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Klasifikace zásob ložisek nerostů (1) 
Úvod do klasifikace zásob (1)
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Jako klasifikace zásob se označuje vnitřně strukturovaný soubor termínů 
(případně i pravidel a kritérií), které se používají v oblasti výpočtu, 

hodnocení, evidence a bilance zásob ložisek nerostů. 
Jejím účelem je kromě zajištění vnitřní i vnější integrity zásob
v rámci systému hospodaření se zásobami ložisek, též zajistit
kompatibilitu hodnocení zásob ložisek identických nerostů.

Klasifikace zásob je základem výstavby funkčního systému hospodaření se 
zásobami ložisek nerostů ( srovnej. snímek 49).

I přes velkou a dlouholetou snahu jsou používané klasifikace zásob 
jednotlivých  států značně odlišné, jejich termíny, pravidla i kritéria jsou 

různá, jejich definice obecné.



Klasifikace zásob ložisek nerostů (1) 
Vnitřní struktura klasifikace zásob (2)
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Klasifikace zásob má hierarchickou strukturu:
• definice základních institutů klasifikace zásob (nerost, ložisko, nerostné bohatství, zásoby 
ložiska, podmínky využitelnosti zásob (kondice) aj.)

- jsou zpravidla součástí horního zákona,

•  podrobné rozpracování (úpravy a postupy provádění) základních definic institutů klasifikace 
zásob a definice komplexních institutů klasifikace zásob (klasifikace zásob dle stupně 
prozkoumanosti, dle druhu
zásob aj.) a příslušných kritérií

- jsou zpravidla součástí návazných předpisů k hornímu zákonu,

• stanovení konkrétních hodnot ukazatelť1 klasifikace zásob pro jednotlivé nerosty, případně 
jejich ložiska (např. hodnoty pro vymezení hranic ložiska, pro rozdělení zásob na druhy, dle stupně 
prozkoumanosti aj.)

- jsou zpravidla součástí podmínek využitelnosti zásob (kondic).

V mezinárodním měřítku není jednotnost v definicích uvedených
institutů, ani ve způsobu jejich právního ukotvení.



Klasifikace zásob ložisek nerostů (1) 
Vztahy ve struktuře klasifikace zásob (3)
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právní předpisy 

instituty 
horní zákon

návazné
předpisy k HZ

podmínky
využitelnosti zásob

nerost obecná definice
všech nerostů -

definice
požadovaných

vlastností určitého
nerostu

ložisko obecná definice 
ložiska

-

kritéria, která umožní stanovit 
hranice určitého nerostu

stupeň 
prozkoumanosti
zásob

obecná definice 
jednotlivých

kategorií 
prozkoumanosti 

zásob

kritéria pro
zařazení zásob do

jednotlivých 
kategorií

prozkoumanosti

upřesnění kritérií
podle podmínek
určitého ložiska

Struktura klasifikace zásob ve vztahu k předpisům různé právní síly na příkladu tří základních institutů klasifikace zásob. Jde 
o systém, kdy definované instituty horního zákona jsou podrobněji stanovovány obecně závaznými právními předpisy. 

Příklad řešení uplatňovaného v České republice, od kterého však existuje řada odchylek.



Klasifikace zásob ložisek nerostů (1) 
Klasifikace zásob a systémy klasifikace zásob (4)
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Klasifikace zásob ložisek nerostů bývá mylně ztotožňována
s klasifikačním schématy (systémy) zásob, což je soubor pravidel, 

způsobu a kritérií rozdělení zásob do skupin
(např. podle využitelnosti a stupně prozkoumanosti).

Klasifikační schémata (systémy) zásob jsou jen částí klasifikace zásob
a oba pojmy nelze ztotožňovat. Takový přístup vede k mylné

představě, že shoda v klasifikačních systémech znamená i shodu v
klasifikaci zásob.

Taková shoda však vyžaduje mimo jiné i shodu v definici (nastavení)
základních institutů klasifikace zásob,

což zpravidla nebývá splněno.

Proto definice základních institutů klasifikace zásob
sehrává klíčovou úlohu v klasifikaci zásob ložisek nerostů



Základní instituty klasifikace zásob (2) 
Definice institutu „nerost“ (1)
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Základním institutem klasifikace zásob je nerost.
Ve srovnání s mineralogii je v oblasti zásob ložisek nerostů

definice tohoto institutu odlišná.
MINERALOGIE:

Nerost je anorganická homogenní přírodnina pevného nebo
tekutého skupenství, tvořící součást naší Země, jejíž chemické

složení se dá vyjádřit chemickým vzorcem.

Nerostem v pojetí ložisek nerostů je proto také uhlí, zemní plyn,
ropa, žula, písek aj.

LOŽISKA NEROSTŮ:
Nerosty jsou všechny pevné, plynné i kapalné části zemské
kůry, které jsou, nebo v budoucnu by mohly být, využitelné

lidskou společností.



Základní instituty klasifikace zásob (2) 
Definice institutu „nerost“ – klarkové hodnoty(2)
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Většina nerostů zajímavých z hlediska možného využití lidstvem je
bohužel v zemské kůře obsažena ve velmi nízkých koncentracích.

Celkové složení zemské kůry se charakterizuje průměrným obsahem
prvků v %, nikoliv obsahem nerostů.

Tyto hodnoty se označují jako tzv. klarkové hodnoty.
Jsou u většiny prvků mnohem nižší než koncentrace, které umožňují

tyto prvky technicky a ekonomicky získávat.

Obsahuje-li nerost určitý prvek, neznamená to ještě,
že je pro získávání tohoto prvku vhodný.

Proto je nutno vyhledat v zemské kůře prostorová tělesa,
ve kterých mají tyto prvky zvýšené koncentrace.

Takovým tělesům se říká ložiska nerostů.



