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Co je smyslem a podstatou horního práva?

Smyslem horního práva je stanovit pravidla pro dobývání nerostných surovin.

Podstatou horního práva je do určité míry upřednostnit dobývání před 
ostatními činnostmi, které probíhají na povrchu zemském nad ložisky 
nerostných surovin. Řeší se především vztah těžaře a vlastníka pozemku.

Důvod pro upřednostnění dobývání se během století měnil. Byl to fiskální
zájem panovníka na podílu z těžby drahých kovů, poptávka po určitých 
surovinách během průmyslové revoluce, snahy státu o surovinovou 
soběstačnost a nezávislost. Obecně tak vždy byl vyjádřen zájem státu a jeho 
podpora dobývání tuzemských nerostných surovin.



Jaký je účel horního práva v současnosti ?

Současným hlavním imperativem pro zachování možnosti upřednostnit 
dobývání a tedy i pro zachování samostatné báňské legislativy a příslušného 
samostatného úseku státní správy je nepřemístitelnost přírodních 
nerostných zdrojů, tedy ložisek nerostných surovin. 

Ložiska mohu těžit pouze tam, kde se nalézají, zatímco povrchové aktivity, 
sídla a lidi mohu přestěhovat. Zní to tvrdě, ale tak tomu v nejhlubší podstatě
je. Proto to umožňuje, až na pár výjimek (z nejdůležitějších USA), 
legislativa všech vyspělých i rozvojových zemí světa.



Významným faktorem, který se v současnosti začíná stále více projevovat a který 
je vážným argumentem pro zachování principu upřednostnění hornické činnosti, 
je nárůst cen nerostných surovin na světovém trhu s očekávatelným 
dlouhodobým trendem. Ani nejbohatší země světa se nespoléhají pouze na 
import nerostných surovin, ale těží ta ložiska, která mají k dispozici. Aby se tak 
dělo přijatelným způsobem, pro to zde je báňská legislativa (horní právo).
Tento dlouhodobý trend je však nutné pečlivě poměřovat faktory útlumu 
hospodářského růstu, danými právě probíhající globální finanční a 
hospodářskou krizí, které negativně dopadají na domácí těžební a návazný 
zpracovatelský průmysl.
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Pokud přestaneme respektovat princip nepřemístitelnosti přírodních nerostných 
zdrojů, ztrácí se podstata horního práva, tedy upřednostnit dobývání před 
ostatními činnostmi. Falešnou je myšlenka chtít horním právem dobývání
stále jen omezovat, komplikovat a ve svém důsledku znemožňovat.

Pokud se rozhodneme, že hornická činnost nepotřebuje toto zohlednění, 
nepotřebujeme ani horní právo ani specializovanou státní správu. To, co zde 
úspěšně existovalo stovky let, dále už být nemusí. Dobývání zahrňme mezi 
živnosti, povolování svěřme stavebním úřadům podle stavebního zákona, 
referáty bezpečnosti práce rozšiřme o pár specialistů na doly a lomy a báňské
záchranářství připojme k hasičům. To znamená, že každý horní zákon, chcete-li 
i nový horní zákon, vždy bude koncipován tak, aby vyjadřoval také určitou 
společenskou podporu báňskému podnikání. Horní zákon proti horníkům
a dolování nemá smysl.



Historie horního práva

Římské právo
Vlastnické právo bylo základním stavebním kamenem Římského práva a bylo 
velmi propracované. Vlastnické právo bylo absolutní a z jeho působení bylo 
možno vyloučit každého, kdo k dané věci neměl oprávnění. Vlastnictví bylo 
chápáno jako právní panství. Jeho předmětem byly věci hmotné (včetně otroků
a pozemků), někdy i některá práva nebo výhody. Vlastník věc fyzicky ovládal,
tj. držel, mohl věc jakkoli užívat, těžit z ní a mohl ji i zničit.

Součástí pozemku byla stavba na něm vztyčená a vše se pod ním nalézající. 
Toto vlastnictví bylo neoddělitelné.

Při nálezu pokladu, tj. věci skryté, o jejímž vlastnictví neexistovalo právní
vědomí, se poklad dělil rovným dílem mezi nálezce a vlastníka pozemku. 
Pokud byl poklad hledán bez vědomí vlastníka, připadal celý vlastníku 
pozemku.



