doložená  potvrzením  Èeského  báòského úøadu, že žadateli byl stanoven
   dobývací  prostor,  musí  být  podána nejpozdìji do 60 dnù od úèinnosti
   rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Èeský báòský úøad potvrzení
   nevydá  k  pozemku  v  dobývacím  prostoru, kde probìhne pouze hlubinná
   tìžba,  jestliže  požadovaný  pozemek  nemùže  být  hornickou  èinností
   ohrožen.  Dále musí být žádost doložena souhlasným stanoviskem obce, na
   jejímž katastrálním území se pozemek nachází.

   (2)  Subjekt,  kterému  bylo  vydáno  oprávnìní k hornické èinnosti, má
   pøednost  pøed  ostatními  zájemci  o  pronájem  nebo prodej pozemku ve
   vlastnictví  státu, který se nachází ve stanoveném chránìném ložiskovém
   území.  Žádost  obsahující  specifikaci  pozemku  údaji  podle katastru
   nemovitostí  adresovaná  správnímu  úøadu,  právnické  osobì  nebo její
   organizaèní  složce,  která  s  takovým  pozemkem  hospodaøí  nebo  jej
   spravuje,  a  doložená  potvrzením Ministerstva životního prostøedí, ve
   kterém  musí být uvedeno, že žadateli bylo stanoveno chránìné ložiskové
   území,  musí  být  podána nejpozdìji do doby podání návrhu na stanovení
   dobývacího   prostoru.   Dále   musí  být  žádost  doložena  souhlasným
   stanoviskem obce, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází.

   (3)  V pøípadì prodeje podle odstavcù 1 a 2 se pozemek pøevádí za cenu,
   která je v daném místì a èase obvyklá.

   § 21

   zrušen

   § 22

   zrušen

   ÈÁST ŠESTÁ

   Výstavba dolù a lomù

   § 23

   Projektování, výstavba a rekonstrukce dolù a lomù

   (1)  Na  projektování,  výstavbu,  popøípadì  rekonstrukci  dolù a lomù
�   vèetnì  výsypek,  odvalù  a  odkališ   se  vztahují  obecné  pøedpisy o

   investièní výstavbì, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   (2)  Dokumentace  staveb  uvedených v odstavci 1 musí kromì náležitostí
�   stanovených obecnými pøedpisy zajiš ovat

   a) hospodárné využívání výhradních ložisek,

   b)  optimální  rozmístìní  povrchových  a podzemních zaøízení, staveb a
   dùlních dìl a použití nejvhodnìjších dobývacích metod,

   c)  ukládání  a uchovávání vydobytých a doèasnì nevyužívaných nerostù a
   ukládání odpadù (výsypky, odvaly a odkalištì),

   d) ochranu pøed znièením nebo znehodnocením zásob sousedních výhradních
   ložisek,

   e)  bezpeènost  provozu  a  bezpeènost  a  ochranu  zdraví  pøi  práci,
   zajištìní dùlních dìl, vìtrání, èerpání a odvádìní dùlních vod, ochranu
   proti  výbuchùm,  prùvalùm,  požárùm  a otøesùm, jakož i proti prùtržím
   hornin, uhlí a plynù,

   f) omezení nepøíznivých vlivù na životní prostøedí,
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   g)  komplexní  øešení území ovlivnìného hornickou èinností, zvláštì pak
   øešení   vztahù   k   jiným   národohospodáøským  odvìtvím,  vlastníkùm
   nemovitostí  a  zákonem  chránìným  obecným  zájmùm,^5)  a  to  nejen z
   hlediska  pøímých  následkù pøipravované investièní výstavby, nýbrž i z
   hlediska  následkù  spojených s využitím výhradního ložiska, s uvedením
   objektù a zaøízení, za které bude nutno plánovat náhradu,

   h) upøesòování zásob výhradního ložiska potøebným prùzkumem.

   (3) Dùlní díla a dùlní stavby pod povrchem povoluje orgán státní báòské
   správy.

   (4)  Orgán  státní  báòské  správy  republiky povoluje též dùlní stavby
   sloužící  otvírce, pøípravì nebo dobývání výhradního ložiska v lomech a
   skrývkách  v hranicích vymezených èarou skuteènì provedené skrývky nebo
   provádìné  tìžby,  pøípadnì  na  území vystaveném pøímým úèinkùm tìžby,
   pokud  nebyla provedena rekultivace pozemku. Orgán státní báòské správy
   povoluje   a  kolauduje  též  stavby  úložných  míst^16a),  nejde-li  o
   odkalištì.

   (5)  Dùlní  díla  a  stavby  uvedené  v odstavcích 3 a 4 povoluje orgán
   státní  báòské  správy  republiky zpravidla v rámci povolování otvírky,
   pøípravy a dobývání výhradního ložiska. ^12)

   (6)  Povolování  staveb  skladù  výbušnin  a  jejich  užívání  upravují
   zvláštní pøedpisy. ^12)

   ÈÁST SEDMÁ

   Dobývání výhradních ložisek

   § 24

   Oprávnìní k dobývání výhradního ložiska

   (1)   Oprávnìní   organizace   k  dobývání  výhradního  ložiska  vzniká
   stanovením  dobývacího prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska ve
   stanoveném  dobývacím  prostoru  mùže  však  organizace  až  po  vydání
   povolení obvodním báòským úøadem.^4) Pøedloží-li organizace souèasnì se
   žádostí  o  stanovení  dobývacího  prostoru  plán  otvírky,  pøípravy a
   dobývání  výhradního ložiska, vèetnì dokladu o vypoøádání støetu zájmù,
   a  jsou-li  splnìny  ostatní  zákonem stanovené podmínky, spojí obvodní
   báòský  úøad správní øízení o stanovení dobývacího prostoru se správním
   øízením   o   povolení  hornické  èinnosti  podle  zvláštního  právního
   pøedpisu.^12a)

   (2)   K  podání  návrhu  na  stanovení  dobývacího  prostoru  musí  mít
   organizace pøedchozí souhlas Ministerstva životního prostøedí vydaný po
   projednání  s  Ministerstvem prùmyslu a obchodu. Pøedchozí souhlas mùže
   Ministerstvo životního prostøedí vázat na splnìní podmínek vztahujících
   se   k   tvorbì  jednotné  surovinové  politiky  Èeské  republiky  a  k
   návratnosti prostøedkù vynaložených ze státního rozpoètu na vyhledávání
   a  prùzkum  výhradních  ložisek. Tyto podmínky se uvedou v rozhodnutí o
   stanovení dobývacího prostoru.

   (3)  Pøednost  pøi získání pøedchozího souhlasu ke stanovení dobývacího
   prostoru  má  organizace,  pro  niž  byl  proveden  prùzkum  výhradního
   ložiska, to jest zadavatel. Pokud zadavatel neuplatní pøednostní nárok,
   mùže  pøednostní  nárok  uplatnit  organizace,  která  se  na  prùzkumu
   výhradního  ložiska  finanènì  podílela.  Tento  pøednostní  nárok mùže
   uplatnit  organizace  nejdøíve  po  schválení  výpoètu zásob výhradního
   ložiska  (§  14  odst.  3), nejpozdìji však do jednoho roku od ukonèení
   platnosti  rozhodnutí  o  stanovení prùzkumného území pro vyhledávání a
   prùzkum výhradního ložiska, a to u Ministerstva životního prostøedí.

   (4)  V  ostatních pøípadech Ministerstvo životního prostøedí rozhodne o
   udìlení  pøedchozího souhlasu na základì výsledku posouzení návrhù mezi
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   dvìma  nebo  více  uchazeèi  o  stanovení  dobývacího  prostoru, a to s
   pøihlédnutím,  který  návrh zaruèuje lepší využití výhradního ložiska a
   ochranu zákonem chránìných obecných zájmù.

   (5)  V  pøípadech,  na které se nevztahuje odstavec 3 a které se týkají
   výhradnì  ložisek ropy nebo hoølavého zemního plynu, rozhodne o udìlení
   pøedchozího  souhlasu  ke  stanovení  dobývacího  prostoru Ministerstvo
   životního prostøedí podle odstavcù 6 až 9.

   (6) Pøíjem žádosti o pøedchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru
   pro  úèely  dobývání  ložisek  ropy nebo hoølavého zemního plynu oznámí
   Ministerstvo životního prostøedí v Úøedním vìstníku Evropské unie (dále
   jen  "Úøední  vìstník").  V  oznámení  stanoví lhùtu, ve které je možné
   podat  konkurenèní  žádost.  Tato  lhùta  nesmí být kratší než 90 dní a
   zaèíná bìžet prvním dnem po dni zveøejnìní oznámení v Úøedním vìstníku.
   Správní  øízení  je  zahájeno  dnem  následujícím po dni uplynutí lhùty
   stanovené podle tohoto odstavce.

   (7) V oznámení Ministerstvo životního prostøedí uvede oznaèení právního
   pøedpisu,  podle  kterého  povede  správní øízení o udìlení pøedchozího
   souhlasu  ke  stanovení  dobývacího prostoru, území, které je pøedmìtem
   žádosti o udìlení pøedchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru
   a navrženou dobu platnosti pøedchozího souhlasu.

   (8)  V pøípadì dvou nebo více žádostí o udìlení pøedchozího souhlasu ke
   stanovení  dobývacího  prostoru  pro  úèely  dobývání ložisek ropy nebo
   hoølavého  zemního  plynu  postupuje  Ministerstvo  životního prostøedí
   podle  kritérií  uvedených  v  odstavci  4  a  pøihlíží rovnìž k jejich
   technické a finanèní zpùsobilosti.

