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PŘEHLED POUŢITÝCH ZKRATEK 

ČBÚ - Český báňský úřad 

ČR - Česká republika 

DP - dobývací prostor 

EU - Evropská unie 

GP - geologické práce 

HZ - zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

CHLÚ - chráněné loţiskové území 

LZ - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

LZPS (Listina) - Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,        

ve znění pozdějších předpisů 

MF - Ministerstvo financí 

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZe - Ministerstvo zemědělství 

MŢP - Ministerstvo ţivotního prostředí 

NS - Nejvyšší soud 

OBÚ - Obvodní báňský úřad 

OZ - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Povolení OPaD - povolení otvírky, přípravy a dobývání 

StZ - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

TZ - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

ÚS - Ústavní soud 

Ústava - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 



VKP - významný krajinný prvek 

VZ - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

ZGP - zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZHČ - zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů  

ZOPaK - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZOZPF - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů 

ZPF - zemědělský půdní fond 

ZPř - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZPVŢP - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí,  

ve znění pozdějších předpisů 

ZŢP - zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

ŢP - ţivotní prostředí 
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ÚVOD 

Těţba nerostů a celá oblast hornictví vůbec představují lidskou činnost, které se 

obyvatelé našeho státu věnují zhruba jiţ od 13. století. Jedná se o významné průmyslové 

odvětví, jehoţ intenzivní rozvoj v průběhu posledního století však doprovázely i 

neustále se zvyšující negativní dopady na ţivotní prostředí a jeho jednotlivé sloţky. 

Těţbou hnědého a černého uhlí v České republice, kterou se zabývá tato diplomová 

práce, jsou ohroţeny prakticky všechny sloţky ŢP, nejvíce však půda a celkový ráz 

krajiny v těţebních oblastech. Uhelným průmyslem v průběhu let bohuţel nebylo 

ohroţováno jen ţivotní prostředí, ale i zdraví obyvatel dotčených území a často také 

jejich majetek. Na druhou stranu je ovšem třeba zmínit skutečnost, ţe těţba uhlí vţdy 

byla a v současnosti stále ještě je jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém, 

Karlovarském a Moravskoslezském kraji, tedy v regionech hnědouhelné a černouhelné 

těţby. 

S tvrzeními, ţe je v posledních letech uhelná těţba v krizi a tato situace by měla 

trvat i nadále a ţe proto musí být vyuţívány tzv. alternativní zdroje energie, mohu 

souhlasit jen zčásti. Je pravdou, ţe uhlí představuje neobnovitelný zdroj energie, jehoţ 

zásoby jsou vyčerpatelné a míra závislosti obyvatelstva naší země na neobnovitelných 

zdrojích je, dá se říci, alarmující. Zároveň také souhlasím se skutečností, ţe těţba uhlí 

„devastuje“ naši krajinu, ţivotní prostředí a jeho jednotlivé sloţky. Na druhou stranu je 

ale nutné říci, ţe je těţba uhlí, i přes svůj částečný ústup, stále ještě největším 

producentem surovin pro elektrárny a uhlí je i nadále základní a nejvýznamnější 

surovinou, kterou vyuţívají elektrárny pro výrobu elektrické energie a kterou ţádný 

alternativní zdroj energie není v současné době schopen nahradit.
1
 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe hnědé a černé uhlí představují základní surovinu 

pro národní hospodářství, dochází v oblasti uhelné těţby k mnohým regulacím ze strany 

státu. Kromě pravidel pro těţbu uhlí a dalších nerostných surovin, jeţ jsou upravena 

zejména horním právem, je však nutné stanovit i pravidla a prostředky pro minimalizaci 

                                                
1 Elektrárny spalující uhlí pokrývají cca 70 % výroby elektrické energie v ČR.  
Zdroj: webové stránky okd.cz, dostupné z www: http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/soucasnost-u-nas-i-ve-svete/uhli-
v-ceske-republice/. 

http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/soucasnost-u-nas-i-ve-svete/uhli-v-ceske-republice/
http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/soucasnost-u-nas-i-ve-svete/uhli-v-ceske-republice/
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dopadů těţby na oblasti a hodnoty, které jsou dobýváním dotčeny. Za tyto hodnoty 

povaţuji zejména ţivotní prostředí, lidské zdraví a kulturní a majetkové hodnoty.
2
  