Vznik horního práva

Začátky horního práva v každé zemi spadají do doby, kdy tam hornictví
nabylo většího významu, zejména dolováním v hlubinách země, a kdy 
následkem toho stát-panovník začal uplatňovat horní regál a s ním 
související horní svobody, a to tím způsobem, že bez jeho propůjčení
nebo povolení nikdo, ani vlastník pozemku, neměl právo provozovat 
hornictví a nabývat majetku k vydobytým nerostům. Každému, kdo
však předepsaným podmínkám vyhověl, bylo dovoleno kutat a dolovat,   
a to za podmínky uhrazení poplatku (desátek, urbura, royality).

V době, kdy horní právo ještě nebylo sepsáno, platily výše uvedené
zásady jako pouhé právo obyčejové, zvykové. Byla to pravidla, kterými 
se upravovaly poměry horníků k státu a vlastníkům pozemků.
Představovala hlavní jádro každého horního práva. Tak tomu bylo 
v zemích románsko-německých a to byl také základ starého obyčejového 
horního práva u nás.



Horní regál a horní svoboda
Regál byl za feudalismu komplexem výsadních práv panovníka. Řada těchto 
monopolních práv souvisela s mnoha aspekty hospodářství, těžbou surovin, ražbou 
mincí aj. :
• pozemkový regál - práva z výlučného vlastnictví půdy 
• lesní a lovecký regál - práva z výlučného užívání lesů
• horní regál - výlučné právo rozhodovat o využívání veškerého nerostného   
...bohatství a příjmy z toho plynoucí
• mincovní regál - výlučné právo razit mince
• regál rybolovu, přívozu a mlýnů

Horní regál. K vyhledávání, průzkumu a dobývání vyhrazených nerostů je nutné
báňské oprávnění, jehož udělení za úhradu (urbura, royality) je v pravomoci 
panovníka. (Horním regálem sluší se rozuměti ono zeměpanské právo výsostní, podle 
něhož určité nerosty, vyskytující se ve svých přirozených ložiskách, jsou vyhrazeny výlučnému 
panství zeměpánovu.)

Horní svoboda. Předmětem vlastnictví je báňské oprávnění a nerosty na jeho 
základě vydobyté, které si smí přivlastnit pouze držitel báňského oprávnění.



Počátky horního práva u nás

Počátky našeho horního práva spadají do doby, kdy se u nás poprvé dá prokázat 
existence horního regálu a horní svobody. Když r. 1158 císař Bedřich Barbarossa 
udělil Vladislavu II. královskou korunu, tím mu přiznal všechna práva královská, 
tedy i horní regál v českém státním území. Ve skutečnosti však horní regál začal 
být podstatněji uplatňován až za Přemysla Otakara I. a jeho nástupců. Ale i oni 
museli stále přemáhat častý odpor vlastníků pozemků, na kterých se dolovalo.

V té době nejdůležitějším místem dolování stříbra bylo pásmo mezi pozdějšími 
městy Jihlavou a Německým (Havlíčkovým) Brodem. K nim se za čas přidala 
i Kutná Hora. Zájmy krále zde obhajovali ustanovení královští úředníci, urburéři, 
mincmistři, společně s přísežnými horními a jinými zřízenci. Významnější z nich 
zasedali na horním soudě. Písemné zprávy z let 1227 a 1234 dokládají platnost 
větším dílem obyčejového horního práva, které zajisté obsahem souhlasilo 
s cizími horními právy, zejména v Harzu a Freibergu.



Jihlavské horní právo 1249
Horní osady Jihlava a Německý Brod se rychle na rozrůstaly na lidnatá města, 
která začala usilovat o potvrzení svých horních a městských práv a privilegií. 
Jihlavským se to podařilo r. 1249, když král Václav I. válčil se svým synem, 
budoucím následníkem Přemyslem Otakarem II., a když povolal Jihlavské
horníky na pomoc proti němu.

Po dobytí Pražského hradu s jejich pomocí v srpnu r. 1249 
a po smíru, v kterém král svému synovi postoupil Moravské
markrabství, předložili Jihlavští soupis svých městských 
a horních práv a král se synem tyto svobody potvrdili brzo 
po 16. srpnu r. 1249, a sice jak měšťanům jihlavským,  tak 
i horníkům kdekoli po Českém království. Listina 
obsahuje 16 článků: ustanovení ve prospěch horníků, 
úpravu poměrů k horním úřadům a vlastníkům pozemků, 
platnost horního regálu (avšak výslovně se o něm nezmi-
ňují).



Jeden ze zachovalých příkladů

Roku 1269 byl veden spor o hranice dobývání a výnosy 
ze železorudných dolů a zlatých rýžovisek u Domášova 
mezi klášterem Hradiště a syny Zdislava ze Štemberka, 
který dopadl ve prospěch hradišťského kláštera.