Základní instituty klasifikace zásob (2) 
Nerosty, klarkové hodnoty a koef.nabohacení (3)
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Vztah průměrných koncentrací v zemské kůře, obsahu užitkové 
složky v typických rudách a koeficientu nabohacení v ložiskových 

akumulacích pro vybrané prvky 
(W.Gocht H. Zantop R.G. Eggert 1988).



Základní instituty klasifikace zásob (2) 
Nerosty vyhrazené a nevyhrazené (4)
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V právních úpravách většiny států se nerosty dělí do dvou skupin na
nerosty vyhrazené a nerosty nevyhrazené.

Vyhrazené nerosty bývají v příslušném zákonu (zpravidla v horním
zákonu) vyjmenovány. Horní zákon České republiky řeší především

vyhledávání, průzkum, otvírku, přípravu a dobývání vyhrazených nerostů.

Vyhrazené nerosty (případně jen jejich ložiska)
nejsou součástí pozemku a jsou vlastnictvím států.
Nevyhrazené nerosty (případně jen jejich ložiska)

jsou součástí pozemku a jsou proto vlastnictvím majitele pozemku.

Další podrobnosti o definici nerostu a dalších
základních institutů klasifikace zásob lze získat

v horním zákonu České republiky



Základní instituty klasifikace zásob (2) 
Definice institutu „ložisko“ (5)
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Ložisko je považováno v této definic i za přírodní objekt, připouští
se však, že může vzniknout i uměle: např. opuštěný odval, uložený
odpad z úpraven. Hodnoty (např. mocnost, obsah užitkové složky),

od kterých se nahromadění nerostu považuje za ložisko určuje
lidská společnost.

Hranice ložiska se proto v čase mění v závislosti na ekonomických,
technických a dalších podmínkách a i v jednom okamžiku bývají
pro jeden a tentýž nerost odlišné v různých zemích, na různých

ložiscích, ale i u různých těžebních společností.

Ložisko nerostů je přírodní nahromadění nerostů (případně též
nahromadění vzniklé hornickou činností), které má smluvně

určené kvantitativní a kvalitativní vlastnosti.



Základní instituty klasifikace zásob (2) 
Definice institutu „nerostné bohatství“ (6)
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Chápání nerostného bohatství je značně různorodé. Existují státy,
kde do nerostného bohatství jsou řazeny všechny nerosty a jejich
výskyty bez ohledu na druh nerostu či kvalitativní a kvantitativní

charakteristiku určitého jeho výskytu.

V České republice je nerostné bohatství tvořeno pouze výhradními nerosty a to jen
v případech, kde tyto vytvářejí ložiska. Jen takto definované nerostné bohatství je

ve vlastnictví České republiky. Důvody takového řešení mohou být různé, např.
otázky ochrany ložisek a podobně.

Nerostné bohatství je tvořeno nerosty.

Tento institut zpravidla určuje rozsah vlastnictví nerostů
státem (tj. definice co je za nerostné bohatství považováno,

např. veškeré nerosty, pouze vyhrazené nerosty,
pouze ložiska nerostů aj).



Základní instituty klasifikace zásob (2) 
Definice institutu „zásoby ložiska“ (7)
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Zásoby ložiska patří mezi důležité základní instituty klasifikace
zásob, které nejen rozhodují o tom zda určité nahromadění nerostů

je či není ložiskem, ale současně tvoří přechodový můstek mezi
přírodním a technickým pohledem na ložiska nerostů.

Horní zákon České republiky definuje zásoby ložiska následovně:

Vypočtené a klasifikované zásoby ložiska jsou začátkem cesty k
hodnocení a osvojení ložisek nerostů.

Zásoby výhradního ložiska jsou zjištěná a ověřená množství
vyhrazených nerostů ložiska nebo jeho části odpovídající
podmínkám využitelnosti bez ohledu na ztráty při jejich

využívání.



Základní instituty klasifikace zásob (2) 
Definice institutu „kondice“ -

„podmínky využitelnosti zásob“ (8)
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Vypočtené a klasifikované zásoby ložiska jsou začátkem cesty k
hodnocení a osvojení ložisek nerostů.

Zásoby se vyhodnocují ve výpočtech zásob. Podmínky využitelnosti zásob
určují hranice ložiska a další kritéria pro klasifikaci zásob podle podmínek
využitelnosti, případně i prozkoumanosti, podle přípustnosti k dobývání,

případně i další kritéria podle charakteru příslušného ložiska.

Podmínky využitelnosti zásob jsou podkladem pro výpočet
zásob výhradního ložiska. Podmínky využitelnosti zásob jsou
souborem ukazatelů množství, jakosti nerostů, geologických,
ekologických, báňsko-technických a jiných ukazatelů, podle

nichž se posuzuje
vhodnost zásob výhradních ložisek k využití.



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
Klasifikační kritéria (1)
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Problém klasifikace zásob je nesmírné složitý, jelikož každý nerost, 
ale i každé ložisko, je jedinečným objektem, který v podstatě vyžaduje specifický

přístup ke klasifikaci a hodnocení jeho zásob.

Ložiska vznikají jako přírodní objekty, avšak jejich definice a využívání leží zcela v oblasti technické a 
ekonomické. Ložiska jsou proto ovlivňována vnějšími ekonomickými, technickými a dalšími vlivy, 

které existují v určitém časovém horizontu v lidské společnosti. To vyžaduje, aby kritéria klasifikace
zásob splňovala i tato technicko-ekonomická hlediska, zvláště má-li být
zajištěno vzájemné srovnávání ložisek stejného nerostu a jejich zásob.

V současné době se ve světě používají různé termíny i definice a klasifikace se
vzájemně liší, přes dlouholeté snahy o jejich sjednocení.

Klasifikační kritéria tvoří základ klasifikačních schémat (systémů) zásob.