   (9) V rozhodnutí o udìlení pøedchozího souhlasu ke stanovení dobývacího
   prostoru  pro  úèely dobývání ložisek ropy nebo hoølavého zemního plynu
   mohou být podmínky stanoveny z dùvodu

   a) zajištìní obrany státu,

   b) zajištìní veøejného poøádku,

   c) ochrany veøejného zdraví,

   d) zajištìní bezpeènosti dopravy,

   e) ochrany životního prostøedí, vèetnì ochrany pøírodních zdrojù,

   f)    ochrany   zájmù   státní   památkové   péèe^12b)   nebo   ochrany
   archeologického dìdictví,^12c)

   g) zajištìní bezpeènosti zaøízení nebo zamìstnancù,

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

   i)   zajištìní  pøíjmù  veøejných  rozpoètù  a  návratnosti  prostøedkù
   vynaložených na geologické práce hrazené ze státního rozpoètu.

   (10)  Organizace je oprávnìna nakládat s vydobytými nerosty v rozsahu a
   za podmínek stanovených v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.

   (11)  Pokud  organizace,  které vzniklo oprávnìní k dobývání výhradního
   ložiska  podle  odstavce  1,  nepožádá do tøí let od doby vzniku tohoto
   oprávnìní  obvodní  báòský  úøad  o  povolení  hornické  èinnosti, mùže
   obvodní báòský úøad rozhodnout, že se organizaci oprávnìní odnímá.

   § 25

   Dobývací prostor

   (1)  Dobývací  prostor  se stanoví na základì výsledkù prùzkumu ložiska
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   podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zøetelem
   na  jeho  zásoby  a úložní pomìry tak, aby ložisko mohlo být hospodárnì
   vydobyto.  Pøi  stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného
   chránìného  ložiskového  území  a  musí  se  pøihlédnout  i  k dobývání
   sousedních ložisek a k vlivu dobývání.

   (2)  Dobývací prostor mùže zahrnovat jedno nebo více výhradních ložisek
   nebo,  je-li  to vzhledem k rozsahu ložiska úèelné, jen èást výhradního
   ložiska.

   (3)  Dobývací  prostor  se  stanoví  pro  dobývání  výhradního  ložiska
   urèitého  nerostu  nebo  skupiny  nerostù.  Souèasnì  se stanoví, které
   nerosty  výhradního  ložiska  budou  doèasnì  ukládány.  Je-li oddìlené
   dobývání   jiného   nerostu   nebo  skupiny  nerostù  jinou  organizací
   racionálnìjší,   stanoví  se  pro  jejich  dobývání  zvláštní  dobývací
   prostor.

   § 26

   Hranice dobývacího prostoru

   (1)  Hranice  dobývacího  prostoru  na  povrchu  se  stanoví  uzavøeným
   geometrickým  obrazcem  s  pøímými  stranami,  jehož  vrcholy se urèují
   souøadnicemi,  udanými v platném souøadnicovém systému. Jeho prostorové
   hranice  pod  povrchem  se  zpravidla  stanoví svislými rovinami, které
   procházejí  povrchovými hranicemi. Výjimeènì se tyto prostorové hranice
   mohou  stanovit  podle  pøirozených  hranic.  Dobývací prostor mùže být
   vymezen i hloubkovì.

   (2)  Obvodní  báòský úøad mùže naøídit, aby hranice dobývacího prostoru
   byly  vyznaèeny  pomezními  znaèkami  na povrchu, popøípadì i v dùlních
   dílech, zejména je-li to tøeba v zákonem chránìném obecném zájmu nebo z
   hlediska  chránìných  zájmù vlastníkù (správcù, uživatelù) nemovitostí,
   které  leží  v  hranicích  dobývacího  prostoru, anebo z hlediska zájmù
   organizací, jejichž dobývací prostory sousedí.

   (3)  Hranice  stanoveného  dobývacího  prostoru  vyznaèí orgán územního
   plánování v územnì plánovací dokumentaci. ^7)

   § 27

   Stanovení, zmìny a zrušení dobývacího prostoru

   (1)  Dobývací  prostor  a  jeho  zmìny  stanoví  obvodní  báòský úøad v
   souèinnosti s dotèenými orgány státní správy, zejména v dohodì s orgány
   životního prostøedí a s orgánem územního plánování a stavebním úøadem.

   (2)  Pøi  stanovení  zvláštního dobývacího prostoru (§ 25 odst. 3) musí
   být  návrh  na jeho stanovení doložen vyjádøením organizace, pro kterou
   již  byl dobývací prostor stanoven. Pokud je to z hlediska hospodárného
   využívání,  ekologických  vlivù  a  bezpeènosti  provozu nutné, stanoví
   obvodní báòský úøad nezbytná opatøení, zejména poøadí a zpùsob vydobytí
   výhradních ložisek.

   (3)  V  rozhodnutí  o stanovení dobývacího prostoru se uvede též termín
   zapoèetí  dobývání  výhradního ložiska. Platnost rozhodnutí o stanovení
   dobývacího  prostoru  není  èasovì  omezena,  pokud  v  rozhodnutí není
   stanoveno jinak.

   (4)  Obvodní  báòský  úøad  mùže  za podmínek podle odstavce 1 na návrh
   organizace  nebo i z vlastního podnìtu dobývací prostor zmìnit, jsou-li
   pro to závažné dùvody z hlediska právem chránìného obecného zájmu.

   (5)  Jestliže  se  návrh  na  stanovení  nebo zmìnu dobývacího prostoru
   dotýká   zájmù   chránìných   podle  zvláštních  pøedpisù,^5)  projedná
   organizace,  která  má  výhradní  ložisko  dobývat,  podmínky stanovení
   dobývacího  prostoru  s  orgány a fyzickými a právnickými osobami, jimž
   pøísluší  ochrana  tìchto  zájmù,  v  souladu  s  tìmito pøedpisy. Tyto
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   orgány,   fyzické  a  právnické  osoby  jsou  povinny  své  pøipomínky,
   požadavky a stanoviska uplatnit do jednoho mìsíce u organizace, která o
   stanovení nebo zmìnu dobývacího prostoru požádala.

   (6)  Stanovení  a  zmìna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití
   území v rozsahu jeho vymezení na povrchu.^6)

   (7)   Organizace   mùže  smluvnì  pøevést  dobývací  prostor  na  jinou
   organizaci  po pøedchozím souhlasu obvodního báòského úøadu; ustanovení
   § 24 odst. 11 o tøíleté lhùtì pro požádání o povolení hornické èinnosti
   zde  platí obdobnì. Pøevedení dobývacího prostoru, doložené stejnopisem
   smlouvy, oznámí pøevádìjící organizace obvodnímu báòskému úøadu.

   (8)  Obvodní  báòský úøad za podmínek podle odstavce 1 dobývací prostor
   na  návrh  organizace nebo z vlastního podnìtu zruší, jestliže dobývání
   výhradního ložiska skonèilo nebo bylo trvale zastaveno.

   (9)  Podrobnosti  o návrzích dobývacích prostorù a o postupu pøi jejich
   stanovení, zmìnách, zrušení a evidenci stanoví Èeský báòský úøad obecnì
   závazným právním pøedpisem.

   § 28

   Øízení o stanovení, zmìnách a zrušení dobývacího prostoru

   (1) Øízení o stanovení, zmìnách a zrušení dobývacího prostoru (dále jen
   "øízení   o  stanovení  dobývacího  prostoru")  se  zahajuje  na  návrh
   organizace nebo z podnìtu obvodního báòského úøadu. Návrh se doloží:

   a) rozhodnutím o stanovení chránìného ložiskového území,

   b)  pøedchozím souhlasem Ministerstva životního prostøedí vydaným podle
   § 24 odst. 2,

   c) dokladem, že organizace mùže provádìt hornickou èinnost,

   d)  doklady  a  dokumentací  stanovenou  provádìcími  pøedpisy k tomuto
   zákonu,  popøípadì  zvláštními  pøedpisy.5)  Obvodní  báòský  úøad mùže
   stanovit,  že se k návrhu pøiloží další nezbytné doklady pro spolehlivé
   posouzení  návrhu,  pøedevším z hlediska ochrany a hospodárného využití
   výhradního  ložiska,  dùsledkù jeho dobývání, jakož i z hlediska dopadu
   na právem chránìné obecné zájmy,

   e) seznamem fyzických a právnických osob, které pøicházejí v úvahu jako
   úèastníci øízení a jsou navrhovateli známy,

   f)  u  výhradních  ložisek  též  žádostí o povolení otvírky, pøípravy a
   dobývání,   pokud  organizace  žádá  souèasnì  o  stanovení  dobývacího
   prostoru a o povolení hornické èinnosti.

   (2)  Úèastníky øízení o stanovení dobývacího prostoru jsou navrhovatel,
   fyzické  a  právnické  osoby,  jejichž  vlastnická práva a jiná práva k
   pozemkùm  nebo  stavbám  mohou  být  rozhodnutím o stanovení dobývacího
   prostoru  pøímo  dotèena,  obec,  v  jejímž  územním obvodu se dobývací
   prostor  nachází,  a  obce,  jejichž územní obvody mohou být stanovením
   dobývacího prostoru dotèeny.