Kutnohorské horní právo 1300

Ius regale montanorum
(„právo těžit horu“ či „právo horního regálu“), známý také jako 

Constitutiones iuris metallici.



Roku 1300 vydal král Václav II. v Kutné Hoře nejstarší Horní zákon Ius regale 
montanorum pro všechna královská horní města v Království českém, který 
platil s úpravami až do roku 1854.

Zákoník upravoval podmínky pro těžbu a zpracování stříbra. Například přesně
stanovil podíl krále na těžbě a ražbě stříbra a zavedl novou minci Pražský groš. 
Obsahoval také pravidla k zajištění bezpečnosti práce, předpisy o výplatě mezd, 
délce pracovní doby a také protikoaliční předpisy, zakazující horníkům 
a kovářům samostatně se organizovat ve spolcích.

Tento zákoník, vydaný za pomoci právníků z Itálie (hlavní podíl na vytvoření
zákoníku měl Gozzius z Orvieta), byl na svou dobu velice pokrokový. Zákoník 
byl díky svým ustanovením, jež zatím neměla obdoby, přeložen do mnoha 
jazyků a byl používán v mnoha zemích světa (např. v Argentině platil ještě po 
druhé světové válce). V zemích Koruny české tento zákoník platil až do r. 1854, 
kdy byl nahrazen obecným horním zákonem.

Ius regale montanorum



1300 - 1854
16. století jako příklad

Roku 1518 byl zveřejněn jáchymovský horní řád Štěpána Šlika, ve kterém je 
poprvé zohledněn pracovní úraz.

Roku 1534 bylo podepsáno Narovnání o hory a kovy mezi Českými stavy 
a Ferdinandem I., panovník se vzdal určité části regálního práva ve prospěch 
stavovských pozemkových majitelů.

Roku 1542 vydal král Ferdinand I. horní řád pro doly v Rýmařově a Haknštejně.

Roku 1547 byl udělen horní řád pro rudolfovské doly.

Roku 1556 vydal král Ferdinand I. zákaz vývozu zlata a stříbra z Království
Českého.

Roku 1563 si král Ferdinand I. vymínil přednostní právo na výkup rtuti.

Roku 1569 vydal král Maxmilián II. příkaz pro vypracování nové formulace pro 
další Narovnání o hory a kovy s Českými stavy.



Roku 1571 byl vydán Maxmiliánův horní řád pro Uhry. Platil na Slovensku.

Roku 1573 bylo mezi králem Maxmiliánem II. a uherskou šlechtou uzavřeno 
Narovnání o hory a kovy, které neplatilo v Čechách. 

Roku 1575 vyhlásil Maxmilián II. Narovnání o hory a kovy pro země koruny 
České.

Roku 1585 byla vydána “Kutnohorská reforma” jako návrh horního zákona, 
vycházejícího ze znění Ius regale montanorum a jáchymovského horního řádu.
Měla platit pro všechny doly v Čechách, návrh ale nebyl přijat.



Přípravy k Obecnému 
hornímu zákonu

Pokusy o unifikaci horního práva se děly již za Marie Terezie a Josefa II. 
Roku 1786 Josef II. nařídil vypracovat obecný horní řád pro celou říši Rakouskou, 
avšak k provedení úmyslu nedošlo. V Haliči byl zaveden roku 1804 Maxmiliánský 
horní řád z roku 1573, platný v Uhrách, jako zatímní horní zemský zákon.  
V Solnohradsku byl zaveden bavorský horní řád z roku 1784. Roku 1805 byl 
vydán patent o měrách dolových, platný pouze pro země mimouherské.

Po vydání obecného zákona občanského roku 1811 měl být sepsán pro království
České nový horní řád, který pak měl být rozšířen na země ostatní. Práce se však 
opět nezdařily. Pokusy o kodifikaci se obnovily roku 1831, avšak opět 
bezvýsledně. Teprve roku 1849 došlo ke zřízení zvláštní komise pro vypracování
nového horního zákona. Návrh této komise byl pak několikrát přepracován a stal 
se Obecným horním zákonem dne 23. května 1854 pod č. 146 ř. z.



Obecný horní zákon
vyhlášený patentem ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z.,
ve znění předpisů jej měnících a doplňujících

Článek I.
Přiložený horní zákon zavazuje všechny korunní země Naší říše a nabývá
účinnosti dnem 1. listopadu 1854.