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
Klasifikační kritéria (2)
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V řadě používaných kritérií přesto existují dvě, která (třebaže v určitých
obměnách) se používají ve většině klasifikačních systémů :

Rozšíření těchto dvou kritérií napomohlo tzv. McKelveyho schéma, které
začalo používat United States Geological Survey (USGS) v USA

Ačkoliv hovoříme o sjednocení kritérii, jde o shodu pouze částečnou,
spočívající v tom, že v klasifikacích zásob naprosté většiny států jsou uvedená

dvě kritéria zastoupena. V různých zemích však mají nejen různé
pojmenování, ale jejich vlastní obsah je odlišný, kritéria jsou tak různě

definována i přes dlouholeté snahy o jejich sjednocení.

• hodnocení zásob podle vhodnosti k využití;
• hodnocení zásob ložisek podle stupně prozkoumanosti



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
Klasifikační kritéria - základy (3)
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Pro tvorbu klasifikačních systémů se jako zásadní jeví vyřešení
vztahu základních institutů klasifikace zásob.

ZÁSOBY(reserves) – ZDROJE(resources) – NEROSTNÉ BOHATSTVÍ
(mineral endowment není totožné s  resource base)

Podle J. F. McDivitt 1965 (nahoře).
Podle D.P. Harris B.J. Skinner 1982 

(vpravo).



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
McKelvey schéma (4)
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Vlevo původní McKelvey (1972) schéma z roku 1972 užívané USGS. V té době 
ovšem jiné instituce USA používaly vlastní klasifikační systémy (Min. vnitřních 

věcí, obchodní organizace). Po jednáních  bylo upravené McKelvey schéma 
(vpravo) přijato Min. vnitřních věcí (1976). 

Vodorovná osa - stupeň prozkoumanosti zásob.  
Svislá ose - vhodnost zásob k využití.



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
McKelvey schéma – úprava1986 (5)
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McKelvey (1986) schéma po úpravách v roce 1986. Do schématu byly nově 
zařazeny „Other occurences“ v podmínkách České republiky označované jako 

„ostatní výskyty“, někdy také jako „podlimitní výskyty“.
Klasifikací zásob podle vhodnosti k využití a vztahy termínů se zabývá pro anglicky 

mluvící země N. Miskelly 1994.

Základní problém je 
otázka vztahů a definic  

reserves, resources, 
recoverable, mineable, 
marketable reserves, 
zásob, vytěžitelných 

zásob aj. termínů
používaných v 

klasifikacích zásob.



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
Význam kategorií prozkoumanosti (6)

22

Význam kategorií prozkoumanosti measured, indicated, inferred je patrný z 
uvedeného obrázku (W.C. Peters 1987), včetně vztahu těchto termínů k  

termínům proven, probable, possible (používaným v některých klasifikačních 
schématech).

Obrázek nepopisuje zásoby 
nízkého stupně prozkoumanosti 

tzv. kategorie  undiscovered, 
která se dělí na kategorie 
hypotetical a speculative.

Vztah k současně platným 
termínům  České republice je 
složitý, přesto existují snahy o 

jejich porovnání.



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
Klasifikační schémata býv. RVHP (7)
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V 30. létech min. století vznikla v býv. Sovětském svazu klasifikace zásob, která
byla v upravené podobě používána i v zemích býv. RVHP (mezi zeměmi

existovaly drobné odchylky). Základem této klasifikace byly (názvy býv. ČSSR):
• Stupeň prozkoumanosti zásob (kategorie zásob).

• Byl určován kategoriemi A, B, Cl, C2 (nejméně prozkoumané byly C2).
Nejméně prozkoumané byly tzv. prognózní zásoby, označované 

někdy jako kategorie D (později také třemi kategoriemi Pl, P2, P3).
• Stupeň využitelnosti zásob (druhy zásob). Dělil zásoby na:

• bilanční zásoby;
• podmíněně bilanční zásoby (v určité časové etapě NI, event. zrušeny);
• nebilanční zásoby (v určité časové etapě N2).
V určitých časových etapách byly ještě rozlišovány tzv. podlimitní

zásoby.
Kritéria pro kategorie a druhy zásob byly určovány národními předpisy různé právní síly, které nebyly 

v jednotlivých státech shodné. Docházelo ke změnám názvu i pravidel.



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
Klasifikační schémata uhelných ložisek (8)
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Příklady klasifikačních schémat uhelných zásob. Vlevo v Austrálii  
(A.C. Galligan D.C. Mengel 1986) a vpravo ve Velké Británii

(P.J. Cook P.M. Harris 1998).

Oba uvedené příklady jsou současně ukázkou, jak velké rozdíly mezi jednotlivými 
klasifikacemi existují (i ve srovnání  s klasifikací McKelvey 1986).

Oblast „vytěžitelných zásob“



Základy klasifikace zásob ložisek nerostů (3) 
Klasifikační schémata nevládních organizací (9)
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Kromě klasifikačních schémat vydaných vládními organizacemi předpisy různé 
právní síly, byla sestavena řada klasifikací různými organizacemi (např. UNESCO, 

OSN, CMMI), ale také jednotlivci. 

Problémem těchto klasifikací je, že nejsou závazná pro jednotlivé státy a mají v 
podstatě charakter doporučení. 

Vpravo je příklad klasifikace 
OSN, vypracované na 
základě klasifikace
G.B.Fettweis 1979. 
Doplněno o porovnání s 
klasifikací býv. RVHP
- kategorie prozkoumanosti
(C. Schejbal  2003).



Klasifikace zásob ložisek nerostů v ČR (4) 
Charakteristika vývoje klasifikace zásob(1)

26

Klasifikace zásob v ČR (včetně býv. Československa) prošla složitým vývojem.
S prvními pokusy o vytvořeni stabilních klasifikačních systémů se setkáváme po roce 1945
(např. pro černá uhlí). Po celou dobu, až do počátku 90. let byla klasifikace zásob ve vlivu

klasifikací bývalého SSSR, resp. RVHP. Např. v roce I 981 platila následující klasifikace:

Kondice (nyní podmínky využitelnosti zásob) platily pro zásoby geologické.
Vytěžitelné zásoby se odvozovaly z bilančních zásob podle metodických pokynů vypracovaných těžební 

organizací a schválených zpravidla příslušným ministerstvem, státní báňskou správou a geologickým úřadem.