   (3)  Obvodní  báòský úøad oznámí zahájení øízení o stanovení dobývacího
   prostoru dotèeným orgánùm státní správy a všem známým úèastníkùm øízení
   nejpozdìji  7  dní  pøed ústním jednáním a naøídí ústní jednání spojené
   zpravidla  s  místním  šetøením.  Souèasnì  upozorní  úèastníky, že své
   pøipomínky a návrhy mohou uplatnit nejpozdìji pøi ústním jednání, jinak
   k  nim  nemusí  být pøihlédnuto. Orgány, které se k návrhu na stanovení
   dobývacího prostoru vyjadøovaly podle zvláštních pøedpisù, ^5) se již k
   øízení nepøizvou.

   (4) Dotèené orgány státní správy oznámí svá stanoviska ve lhùtì, kterou
   urèí  obvodní  báòský úøad a která nesmí být kratší než 15 dní, jinak k
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   nim  nemusí  být  pøihlédnuto.  Jestliže nìkterý z orgánù státní správy
   potøebuje  na  øádné posouzení návrhu delší èas, obvodní báòský úøad na
   jeho žádost stanovenou lhùtu pøed jejím uplynutím pøimìøenì prodlouží.

   (5)  Zahájení  øízení o stanovení dobývacího prostoru, jestliže se týká
   rozsáhlého území, oznámí obvodní báòský úøad úèastníkùm øízení veøejnou
   vyhláškou  nejménì  15 dní pøed ústním jednáním. Zahájení øízení oznámí
   obvodní  báòský  úøad  veøejnou  vyhláškou i v pøípadì, že mu úèastníci
   øízení nejsou známi. Pøi oznámení zahájení øízení veøejnou vyhláškou se
   postupuje  obdobnì  jako  pøi územním øízení podle zvláštních pøedpisù.
   ^14)

   (6)  Obvodní  báòský  úøad  v  øízení  o  stanovení dobývacího prostoru
   posoudí  návrh  pøedevším  z  hlediska  ochrany  a  využití  nerostného
   bohatství  a  jeho  dùsledkù;  pøitom posoudí, zda je návrh v souladu s
   rozhodnutím  o  stanovení  chránìného  ložiskového území a zda vyhovuje
   všeobecným   technickým  požadavkùm  pro  výstavbu  dolù  nebo  lomù  a
   požadavkùm,  které  stanoví  zvláštní  pøedpisy  pro ochranu chránìných
   zájmù. ^5)

   (7)  Obvodní  báòský  úøad  v  øízení  o  stanovení dobývacího prostoru
   zabezpeèí   stanoviska   dotèených   orgánù  státní  správy  a  posoudí
   pøipomínky a návrhy úèastníkù.

   (8)  V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vymezí obvodní báòský
   úøad  dobývací prostor a stanoví podmínky, kterými se zabezpeèí zákonem
   chránìné obecné zájmy v území, a rozhodne o námitkách úèastníkù øízení.

   (9)  Obvodní  báòský  úøad  mùže  zahájit øízení o stanovení dobývacího
   prostoru  i  v  pøípadì,  že  nejsou  k  dispozici  všechny  doklady  a
   dokumentace podle odstavce 1 písm. d) a e). Souèasnì stanoví organizaci
   lhùtu  pro  doplnìní  návrhu. Jestliže návrh nebyl doplnìn ve stanovené
   lhùtì,  obvodní  báòský  úøad  øízení  o  stanovení dobývacího prostoru
   zastaví.

   § 29

   Evidence

   (1)  Evidenci osvìdèení o výhradním ložisku vede Ministerstvo životního
   prostøedí.

   (2)  Evidenci  chránìných ložiskových území vede ministerstvo životního
   prostøedí Èeské republiky.

   (3) Evidenci dobývacích prostorù a jejich zmìn vede obvodní báòský úøad
   v  knihách  dobývacích prostorù. Souhrnnou evidenci dobývacích prostorù
   vede Èeský báòský úøad.

   (4)  Ministerstvo  životního  prostøedí  vede  souhrnnou evidenci zásob
   výhradních  ložisek a podle této evidence vede bilanci zásob nerostných
   surovin Èeské republiky.

   (5)  Orgány uvedené v odstavcích 1 až 4 poskytnou do 30 dnù od vyžádání
   údaje  z  evidence  orgánùm  územního  plánování  a  umožní nahlížet do
   evidence,  popøípadì  poskytnou z této evidence potøebné informace nebo
   výpisy  fyzickým  a právnickým osobám, které prokáží, že je potøebují k
   plnìní  svých  povinností  nebo  k  uplatnìní  a  ochranì  svých  práv.
   Nedotèeny  zùstávají  pøedpisy  o  ochranì  státního,  hospodáøského  a
   služebního tajemství.^7)

   (6)  Ministerstvo životního prostøedí upraví podrobnìji vedení evidence
   zásob výhradních ložisek obecnì závazným právním pøedpisem.

   § 30

   Hospodárné využívání výhradních ložisek
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   (1)   Výhradní   ložiska   se  musí  využívat  hospodárnì.  Hospodárným
   využíváním  výhradních  ložisek  se  rozumí  jejich dobývání a úprava a

�   zušlech ování  vydobytých  nerostù podle zásad uvedených v odstavci 2 s
   pøihlédnutím  k  souèasným  technickým  a ekonomickým podmínkám; pøitom
   musí  být  dodrženy  zásady  báòské  technologie, bezpeènosti a ochrany
   zdraví  pøi  práci  a bezpeènosti provozu ^15) a vylouèeny neodùvodnìné
   nepøíznivé vlivy na pracovní a životní prostøedí.

�   (2)  Pøi úpravì a zušlech ování nerostù, z nichž lze prùmyslovì vyrábìt
   kovy, je zakázáno využití technologie kyanidového loužení nebo i jiných
   postupù  využívajících  kyanidové  slouèeniny.  Tento  zákaz  platí pro
   samostatné  použití  kyanidového loužení v jakémkoli mìøítku i pro jeho

�   použití v kombinaci s jinými metodami úpravy a zušlech ování nerostù.

   (3) Pøi využívání výhradních ložisek je nutno zejména

   a)  vydobýt  zásoby  výhradních  ložisek  vèetnì  prùvodních nerostù co
   nejúplnìji  s  co  nejmenšími ztrátami a zneèištìním; dobývání zamìøené
   výhradnì na bohaté èásti ložiska není dovoleno,

�   b)  øádnì  využít  vydobyté  nerosty  pøi jejich úpravì a zušlech ování
   provádìných v souvislosti s jejich dobýváním,

   c)  vhodnì  ukládat  prùvodní  nerosty souèasnì dobývané, avšak doèasnì
   nevyužívané a vést jejich evidenci,

   d)  vhodným zpùsobem ukládat skrývkové hmoty a hlušiny a podle možnosti
   je úèelnì využívat.

   (4)  Je-li  z  hlediska  úložních  pomìrù  ložiska,  hospodárnosti nebo
   bezpeènosti  provozu  a  technických  a  provozních  pomìrù  organizace
   úèelné,  aby  èást  ložiska  v  jejím  dobývacím prostoru vydobyla jiná
   organizace,  nebo  je-li  tøeba, aby si organizace zøídila dùlní dílo v
   dobývacím prostoru jiné organizace, dohodnou se o tom obì organizace.

   (5)  Organizace  mùže, pøispìje-li to k hospodárnìjšímu a bezpeènìjšímu
   vydobytí  výhradního  ložiska  a  pøipouští-li  to její vlastní provoz,
   dovolit   jiné  organizaci  spoleèné  využívání  svých  dùlních  dìl  a
   zaøízení.

   (6) Je-li nìkterý z postupù podle odstavcù 3 a 4 z hlediska bezpeènosti
   provozu nezbytnì nutný, naøídí ho obvodní báòský úøad.

   (7)   Dobývaná  výhradního  ložiska  nesmí  být  zastaveno,  aniž  bylo
   zajištìno, že pozdìjší jeho dobývání bude technicky možné a hospodáøsky
   úèelné a bezpeèné, leè by zastavení dobývání vyžadoval dùležitý zákonem
   chránìný  obecný  zájem zájem, pøedevším bezpeènost života nebo ochrana
   zdraví lidí.

   (8)  Podrobnosti  o  hospodárném  využívání  výhradních ložisek stanoví
   obecnì závazným právním pøedpisem Èeský báòský úøad.

   § 31

   Povinnosti a oprávnìní organizace pøi dobývání výhradních ložisek

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

   (2)  Bude-li  pøi dobývání v dobývacím prostoru zjištìno ložisko jiného
   vyhrazeného  nerostu,  než  pro který byl stanoven dobývací prostor, je
   organizace   povinna   oznámit  to  neprodlenì  Ministerstvu  životního
   prostøedí,  Ministerstvu prùmyslu a obchodu a obvodnímu báòskému úøadu.
   Bude-li prùzkumem ložiska ovìøeno, že zjištìné ložisko lze dobývat a že
   jeho  dobývání  jinou  organizací  by  nebylo  hospodárné, mùže obvodní
   báòský úøad organizaci uložit povinnost dobývat i toto výhradní ložisko
   (§  27).  V pøípadech, kdy dobývání tohoto výhradního ložiska by nebylo
   hospodárné,  je  organizace  povinna  uèinit  pro novì zjištìné ložisko
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   pøimìøená opatøení k jeho ochranì.

