
RESUMÉ

Těžba uhlí je důležitou činností, která se podílí na ekonomice České republiky. 

Ačkoliv je uhlí v současné době stále nezbytnou surovinou pro mnoho průmyslových odvětví, 

má těžba uhlí závažné a dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí.

Uhelná těžba negativně ovlivňuje zejména vzhled krajiny, půdní poměry a vodní 

systém v dotčeném území. Způsobuje také znečištění ovzduší a vede k ničení fauny a flory. 

Mimoto můžeme spatřovat problém ve skutečnosti, že uhlí je neobnovitelným zdrojem, který 

může být v důsledku budoucí těžby vyčerpán. Vzhledem k negativním dopadům na životní 

prostředí a významu uhlí jako zdroje energie vyžaduje těžba uhlí regulaci ze strany státu.

Právní regulace těžební aktivity je v naší zemi obsažena v následujících třech 

zákonech, a to v zákoně č. 44/1988 Sb., horní zákon, v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti a v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Tyto tři zákony jsou doplněny 

množstvím prováděcích předpisů.

Tato práce se snaží popsat a analyzovat základní právní nástroje ochrany životního 

prostředí, které se uplatňují při těžbě uhlí. Pracovala jsem zejména se třemi výše zmíněnými 

zákony a se složkovými zákony týkající se ochrany životního prostředí jako např. vodní 

zákon, lesní zákon či zákon o ochraně přírody a krajiny. Tato práce se zabývá také obecnými 

nástroji uplatňujícími se v ochraně životního prostředí, kterými jsou např. institut 

odpovědnosti, posuzování vlivů na životní prostředí nebo řešení střetu zájmů.

Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá vývojem těžby 

uhlí na našem území a kapitola č. 2 představuje základní instituty a definice horního práva. 

Třetí kapitola pak popisuje důsledky těžby uhlí pro životní prostředí a jeho ochranu 

prostřednictvím nástrojů obsažených ve složkových předpisech. Čtvrtá kapitola práce se 

zabývá činnostmi, významnými z hlediska horního práva, při nichž se uplatní speciální právní 

nástroje ochrany životního prostředí obsažené ve zmíněných předpisech. Tyto činnosti 

zahrnují průzkum dotčeného území, přípravu dobývání, vlastní dobývání a likvidaci následků 

těžby. Pátá kapitola pojednává o ekonomických nástrojích ochrany životního prostředí a 

kapitola šestá pak popisuje obecné nástroje ochrany životního prostředí.

Cílem diplomové práce bylo představit a zhodnotit právní nástroje, které mohou 

napomoci minimalizovat ekologické dopady těžby uhlí. Tyto instrumenty jsou zakotveny ve 

třech základních zákonech horního práva. Ustanovení horního práva však nejsou příliš 

přehledná a jasná, a to z důvodu jejich zakotvení ve třech různých zákonech, které byly přijaty 

před téměř dvaceti lety v roce 1988, kdy zde byla odlišná politická a společenská situace. Na 



základě toho můžeme říci, že mnohá ustanovení horního práva jsou již překonaná a proto je 

žádoucí, aby bylo horní právo a hlavně některé jeho instituty a ustanovení modernizováno a 

přizpůsobeno současným společenským poměrům.