Článek II.
Tímto zákonem pozbývají zároveň platnosti všechny dřívější zákony, jež se 
vztahují na předměty tohoto zákona, ať už byly vydány pro různé korunní země
ve starších horních řádech nebo v jiných, kýmkoli a v jakékoli formě, a taktéž
všechny starší zvyklosti.

Článek III., první věta
Všechna práva, nabytá již podle dřívějších horních zákonů a vztahující se 
na provoz hor, zůstávají v platnosti.



Horní regál v Obecném horním zákoně
Obecný horní zákon.

První díl.
Všeobecná ustanovení.

Horní regál.
§ 3

Horním regálem sluší se rozuměti ono zeměpanské právo výsostní, podle 
něhož určité nerosty, vyskytující se ve svých přirozených ložiskách, jsou 
vyhrazeny výlučnému panství zeměpánovu.

Poznámka: K vyhledávání, průzkumu a dobývání vyhrazených nerostů je nutné
báňské oprávnění. Předmětem vlastnictví je báňské oprávnění a nerosty na jeho 
základě vydobyté, které si smí přivlastnit pouze držitel báňského oprávnění.
Předmětem vlastnictví není ložisko nerostné suroviny. Ložisko je ekonomická
kategorie. Proto je neuchopitelné. Jeho přímé vlastnění je do značné míry 
iluzorní a teoretické. Lze však k němu uplatnit svrchovanost.



Ložisko nerostné suroviny jako ekonomická kategorie

Podle prvního přístupu přírodní nerostné zdroje existují „an sich“ jako součást 
neživé přírody jako její přírodní nerostné bohatství, jsou darem Matky Země všem 
pokolením. Pro přírodní nerostné zdroje a veškeré přírodní nerostné bohatství je 
charakteristická především jejich neobnovitelnost, konečnost, vyčerpatelnost 
jejich zásob, nenahraditelnost. Podnikatelé se jich dosud zmocňovali a zmocňují
kořistnickým a plenivým způsobem. Nevratně při tom poškozují i ostatní složky 
životního prostředí. Hlavním úkolem je ochrana přírodních nerostných zdrojů pro 
budoucí generace.

Základní problém nerostných surovin a jejich disponibility pro dlouhodobou 
saturaci energetických a materiálových potřeb lidstva spočívá v dvojím nazírání. 
Jde o střet dvou koncepcí, které můžeme nazývat různě: populistická vs. 
objektivní, ekologistická vs. ekonomická. Nejvýstižnější bude snad dělení laická
vs. odborná. 



Druhá koncepce se přidržuje pojmů nerostná surovina a její ložisko. Ložisko 
nerostné suroviny a nerostná surovina jsou chápány jako ekonomická
kategorie, která je v čase proměnná. Závisí na poptávce a ceně na trhu. Ložiska 
nerostných surovin nemohou být složkou životního prostředí. Proto ani horní
právo není právem složkovým. Pro ložisko nerostné suroviny je charakteristická
především jeho nepřemístitelnost. Ložiska mohu těžit pouze tam, kde se 
nalézají, zatímco povrchové aktivity, sídla a lidi mohu přestěhovat. Záleží pouze 
na společenském systému, jaká pravidla k tomu nastaví.

Na ústavu prof. Lindgrena, zakladatele moderní školy amerických ložiskových 
geologů (economic geologists) je nápis: „Ore is a raw material, which can be 
mined, beneficiated and sold with a profit.“ Česky řečeno trochu jinak, žádná
uhelná sloj není těžitelná jen proto, že obsahuje uhlí. Je to natolik samozřejmé
tvrzení, že je až ostudné ho prezentovat.

Co kdysi bylo nerostnou surovinou, dokonce nejvyššího strategického 
významu, třeba pazourek, dnes není. Pazourek je dnes zcela obyčejný kus 
„šutru“, který se nehodí ani do betonu. 



České železářství 19. století na Kladensku a Plzeňsku bylo původně založeno 
na domácí železné pelosideritové a šamozitové rudě z ložisek českého ordoviku 
mezi Berounem, Příbramí a Plzní, kde ruda obsahovala 25 až 32 % železa. Tehdy 
se to vyplatilo. Od 20. století se vyplácí dovoz vysokoobsahové železné rudy 
ze zahraničí. Tato naše bývalá ložiska se tak stala pouhými přírodními 
akumulacemi minerálů železa. 