   (3)  K  upøesnìní znalostí o množství a kvalitì zásob, o geologických a
   báòskotechnických  podmínkách  dobývání je organizace povinna v prùbìhu
   dobývání  zabezpeèit v nezbytném pøedstihu v hranicích svého dobývacího
   prostoru  další  prùzkum  ložiska. Na tento prùzkum se vztahují obdobnì
   ustanovení § 11.

   (4) Pro úèely dobývání výhradního ložiska je organizace oprávnìna

   a) zøizovat v hranicích dobývacího prostoru, a pokud je to nutné i mimo
   nìj,  stavby  a  provozní  zaøízení,  které  jsou potøebné pro otvírku,

�   pøípravu  a dobývání výhradního ložiska a pro úpravu nebo zušlech ování
   nerostù  provádìné v souvislosti s jejich dobýváním a pro dopravu všech
   zaøízení a hmot,

   b)  nabývat pro plnìní úkolù stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo
   práv  k  nemovitostem  a  rozhodnutím o vyvlastnìní, popøípadì zøízením
   užívacího práva; o vyvlastòovacím øízení platí zvláštní pøedpisy. ^16)

   (5) Organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace
   podle   zvláštních   zákonù,^14a)  všech  pozemkù  dotèených  tìžbou  a
   monitorování  úložného  místa^16a)  po  ukonèení  jeho  provozu. Sanace
   pozemkù  uvolnìných  v prùbìhu dobývání se provádí podle plánu otvírky,
   pøípravy  a  dobývání  (§ 32). Za sanaci se považuje odstranìní škod na
   krajinì komplexní úpravou území a územních struktur.

   (6)  K  zajištìní  èinností  podle  odstavce  5  je  organizace povinna
   vytváøet  rezervu finanèních prostøedkù. Výše rezervy vytváøené na vrub
   nákladù  musí  odpovídat  potøebám  sanace pozemkù dotèených dobýváním.
   Tyto   rezervy   jsou   nákladem   na  dosažení,  zajištìní  a  udržení
   pøíjmù.^14b)

   § 32

   Plány otvírky, pøípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištìní
   a likvidace hlavních dùlních dìl a lomù

   (1)  Organizace,jíž  vzniklo oprávnìní k dobývání výhradních ložisek je
   povinna vypracovat plány otvírky, pøípravy a dobývání tìchto ložisek.

�   (2)  Plány  otvírky,  pøípravy  a  dobývání  musí zajiš ovat dostateèný
   pøedstih  otvírky  a  pøípravy výhradního ložiska pøed dobýváním a jeho
   hospodárné  a  plynulé dobývání pøi použití vhodných dobývacích metod a
   zajištìní  bezpeènosti  provozu.  Souèástí  plánù  otvírky,  pøípravy a
   dobývání  je  vyèíslení  pøedpokládaných  nákladù na vypoøádání dùlních
   škod  vzniklých  v  souvislosti  s  plánovanou  èinností  a na sanaci a
   rekultivaci  dotèených pozemkù vèetnì návrhu na výši a zpùsob vytvoøení
   potøebné finanèní rezervy (§ 31 odst. 6 a § 37a).

   (3) Jestliže by otvírkou, pøípravou a dobýváním byl ohrožen provoz nebo
   využití  výhradního  ložiska  v  dobývacím  prostoru  jiné  organizace,
   stanoví  obvodní báòský úøad nezbytná opatøení, zejména poøadí a zpùsob
   vydobytí výhradních ložisek.

   (4)  Pøed zastavením provozu v hlavních dùlních dílech nebo v lomech je
   organizace povinna vypracovat plány jejich zajištìní nebo likvidace.

   (5)  Podrobnosti  o  plánech  otvírky,  pøípravy  a dobývání výhradních
   ložisek  a  o plánech zajištìní a likvidace hlavních dùlních dìl a lomù
   stanoví Èeský báòský úøad obecnì závazným právním pøedpisem.

   § 32a

   Úhrady

   (1)  Organizace  je  povinna  zaplatit  na  úèet  pøíslušného obvodního
   báòského  úøadu^8)  roèní  úhradu  z  dobývacího  prostoru  za  každý i
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   zapoèatý hektar plochy dobývacího prostoru ve vymezení na povrchu. Výši
   úhrady  z  dobývacího  prostoru v rozmezí 100 Kè až 1 000 Kè na hektar,
   odstupòovanou  s  pøihlédnutím  ke  stupni  ochrany životního prostøedí
   dotèeného  území,  charakteru èinnosti provádìné v dobývacím prostoru a
   jejímu  dopadu  na  životní  prostøedí,  stanoví  vláda naøízením. Tuto
   úhradu  pøevede  obvodní  báòský úøad obci, na jejímž území se dobývací
   prostor  nachází.  Je-li  dobývací  prostor umístìn na území více obcí,
   rozdìlí  obvodní  báòský  úøad  pøíjem  podle  pomìru  èástí dobývacího
   prostoru na území jednotlivých obcí.

   (2)  Organizace  je  povinna  zaplatit  na  úèet  pøíslušného obvodního
   báòského   úøadu  roèní  úhradu  z  vydobytých  nerostù  na  výhradních
   ložiskách  nebo  vyhrazených  nerostù  po  jejich úpravì a zušlechtìní,
   provedeném  v  souvislosti  s  jejich  dobýváním  (dále  jen  "vydobyté
   nerosty");  úhrada  se stanoví z tìch nerostù, pro jejichž dobývání byl
   stanoven  dobývací  prostor.  Úhrada  èiní  nejvýše  10  % z tržní ceny
   vydobytých  nerostù.  Rozhodná je prùmìrná tržní cena v roce, ve kterém
   byly  nerosty vydobyty. Ministerstvo prùmyslu a obchodu po projednání s
   Ministerstvem   životního   prostøedí  a  ministerstvem  financí  Èeské
   republiky  stanoví  pro  nerosty, u nichž není známa tržní cena, základ
   pro vymìøení úhrady z vydobytých nerostù.

   (3) Ministerstvo prùmyslu a obchodu v dohodì s Èeským báòským úøadem, s
   ministerstvem  životního  prostøedí  a v souèinnosti s dotèenými orgány
   státní  správy  a se souhlasem obcí, jejichž území jsou dotèena, mùže v
   odùvodnìných  pøípadech, zejména na podporu hornické èinnosti a v zájmu
   využívání  nerostného  bohatství,  na žádost organizace snížit úhradu z
   vydobytých nerostù, popøípadì i povolit osvobození od této úhrady.

   (4)  Z  výnosu úhrady podle odstavce 2 pøevede obvodní báòský úøad 25 %
   do  státního rozpoètu Èeské republiky, ze kterého budou tyto prostøedky
   úèelovì  použity  k  nápravì  škod  na  životním  prostøedí zpùsobených
   dobýváním  výhradních  i  nevyhrazených  ložisek,  a  zbývajících  75 %
   pøevede obvodní báòský úøad do rozpoètu obce.

   (5)  Povinnost  úhrad  podle  odstavcù  1  a 2 zaèíná kalendáøním rokem
   následujícím   po  roce,  ve  kterém  byl  dobývací  prostor  stanoven.
   Povinnost úhrady podle odstavce 1 konèí zrušením dobývacího prostoru.

   (6)  Jestliže  organizace nezaplatí úhradu podle odstavcù 1 a 2 nebo ji
   neuhradí  ve  stanovené výši, je povinna zaplatit za každý den prodlení
   penále  ve  výši 0,1 % z nedoplatku pøíslušné èástky. Organizaci, která
   úhrady nezaplatí ani v pøimìøené náhradní lhùtì, kterou stanoví obvodní
   báòský  úøad,  mùže obvodní báòský úøad oprávnìní k dobývání výhradního
   ložiska  odejmout.  V  takovém  pøípadì  zabezpeèí  ochranu  a evidenci
   výhradního  ložiska  právnická  osoba,  kterou  tím povìøí Ministerstvo
   životního prostøedí.

   (7) Úhrady podle odstavcù 1 a 2 vèetnì pøípadného penále podle odstavce
   7  vypoète  organizace,  které  vzniklo oprávnìní k dobývání výhradního
   ložiska (§ 24 odst. 1).

   (8)  Placení  úhrad  podle  odstavcù  1  a  2 a penále podle odstavce 7
   kontrolují  obvodní  báòské úøady. Tím nejsou dotèena práva kontrolních
   orgánù podle zvláštních pøedpisù.

   (9)  Výši  úhrady  podle  odstavce  2  pro  jednotlivé druhy vydobytých
   nerostù  a  podrobnosti  o  placení  úhrad  podle odstavcù 1 a 2 vèetnì
   pøípadného  penále  a  o  jejich  odvádìní  do  státního rozpoètu Èeské
   republiky a do rozpoètu obcí, o rozdìlení pøíjmu z úhrad podle odstavcù
   4 a 5, o podmínkách pøípadného snížení úhrady z vydobytých nerostù nebo
   osvobození  od  ní  a  o  vyhotovování a uchovávání pøíslušných dokladù
   stanoví  obecnì  závazným  právním  pøedpisem  Ministerstvo  prùmyslu a
   obchodu    po   projednání   s   Ministerstvem   životního   prostøedí,
   ministerstvem financí Èeské republiky a s Èeským báòským úøadem.

   (10)  Organizace je povinna zaplatit roèní úhradu z ropy nebo hoølavého
   zemního  plynu,  které  získá  pøi  provádìní  ložiskového  prùzkumu ve
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   stanoveném prùzkumném území a uvede je na trh v rámci své podnikatelské
   èinnosti; ustanovení odstavcù 2 až 9 se zde použijí obdobnì.