V této diplomové práci bych se tedy ráda zaměřila zejména na prostředky 

ochrany ţivotního prostředí při těţební činnosti, jejichţ účelem je chránit ţivotní 

prostředí před negativními dopady popř. tyto dopady minimalizovat. Tyto prostředky 

nám poskytuje jak horní právo, tak i jednotlivé sloţkové zákony na ochranu ţivotního 

prostředí. Hlavním cílem práce je tak dosáhnout souhrnu, systematizace a částečné 

analýzy prostředků ochrany ţivotního prostředí, jeţ se uplatní při těţbě nerostných 

surovin, zejména pak při těţbě hnědého a černého uhlí. Za stěţejní část své práce 

povaţuji zejména třetí a čtvrtou kapitolu, jeţ se zabývají nástroji ochrany ţivotního 

prostředí obsaţenými ve sloţkových předpisech a dále administrativními nástroji 

ochrany ŢP, jeţ jsou upraveny horními předpisy. Tato část je pak doplněna kapitolou 

pojednávající o ekonomických nástrojích ochrany ŢP a dále kapitolou, v níţ jsou 

shrnuty některé další prostředky uplatňující se v ochraně ţivotního prostředí obecně. 

Těmito prostředky je např. institut posuzování vlivů na ţivotní prostředí, institut 

odpovědnosti nebo řešení střetu zájmů.  

Jedním z cílů této diplomové práce je také podat přehled o oblasti hornictví a 

horního práva. Proto se ve druhé kapitole této práce zabývám zejména horním právem, 

jeho právní úpravou, historickým vývojem a subjekty, které se v této oblasti angaţují. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Dokladem ohroţení a ničení kulturních a majetkových hodnot je např. bourání obcí na Mostecku v severních 
Čechách z důvodu těţby hnědého uhlí (viz. Příloha č. 1: Fotografie zachycující ústup obcí a památek těţbě hnědého 
uhlí na Mostecku). 
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1 Vývoj těţby uhlí na našem území  

Dá se říci, ţe těţba uhlí na našem území je poměrně mladým těţebním 

odvětvím, protoţe k organizované exploataci uhlí a jejímu masovému rozvoji dochází 

aţ zhruba od 2. poloviny 18. století. Zatímco dolování zlata, stříbra a mnoha dalších 

nerostných surovin plnilo státní pokladny jiţ od raného středověku, uhlí stálo po většinu 

historického vývoje našeho státu mimo zájem panovníků, o čemţ svědčí i jeho relativně 

pozdní zařazení do kategorie nerostů horního regálu, ke kterému došlo aţ v roce 1789, 

resp. v roce 1793. 

Nejstarší zmínka o počátcích primitivního uhelného hornictví pochází aţ z 15. 

století, a to konkrétně z roku 1403, do kterého je datován zápis v duchcovské městské 

knize o uhelném důlním díle v severních Čechách. Do počátku třicetileté války se 

neorganizovaná těţba uhlí probíhající v mělkých jámách na výchozech uhelných slojí 

rozšířila především ve středních a severozápadních Čechách, konkrétně na Berounsku, 

Sokolovsku, Mostecku či Ţatecku
3
. Válečné události první poloviny 17. století však 

postupný rozvoj uhelného dolování zastavují a na uhlí, surovinu, pro niţ zatím 

neexistovala vhodná výrobní odvětví, ve kterých by našla uplatnění, se v podstatě 

zapomíná.
4
  

Po téměř stoletém útlumu neorganizované těţby se k uhlí začíná obracet 

pozornost od druhé poloviny 18. století, a to především z důvodu nedostatku dřeva a 

nárůstu jeho ceny. Uhlí tak postupně pronikalo do domácností a díky rodící se 

průmyslové revoluci, která kladla vysoké nároky na získávání nerostných surovin, 

proniklo i do mnohých průmyslových odvětví, pro něţ začíná představovat základní 

energetický zdroj. V tomto období obrací svou pozornost k uhlí i stát. Marie Terezie 

svými reskripty nebo spíše slíbenými finančními odměnami pobízí k hledání nových 

uhelných loţisek, vydává dekrety k podpoře horníků či řemeslníků pracujících s uhlím a 

nabádá k uţívání všech prostředků, které by oţivily český těţební průmysl.
5
 V polovině 

18. století se těţba uhlí začíná jiţ viditelně organizovat a jejími centry se stávají dnes 

největší těţařské oblasti na našem území. S dolováním hnědého uhlí je v tomto období 