A naopak. Co nikdy nebylo k ničemu, může se stát žádanou surovinou nebo 
zdrojem. Před asi 50ti lety si jeden Američan koupil kopec „nacucaný“
wollastonitem. Počkal si na výsledky výzkumu a pokroku a začal těžit unikátní
ložisko vysoce ceněné suroviny pro výrobu moderních izolačních materiálů.
Před 100 lety a dříve se těžila ložiska, spíše menší, mědi o obsazích v řádu procent 
kovu. Dnes se těží ložiska větší a stačí obsahy v řádu desetin procent kovu. 
Při současném nárůstu ceny uranu na světovém trhu se pomalu začíná uvažovat    
o možnosti jeho budoucí extrakce z mořské vody. 
V každém zrnku prachu se dá analyticky detekovat celá Mendělejevova tabulka 
prvků. Profesoři Pouba a Vaněček kdysi spočítali, že veškerá roční potřeba kovů
a dalších nerostných surovin celého lidstva se dá získat z jednoho kubického 
kilometru žuly. Dnes i kdyby to byly gigakubíky tři. Problémem je však 
technologie, zejména dostatečný a levný zdroj energie k rozbití mřížkových vazeb 
v minerálech a oddělení jednotlivých prvků. 



Nerostné „bohatství“ ?
V lidském povědomí se raději ukládají pozitivní rysy každé práce, s níž
může být spojen blahobyt a prosperita. Naši pozornost zaujme rozhodně
nálezce valounu zlata nebo velkého drahokamu, zatím co po těch, 
co zmrzli při cestě na Aljašku, často nezbyl ani kříž na hrobě. Z takových 
souvislostí se patrně vyvinul pojem nerostného bohatství a způsob jeho 
většinového nazírání.



1918

Zákon Národního výboru, tzv. recepční zákon, z 28.10.1918

Čl..2 Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají
prozatím v platnosti.

(Obecný horní zákon tak s úpravami a dodatky „vydržel“ až do roku 1957.)



1920

Ústava Československé republiky z 29.2.1920, č. 121

§ 109

(1) Soukromé vlastnictví lze omezit jen zákonem.

(2) Vyvlastnění je možné jen na základě zákona a za náhradu, 
pokud zákonem není nebo nebude stanoveno, že se náhrada dáti 
nemá.

(tímto zákonem byl Obecný horní zákon)



1934  Lex Nelson

Dne 3. ledna 1934 došlo na Dole Nelson III v Oseku u Duchcova
v severočeském hnědouhelném revíru k výbuchu metanovzdušné směsi 
a následnému výbuchu uhelného prachu. Tato tragédie významně ovlivnila
vývoj horních předpisů u nás. Po havárii, která si vyžádala 142 lidských obětí, 
došlo k vydání zákona č. 178/1934 Sb. z. a n., který přinesl především zvýšení
intenzity dozoru nad bezpečností práce v hlubinných dolech. Podle tohoto 
"Lex Nelson" byly zřízeny báňské inspektoráty, a to ústřední báňský 
inspektorát při Ministerstvu veřejných prací a báňské inspektoráty při revírních 
báňských úřadech. Výkonnou složku těchto hornopolicejních orgánů tvořili 
dělničtí báňští inspekční asistenti, jejichž povinností bylo pravidelné fárání
do dolu a důsledný výkon dozoru nad dodržováním bezpečnostních předpisů
a zásad bezpečné hornické práce.





1945

DEKRET
presidenta republiky č. 100 ze dne 24. října 1945,

o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

§ 1

(1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňují zestátněním:
1. Podniky provozované podle obecného horního zákona, podniky           

a práva na vyhledávání a dobývání živic, báňská oprávnění podle § 5 
obecného horního zákona a práva majitelů pozemků podle § 1, záhlaví I, 
částka VII dočasných soudních pravidel z roku 1861, platných                  
na Slovensku



1948

Zákon č. 114 ze dne 28. dubna 1948,
o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů

a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků.

§ 1
(1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním:
1. podniky pro těžení nebo zpracování rašeliny;
2. podniky pro těžení křemence, křemeliny, mastku, těživce, sádrovce, anhydritu, 
…sklářského písku, formovacího písku, jakož i ložiska těchto hmot;
3. podniky pro zpracování nebo opracování kamene, pokud mají alespoň deset 
…brousicích strojů nebo dvě pily na kámen;
4. strojní štěrkovny s kapacitou nejméně deset tisíc tun ročně

(tzn. tento zákon zestátnil i těžbu, která nebyla provozována podle Obecného 
horního zákona)



1948
Ústavní zákon č. 150 ze dne 9. května 1948

Ústava Československé republiky (tzv. Ústava 9. května)

Čl. XII 

(1) Hospodářská soustava Československé republiky je založena
na znárodnění nerostného bohatství, průmyslu, velkoobchodu a peněžnictví;
na vlastnictví půdy podle zásady "půda patří tomu, kdo na ní pracuje";
na ochraně drobného a středního podnikání a na nedotknutelnosti osobního 
majetku.