Zásoby se dělily na : geologické a vytěžitelné
Zásoby geologické se klasifikovaly:
• podle stupně prozkoumanosti: do kategorií A, B, Cl, C2, D, kategorie D- zásoby prognózní (později též PI, P2, 
P3);
• podle využitelnosti : na bilanční, podmíněně bilanční, nebilanční, bilanční a podmíněně bilanční byly zásoby 
využitelné;
• podle přípustnosti k dobývání : na volné a vázané (dále na trvale a dočasně vázané), zásoby s horšími 
parametry než kondičními se označovaly jako podlimitní.
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Ukázka klasifikace uhelných zásob v býv. Československu jak byla aplikovaná podle 
platných předpisů v OKD, koncern Ostrava v roce 1985 (podle směrnic z roku 1981).

Prognózní zásoby se dále nečlenily a vykazovaly se samostatně.
Odlišný byl i způsob jejich odvození.

Oblast „vytěžitelných zásob“

Oblast „geologických zásob“
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Ukázka kritérií klasifikace zásob tuhých nerostů v býv. Československu 
podle stupně prozkoumanosti 

(směrnice Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin z roku 1963).
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Ukázka kritérií  klasifikace zásob v býv. Československu podle stupně prozkoumanosti 
směrnicí dle nařízení vlády ČSSR č. 80/1988 Sb., o stanovení kondic, klasifikaci zásob 

výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů.

Je dobré srovnat rozsah požadavků z roku 1972 s rokem 1988,
princip kategorizace se přitom v zásadě nezměnil.
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Ukázka obecných kondic pro pro hodnocení uhelných zásob z roku 1972 v býv. 
Československu. Obecné kondice platily pro všechna ložiska určitého nerostu ve státě.
K obecným kondicím se vydávaly kondice zvláštní, které platily pro jedno ložisko nebo 

jeho část (např. dobývací prostor).

Zásoby nebilanční I byly později přejmenovány na podmíněně bilanční.
Kliknutím na text získáte jeho zvětšený obraz.
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Ukázka zvláštních kondic pro pro hodnocení uhelných zásob v československé části 
hornoslezské pánve z roku 1980.

Kliknutím na text získáte jeho zvětšený obraz.

Kondice z období, kdy došlo k zpřísnění pravidel pro využívání zásob.
Např. zásoby v ochranných celících se nehodnotily jako nebilanční aj. 
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Ukázka zvláštních kondic pro hodnocení uhelných zásob v československé části 
hornoslezské pánve z 1980 (pokračování).

Kliknutím na text získáte jeho zvětšený obraz.

Hodnocení zásob nad výdušnými patry jako PB se později ukázalo jako chybné, protože 
jako zásoby PB je nebylo možno podrubávat a musely by se složitě odepisovat.
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V rámci novelizace zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) byla změněna také pravidla pro 
klasifikaci zásob výhradních ložisek, zejména v oblasti klasifikace zásob podle stupně 

prozkoumanosti, když byly zavedeny nové kategorie, které nahradily stávající kategorie A, B, 
Cl, C2. Podle nových pravidel se zásoby klasifikují:

• Podle stupně prozkoumanosti
výhradního ložiska a znalosti jeho úložných poměrů nebo jeho částí, jakosti
a technologických vlastností nerostů a báňsko-technických podmínek na :

(řešení bylo pravděpodobně založeno na představě, že příslušná kategorie bude
výsledkem ukončení určité etapy ložiskového průzkumu (srovnej zák. č. 66/2001. Sb., o 
geologických pracích).
Zavedením pouze dvou kategorií zásob ovšem vznikla výrazná asymetrie vůči jiným 
klasifikačním systémům (srovnej např. klasifikační schéma McKelvey, snímek 19 v části 
Klasifikace zásob ložisek nerostů).

zásoby vyhledané a zásoby prozkoumané
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Tato asymetrie byla částečně odstraněna Vyhláškou č. 369/2004 Sb.), která zavedla do 
klasifikačního systému zásob České republiky další skupinu zásob z pohledu stupně 
prozkoumanosti tzv.

které se vymezují na základě znalostí geologické stavby území se zřetelem
k zákonitostem vzniku a tvorby ložisek nerostů. Prognózní zdroje se dále dělí na:

Prognózní zdroje (nově zavedený institut „zdroje" do klasifikace zásob České republiky).
lze částečně považovat za synonymum kategorie undiscovered klasifikace McKelvey.

prognózní zdroje

• Kategorii P (respektive kategorii R pro nevyhrazené nerosty), u které jsou znalosti o 
geologické stavbě území prognózního zdroje a o existenci a kvalitě nerostu prokázány na 
základě technických prací.
• Kategorii Q, do které se zařazují prognózní zdroje samostatně vymezené mimo existující 
ložisko nerostů, zjištěné geologickým mapováním v příhodných geologických podmínkách na 
základě odůvodněné analogie s jiným ložiskem, bez prokázání existence na základě 
technických prací.
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• Podle podmínek využitelnosti na:

Srovnej: zákon č. 44/1988 Sb. (horní zákon , a vyhl. č. 369/2004 Sb.