   § 32b

   zrušen

   § 33

   Øešení støetù zájmù

   (1)  Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy
   chránìné podle zvláštních pøedpisù, ^11) objekty a zájmy fyzických nebo
   právnických  osob, jsou organizace, orgány a fyzické a právnické osoby,
   jimž  pøísluší  ochrana  tìchto  objektù  a  zájmù, povinny ve vzájemné
   souèinnosti  øešit  tyto  støety zájmù a navrhnout postup, který umožní
   využití  výhradního  ložiska pøi zabezpeèení nezbytné ochrany uvedených
   objektù a zájmù.

   (2)  Organizace  je  povinna  pøed zaøazením pøíslušných prací do plánu
   otvírky,  pøípravy  a  dobývání  dohodnout  se  s  orgány a fyzickými a
   právnickými  osobami,  kterým  pøísluší  ochrana  objektù a zájmù podle
   odstavce  1,  o  tom,  zda  ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v
   jakém  rozsahu,  popøípadì  po  jakou dobu a dohodu pøedložit krajskému
   úøadu  k zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úøad do
   1  mìsíce od jejího pøedložení nevyjádøí s dohodou nesouhlas. Povinnost
   uzavøít  dohodu se nevztahuje na pøípady,kdy støety zájmù byly vyøešeny
   pøi   stanovení  chránìného  ložiskového  území,  dobývacího  prostoru,
   popøípadì  pøi  projektování,  výstavbì nebo rekonstrukci dolu a lomu a
   jestliže postup pøi jejich øešení stanoví zvláštními pøedpisy. ^11)

   (3)  Nedošlo-li  k  dohodì  podle odstavce 2 nebo jestliže krajský úøad
   nesouhlasí  s  dohodou,  rozhodne  o  øešení  støetù zájmù Ministerstvo
   prùmyslu  a  obchodu  po projednání s ministerstvem životního prostøedí
   Èeské  republiky  a  Èeským  báòským  úøadem  v souèinnosti s ostatními
   dotèenými  ústøedními  orgány  státní  správy,  a  to s pøihlédnutím ke
   stanovisku krajského úøadu.

   (4)  Nedojde-li  k  dohodì mezi organizací a fyzickými nebo právnickými
   osobami,  které  jsou  vlastníky  dotèených  pozemkù  a  nemovitostí  a
   pøevažuje-li veøejný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávnìným
   zájmem  vlastníka pozemkù a jiných nemovitostí, postupuje se podle § 31
   odst. 4.

   (5)  Organizace,  která  žádá  o  povolení otvírky, pøípravy a dobývání
   výhradního  ložiska,  je  povinna  doložit obvodnímu báòskému úøadu, že
   støety zájmù byly vyøešeny.

   (6)   Ochranná  opatøení,  která  musí  být  provedena  na  stavbách  a
   zaøízeních  nesouvisejících  s  dobýváním  výhradního  ložiska,  naøídí
   pøíslušný  stavební  úøad  v dohodì s obvodním báòským úøadem vlastníku
   dotèených  staveb a zaøízení jako nezbytnou úpravu.^17) Jde-li o stavby
   a  zaøízení, která byla vybudována pøed stanovením dobývacího prostoru,
   uskuteèní se ochranná opatøení na náklad organizace.

   (7)  Ustanovení  odstavcù  1  až  6  se  vztahují obdobnì i na zaøazení
   pøíslušných  prací  do plánu zajištìní dùlních dìl a lomù nebo do plánu
   likvidace hlavních dùlních dìl a lomù.

   (8)  Postup  pøi  øešení  rozporù  podle  tohoto zákona se nepoužije na
   øešení  rozporù  pøi  vymezení  zastavìného  území,  poøizování  územnì
   plánovací  dokumentace,  v  územním a stavebním øízení podle zvláštního
   právního   pøedpisu^10).  V  uvedených  pøípadech  se  postupuje  podle
   správního øádu.

   ÈÁST OSMÁ

   Jiné zásahy do zemské kùry
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   § 34

   Zvláštní zásahy do zemské kùry

   (1)  Zvláštními  zásahy  do  zemské  kùry se podle tohoto zákona rozumí
   zøizování, provoz, zajištìní a likvidace zaøízení pro

   a) uskladòování plynù nebo kapalin v pøírodních horninových strukturách
   a v podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynù a kapalin),

   b) ukládání radioaktivních a jiných odpadù v podzemních prostorech,^18)

   c)  prùmyslové využívání tepelné energie zemské kùry s výjimkou tepelné
   energie vody vyvedené na povrch.

   (2)  Na  zvláštní  zásahy  do zemské kùry vèetnì vyhledávání a prùzkumu
   provádìného  pro  tyto úèely se vztahují pøimìøenì ustanovení § 11, 16,
   17, 18, 23, 32, 33 a § 36 až 39.

   (3) Podzemní prostory, které vzniknou zvláštními zásahy do zemské kùry,
   se považují za dùlní díla.

   (4)  Podrobnosti  o  zøizování, provozu, zajištìní a likvidaci zaøízení
   pro  zvláštní  zásahy  do  zemské kùry stanoví Èeský báòský úøad obecnì
   závazným právním pøedpisem.

   § 35

   Stará dùlní díla

   (1)  Starým  dùlním  dílem  se  podle tohoto zákona rozumí dùlní dílo v
   podzemí, které je opuštìno a jehož pùvodní provozovatel ani jeho právní
   nástupce neexistuje nebo není znám.

   (2)  Starým  dùlním  dílem  je  také  opuštìný lom po tìžbì vyhrazených
   nerostù, jehož pùvodní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje
   nebo není znám.

   (3)   Ministerstvo  životního  prostøedí  Èeské  republiky  zabezpeèuje
�   zjiš ování  starých dùlních dìl a vede jejich registr. Vedením registru

   mùže  povìøit  jinou  právnickou  osobu.  Údaje z registru poskytuje na
   vyžádání do 30 dnù pøíslušným orgánùm územního plánování.

   (4)  Kdo  zjistí staré dùlní dílo nebo jeho úèinky na povrch, oznámí to
   bezodkladnì ministerstvu životního prostøedí Èeské republiky.

�   (5)  Zajiš ování  nebo likvidaci starých dùlních dìl a jejich následkù,
   která  ohrožují  zákonem  chránìný  obecný  zájem  zabezpeèí v nezbytnì
   nutném   rozsahu  ministerstvo  životního  prostøedí  Èeské  republiky.
   Ministerstvo  životního  prostøedí  Èeské republiky vypoøádá i pøípadné

�   škody  na hmotném majetku ^19) zpùsobené pøi zajiš ování nebo likvidaci
   starých dùlních dìl.

�   (6)  Ministerstvo  životního  prostøedí  Èeské  republiky  zajiš uje  v
   nezbytnì  nutném  rozsahu  likvidaci  starých  dùlních  dìl uvedených v
   odstavcích  1  a  2, pokud existence takových dìl brání dalšímu rozvoji
   území  a  je  v  souladu  s  územním  plánem  velkého územního celku. V
   ostatních  pøípadech  o  tom,  zda  tato  skuteènost  nastala, rozhodne
   Ministerstvo   životního   prostøedí   Èeské   republiky   v  dohodì  s
   Ministerstvem   pro  místní  rozvoj  Èeské  republiky  a  Ministerstvem
   prùmyslu a obchodu Èeské republiky.

   (7)  Ministerstvo životního prostøedí Èeské republiky podrobnìji upraví
�   obecnì  závazným  právním  pøedpisem  zjiš ování  starých dùlních dìl a

   vedení jejich registru.

   ÈÁST DEVÁTÁ
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   Dùlní škody a jejich náhrada

   § 36

   Dùlní škody

   (1)  Za  dùlní  škody  se  považují  škody zpùsobené na hmotném majetku
   vyhledáváním  a  prùzkumem  ložisek,  pokud  se  provádí  dùlními díly,

�   dobýváním  výhradních  ložisek,  zøizováním,  zajiš ováním  a likvidací
   dùlních  dìl  a  lomù,  vèetnì jejich zaøízení, odvalovým, výsypkovým a

�   kalovým  hospodáøstvím  organizací,  úpravou  a zušlech ováním nerostù,
   provádìnými  v  souvislosti s jejich dobýváním, jakož i škody zpùsobené
   zvláštními zásahy do zemské kùry.

   (2)  Za  dùlní  škodu  se  považuje i ztráta povrchové a podzemní vody,
   podstatné  snížení  vydatnosti jejich zdrojù a zhoršení její jakosti, k
   nìmuž došlo v dùsledku èinností uvedených v odstavci 1.

   (3)  Za  dùlní  škodu  odpovídá  organizace,  jejíž èinností byla škoda
   zpùsobena  s výjimkou pøípadù uvedených v § 37 odst. 7. Odpovìdnosti za
   dùlní  škodu  se  organizace  zprostí  jen  prokáže-li,  že  škoda byla
   zpùsobena okolností, jež nemá pùvod v èinnosti uvedené v odstavci 1.