                                                
3 MATOUŠEK, Václav. Čechy krásné, Čechy mé: Proměny krajiny Čech v době industriální. 1. vydání. Praha: nakl. 
KRIGL, 2010. str. 132. 
4 BOUŠKA, Vladimír; DVOŘÁK, Zdeněk. Nerosty severočeské hnědouhelné pánve. 1. vydání. Praha: nakl. Dick, 
1997. str. 22. 
5 MATOUŠEK, cit. 3, str. 133. 
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započato v Severočeské hnědouhelné pánvi na Teplicku a Mostecku, dobývání černého 

uhlí se ve velkém rozvíjí na Rosicku a Kladensku a na přelomu 18. a 19. století otevírá 

hrabě Wilczek první černouhelný důl na Ostravsku. Tím počíná rozvoj 

nejvýznamnějšího černouhelného revíru u nás, revíru ostravsko-karvinského.
6
   

Vzhledem k tomu, ţe uhlí bylo téměř do konce 18. století majetkem vrchnosti, 

představovala jeho těţba, bez ohledu na svůj postupný rozvoj, i nadále pouze 

druhořadou aktivitu majitelů pozemků, pod nimiţ se uhlí vyskytovalo. Jak ve své 

publikaci uvádí V. Matoušek, ke změně této situace mělo dojít v roce 1789 zařazením 

uhlí do horního regálu, tedy do kategorie vyhrazených nerostů, jejichţ těţba je 

výsadním právem panovníka. V roce 1791 bylo ovšem uhlí z horního regálu vyňato a 

navráceno do kompetencí šlechty. Natrvalo pak byl horní regál pro uhlí obnoven od 

roku 1793.
7
 S prvním zařazením uhlí do horního regálu v roce 1789 také došlo 

k zastavení tzv. selského dolování, které představovalo „divoké“ dolování bez 

jakéhokoliv báňského dozoru. V tomto roce bylo totiţ uhelné dobývání podrobeno 

dohledu nově zřízeného jáchymovského báňského úřadu pro uhelné hornictví a jeho 

výkon byl podmíněn propůjčením tzv. dolovacího práva.
8
  

V 19. století dochází k významnému nárůstu těţby uhlí a to hlavně, jak jiţ bylo 

řečeno, v důsledku průmyslové revoluce. Nejrychleji se v tomto období vyvíjelo uhelné 

hornictví v oblastech poloţených relativně blízko Prahy, která představovala největší 

odbytiště uhlí, tedy na Kladensku a Rakovnicku a dále také na severovýchodních 

okrajích dnešní severočeské hnědouhelné pánve (jinak také teplicko-mostecko-

chomutovská pánev), která díky své výhodné poloze vůči přístavům na Labi a Ohři 

nabízela dobré podmínky pro vývoz uhlí do Saska a severního Německa. S koncem 19. 

století se do čela uhelného dolování dostává Severočeská hnědouhelná pánev zastiňující 

svým významem i dosud nejrozsáhlejší černouhelné dolování na Kladensku 

procházející v této době dlouhodobou stagnací. O jejím důleţitém postavení svědčí i 

skutečnost, ţe se stala sídlem řady uhelných společností, mezi něţ patřila např. 

                                                
6 Zdroj: webové stránky zdarbuh.cz (Hornictví v českých zemích IV. část: České hornictví po třicetileté válce), 
dostupné z www: <http://www.zdarbuh.cz/dejiny-hornictvi/historie/hornictvi-v-ceskych-zemich-iv-cast/>. 
7 MATOUŠEK, cit. 3, 134. 
8 Zdroj: webové stránky ecmost.cz (Historie těţby hnědého uhlí na Mostecku), dostupné z www: 
<http://www.ecmost.cz/rekultivace.php?page=uhli_pocatky>. 
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Mostecká společnost pro dobývání uhlí (Brüxer Kohlenberbaugesellschaft BKBG), 

spol. Státní doly, spol. Lomské uhelné doly či Severočeská uhelná společnost.
9
 

Aţ do počátku 19. století probíhalo uhelné dolování relativně jednoduchým aţ 

primitivním způsobem. Černouhelná i hnědouhelná těţba se pohybovala buď na úrovni 

povrchových jam zřizovaných na výstupech uhelných slojí nebo se uskutečňovala 

v hlubinných dolech, v systému jednoduchých šachet a štol. S postupným technickým 

rozvojem odkrývajícím nové moţnosti těţby uhlí se v hnědouhelných oblastech stal 

dominantním způsobem těţby povrchový neboli lomový způsob, jehoţ prostřednictvím 

bylo moţné vytěţit téměř celou zásobu uhlí, čehoţ by se hlubinným dolováním dosáhlo 

jen stěţí, a zároveň se na přelomu 19. a 20. století začaly uplatňovat i první těţební 

stroje jako např. jednoduchá korečková či lopatová rypadla.
10

    

S významným oţivením československého hornictví poznamenaným válečnými 

událostmi let 1914 – 1918 pronikl do technologie uhelné těţby ve 20. letech 20. století 

nový prvek, a sice spojování samostatných těţebních jam do tzv. velkolomů, které 

umoţnily mohutný nárůst těţby v oblastech vyuţívajících povrchový těţební způsob. 