• Podle přípustnosti k dobývání,

Srovnej: zákon č. 44/1988 Sb. (horní zákon)

Zásoby bilanční,
které jsou využitelné v současnosti a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití 
výhradního ložiska.
Zásoby nebilanční,
které jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují stávajícím technickým a ekonomickým 
podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu využitelné v budoucnosti s ohledem na očekávaný 
technický a ekonomický vývoj.

která je podmíněna technologii dobývání, bezpečností provozu a stanovenými ochrannými pilíři na :
Zásoby volné a zásoby vázané
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1. Ke klasifikaci podle stupně prozkoumanosti
Po období kdy platily rozsáhlé soubory pravidel pro zařazení zásob do příslušné kategorie (srov. např. pravidla z 

r. 1988),je v současnosti určení jednotlivých kategorii nedostatečné.
Navíc existence pouze dvou kategorii zásob (většina jiných klasifikací má větší počet kategorií) některým 

těžebním organizacím nevyhovuje. Ostravsko-karvinské doly používají v podstatě dřívější kategorizaci zásob
(A, B, C1, C2) s tím, že ve výkazech uvádějí :

Prozkoumané zásoby = A + B + C1
Vyhledané zásoby = C2

Zavedení prognózních zdrojů tento problém neřeší, navíc jde o skupinu zásob, která s ohledem na stupeň 
prozkoumanosti a velikost území našeho státu má omezený význam.

2. Ke klasifikaci podle podmínek využitelnosti
Určení charakteristik jednotlivých druhů zásob má hodně rysů dříve platných definic. S tím pronikly do textu i 
dříve neřešené problémy ( např. nebilanční zásoby mají být podle předpokladu využitelné v budoucnosti aj.). 

Dva druhy zásob (bilanční a nebilanční) jsou určitou asymetrií vůči jiným klasifikačním systémům, kde se 
většinou používají druhy tři.

Naopak pozitivním rysem je, že se poprvé v textu horního zákona objevil institut vytěžitelných zásob.
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3. Vytěžitelné zásoby a horní zákon
Ve výpočtu zásob, který je součástí návrhu na povolení hornické činnosti, uvede organizace zásoby, které plánuje k 

vytěžení ( dále jen „vytěžitelné zásoby"). Vytěžitelné zásoby jsou bilanční zásoby zmenšené o hodnotu předpokládaných 
těžebních ztrát souvisejících se zvolenou technologii dobýváni nebo s vlivem přírodních podmínek. Tato definice však 

není zcela v souladu se současnými představami o úloze vytěžitelných zásob.
(srovnej snímek 160 v části Výpočet zásob ... ).

4. Klasifikace zásob, podmínky využitelnosti zásob a výpočet zásob-schvalování
Ke klasifikaci zásob je v horním zákonu mimo jiné uvedeno, že „klasifikaci zásob a postup při výpočtu zásob výhradních 
ložisek a náležitosti výpočtu podrobně upraví ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky obecně 

závazným předpisem".
Zmíněný obecně závazný předpis ke klasifikaci zásob a výpočtu zásob byl vydán jako vyhláška č. 369/2004 Sb. Ta však 
bohužel ponechává opět některé otázky otevřené. Jde na příklad o otázku určení instituce, která schvaluje podmínky 
využitelnosti zásob, když v textu vyhlášky č. 369/2004 Sb. se požaduje, aby k závěrečným zprávám s výpočtem zásob

byly přiloženy „schválené podmínky využitelnosti zásob".
Celá situace se navíc komplikuje tím, že v §18., odst. 2.vyhlášky 369/2004 Sb., se opět připomíná, že „zásoby výhradních 
ložisek se vyhodnocují a klasifikují podle zvláštního právního předpisu", na který však v textu není uveden žádný odkaz.
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Řada institucí vypracovala vlastní návrhy (např. Joint Ore Reserves Committee (JORC), Austrálie). Organizace 
zabývající se průzkumem a těžbou nerostů si byly vědomy potřeby jednotné klasifikace zásob, od níž si slibovaly 

především zjednodušení jednání s finančními institucemi o finančních prostředcích.
Proto bylo na 15. kongresu IMM (Institution of Mining and Metallurgy) v roce 1994 ustaven komitét pro zásoby 

nerostných surovin IMRC (International Mineral Reserves Committee), který měl za úkol vyvinout všeobecně 
akceptovatelnou klasifikaci zásob. Její konečná verze byla přijata tzv. Denverskou dohodou v roce 1997.

• Souběžně na obdobném úkolu pracovala i Ekonomická komice OSN pro Evropu UN-ECE
(United Nations Economic Commission for Europe). Konečná verze byla přijata v roce 1997.

• V roce 1998 bylo dosaženo dohody obou institucí o práci na společném materiálu. Výsledkem bylo zpracování 
textu, který byl předložen k jednání v roce 2000, očekávalo se, že bude platit od roku 2001. V roce 2001 byl 
materiál IMM dostupný pod názvem:

„Code for Reporting of Mineral Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves (The Reporting 
Code)"

Materiál UN-ECE byl vydán v roce 1997 pod názvem:
„United Nations International Classification for Reserves/Resources -Solid Fuels and Mineral Commodities-"

Tento text vychází z materiálu UN-ECE, který je v České republice více znám.
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Klasifikace UN-ECE
Princip klasifikace je založen na sledování tří 
klasifikačních kritérii podle tří os :

osa geologická (G) - podle etapy průzkumu;
osa využitelnosti (F) – podle typu provedené 
studie na ložisku;
osa ekonomická  (E) – množství zásob podle 
jejich ekonomického významu.

Návrh klasifikace je zajímavý tím, že obsahuje 
podrobně zpracované definice některých 
termínů v současnosti používaných pro práci se 
zásobami, ale i pro technické a ekonomické 
hodnocení ložisek nerostů v etapách  jejich 
průzkumu, otvírky a  těžby. 

Obrázek nejde zobrazit.

Výsledkem hodnocení  je rozdělení zásob  do skupin,
kde každá z nich má trojciferný kód (E, F, G) – podle klasifikačních os.
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Klasifikace na ose G – geologická osa. Zavedení etap průzkumu do klasifikace
zásob bylo navrhováno i dříve (např. Každan 1980).

Růst stupně poznání.
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Klasifikace na ose E – ekonomická osa. Jde o kritérium , které je součástí většiny 
klasifikačních systémů, názvy a zásady  jsou však různé.   

