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Olomouc dne  19.9.2022      
Č. j.:MZP/2022/570/1144          
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/570/260

    

     

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII (dále také „ministerstvo“), 
v rámci své působnosti vymezené ustanovením § 4 a § 4a odst. 7 zákona č. 62/1988 Sb.,      
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon“), po provedeném 
správním řízení ve věci žádosti organizace DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 
27 Stráž pod Ralskem, (IČ: 000 02 739), o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení 
průzkumného „Zlaté Hory“ pro vyhledávání vyhrazených nerostů, z nichž je možno 
průmyslově vyrábět kovy - § 3 odst.1, písm. c) zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném 
znění, na k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, k.ú. Horní Údolí v okr. Jeseník (Olomoucký kraj)a na 
k.ú. Heřmanovice v okr. Bruntál, (Moravskoslezský kraj), 

rozhodlo takto:

Doba platnosti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 31.12.2019, č.j. 
MZP/2019/570/102, o stanovení průzkumného území Zlaté Hory pro vyhledávání 
vyhrazených nerostů, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy - § 3 odst.1, písm. 
c) zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění, se, podle ustanovení § 4a 
odst. 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, 
prodlužuje do 10.2.2026.

Průzkumné území (dále také „PÚ“) Zlaté Hory je v souladu s ustanovením § 4a zákona 
vymezeno na povrchu terénu uzavřeným geometrickým obrazcem s 10 vrcholovými body, tak 
jak je uvedeno v rozhodnutí o stanovení průzkumného území Zlaté Hory vydaného 
Ministerstvem životního prostředí dne 31.12.2019, pod č.j. MZP/2019/570/102. Jeho plocha 
je vyznačená v mapě měřítka 1:25 000, která je nedílnou součástí výše uvedeného 
rozhodnutí. 

Průzkumné území Zlaté Hory se nachází v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, na k.ú. 
Zlaté Hory v Jeseníkách, k.ú. Horní Údolí v okr. Jeseník a na k.ú. Heřmanovice v okr. Bruntál.
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Celková plocha průzkumného území činí 5,878475 km2.

Plocha PÚ Zlaté Hory je rozdělena do těchto katastrálních území v Olomouckém                            
a Moravskoslezském kraji:

Obec k.ú Kód k.ú. výměra (km2) %

Zlaté Hory Horní Údolí 793141 0,450752 km2 7,67

Zlaté Hory 
v Jeseníkách

793191 4,896176 km2 83,29

Heřmanovice Heřmanovice 638722 0,531547 km2 9,04

5,878475 km2 100

Průzkumné území Zlaté Hory se nachází v ploše chráněného ložiskového území Zlatohorský 
rudní revír. Zlatohorský rudní revír se nachází v oblasti jižně od města Zlaté Hory na ploše
přibližně 20 km2. Je budován devonskými horninami vrbenské skupiny, která tvoří obal
desenské jednotky a je součástí silezika. Na východě a částečně na jihu je revír ohraničen
mladšími kulmskými horninami andělskohorských vrstev (břidlice, prachovce, droby),            
na severu jsou horniny vrbenské skupiny překryty mohutným souvrstvím kvartérních,
glacifluviálních sedimentů. Jádro desenské jednotky (tvořené zejména rulami) tvoří podloží
a západní okraj vrbenské skupiny.
Primární ložiskové rudní akumulace jsou součástí vulkanosedimentárního komplexu
epizonálně metamorfovaných hornin devonského stáří. Tento komplex byl postižen
vrásovými deformacemi několika generací a tvoří složité antiklinorium s vrásovo-šupinatou
stavbou. Geneticky patří zlatohorská ložiska sulfidických rud do skupiny hydrotermálně-
sedimentárních ložisek, následně metamorfovaných. Během deformačních a metamorfních
procesů došlo k částečné remobilizaci rudních prvků a k jejich redepozici do příhodných
geologických struktur. V části ložiska došlo vlivem supergenních procesů k silnému
lokálnímu nabohacení cementačním zlatem. Rudní tělesa jsou nekontrastní a jejich hranice 
jsou dány bilančností zrudnění. V rámci celého zlatohorského rudního revíru je rozlišeno 
několik ložiskových akumulací, které se liší mineralogií suroviny. 