   § 37

   Náhrada dùlních škod

   (1)  Na  vypoøádání  dùlní  škody se vztahují obecné pøedpisy o náhradì
   škody, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   (2)   Organizace,   která  zpùsobila  ztrátu  vody,  podstatné  snížení
   vydatnosti  jejího  zdroje  nebo  zhoršení  její  jakosti,  je  povinna
   zajistit   poškozenému   náhradní  zdroj  nebo  dodávku  vody,popøípadì
   nahradit  škodu  úhradou nákladù spojených s jejím obstaráním, jestliže
   je  poškozený úèelnì a hospodárnì vynaložil sám, jinak o náhradì ztráty
   podzemní vody platí zvláštní pøedpisy. ^20)

   (3) Nahrazují se též prokázané náklady úèelnì vynaložené na preventivnì
�   zajiš ovací  opatøení, která smìøují k odvrácení nebo zmírnìní následkù

�   hrozících  vlivem èinností uvedených v § 36. Za preventivní zajiš ovací
   opatøení  se  nepovažují  opatøení  provádìná  na stavbách a zaøízeních
   podle podmínek stanovených stavebním povolením nebo zvláštními pøedpisy
   pro  novì  zøizovanou  stavbu  nebo  zaøízení  z hlediska možných vlivù
   èinností uvedených v § 36.

   (4)  V odùvodnìných pøípadech, zejména pokud je tøeba v pøedstihu øešit
   bezpeènost  a  plynulost  dopravy,  pøeložku veøejných dopravních cest,
   inženýrských  sítí, telekomunikaèních vedení a zaøízení spojù, náhradní
   bytovou nebo úèelovou výstavbu, je možno pøedem poskytnout plnìní až do
   výše pøedpokládané škody s tím, že toto plnìní se zapoèítává na náhradu
   škody.  Pokud  by  skuteèná  výše  škody  nedosáhla èástky poskytnutého
   plnìní, vzniklý pøeplatek se vrací.

   (5)  Nelze-li  stavbu nebo zaøízení uvést do pøedešlého stavu proto, že
   leží  v  území  stavební  uzávìry,  popøípadì  na území, kde se budou i
   nadále  dlouhodobì  projevovat  vlivy  èinností  uvedených  v  § 36, je
   organizace  povinna  provést  prozatímní zajištìní objektu; souèasnì se
   dohodne s vlastníkem objektu, zda se odškodnìní provede v penìzích nebo
   poskytnutím náhradního objektu a o výši odškodnìní. Pokud se obì strany
   nedohodnou  na  zpùsobu  odškodnìní,  stanoví  se  jeho  výše znaleckým
   posudkem.   Takto   vypoètená  výše  odškodnìní  nesmí  být  krácena  o
   koeficient  prodejnosti,  pokud je jeho hodnota nižší než 1. Do náhrady
   škody  se zahrne i movitý majetek, který se stává v dùsledku poskytnutí
   náhradního objektu nepoužitelný.

   (6)  Úèastníci  se  mohou  dohodnout i na jiném zpùsobu náhrady dùlních
   škod,  pokud  taková  dohoda nebude odporovat ustanovením tohoto zákona
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   nebo obecným pøedpisùm o náhradì škody.

   (7)  Organizace  neposkytne  náhradu za poškození nebo znièení staveb a
   zaøízení  postavených  v  chránìném  ložiskovém  území nebo v dobývacím
   prostoru  bez  stavebního  povolení,  popøípadì  bez  dodržení podmínek
   stanovených  ve  stavebním  povolení  z  hlediska  ochrany proti možným
   vlivùm èinností uvedených v § 36.

   § 37a

   Vytváøení finanèních rezerv

   (1)  K zajištìní vypoøádání dùlních škod je organizace povinna vytváøet
   rezervu  finanèních  prostøedkù. Výše rezervy vytváøené na vrub nákladù
   musí  odpovídat  potøebám  na vypoøádání dùlních škod v èasovém prùbìhu
   podle  jejich  vzniku,  popøípadì v pøedstihu pøed jejich vznikem (§ 37
   odst.  4).Tato  rezerva  je  nákladem  na dosažení, zajištìní a udržení
   pøíjmù.^14b)

   (2)  Vytváøení  rezerv  podle  odstavce  1 a podle § 31 odst. 6 podléhá
   schválení  pøíslušným  obvodním  báòským  úøadem,  který  schvaluje též
   èerpání  z  tìchto rezerv po dohodì s ministerstvem životního prostøedí
   Èeské  republiky.  Tyto  finanèní  prostøedky  se  ukládají na zvláštní
   vázaný  úèet  v bance ^20a) a nesmìjí být pøedmìtem ruèení ani zahrnuty
   do  majetkové  podstaty  podle  zvláštního právního pøedpisu ^20b), ani
   nemohou  být  pøedmìtem naøízení a provedení výkonu rozhodnutí. Obvodní
   báòský úøad si pøed vydáním rozhodnutí o èerpání z tìchto rezerv vyžádá
   vyjádøení  dotèené obce. V pøípadì organizací s majetkovou úèastí státu
   rozhoduje  obvodní  báòský  úøad  v  dohodì  s ministerstvem prùmyslu a
   obchodu Èeské republiky.

   (3)  Žádost  organizace  o  èerpání z rezervy podle odstavce 1 musí být
   doložena  výètem  dùlních  škod, odhadem nákladù na jejich odstranìní a
   èasovým  prùbìhem  vynakládání  prostøedkù  na odstranìní dùlních škod.
   Náklady na nezbytné znalecké posudky nese organizace.

   (4) Organizace musí uložit penìžní prostøedky ve výši vytvoøené rezervy
   na  zvláštní vázaný úèet za dané úèetní období nejpozdìji do 30. èervna
   kalendáøního   roku  následujícího  po  skonèení  pøíslušného  úèetního
   období.  Neuèiní-li  tak  organizace  ani  v  pøimìøené  náhradní lhùtì
   stanovené  obvodním báòským úøadem, mùže obvodní báòský úøad rozhodnout
   o pozastavení platnosti povolení k dobývání.

   (5)  Penìžní prostøedky rezerv, které jsou uloženy na zvláštním vázaném
   úètu v bance, mohou být

   a)   doèasnì   umístìny  do  jiných  aktiv  pøi  respektování  pravidel
   stanovených  provádìcím právním pøedpisem, který vydá Èeský báòský úøad
   se  souhlasem  Ministerstva  prùmyslu  a  obchodu  a  po  projednání  s
   Ministerstvem financí, nebo

   b)  pøevedeny  po  souhlasu  pøíslušného  obvodního  báòského  úøadu na
   základì smlouvy mezi státem, jehož jménem jedná Ministerstvo financí, a
   osobou  povinnou tvoøit tyto finanèní rezervy na úèet správy prostøedkù
   rezerv,  který  spravuje  Ministerstvo  financí. Smlouva musí obsahovat
   garantovanou  míru  zhodnocení  penìžních  prostøedkù uložených na úètu
   správy  prostøedkù  rezerv  a  lhùty pro zpìtné pøevedení z úètu správy
   prostøedkù rezerv na zvláštní vázaný úèet vedený u organizace.

   (6)  Penìžní  prostøedky  èi  jiná  aktiva  umístìná  k tíži zvláštního
   vázaného úètu podle odstavce 5 nesmìjí být pøedmìtem zajištìní, nesmìjí
   být  zahrnuty do majetkové podstaty a nepodléhají výkonu rozhodnutí ani
   exekuci.

   ÈÁST DESÁTÁ

   Spoleèná ustanovení
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   § 38

   Bezpeènost provozu

�   Pøi  hornické èinnosti ^12) jsou organizace a orgány povinny zajiš ovat
   bezpeènost  provozu  vèetnì  havarijní  prevence  a plnìní úkolù báòské
   záchranné  služby,  bezodkladnì odstraòovat nebezpeèné stavy ohrožující
   zákonem  chránìný obecný zájem, zejména bezpeènost a ochranu zdraví pøi

�   práci a uèinit vèas potøebná preventivní a zajiš ovací opatøení. ^15)

   § 39

   Dùlnì mìøická a geologická dokumentace

   (1)  Pøi hornické èinnosti je organizace povinna vést, vèas doplòovat a
   uchovávat dùlnì mìøickou a geologickou dokumentaci.^12)

   (2)  Organizace  jsou  oprávnìny reprodukovat a rozmnožovat mapy, které
   potøebují k výkonu hornické èinnosti.

   (3)  Podrobnosti  o dùlnì mìøické dokumentaci stanoví Èeský báòský úøad
   obecnì závazným právním pøedpisem. Podrobnosti o geologické dokumentaci
   stanoví   Ministerstvo  životního  prostøedí  obecnì  závazným  právním
   pøedpisem.

   § 40

   Dùlní vody

   (1)  Dùlními  vodami  jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody,
   které vnikly do hlubinných nebo povrchových dùlních prostorù bez ohledu
   na to, zda se tak stalo prùsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo
   boku  nebo  prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s
   jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.

   (2) Organizace je pøi hornické èinnosti ^1) oprávnìna

   a) bezúplatnì užívat dùlní vody pro vlastní potøebu,

   b) bezúplatnì užívat na základì povolení vodohospodáøského orgánu dùlní
   vodu jako náhradní zdroj pro potøebu tìch, kteøí byli poškozeni ztrátou
   vody vyvolanou èinností organizace,

   c)  vypouštìt  dùlní  vodu,  kterou nepotøebuje pro vlastní èinnost, do
   povrchových,  popøípadì  do  podzemních  vod  a odvádìt ji, pokud je to
   tøeba,   i  pøes  cizí  pozemky  zpùsobem  a  za  podmínek  stanovených
   vodohospodáøským orgánem a orgánem ochrany veøejného zdraví.