Ačkoliv je v názvu každé 
skupiny slovo „ekonomické“, 
většinou způsob určení zásob 
není založen na ryze 
ekonomických ukazatelích, ale 
pouze na ukazatelích, v nichž 
se ekonomika uplatňuje 
zprostředkovaně.
Ekonomicky lze chápat i 
ukazatele jako mocnost sloje, 
popelnatost a další.
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Klasifikace na ose F – osa využitelnosti. Jde o kritérium , které je funkcí typu 
provedené studie na ložisku (např. feasibility study=studie proveditelnosti). 

Toto kritérium  je do určité míry 
ovlivněno existující etapou  
geologického průzkumu na ložisku.
Podstatou kritéria je požadavek, že 
zásoby mohou na základě 
hodnocení tohoto kritéria 
“postoupit“ do lepších skupin, až je 
provedena studie vyšší  kategorie 
(nejnižší je geologická studie, 
nejvyšší je studie proveditelnosti 
(využitelnosti) resp. důlní zpráva). 
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Obrázek nejde zobrazit.

Kategorizace zásob podle prozkoumanosti nemá samostatnou osu, je odvozeno z 
trojciferného kódu podle v tabulce uvedených zásad. 
(v tabulce též uvedeno  srovnání s CMMI klasifikací). 
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44Základní schémata klasifikace zásob podle návrhu UN-ECE.

Na schématu vlevo je znázorněn vztah 
klasifikace UN-ECE ke kategorizaci 
zásob, na schématu vpravo vztah 

etap průzkumu a etap studií a 
představa autorů o napojení 

klasifikace UN-ECE na národní 
klasifikace.
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V současné době nejsou u většiny ložisek  
ve státní bilanci zásob ČR provedeny 

příslušné studie (feasibilty, prefeasibility, 
geological study) a není ani ujasněn vztah 

výpočtů zásob a těchto studií.

Otázkou propojení Klasifikací UN-ECE a CMMI na podmínky ČR se zabývali
P. Lhotký a P. Morávek (2002). Pokusili se o nelehký úkol, protože klasifikační kritéria a  

schéma zásob ČR je odlišné. Práce pochází z doby před schválením vyhlášky č. 369/2004 
Sb., která zavedla do klasifikačního systému zásob České republiky jiné dělení 

prozkoumanosti zdrojů než předpokládali autoři.
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P. Lhotký a P. Morávek (2002) srovnali v tabulkách (na úrovni poznatků a stavu 
legislativy ČR roku 2002) klasifikace ČR, UN-ECE a CMMI.

I pro toto srovnání platí komentář uvedený na snímku 47.
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Z dostupných materiálů vyplývá, že původní záměr obou institucí při zpracování jednotných klasifikačních 
systémů byl v zásadě odlišný.

Klasifikace UN-ECE měla vytvořit základy pro jednotnost vykazování světových zásob jednotlivých nerostů, přičemž 
se připouštěla existence národního prostředí (viz jednotlivé návrhy výstupních tabulek evidence zásob),

Klasifikace CMMI byla vytvářena s cílem zajistit jednotné prostředí především pro financování jednotlivých projektů 
v oblasti osvojování ložisek. Vytvořením tohoto jednotného prostředí pak usnadnit jednání s potencionálními 

investory.

Otázka propojení klasifikací UV-ECE a CMMI je částečně řešena v některých výstupních a definičních tabulkách. 
Nicméně je třeba poznamenat, že :
• Oba materiály nemají pro jednotlivé státy právní závaznost.
• Otázka definic základních institutů je jen jednou stránkou problému. K vytvoření jednotného prostředí (na 

příklad ve výkaznictví) by bylo nutno řešit i otázku konkrétních parametrů pro jejich stanovení (na příklad pro 
uhlí alespoň minimální mocnost a maximální popelnatost sloje, případně další). Těmito otázkami se však 
materiály nezabývají.

• K zavedení materiálů do života by musela existovat dohoda na vládních úrovních, případně tlak institucí, na 
kterých mají zainteresované organizace v oblasti osvojování ložisek mimořádný zájem (banky, finanční instituce a 
podobně).
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Závěrečná část Klasifikace zásob ložisek nerostů je věnována problematice vývoje funkčních klasifikací zásob. 
Stanovuje cíle i zásady, které je třeba při vytváření funkčních klasifikací zásob respektovat.

Pro splnění uvedených cílů je nutno stanovit odpovídající zásady, které musí vycházet z úlohy a postavení zásob 
v procesu průzkumu, otvírky, přípravy a dobývání ložisek nerostů.

Zatímco definování cílů klasifikace zásob je poměrně snadné, zůstává stanovení zásad výstavby klasifikací zásob 
složitým problémem.

Hlavní cíle klasifikací zásob jsou následující :
1. Vytvořit podmínky pro jednotnost vykazování zásob jednotlivých nerostů, jako předpoklad 

správnosti bilancí zásob nerostů.
2. Vytvořit podmínky pro vzájemnou srovnatelnost výsledků oceňování ložisek jednotlivých nerostů 

(výkaznictví zásob, ekonomické otázky).
3. Zajistit racionální fungování systému "hospodaření se zásobami ložisek nerostů", včetně integrity 

jeho datových základen aj.
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Zásady tvorby klasifikací zásob musí vycházet ze skutečnosti, že zásoby jsou základním 
článkem systému „hospodaření se zásobami ložisek" (dále systém HZL). 

Klasifikace zásob proto musí potřebám systému HZL vyhovovat. Proto poznání funkcí tohoto 
systému, jehož struktura je znázorněna na přiloženém schématu (M. Sivek 1991), je základem 

pro definování zásad vytváření funkční klasifikace zásob ložisek nerostů.
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Na schématu je znázorněná funkce 
systému HZL a  posloupnost 

vnitřních reakcí a vazeb v systému na 
příkladu realizace části 

ložiskového průzkumu pomocí 
vrtného průzkumu. 