Zároveň s novým rozvojem těţby si však někteří počínají uvědomovat její důsledky a 

dopady na krajinu a začínají vést diskuze o navrácení odtěţených pozemků jejich 

původním účelům, začíná se tak mluvit o rekultivacích těţebních areálů. O tomto 

tématu se hovořilo jiţ v 19. století a dokonce se jej okrajově dotýkal i obecný horní 

zákon z roku 1854, avšak k realizaci těchto myšlenek nikdy nedošlo. První úspěchy 

v této oblasti zaznamenávala aţ tzv. rekultivační expozitura ustavená z iniciativy 

zemské zemědělské rady roku 1908 v Duchcově, jejímţ úkolem bylo zjistit a 

zaznamenat postiţená území a dohlédnout na provádění rekultivace v těchto územích.
11

 

 

                                                
9 MATOUŠEK, cit. 3, str. 140. 
10 Rozvoj těţby tzv. povrchovým způsobem závisel v tomto období hlavně na finanční a technických prostředcích 
těţařů, protoţe veškerá práce v lomech byla prováděna ručně. U nově vznikajících lomů bylo odtěţena vţdy jen malá 
mocnost nadloţí a hlouběji se pak tímto způsobem postupovalo jen dokud vystačily finanční prostředky. Po 
vyčerpání financí bylo v těţbě většinou, pokud to bylo účelné, pokračováno hlubinným způsobem těţby, který neměl 
takové nároky na odkliz nadloţí odhalující uhelnou sloj. 

Zdroj: webové stránky ecmost.cz (Historie těţby hnědého uhlí na Mostecku), dostupné z www: 
http://www.ecmost.cz/rekultivace.php?page=uhli_rozvoj. 
11 Roku 1910 byla uspořádána konference, na níţ duchcovská rekultivační expozitura konstatovala následující údaje: 
v severočeské uhelné pánvi bylo do roku 1909 postiţeno těţbou 6 173 ha, z toho pouze 448 ha bylo rekultivováno a 
jen 116 ha rekultivovali vlastníci dolů. Do roku 1929 se tato čísla změnila následujícím způsobem: celková rozloha 
těţbou zasaţených pozemků činila 3 372 ha, z toho 1 369 ha bylo rekultivováno a z toho 759 ha bylo rekultivováno 
na náklady dolů. 
MATOUŠEK, cit. 3, str. 141. 

http://www.ecmost.cz/rekultivace.php?page=uhli_rozvoj
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2 Horní právo 

2.1 Pojem horního práva 

Horní právo představuje relativně samostatnou oblast práva, avšak samo o sobě 

není právním odvětvím. Horní právo, jeţ je moţné označit za nástroj státu zajišťující 

hospodárné vyuţití nerostného bohatství, je pojímáno jako součást práva správního a 

z toho důvodu je také řazeno do oblasti práva veřejného. Dokladem toho, ţe horní právo 

spadá do správně-právní oblasti, je např. i skutečnost, ţe se na většinu řízení 

upravených horním právem vztahují obecné předpisy o správním řízení.
12

  

I horní právo se, stejně jako mnohé jiné právní obory, dotýká ostatních právních 

odvětví. Mezi tato patří zejména právo občanské, právo finanční či právo ţivotního 

prostředí. Vztah horních předpisů k právu občanskému je zaloţen především 

ustanovením § 37 HZ, které uvádí, ţe „na vypořádání důlních škod se vztahují obecné 

předpisy o náhradě škody, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Souvislost s právem 

finančním je v horním právu zaloţena ustanovením § 32a HZ, který hovoří o úhradách, 

jeţ mají těţební organizace povinnost platit. Za velmi významný je nutné povaţovat 

vztah mezi horní právem a právem ţivotního prostředí, které především v posledním 

dvacetiletí velmi ovlivňuje horno-právní úpravu svými poţadavky na minimalizaci 

nepříznivých vlivů exploatace nerostného bohatství na ţivotní prostředí. Kromě různých 

právních oborů jsou pro horní právo velmi důleţité i některé samostatné zákony, a to 

zákon č. 184/2006 Sb., tedy zákon o vyvlastnění a v neposlední řadě také zákon            

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, na jehoţ ustanovení horní 

předpisy v mnohých případech odkazují a který představuje obecný předpis vůči zákonu 

hornímu.
13

 