   (3)  Pøi  použití  dùlních  vod  podle  odstavce  2  písm.  a)  a b) je
   organizace  povinna  peèovat  o  dùlní  vody  a hospodárnì je využívat.
   Použití dùlních vod k jiným úèelùm upravují zvláštní pøedpisy. ^21)

   (4)   K  vypouštìní  jiných  vod  do  dùlních  vod  je  tøeba  povolení
   vodohospodáøského orgánu vydaného po dohodì s obvodním báòským úøadem.

   § 41

   Vztah ke správnímu øádu

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

   § 41a

   Pùsobnost  stanovená  krajskému  úøadu  podle  tohoto zákona je výkonem
   pøenesené pùsobnosti.

   § 42
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   (1)   Ministerstvo   vnitra  nebo  Policie  Èeské  republiky  poskytuje
   Ministerstvu  životního  prostøedí  pro  úèely  výkonu pùsobnosti podle
   tohoto zákona

   a) referenèní údaje ze základního registru obyvatel,

   b) údaje z agendového informaèního systému evidence obyvatel,

   c) údaje z agendového informaèního systému cizincù.

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

   a) jméno, popøípadì jména, pøíjmení,

   b)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajù, který se narodil v
   cizinì, datum, místo a stát, kde se narodil,

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

   d) adresa místa pobytu,

   e) státní obèanství, popøípadì více státních obèanství.

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

   a) jméno, popøípadì jména, pøíjmení, rodné pøíjmení,

   b)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajù, který se narodil v
   cizinì, datum, místo a stát, kde se narodil,

   c) rodné èíslo,

   d) adresa místa trvalého pobytu,

   e) státní obèanství, popøípadì více státních obèanství.

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

   a) jméno, popøípadì jména, pøíjmení, rodné pøíjmení,

   b)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajù, který se narodil v
   cizinì, datum, místo a stát, kde se narodil,

   c) státní obèanství, popøípadì více státních obèanství,

   d) druh a adresa místa pobytu,

   e) poèátek pobytu, pøípadnì datum ukonèení pobytu.

   (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenèní údaje v základním registru
   obyvatel,   se  využijí  z  agendového  informaèního  systému  evidence
   obyvatel nebo agendového informaèního systému cizincù, pouze pokud jsou
   ve tvaru pøedcházejícím souèasný stav.

   (6)  Z  poskytovaných  údajù  lze  v konkrétním pøípadì použít vždy jen
   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnìní daného úkolu.

   ÈÁST JEDENÁCTÁ

   Pøechodná a závìreèná ustanovení

   § 43
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   Pøechodná ustanovení

   (1)  Ložiska  nevyhrazených  nerostù,  o nichž bylo rozhodnuto, že jsou
   vhodná  k prùmyslovému dobývání podle dosavadních pøedpisù, se považují
   ode  dne  nabytí  úèinnosti  tohoto  zákona  za  ložiska  nevyhrazených
   nerostù,  o  kterých  se  rozhodlo, že jsou vhodná pro potøeby a rozvoj
   národního hospodáøství podle § 7.

   (2) Státní organizace, které provádìjí vyhledávání a prùzkum výhradních
   ložisek,  jakož  i  státní  organizace,  kterým  byl  stanoven dobývací
   prostor,  jsou  ode  dne  nabytí úèinnosti tohoto zákona správci tìchto
   výhradních  ložisek  podle  §  9. V ostatních pøípadech stanoví správce
   výhradního  ložiska pøíslušný ústøední orgán, a to nejpozdìji do 1 roku
   ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona.

   (3) Chránìná území stanovená k zabezpeèení ochrany výhradních ložisek a
   zvláštních  zásahù  do  zemské kùry podle dosavadních pøedpisù jsou ode
   dne nabytí úèinnosti tohoto zákona chránìnými ložiskovými územími podle
   § 16, popøípadì chránìnými územími podle § 34.

   (4)  Dobývací prostory stanovené podle dosavadních pøedpisù se posuzují
   jako  dobývací  prostory  podle  tohoto  zákona  a  jako podklad územnì
   plánovací  dokumentace.  V  pøípadech,  kdy  nebylo  stanoveno chránìné
   území,   se  dobývací  prostor  stanovený  podle  dosavadních  pøedpisù
   považuje  též  za  chránìné  ložiskové území podle tohoto zákona. Pokud
   rozsah   dosavadního   chránìného  území  nebo  dosavadního  dobývacího

�   prostoru nezajiš uje dostateènou ochranu ložiska, je správce, popøípadì
   trvalý  uživatel  výhradního  ložiska, povinen do 1 roku ode dne nabytí
   úèinnosti tohoto zákona navrhnout chránìné ložiskové území.

�   (5)  Zajiš ování  nebo  likvidaci  starých  dùlních  dìl  zapoèaté pøed
   nabytím  úèinnosti  tohoto  zákona dokonèí organizace, která tyto práce
   zapoèala, pokud ústøední orgán pøíslušný podle § 35 nerozhodne jinak.

   § 43a

   Pøechodná ustanovení k úpravám úèinným od nabytí úèinnosti zákona Èeské
   národní rady è. 541/1991 Sb.

   (1)  Ložiska nevyhrazených nerostù, o nichž bylo rozhodnuto pøíslušnými
   orgány  státní  správy,  že  jsou vhodná pro potøeby a rozvoj národního
   hospodáøství podle dosavadních pøedpisù, se považují nadále za výhradní
   ložiska podle tohoto zákona.^*)

   (2)  Rozhodnutí pøíslušných ústøedních orgánù státní správy o stanovení
   dobývacího  prostoru, vydaná podle dosavadních pøedpisù, se považují za
   rozhodnutí  vydaná  podle  tohoto  zákona.^*)  Lhùta podle § 24 odst. 6
   poèíná  plynout  pro  tyto  dobývací  prostory ode dne nabytí úèinnosti
   tohoto zákona.^*)

   (3)  Výpoèty  zásob  výhradního  ložiska  schválené  podle  dosavadních
   pøedpisù  pøed úèinností tohoto zákona ^*) se považují za výpoèty zásob
   schválené podle tohoto zákona.^*)

   (4)  Povinnost  organizací  k placení úhrady podle § 32a odst. 1 vzniká
   pro  organizace, kterým byly stanoveny dobývací prostory pøed úèinností
   tohoto zákona,^*) rokem nabytí úèinnosti tohoto zákona.^*)

   (5)  Úhrada z vydobytých vyhrazených nerostù podle § 32a odst. 2 poprvé
   vzniká pro organizace za vyhrazené nerosty vydobyté v roce 1993.

   (6) U dolù a lomù, které v dobì nabytí úèinnosti tohoto zákona ^*) jsou
�   v  provozu,  musí organizace vytvoøit rezervu na plný objem zajiš ující

   èinnosti  podle  §  31  odst. 5 do konce životnosti provozu, nejpozdìji
   však do 10 let od nabytí úèinnosti tohoto zákona.^*)

   (7)  U  dolù  a lomù, jejichž jediným vlastníkem je stát a byly v rámci
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   restrukturalizace  uhelného,  uranového  a  rudného  prùmyslu  zaøazeny
   vládou  do  koncepce  útlumu  uhelného, uranového a rudného hornictví a
   nebylo  proto  možné  v  tìchto  pøípadech vytvoøit rezervu na sanace a
   rekultivace  a  rezervu  na zahlazování dùlních škod, nebo nebylo možné
   tyto  rezervy vytvoøit v dostateèné výši, hradí tyto náklady v potøebné
   výši stát prostøednictvím rozpoètové kapitoly své pøíslušné organizaèní
   složky.

   (8)  Za sanaci se považuje odstranìní škod na krajinì komplexní úpravou
   dùlní èinností narušeného území a územních struktur.

   § 44

   Zrušovací ustanovení

   Zrušují se:

   1. zákon è. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon),

   2. § 4 vládního naøízení è. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické
   služby, ve znìní vládního naøízení è. 82/1967 Sb., kterým se Komise pro
   klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podøizuje vládì.

   § 45

   Úèinnost

   Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1988.

   Vybraná ustanovení novel

   Èl.II zákona è. 168/1993 Sb.

   1.  U  dolù  a lomù, které v dobì nabytí úèinnosti tohoto zákona jsou v
�   provozu,  musí  organizace  vytvoøit  rezervu na plný objem zajiš ující

   èinnosti  podle  § 31 odst. 6 nejpozdìji do konce životnosti dolu, lomu
   nebo  jejich  èásti.  Toto  ustanovení  se  nevztahuje  na organizace s
   vyhlášeným nebo schváleným programem útlumu.

   2.  Organizace, které mají hornickou èinnost na rok 1993 již povolenou,
   jsou  povinny  pøedložit pøíslušnému obvodnímu báòskému úøadu doplòky k
   žádosti o povolení hornické èinnosti s vyèíslením výše nákladù na dùlní
   škody  a  nákladù  na  sanace pozemkù do tøí mìsícù od nabytí úèinnosti
   tohoto  zákona,  a  to  spolu  s  návrhem na výši potøebných finanèních
   rezerv a èasového prùbìhu jejich vytvoøení.

   Èl.III zákona è. 315/2001 Sb.