Ze schématu je patrný dopad nových 
poznatků z průzkumu do oblasti 

zásob ložiska nerostů. Patrné jsou
změny v prostorovém modelu ložiska. 
Tyto změny by však nepochybně byly 

doprovázeny i změnami v oblasti 
zásob ložiska.
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Z analýzy chování systému HZL vyplývají některé zásadní poznatky pro vytváření funkčních klasifikací zásob 
ložisek nerostů.

Zásoby vznikají v geologickém prostředí jako výsledek poznání ložiska geologickým průzkumem, ale i jeho 
otvírkou, přípravou a dobýváním.

Jednoznačné oddělení těchto oblastí v systému hospodaření se zásobami ložisek je základem definice 
spolehlivého a stabilního systému hospodaření se zásobami ložisek a výchozím předpokladem pro vytváření

funkčních klasifikací zásob ložisek nerostů.

Geologický průzkum má bohužel sklon k popisu ložiska jako přírodovědného objektu. To se 
může ukázat jako značný problém, jelikož využití zásob leží vysloveně 

v oblasti technické a ekonomické.
Pro správnou funkci systému hospodaření se zásobami ložisek je třeba vztahy založené na 
poznávání ložiska jako přírodního objektu oddělit od vztahů, které jsou důsledkem vlivů 

vnějšího prostředí na ložisko (ekonomické, technické, případně další druhy vlivů).
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Úvahy o zásadách správné funkce systému HZL proto vedou k řešení, které je 
založeno na

dvoustupňovém modelu ložiska nerostů.

1.stupeň
geologický model

2. stupeň
ekonomický model

geologický model ložiska = výpočet zásob ložiska
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Dvoustupňový model ložiska zajišťuje:
1. Vyloučením ekonomických vlivů na geologický model ložiska podporuje stabilitu 

geologického modelu zásob, který tak vytváří srovnatelnou bázi pro hodnocení 
využívání zásob ložiska.

2. Zahrnutím zásob širšího spektra než jsou zásoby vytěžitelné umožňuje smysluplné 
vedení geologického průzkumu na ložisku.

3. Umožňuje vypracovat alternativní řešení osvojování ložisek nerostů.

V případě přijetí 
koncepce 

dvoustupňového 
modelu ložisek

je ovšem třeba této 
skutečnosti 

uzpůsobit i principy 
vytváření klasifikace 

zásob.
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Předpoklady a zásady tvorby klasifikačních systémů 

zásob (7)
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Tvorbu funkčních klasifikací zásob je třeba založit na následujících zásadách:

Pro správnou funkci klasifikačního systému je však třeba dále zajistit :

1. sestavení obsahově vyvážených pravidel pro obsah a rozsah výpočtů zásob ložisek, vytvoření věcně 
správných pravidel pro výpočty zásob ložisek nerostů a odvozování jejich vytěžitelných zásob;

2. vytvoření mechanismů umožňujících ekonomické chování těžebních organizací, při dodržování zásad 
racionálního dobývání ložiska a současném respektování zájmů státu i občanů.

Tento text se zabývá první skupinou zásad. Výpočty zásob a vytěžitelné zásoby jsou obsahem části „Výpočty 
zásob .... ", třetí bod přesahuje rámec této práce.

1. na správné definici rozhodujících institutu teorie zásob a vytvoření stabilní a správně 
definované legislativní základny;

2. vytvoření z hlediska využívání zásob i obsahu vyvážených podmínek využitelnosti zásob 
pro jednotlivé nerosty a ložiska;

3. vytvoření pravidel pro kategorizaci zásob z hlediska prozkoumanosti.
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Z provedeného rozboru vyplývá, že v naprosté většině států je klasifikační systém zásob rozložen do více 
právních předpisů různé síly (jak již bylo uvedeno na snímku 6. 

Rozhodující jsou však :

Prostřednictvím výše uvedených právních předpisů stát stanovuje soubor podmínek, které určují pravidla 
pro hospodaření a využívání zásob ložisek nerostů, které jako své vlastnictví propůjčil k průzkumu a těžbě 

průzkumným a těžebním společnostem. Zatímco horní zákon i stupeň prozkoumanosti zásob platí pro 
všechna ložiska, jsou podmínky využitelnosti zásob stanovovány pro jednotlivá ložiska či dokonce jen pro 

jejich části.
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Definice základních institutů teorie zásob je rozhodující pro zajištění 
správného chování systému HZL. Základní instituty také rozhodují o rozsahu a 

způsobu vlastnictví nerostů . Mezi nejdůležitější instituty teorie zásob patří :

Vztah, struktura a propojení nejdůležitějších institutů teorie zásob.
Kliknutím na název institutu přejdete na snímek obsahující jeho definici. 

Nerost

Vyhrazený nerost
Ložisko nerostů

Nerostné bohatství

Nevyhrazený nerost Zásoby nerostu

Podmínky využitelnosti zásob

Stupeň prozkoumanosti zásob
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Předpokladem vytvoření funkčního klasifikačního systému zásob je jeho zahrnutí do legislativní základny státu. V 
takovém případě je definice většiny základních institutů teorie zásob v kompetencí institucí, které mají právo 

legislativní iniciativy (mohou navrhovat a předkládat ke schválení zákony a vyhlášky, 
v České republice např. ministerstva).

Do této skupiny patří většina základních institutů teorie zásob. 
Jako rozhodující problémy definice institutů této skupiny se jeví :

Návrhy příslušných právních předpisů je třeba zpracovávat ve spolupráci s dalšími institucemi (zejména státní báňskou 
správou, geologickými úřady). Osvědčilo se, aby návrhy byly rovněž vyžádány od vybraných průzkumných a těžebních 

organizací. Pominout nelze ani nezávislé instituce (např. vysoké školy aj.).

