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sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých
výkladovou komisí ministra životního prostředí

č. 21/2001

Prodlužování doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území
k § 4 a § 4a zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Požádá-li zadavatel o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území,
ministerstvo jej poučí v tom smyslu, že platná právní úprava umožňuje pouze nově stanovit
průzkumné území, nikoliv prodloužit dobu jeho platnosti.

Odůvodnění:
Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění před zákonem
č. 366/2000 Sb., které upravovalo institut povolení k provádění geologických prací uvedených v ustanovení
§ 2 odst. 1 písm. b) zákona (vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracovávání
geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu), bylo možné dobu platnosti tohoto povolení prodloužit.

Uvedený institut je platným zněním zákona o geologických pracích (tedy ve znění zákona č. 366/2000 Sb.)
nahrazen institutem stanovení průzkumného území, přičemž možnost prodloužení doby, na kterou je
průzkumné území stanoveno, upravena není. Zákon pouze stanoví, že v rozhodnutí o stanovení průzkumného
území se mimo jiné vymezí „doba platnosti území”.

Rozhodnutí správního orgánu o prodloužení, resp. neprodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení
průzkumného území by tedy bylo nicotným správním aktem pro absolutní nedostatek pravomoci o takové věci
rozhodnout. Jednalo by se o tzv. paakt, z něhož nevyvěrají žádné právní účinky. V případném soudním sporu
by soud k této věci přihlížel z úřední povinnosti bez ohledu na to, zda byla vznesena taková žalobní námitka či
nikoliv.

Podle čl. II bod 1 zákona č. 366/2000 Sb. „žádosti o povolení vyhledávání nebo průzkumu ložisek
vyhrazených nerostů a žádosti o prodloužení již vydaných povolení podané a dosud nevyřízené do účinnosti
tohoto zákona se posuzují podle právní úpravy platné před nabytím účinnosti tohoto zákona”. Z toho plyne, že
o žádosti o prodloužení může správní orgán rozhodnout pouze v případě, že ji obdržel do 21. listopadu 2000.
Zákon č. 366/2000 Sb. nabyl účinnosti dne následujícího (kromě čl. I bod 7, který nabyl účinnosti 1.1.2001).

č. 22/2001

Konkurence žádostí o stanovení průzkumného území
k § 4a zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Jestliže za stejným cílem a ve stejném území požádá o stanovení průzkumného území více zadavatelů
a jejich žádosti se netýkají průzkumu ložiska nalezeného za prostředky státního rozpočtu (§ 4a odst. 3
zákona o geologických pracích), ministerstvo vede řízení o stanovení průzkumného území se
zadavatelem, jehož žádost o stanovení průzkumného území došla ministerstvu dříve.

Odůvodnění:
Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o geologických pracích „geologické práce pro vyhledávání a průzkum
ložisek vyhrazených nerostů a průzkum výhradních ložisek nevyhrazených nerostů je možné provádět pouze
na průzkumném území, které je stanoveno právnické osobě nebo fyzické osobě, která má oprávnění
k hornické činnosti”. 

Pro vyřizování žádostí o stanovení území, kde má být prováděn průzkumu ložiska nalezeného za prostředky
ze státního rozpočtu, stanoví zákon o geologických pracích zvláštní režim. Podle ustanovení § 4a odst. 3



zákona oznámí ministerstvo příjem takové žádosti v Obchodním věstníku. Do 30 dní od oznámení žádosti je
pak možné podat tzv. konkurenční žádost. Do té doby není zahájeno správní řízení. V případě dvou nebo více
žádostí rozhodne ministerstvo na základě jejich posouzení a přihlédne k tomu, která žádost zajišťuje získání
úplnějších geologických informací a lepší ochranu zákonem chráněných zájmů.

Uvedený režim se dotýká pouze žádostí, ve kterých jde o průzkum ložiska nalezeného za prostředky státního
rozpočtu a ministerstvo obdrží více žádostí o stavení průzkumného území pro výhradní ložisko stejného
nerostu a navrhovaná území se zcela nebo zčásti překrývají. Pro ostatní žádosti zákon o konkurenci žádostí
mlčí. V takových případech platí obecný princip priority (přednosti), který je ve světě na daném úseku činnosti
obecně uznáván a byl zakotven i v dosavadní české právní úpravě. Podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona
o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., vydávalo ministerstvo povolení geologických prací
tomu zadavateli, který o povolení požádal dříve. Výjimkou byl případ, kdy ministerstvo v souladu s odst. 5
citovaného ustanovení vypsalo nabídkové řízení na vyhledávání a průzkum ložiska vyhrazeného nerostu pro
vymezené nerosty a území. V takovém případě bylo povolení geologických prací vydáno zadavateli
vybranému v tomto řízení.

V Praze dne 14. srpna 2001
JUDr. Jiří Šembera, CSc., v.r.
ředitel sekretariátu rozkladové komise