   SPOLEÈNÁ USTANOVENÍ

   1.  Užívají-li právní pøedpisy v oblasti horního práva pojem pracovník,
   rozumí se tím zamìstnanec podle zvláštního zákona.^1)

   2.  Pokud  organizace  podle zákona è. 61/1988 Sb., ve znìní pozdìjších
   pøedpisù,  plní úkoly vyplývající z pracovnìprávních vztahù, plní úkoly
   zamìstnavatele podle zvláštního zákona.^1)

   Èl.IV zákona è. 315/2001 Sb.

   PØECHODNÁ USTANOVENÍ

   1. Na výbušniny, výbušné pøedmìty a pomùcky uvedené do obìhu pøede dnem
   nabytí  úèinnosti  tohoto  zákona  v  souladu  s  dosavadními  právními
   pøedpisy  se  pohlíží  jako  na  výbušniny,  výbušné pøedmìty a pomùcky
   uvedené na trh podle tohoto zákona.

   2.  Øízení  o  uvedení  výbušnin, výbušných pøedmìtù a pomùcek do obìhu
   zahájená  pøede  dnem  nabytí  úèinnosti tohoto zákona se dokonèí podle
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   dosavadních právních pøedpisù.

   3.  Rozhodnutí  o  povolení  k odbìru výbušnin vydaná pøede dnem nabytí
   úèinnosti  tohoto zákona se považují po dobu, na kterou byla vydána, za
   povolení k pøedání výbušnin vydaná podle tohoto zákona.

   Èl.IV zákona è. 150/2003 Sb.

   Pøechodné  ustanovení  ke  zmìnì  zákona o ochranì a využití nerostného
   bohatství (horní zákon)

   Subjektu,  kterému  byl  stanoven  podle  dosavadních právních pøedpisù
   dobývací  prostor,  který  se  nachází na pozemku ve vlastnictví státu,
   vzniká  právo,  aby  s  ním  správní  úøad,  právnická  osoba nebo její
   organizaèní  složka,  která s pozemkem hospodaøí nebo jej má ve správì,
   uzavøela  dohodu  o  pronájmu  pozemku na dobu pøedpokládaného dobývání
   ložiska  nebo  kupní  smlouvu  o  prodeji  pozemku.  Žádost  obsahující
   specifikaci   pozemku   údaji  podle  katastru  nemovitostí  adresovaná
   správnímu  úøadu, právnické osobì nebo její organizaèní složce, která s
   takovým  pozemkem  hospodaøí  nebo  jej spravuje, a doložená potvrzením
   Èeského báòského úøadu, že žadateli byl stanoven dobývací prostor, musí
   být  podána  nejpozdìji  do 30. øíjna 2003. Èeský báòský úøad potvrzení
   nevydá  k pozemku v dobývacích prostorech, kde probíhá nebo má probíhat
   pouze  hlubinná  tìžba,  jestliže  požadovaný  pozemek  již  nemùže být
   hornickou  èinností  ohrožen, nebo v tìch pøípadech, kdy na požadovaném
   pozemku  byla  tìžba  již  ukonèena.  Ustanovení § 20 odst. 3 zákona è.
   44/1988 Sb., o ochranì a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
   znìní  zákona  è.  541/1991 Sb. a ve znìní èl. III tohoto zákona, platí
   obdobnì.

   Èl.IV zákona è. 3/2005 Sb.

   Pøechodné ustanovení

   Pokud  nebylo  øízení  o  žádosti  o  udìlení  pøedchozího  souhlasu ke
   stanovení   dobývacího  prostoru,  která  se  týká  ložisek  ropy  nebo
   hoølavého   zemního   plynu,  pravomocnì  ukonèeno  pøede  dnem  nabytí
   úèinnosti   tohoto   zákona,  dokonèí  se  podle  dosavadních  právních
   pøedpisù.

   1)  § 2 zákona ÈNR è. 61/1988 Sb., o hornické èinnosti, výbušninách a o
   státní báòské správì, ve znìní zákona ÈNR è. 542/1991 Sb.

   1) Zákoník práce

   2)  Napø.  zákon  è.  513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon è. 455/1991
   Sb.,  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon è. 111/1990
   Sb., o státním podniku, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   3)  Zákon  ÈNR  è.  62/1988  Sb.,  o  geologických  pracích  a o Èeském
   geologickém úøadu, ve znìní zákona ÈNR è. 543/1991 Sb.

   3a)  §  17  zákona  è.  62/1988  Sb., o geologických pracích a o Èeském
   geologickém úøadu, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   4) § 10 zákona ÈNR è. 61/1988 Sb., ve znìní zákona ÈNR è. 542/1991 Sb.

   Vyhláška  ÈBÚ  è.  104/1988  Sb.,  o  racionálním  využívání výhradních
   ložisek,  o  povolování  a  ohlašování  hornické  èinnosti a ohlašování
   èinnosti provádìné hornickým zpùsobem.

   5)  Napø.  zákon  ÈNR è. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zøízení), zákon
   ÈNR  è. 425/1990 Sb., o okresních úøadech, úpravì jejich pùsobnosti a o
   nìkterých dalších opatøeních s tím souvisejících, zákon è. 51/1964 Sb.,
   o  dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústøedního báòského úøadu
   è.  28/1967  Sb.,  kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou
   èinností,  zákon  è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon è. 20/1966
   Sb., o péèi o zdraví lidu, zákon è. 53/1966 Sb., o ochranì zemìdìlského
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   pùdního  fondu,  ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 138/1973 Sb., o
   vodách  (vodní zákon), zákon è. 61/1977 Sb., o lesích, zákon è. 40/1956
   Sb.,  o  státní  ochranì  pøírody,  ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon
   Èeské národní rady è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi.

   6)  §  16  zákona  è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu
   (stavební zákon).

   7) § 8, 12 a 21 zákona è. 50/1976 Sb.

   7) Zákon è. 102/1971 Sb., o ochranì státního tajemství, ve znìní zákona
   è. 383/1990 Sb.

   Naøízení  vlády Èeskoslovenské socialistické republiky è. 148/1971 Sb.,
   o ochranì hospodáøského a služebního tajemství, ve znìní naøízení vlády
   Èeské a Slovenské Federativní Republiky è. 420/1990 Sb.

   Naøízení vlády Èeské a Slovenské Federativní Republiky è. 419/1990 Sb.,
   o základních skuteènostech tvoøících pøedmìt státního tajemství.

   8) § 149 odst. 1 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád.

   10)  Zákon  è.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním øádu
   (stavební zákon).

   11)  Napø.  zákon ÈNR è. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zøízení), zákon
   ÈNR  è. 425/1990 Sb., o okresních úøadech, úpravì jejich pùsobnosti a o
   nìkterých dalších opatøeních s tím souvisejících, zákon è. 51/1964 Sb.,
   o  dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústøedního báòského úøadu
   è.  28/1967  Sb.,  kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou
   èinností,  zákon  è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon è. 20/1966
   Sb., o péèi o zdraví lidu, zákon è. 53/1966 Sb., o ochranì zemìdìlského
   pùdního  fondu,  ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 138/1973 Sb., o
   vodách  (vodní zákon), zákon è. 61/1977 Sb., o lesích, zákon è. 40/1956
   Sb.,  o  státní  ochranì  pøírody,  ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon
   Èeské národní rady è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi.

   12) Zákon Èeské národní rady è. 61/1988 Sb.

   Zákon Slovenské národní rady è. 51/1988 Sb.

   12a)  § 17 a 18 zákona è. 61/1988 Sb., o hornické èinnosti, výbušninách
   a o státní báòské správì, ve znìní zákona è. 542/1991 Sb.

   12b) Zákon è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších
   pøedpisù.

   12c)  Úmluva  o  ochranì  archeologického  dìdictví Evropy (revidovaná)
   vyhlášená pod è. 99/2000 Sb. m. s.

   14)  §  58 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investièní
   rozvoj è. 85/1976 Sb., o podrobnìjší úpravì územního øízení a stavebním
   øádu, ve znìní vyhlášky è. 155/1980 Sb.

   14a) Zákon ÈNR è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu.

   Zákon è. 61/1977 Sb., o lesích.

   14b)  §  24  odst.  2  písm.  i) zákona ÈNR è. 586/1992 Sb., o daních z
   pøíjmù.

   15) § 6 zákona Èeské národní rady è. 61/1988 Sb.,

   § 6 zákona Slovenské národní rady è. 51/1988 Sb.

   16) § 108 až 116 zákona è. 50/1976 Sb.

   16a)  §  2  odst.  2  písm.  c)  zákona  è. 157/2009 Sb., o nakládání s
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   tìžebním odpadem a o zmìnì nìkterých zákonù.

   17) § 87 zákona è. 50/1976 Sb.

   18)  Vyhláška  ministerstva zdravotnictví Èeské socialistické republiky
   è. 59/1972 Sb., o ochranì zdraví pøed ionizujícím záøením.

   Vyhláška  ministerstva  zdravotnictví Slovenské socialistické republiky
   è. 65/1972 Sb., o ochranì zdraví pøed ionizujícím záøením.

   Vyhláška  Èeskoslovenské  komise pro atomovou energii è. 67/1987 Sb., o
   zajištìní jaderné bezpeènosti pøi zacházení s radioaktivními odpady.

   19) Obchodní zákoník

   Obèanský zákoník.

   20) § 29 zákona è. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

   20a)  Zákon  è.  593/1992  Sb., o rezervách pro zjištìní základu danì z
   pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   20b)   Zákon  è.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  zpùsobech  jeho  øešení
   (insolvenèní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   21) § 7 zákona è. 138/1973 Sb.

   *) Rozumí se tím zákona è. 541/1991 Sb.
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