
Shrnutí 

Tato diplomová práce pojednává o právním režimu pozemků v hornictví. Těžba nerostů a 

hornická činnost jako taková jsou již ze své podstaty velmi úzce spjaty s půdou a pozemky. 

Práce nabízí ucelený pohled na pozemkové právní vztahy v rámci jednotlivých fází hornické 

činnosti od průzkumu ložisek až po likvidaci a zajištění důlních děl, přičemž popisuje klíčové 

problémy jak z pohledu vlastníků dotčených pozemků, tak také těžebních organizací. 

Právní vztahy vznikající při hornické činnosti jsou velmi výrazně ovlivněny samotným jejím 

charakterem. V oblasti horního práva se střetávají zcela protichůdné zájmy. Zájem těžební 

organizace na dobývání nerostů se velmi často dostává do konfliktu se zájmem vlastníka 

pozemku, pod jehož povrchem se ložisko nachází. Svou roli pochopitelně hraje také stát, 

který v těchto vztazích vystupuje jednak jako vlastník nerostného bohatství, ale také jako 

autorita hájící veřejné zájmy.  

Úvodní kapitola definuje základní pojmy, jež jsou pro zvolené téma zásadní. Další kapitoly, 

jejich členění a řazení, korespondují s jednotlivými fázemi hornické činnosti tak, jak probíhají 

ve skutečnosti. 

Vyhledávání a průzkum ložiska představuje první fázi hornické činnosti. V kapitole věnované 

této aktivitě se práce zaměřuje zejména na řízení o stanovení průzkumného území a 

chráněného ložiskového území. Zmiňuje také nevýhodné postavení vlastníků pozemků 

v těchto řízeních, kdy ani v jednom z uvedených řízení není vlastníkům dotčených pozemků 

přiznáno postavení účastníka. 

Část věnovaná otevírání, přípravě a dobývání ložiska pojednává o jednotlivých typech řízení, 

jež předcházejí samotnému okamžiku těžby. Zaměřuje se na problematiku střetu zájmů 

těžebních organizací se zájmy vlastníků dotčených pozemků a se zájmy veřejnými. V této 

souvislosti zmiňuje práce také připravovanou novelu horního zákona, která počítá 

s odstraněním institutu vyvlastnění ze současné právní úpravy, s čímž autor na základě 

několika důvodů polemizuje. 

Kapitola čtvrtá rozebírá problematiku rekultivace a sanace krajiny a pozemků narušených 

v důsledku těžby. Předmětem této části práce jsou jednotlivé typy technické dokumentace z 

hlediska provádění sanací a rekultivací a jejich náležitosti. Bez povšimnutí nezůstávají ani 



další povinnosti, které zákon ukládá těžebním organizacím za účelem maximálního zmírnění 

negativních dopadů hornické činnosti. 

Zajišťování a likvidace důlních děl tvoří závěrečnou fázi procesu těžby nerostů a kapitola 

věnovaná této hornické činnosti uzavírá také tuto diplomovou práci. Objasňuje především 

rozdíl mezi pojmy „zajištění“ a „likvidace“ a věnuje se i problematice zajištění a likvidace 

starých důlních děl. 

 