Za nejdůležitější část revíru lze považovat oblast zrušeného ložiska Zlaté Hory -
Západ, která je významná přítomností zlata v její centrální části a také přítomností
polymetalického zrudnění. Ložisková rudní struktura má sloupcovitý charakter, jejíž
hloubkový vývoj je ověřen až na úroveň 5. patra. Část revíru Zlaté Hory - Západ byla
v minulosti zpřístupněna několika úvodními důlními díly; jedná se zejména o štoly Mír, Nový
Hackelberg a Úpadnicí ÚÚ 2401 která v dnešní době umožňuje přístup do ložiska.

Cílem navrhovaných průzkumných prací je v první řadě provést kritické zhodnocení 
provedených výpočtů zásob Au-rudy v oblasti zrušeného ložiska Zlaté Hory - Západ. Státní 
podnik DIAMO, se současně, veden snahou o co nejracionálnější využití surovin ložiska Zlaté 
Hory-západ (č. ložiska B3 151 200), nově podílí na výzkumu využití inovativních iontových 
kapalin s hluboce eutektickým rozpouštědlem pro účely ekologické, efektivní a ekonomické 
separace kovů z rudních koncentrátů a případně z úpravárenských odpadů jako jsou 
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odkalištní kaly a písky. V případě pozitivních výsledků je možné uvažovat o větším podílu 
finalizace konečného produktu v ČR, při dosahování větší výtěžnosti. Vzhledem k tomu, že se 
projekt nachází ve své počáteční přípravné fázi, nelze zajistit výsledky prací využitelné 
v podmínkách využitelnosti prozkoumaného ložiska do konce platnosti původního rozhodnutí 
o stanovení PÚ Zlaté Hory, tj. do 10.2.2023. V průběhu probíhajících geologicko-průzkumných 
prací a vyhodnocování archívní dokumentace byly definovány další nadějné oblasti mimo 
nejbohatší centrální část ložiska, které chce organizace DIAMO s.p. detailněji prozkoumat 
pomocí podzemních maloprofilových vrtů. Další přírůstek geologických zásob by měl pozitivní 
vliv na ekonomiku případného těžebního záměru. V minulosti prováděné geologicko-
průzkumné práce byly zaměřeny zejména na využití Au-suroviny. V ložisku se však nachází i 
podstatné množství Zn-rud. Detailní prozkoumání možnosti komplexního využití těchto rud si 
vyžádá další geologické práce.

Z výše uvedených důvodů proto organizace DIAMO s.p. požádala o prodloužení doby platnosti 
rozhodnutí o stanovení PÚ Zlaté Hory o tři roky, tj. do 10.2.2026.

Podmínky projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v PÚ Zlaté 
Hory, uvedené pod body 1. až 9. v původním rozhodnutí ministerstva z roku 2019 
zůstávají beze změny.

Na základě požadavku města Zlaté Hory uvedeném ve stanovisku k záměru prodloužení doby 
platnosti PÚ Zlaté Hory (který vychází z Usnesení z 31.zasedání Zastupitelstva města Zlaté 
Hory konaného dne 6.9.2022) se podmínky pro provádění geologicko-průzkumných prací 
doplňují bodem č. 10., který zní: 

10. Organizace DIAMO s.p. předloží zastupitelstvu města Zlaté Hory aktualizovaný 
projektový   záměr průzkumných prací v PÚ Zlaté Hory a bude zastupitelstvu města 
předkládat písemné roční zprávy o postupu, výsledcích a vyhodnocení průzkumných 
prací na lokalitě Zlaté Hory.

O d ů v o d n ě n í

Organizace DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, předložila původní žádost o stanovení 
průzkumného území v roce 2019 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 14. 
června 2017 č. 441, kterým byla schválena Surovinová politika České republiky v oblasti 
nerostných surovin a jejich zdrojů. Stát v platné surovinové politice deklaruje svůj zájem na 
geologické prozkoumanosti území a dalším zpřesňování informací o domácím nerostném 
surovinovém potenciálu. Žádost byla podána rovněž v souladu s usnesením vlády České 
republiky č. 713 ze dne 11. října 2017, ve kterém vláda České republiky souhlasí se zvýšením 
kontroly státu nad využíváním kritických superstrategických surovin dle požadavku Evropské 
unie, rozšířených o ložiska tantalu, titanu, zlata, lithia a uranu. Součástí prací návazných na 
toto usnesení je aktuální orientační ocenění perspektivních ložisek a zdrojů strategických 
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surovin pro to, aby vláda České republiky získala aktuální informaci o využitelnosti zásob  
strategických surovin nacházejících se na území státu.