(2) Všechno národní hospodářství v Československé republice nechť slouží
lidu. V tomto veřejném zájmu řídí stát veškerou hospodářskou činnost 
jednotným hospodářským plánem.



§ 148

Nerostné bohatství a jeho těžba;
zdroje energie a energetické podniky;
doly a hutě;
přírodní léčivé zdroje;
výroba předmětů sloužících zdraví lidu;
podniky čítající aspoň 50 zaměstnanců nebo osob v nich činných, nejde-li 
o podniky lidových družstev;
banky a pojišťovny;
veřejná doprava železniční a pravidelná doprava silniční a letecká;
pošta, veřejný telegraf a telefon;
rozhlas, televise a film (§ 22)

mohou být jen národním majetkem.



1957

Zákon č. 41 ze dne 5. července 1957,
o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Změna: 48/1959 Sb.
Změna: 166/1960 Sb.
Změna: 40/1964 Sb.
Změna: 72/1969 Sb.
Změna: 131/1970 Sb.
Změna: 146/1971 Sb. , 159/1971 Sb.



Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1
Úvodní ustanovení

Účelem tohoto zákona je zajistit co největší a současně
nejhospodárnější využití ložisek nerostů pro socialistickou průmyslovou 
výrobu a výstavbu.

§ 5

(1) Všechna ložiska vyhrazených nerostů, jakož i taková ložiska nevyhrazených 
nerostů, která jsou vhodná k průmyslovému dobývání (§13 odst. 1), tvoří
nerostné bohatství naší vlasti a jsou výhradním národním majetkem (dále jen 
"výhradní ložisko").

(2) Ložisko nevyhrazeného nerostu, dokud o něm nebylo rozhodnuto, že se hodí
k průmyslovému dobývání, se považuje za součást pozemku.



§ 58

(2) Zrušují se zejména: 

1. obecný horní zákon vyhlášený patentem ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., 
ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, jakož i všechny prováděcí
předpisy k němu vydané;
2. zákon č. 12/1894 ř. z., jímž se vydávají předpisy o zřízení závodních
a dozorců při horách, jakož i prováděcí předpisy k němu vydané;
3. zákon č. 303/1924 Sb., jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) 
podřizuje obecnému zákonu hornímu, a vládní nařízení č. 182/1940 Sb.,
o vyhledávání a dobývání živic;
4. vládní nařízení č. 134/1943 Sb., o provádění dozoru na podzemní dobývání
nerostů a na hlubinné vrty, a vládní nařízení č. 147/1943 Sb., o vyhledávání
a dobývání nerostných ložisek, a obdobné předpisy platné na Slovensku;
5. zákon č. 57/1928 Sb., o zřízení a působnosti báňských úřadů, a zákon
č. 15/1940 Sl. z., o zriadení a pôsobnosti banských úradov;
6. vládní nařízení č. 29/1931 Sb., o důlních mapách.



1960

Ústavní zákon č. 100 ze dne 11. července 1960
Ústava Československé socialistické republiky

Čl. 10 

Nerostné bohatství, základní zdroje energie, základní lesní
půdní fond, přírodní zásoby podzemních vod, vodní toky 
a přírodní léčivé zdroje jsou ve státním vlastnictví. 



1988

Zákon  Federálního shromáždění č. 44 ze dne 19. dubna 1988, o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Zákon České národní rady č. 61 ze dne 21. dubna 1988, o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě
Zákon České národní rady č. 62 ze dne 21.dubna 1988, o geologických pracích 
a o Českém geologickém úřadu
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51 z 20. apríla 1988, o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52 z 20. apríla 1988, o geologických 
prácach a o Slovenskom geologickom úrade



Rozpad horního zákona do pěti zákonů

Reakce na federální uspořádání
Československa k 1.1.1969

Zákon NS č. 41/1957 Sb., československý horní zákon

Zákon FS č. 44/1988 Sb., tzv. federální horní zákon

SNR č. 51/1988 Zb., 
banícký

SNR č. 52/1988 Zb., 
geologický

ČNR č. 61/1988 Sb., 
hornický

ČNR č. 62/1988 Sb., 
geologický

Český horní zákon Slovenský horní zákon



1992
Zákon č. 1/1993 Sb.

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. prosince 1992

Čl. 7 
Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního 
bohatství.