• řešení vztahu nerostného bohatství a ložisek nerostů a jejich vlastnictví; 
• definice a vztahy vyhrazených nerostů a nevyhrazených nerostů, otázky jejich vlastnictví;
• postavení podmínek využitelnosti zásob ve vztahu k definici ložiska nerostů, určení kompetencí pro zpracování 

jejich návrhů a schvalování.
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Podmínky využitelnosti zásob mají mezi instituty upravujícími oblast zásob ložisek zvláštní 
postavení.

Podmínky využitelnosti zásob jsou v podstatě základem vztahu mezi státem jako vlastníkem
ložiska a těžební organizací, které stát propůjčil ložisko k využívání. Podmínky využitelnosti

zásob nestanovují podrobně podmínky využívání ložiska stanovují však jeho meze, ve kterém
by se využívání zásob ložiska mělo pohybovat.

• Rozhodují o tom, které nahromadění nerostů je ložiskem nerostů (a bude tedy předmětem 
ochrany se všemi náležitostmi, které z této skutečnosti vyplývají), a které je pouze výskytem 
nerostů (který ložiskem není a proto není ani předmětem ochrany).

• Vytvářejí rámec využívání zásob ložisek nerostů. V situaci, kdy stát propůjčuje ložiska nerostů, 
které má ve svém vlastnictví k těžbě jiným organizacím, mají podmínky využitelnosti zásob 
zvlášť citlivé postavení.

• Úloha podmínek využitelnosti zásob v systému hospodaření se zásobami ložisek vyžaduje, aby 
byly jednoznačně stanoveny kompetence pro jejich zpracovávání, posuzování i schvalování.
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Pro stanovení podmínek využitelnosti zásob musí být v prvé řadě vyjasněno :
• koncepce vytváření geologických a ekonomických modelů ložisek nerostů, jejich vzájemný 

vztah a vztah k hospodaření se zásobami ložisek;
• zásady racionálního využívání zásob ložisek nerostů, včetně kompetencí jejího sledování a 

kontroly.
Na způsobu řešení výše uvedených otázek závisí výběr kritérií, které podmínky využitelnosti 
zásob vytvářejí. Tato kritéria se vždy dělí na :

Příklady podmínek využitelnosti je uveden na snímcích 30 a 31, 32.

• Naturální kritéria, což je skupina základních kritérií, mající většinou hodnotové vyjádření, které 
rozhodují o zařazení zásob do zásob bilančních (B) a nebilančních (N).

• Textová kritéria, které určují hloubkový rozsah ložiska, pravidla pro zařazování zásob do zásob volných a 
vázaných a dále základní výjimky, kdy zásoby, které podle naturálních kritérii náleží do určitého druhu 
zásob (B. N) se mohou klasifikovat odlišně.
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Hospodaření se zásobami ložisek nerostů však nelze zaměňovat s využívání zásob ložisek 
nerostů.
• Využívání zásob představuje část funkcí hospodaření se zásobami ložiska nerostů, které 

jsou spojeny s jeho těžbou.
• Využívání zásob tedy není nadřazeno systému hospodaření se zásobami ložisek, ale je jeho 

nedílnou součástí v etapě těžby ložiska, zatímco hospodaření se zásobami ložiska provází 
ložisko po celou dobu jeho existence.

Vyřešení vzájemných vztahů mezí hospodařením a využíváním zásob ložiska je důležité pro
určení koncepce podmínek využitelnosti zásob a jejich úlohu v systému hospodaření se

zásobami ložiska nerostů. Typickým projevem nedořešenosti uvedených vztahů je
situace, kdy podmínky využitelnosti zásob se stávají nástrojem řízeni intenzity využívání

zásob ložiska, se všemi negativními skutečnostmi, které jsou s takovým
řešením spojeny (M. Sivek 1991).

Podmínky využitelnosti zásob jsou pravidly pro klasifikaci zásob
a slouží proto k řízení hospodaření se zásobami ložisek nerostu.
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Stupeň prozkoumanosti zásob ložiska (jinak také tzv. kategorie zásob) je v podstatě nejméně 
kontroverzní částí klasifikace zásob. Přesto při stanovování stupně prozkoumanosti by měly být 
dodrženy následující zásady:

Zejména druhý a třetí výše uvedený bod je příčinou rozdílů jednotlivých klasifikací v oblasti prozkoumanosti 
zásob ve světě.

Definice kategorií prozkoumanosti je v podmínkách České republiky rozložena mezi zákon č. 44/88 Sb. 
(horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 369/2004 Sb.

• Jednotlivé kategorie prozkoumanosti by měly být stanoveny v právním předpisu nejvyšší právní síly.

• Určení konkrétních podmínek pro zařazeni zásob do jednotlivých kategorií je značně závislé nejen 
na vlastnostech určitého nerostu, ale i na typu jeho ložisek, což bráni určení jednotných pravidel pro 
zařazení všech nerostli na všech ložiscích podle stupně prozkoumanosti. Proto tyto podmínky by 
měly být určovány právními předpisy nižší právní síly.

• Kategorie prozkoumanosti je třeba volit způsobem, který by zajistil jejich kompatibilitu s 
vytvářenými jednotným klasifikačními systémy ve světě.
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Probrali jsme základy tvorby klasifikací zásob ložisek nerostných surovin. Poukázali jsem na 
provázanost těchto klasifikací z dalšími oblastmi systému hospodaření se zásobami ložisek (zejména 

s výpočty zásob, odvozováním vytěžitelných zásob aj.)
Vytvoření klasifikačního systému vyžaduje dlouhodobou a systematickou prací. Jeho správná funkce 

je proto podmíněna také

To ovšem platí nejen pro oblast vytváření klasifikačních systémů zásob ložisek, ale pro všechny 
aktivity spojené se zásobami ložisek nerostů, 

ale i s jejich průzkumem, otvírkou, přípravou a dobýváním.

stabilitou právního prostředí
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