Průzkumné území Zlaté Hory bylo stanoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze 
dne 31.12.2019, č.j. MZP/2019/570/102 pro organizaci DIAMO, státní podnik, se sídlem 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, (IČ: 000 02 739).  

V době platnosti PÚ Zlaté Hory, tzn. v letech 2020 až 2022 prováděl státní podnik DIAMO 
(dále také „zadavatel“) první etapu geologicko-průzkumných prací. V jejím průběhu, veden 
snahou o co nejracionálnější využití surovin ložiska Zlaté hory-západ (č. ložiska B3 151 200), 
se nově podílí na výzkumu využití inovativních iontových kapalin s hluboce eutektickým 
rozpouštědlem pro účely ekologické, efektivní a ekonomické separace kovů z rudních 
koncentrátů a případně z úpravárenských odpadů jako jsou odkalištní kaly a písky. V případě 
pozitivních výsledků je možné uvažovat o větším podílu finalizace konečného produktu v ČR, 
při dosahování větší výtěžnosti. Vzhledem k tomu, že se projekt nachází ve své počáteční 
přípravné fázi, nelze zajistit výsledky prací využitelné v podmínkách využitelnosti 
prozkoumaného ložiska do konce platnosti původního rozhodnutí o stanovení PÚ Zlaté Hory, 
tj. do 10.2.2023. V průběhu probíhajících geologicko-průzkumných prací a vyhodnocování 
archívní dokumentace byly rovněž definovány další nadějné oblasti mimo nejbohatší centrální 
část ložiska, které chce DIAMO s.p. detailněji prozkoumat pomocí podzemních 
maloprofilových vrtů. V minulosti prováděné geologicko-průzkumné práce byly zaměřeny 
zejména na využití Au-suroviny. V ložisku se však nachází i podstatné množství Zn-rud. 
Detailní prozkoumání možnosti komplexního využití těchto rud si vyžádá další geologické 
práce.

Z výše uvedených důvodů proto organizace DIAMO s.p. požádala o prodloužení doby 
platnosti rozhodnutí o stanovení PÚ Zlaté Hory o tři roky, tj. do 10.2.2026.

Organizace proto dopisem ze dne 3.8.2022 požádala o prodloužení doby platnosti 
průzkumného území Zlaté Hory. Žádost byla na ministerstvu evidována a dokumentace 
žádosti je zde uložena.

Zahájení řízení ve věci prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území 
Zlaté Hory oznámilo ministerstvo všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
státní správy dopisem ze dne 10.8.2022, č.j. MZP/2022/570/1147. 

Ve stanovené lhůtě ministerstvo obdrželo ke správnímu řízení kladné písemné stanovisko 
Ministerstva průmyslu a obchodu zn. MPO 86303/2022, ze dne 23.8.2022, ve kterém se 
uvádí, že záměr organizace DIAMO a.s. je v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 14.7.2017 
č. 441 o státní surovinové politice a též s v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 11.10.2017 
č. 713. S návrhem organizace DIAMO s.p. Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasí.

Souhlasné stanovisko vydalo také město Zlaté Hory v dopise ze dne 6.9.2022 pod zn. 
MZH/05580/2022. Podmínka formulovaná v usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města 
Zlaté Hory dne 5.9.2022, týkající se požadavku na předložení aktualizovaného projektu prací 
a předkládání ročních zpráv o postupu, výsledcích a vyhodnocování prací je, jako podmínka 
provádění prací na lokalitě uvedena jako bod č. 10, ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
Žádný další z účastníků řízení, ani dotčených orgánů, se k řízení nevyjádřil. Ministerstvo má 
tedy za to, že proti vydání předmětného rozhodnutí o prodloužení doby platnosti PÚ Zlaté 
Hory nemají účastníci řízení, ani dotčené orgány připomínky a námitky. 