Zákon SNR č. 460/1992 Zb.
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. septembra 1992

Čl. 4 
Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné
toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.



Zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Změna: 541/1991 Sb.
Změna: 10/1993 Sb.
Změna: 168/1993 Sb.
Změna: 168/1993 Sb. (část)
Změna: 366/2000 Sb.
Změna: 132/2000 Sb. , 258/2000 Sb.
Změna: 315/2001 Sb.
Změna: 61/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 150/2003 Sb.
Změna: 3/2005 Sb.
Změna: 386/2005 Sb.
Změna: 313/2006 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.



§ 1
Úvodní ustanovení

Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání
nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě
a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných 
v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního 
prostředí při těchto činnostech.

§ 5
Nerostné bohatství

(1) Nerostné bohatství podle tohoto zákona tvoří ložiska vyhrazených nerostů
(dále jen "výhradní ložiska").
(2).Nerostné bohatství na území České republiky je ve vlastnictví České
republiky.

§ 7
Ložisko nevyhrazených nerostů

Ložisko nevyhrazeného nerostu je součástí pozemku.



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

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Změna: 425/1990 Sb.
Změna: 542/1991 Sb.
Změna: 169/1993 Sb.
Změna: 128/1999 Sb.
Změna: 71/2000 Sb.
Změna: 124/2000 Sb.
Změna: 315/2001 Sb.
Změna: 206/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 227/2003 Sb.
Změna: 315/2001 Sb. (část), 206/2002 Sb. (část), 226/2003 Sb.
Změna: 3/2005 Sb.
Změna: 386/2005 Sb.
Změna: 313/2006 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 376/2007 Sb.



Zákon č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů

Změna: 543/1991 Sb.
Změna: 369/1992 Sb.
Změna: bez čj. 92/33
Změna: 366/2000 Sb.
Změna: 366/2000 Sb. (část)
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 18/2004 Sb.
Změna: 3/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.



§ 24 zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění

Oprávnění k dobývání výhradního ložiska

(3) Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení
dobývacího prostoru má organizace, pro niž byl proveden průzkum 
výhradního ložiska, to jest zadavatel. Pokud zadavatel neuplatní přednostní
nárok, může přednostní nárok uplatnit organizace, která se na průzkumu
výhradního ložiska finančně podílela. Tento přednostní nárok může uplatnit 
organizace nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska (§ 14 odst. 3), 
nejpozději však do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení
průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, a to 
u Ministerstva životního prostředí.

K zamyšlení: Podle právního názoru MŽP a rozkladové komise ministra není právní nárok na 
udělení průzkumného území podle § 4a zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. 
Tento právní názor je aplikován zejména při zamítání žádostí o povolení průzkumu ložisek zlata a 
uranu.

Vazba na tzv. horní zákon č. 44/1988 Sb.



Jaké jsou hlavní nedostatky platného horního 
práva a možnosti jejich odstranění?

Horní zákon s.l. a horní zákon s.s. Dnešní horní zákon č. 44/1988 Sb. není
horním zákonem, ale jen jeho torzem. Skutečným horním zákonem je to, co dnes 
označujeme jako horní právo, tedy dohromady zákony č. 44/1988 Sb. (tzv. horní
zákon), č. 61/1988 Sb. (zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské
správě) a č. 62/1988 Sb. (zákon o geologických pracích a Českém geologickém 
úřadu, tzv. geologický zákon). Je to dědictví federalizace ČSSR a ambicí předsedů
dnes již dávno zrušených Českého geologického úřadu a Slovenského 
geologického úřadu mít svůj vlastní geologický zákon. Z původního jednoho 
horního zákona tak vznikl jeden federální zákon střechový (zákon o ochraně
a využití nerostného bohatství, tzv. horní zákon, který je však v podstatě jen 
federálním kleštěncem předchozího jediného horního zákona), a po dvou 
republikových zákonech, zákony (vždy český a slovenský) o hornické činnosti 
a zákony o geologických pracích. Úkolem je dostat tyto zákony do jednoho 
skutečného horního zákona. 



výbušniny

Podotázkou je, zda neřešit oblast výbušnin samostatným zákonem.
Výbušniny se z velké části používají při činnostech podle horního práva.



Problém tzv. geologického zákona

Zatímco legislativně postačuje v horním zákonu upravit pouze kutání, 
tj. vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin a případně samostatně
a stručně řešit Státní geologickou službu (vzorem by mohl být např. zákon 
o.AV.ČR), zákon o geologických pracích v současnosti různými 
novelizacemi pod křídly MŽP nabobtnal do obludných rozměrů. 

Kde nalézt potřebnou vůli s tím něco udělat ? Vždyť v našem právním řádu 
nemáme také zákon o kominických pracích, o malířských pracích,                   
o botanických pracích, o ornitologických pracích …….



Veřejný zájem

Veřejný zájem je odvozován od nerostného bohatství, které
je ve vlastnictví státu.

Nerostné bohatství tvoří všechna výhradní ložiska.

Na horní regál (svrchovanost státu nad nerostnými zdroji) 
se zapomenulo. Přitom např. mincovní regál v praxi je 
stále uplatňován.



Vyhrazené a nevyhrazené nerosty

Otázka setrvání na principu vyhrazených a nevyhrazených nerostů výhradních 
ložisek ve vlastnictví státu a ostatních ložisek, která jsou součástí pozemku. 
To dnes již není příliš vhodný prostředek k uplatnění veřejného zájmu, 
v konečném důsledku eventuálně až po vyvlastnění (příklad malého ložiska 
sirnatého hnědého uhlí a rozsáhlého strategického ložiska štěrkopísku v mankovní
oblasti). Je rovněž nutné zohledňovat sedmý článek Ústavy České republiky, který 
stanovuje státu povinnost dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 
přírodního bohatství. Tedy samozřejmě bez rozdílu.

Náhradu při vyvlastnění uplatnit nově v rozsahu cca trojnásobku ceny obvyklé. 
Zároveň také stanovit, že pokud bylo o veřejném zájmu již rozhodnuto, soudní
spor může být veden o výši náhrady, ale projekt není zastaven.



Některá správní řízení vedená podle horního práva
a kompetence

Zjednodušení některých správních řízení. Zejména rozhodování v dohodách 
více úřadů může být pro podnikatele velice nepříjemné. Měl by platit princip 
liberálnosti v přístupu k rozhodování, vykoupený zvýšenou statistickou 
vykazovací povinností podnikatele, jako podklad pro efektivní státní dozor.
Tedy nezakazovat, nekomplikovat a nezdržovat, ale stanovovat transparentní
podmínky, jejich dodržování kvalifikovaně kontrolovat a nedostatky přísně
sankcionovat.

Zjednodušení oblasti kompetencí. Dnes do horního práva vstupují jako jeho 
nositelé a gestoři tři nezávislé ústřední orgány státní správy (ČBÚ, MŽP 
a MPO), zatímco v minulosti to byl resort jediný. O vzájemné rovnováze těchto 
tří pilířů současného horního práva, které dnes je knihovnou s tisíci paragrafů
zákonů a hlavně vyhlášek, se dá úspěšně pochybovat.



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění

§ 66
Omezení a zákaz činnosti

Orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým              
a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by 
mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště
chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat.



Některá správní řízení vedená podle jiných zákonů

Problém některých správních řízení, která nejsou vedena podle 
správního řádu, a jejichž výsledek nebo účelové protahování
má pro báňské podnikatele často fatální dopady. Např. 
vyjímání půdy ze ZPF a proces E.I.A. Negativní verdikt je 
vynesen nebo se na rozhodnutí do nekonečna čeká, a možnost 
odvolání neexistuje. Přitom bez jeho získání se podnikatel        
v navazujících správních řízeních vedených podle horního 
práva nehne z místa. Tento problém, který je založen v jiných 
zákonech, často způsobuje těžařům podstatně větší trable než
nedostatky současného horního práva.



Přechodná ustanovení

Kardinálním problémem je otázka, jak nastavit přechodná
ustanovení potenciálního nového horního zákona. Právní logika 
velí, že nový zákon by měl platit jen pro nová ložiska. Ale těch  
na našem území už mnoho objeveno nebude. Jaká je tedy 
optimální lhůta pro přechod všech existujících dolů a těžeben    
na nový režim? Měsíc nebo deset let?



Hlavní klad našeho horního práva

Jako významný aspekt horního práva třeba vnímat skutečnost, 
že horní předpisy si po celou dobu zachovaly vysoké nároky
na bezpečnost práce a ochranu zdraví horníků.



Koncepce nového horního zákona

Dříve než se začne psát návrh zákona, musí být 
nejprve odborně (nelegislativně) analyzováno několik 
základních koncepčních otázek  a na tomto základu 
dosaženo politické schody nad zadáním pro 
legislativní práci.

Některé koncepční problémy byly naznačeny.



Děkuji Vám za pozornost !

Zdař Bůh !