about:blank
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Ministerstvo, jako příslušný orgán státní správy ve věcech geologického průzkumu, 
posoudilo předloženou žádost a s přihlédnutím ke všem skutečnostem, které jsou 
uvedeny v žádosti organizace, rozhodlo následně tak, že žádosti vyhovuje v plném 
rozsahu a vydává rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stanoveného 
průzkumného území Zlaté Hory pro vyhledávání vyhrazených nerostů, z nichž je 
možno průmyslově vyrábět kovy - § 3 odst.1, písm. c) zákona č. 44/1988 Sb., horní 
zákon, v platném znění, na k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, k.ú. Horní Údolí v okr. 
Jeseník (Olomoucký kraj)a na k.ú. Heřmanovice v okr. Bruntál, (Moravskoslezský 
kraj), do 10.2.2026. 

Ministerstvo tímto rozhodnutím nepovoluje vlastní provádění geologických prací, ani 
neschvaluje metodiku jejich realizace. V rozhodnutí je pouze souřadnicemi vymezeno 
průzkumné území a je stanovena doba, o kterou je prodloužena platnost rozhodnutí ze dne 
31.12.2019, č.j. MZP/2019/570/102, po kterou je organizace DIAMO a.s., oprávněna,             
na základě zpracovaného a projednaného projektu geologických prací provádět průzkumné 
práce pro vyhledání a průzkum vyhrazených nerostů. Jsou rovněž stanoveny základní 
podmínky provádění geologických prací. Způsob a podmínky provádění geologických prací 
musí být v průběhu přípravy projektu geologických prací a po jeho vypracování projednány 
s účastníky řízení (obcemi) a dotčenými orgány státní správy, dle jednotlivých složkových 
zákonů na ochranu životního prostředí. V těchto řízeních mohou obce, či dotčené orgány státní 
správy zajistit ochranu svých zájmů a všech oprávněných požadavků, případně postupovat 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona. V souladu s ustanovením § 14 zákona musí být 
s vlastníky pozemků dohodnuty vstupy na cizí pozemky, které budou dotčeny prováděním 
geologických prací spojených se zásahem do pozemků. Veškeré činnosti budou na ploše 
průzkumného území Zlaté Hory i nadále prováděny v souladu s právními předpisy                       
a podmínkami uvedenými v rozhodnutí o stanovení PÚ Zlaté Hory z roku 2019. Organizace je 
i nadále povinna platit každoročně úhradu z plochy průzkumného území, která je příjmem 
obcí, na jejich katastrálních území bylo průzkumné území Zlaté Hory stanoveno. Způsob 
výpočtu poplatků, termín úhrady a jeho výši je určena ustanovení § 4b zákona.

Pro úplnost ministerstvo dále uvádí, že toto rozhodnutí o prodloužení doby platnosti PÚ Zlaté 
Hory není územním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí orgánů státní správy, popř. 
samosprávy příslušných k ochraně objektů a zájmů chráněných zvláštními zákony.

Řízení k vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 2000,- Kč podle 
položky 60 sazebníku. Poplatek byl organizací DIAMO, s.p. uhrazen bankovním převodem na 
účet Ministerstva životního prostředí dne 16.9.2022.
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P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů po jeho oznámení podat rozklad k ministrovi životního 
prostředí, který o rozkladu rozhodne, a to cestou Ministerstva životního prostředí, odboru 
výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc. Včas podaný rozklad má podle 
ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Radek Pallós
ředitel odboru výkonu státní správy VIII

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
2. Město Zlaté Hory, náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory,
3. Obec Heřmanovice, Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice

dále na vědomí obdrží:
1. MŽP, odbor geologie, Vršovická 65, Praha 10,  PSČ 100 10   
2. MŽP, OVSS IX, Ostrava
3. MPO, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
4. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zem., Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc
5. KÚ Moravskoslezského kraje, odbor ŽP a zem., 28. října 117, 702 18 Ostrava
6. Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
7. OBÚ Ostrava, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava
8. Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 
9. Spis/Ge
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