Dvěma stěţejními principy ovládajícími jak historickou, tak současnou horno-

právní úpravu, jsou princip horního regálu a princip horní svobody. Horní regál vţdy 

představoval zásadu oddělení vyhrazených nerostů od vlastnictví pozemků, pod nimiţ 

se tyto nerosty nacházejí. V současném horním právu je tomu nejinak a tento základní 

                                                
12 Řízení, na která se správní řád nevztahuje, výslovně stanoví horní zákon v ustanovení § 41 a na různých místech 
svého obsahu tak činí i zákon o hornické činnosti. Podle § 41 HZ zabývajícím se vztahem zákona ke správnímu řádu 
se obecné předpisy o správním řízení nepouţijí např. na řízení podle § 6 HZ, jehoţ cílem je vydání osvědčení 
Ministerstva ţivotního prostředí o výhradním loţisku či na řízení upravená v ustanovení § 14 HZ, v jejichţ průběhu je 
rozhodováno o odpisech zásob. 
13 MAKARIUS, Roman. České horní právo: Díl 1. Ostrava: MONTANEX a.s., 1999. str. 21-22. 
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princip je vyjádřen v ustanovení § 5 HZ, které říká, ţe vyhrazené nerosty jsou ve 

vlastnictví České republiky. Vlastnictví vyhrazených nerostů je tak i v současnosti 

odděleno od pozemkového vlastnictví. Současně s principem horního regálu se vyvíjel i 

princip horní svobody, který je vyjádřen v § 5a HZ a stanoví moţnost a svobodu 

organizace vykonávat hornickou činnost.
14

 

2.2 Historický vývoj horního práva v českých zemích 

Hornictví v českých zemích vţdy představovalo průmyslové odvětví hrající 

významnou úlohu v jednotlivých historických etapách vývoje státu, neboť rozsáhlá 

loţiska vzácných kovů, uhlí či radioaktivních surovin přinášela finance do státní 

pokladny a určovala tak hospodářský a politický význam státu.
15

 Hornická činnost, 

která velkou měrou ovlivňovala hospodářské, politické a kulturní dějiny státu, má na 

našem území téměř tisíciletou tradici.
16

  

Počátky vývoje horního práva lze spatřovat jiţ v dobách před Kristem, ve 

kterých si toto právo osvojili Řekové či Římané, kteří poloţili základy horního práva 

obyčejového, z něhoţ se později vyvinulo středověké psané horní právo. 

K významnějšímu rozvoji hornického podnikání a vývoji právní regulace v oblasti 

horního zákonodárství dochází ve většině Evropy a stejně tak i v českých zemích ale aţ 

od 13. století. Postupný rozvoj hornické činnosti a narůstající intenzita těţby stříbrných 

rud v českých zemích představovaly hlavní důvod k vydávání nových, ale i 

zdokonalování starších právních norem. Právě (tuto) závislost horního práva na vývoji a 

intenzitě těţby můţeme povaţovat za jeho charakteristický rys. České horní právo, 

známé jako jedno z prvních psaných práv svého druhu v Evropě, se postupem času stalo 

vzorem pro ostatní evropské právní řády, a to hlavě díky tzv. právu jihlavskému a právu 

kutnohorskému.
17

 

Horní právo bylo od počátku svého vývoje zaloţeno na dvou základních 

zásadách, a to na zásadě horního regálu a na zásadě horní svobody
18

, které byly 

                                                
14 MAKARIUS, cit. 13, str. 22-25. 
15 MAKARIUS, cit. 13, str. 5. 
16 Zdroj: webové stránky zdarbuh.cz (Hornictví v českých zemích, I. část), dostupné z www: 
http://www.zdarbuh.cz/dejiny-hornictvi/historie/hornictvi-v-ceskych-zemich-i-cast/. 
17 MAKARIUS, cit. 13, str. 5. 
18 Zásada horní svobody je jedním ze základních principů ovládajících horní právo a je tak charakteristickým znakem 

horních řádů vydaných na území Českého království. Podstatou horní svobody je nejen neomezený přístup 

http://www.zdarbuh.cz/dejiny-hornictvi/historie/hornictvi-v-ceskych-zemich-i-cast/
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rozpracovány v základních pramenech českého horního práva 13. století, a to v listině 

Iura montium et montanorum vycházející z práva jihlavského a zejména pak v zákoníku 

Ius regale montanorum z roku 1300 zachycujícím právo kutnohorské. Listinou svobod a 

práv vydanou v roce 1249 potvrdil král Václav I. šestnáct základních článků 

označovaných jako Iura montium et montanorum, jejichţ obsah byl tvořen právními 

ustanoveními týkajícími se dolování stříbrných rud na Jihlavsku. Slavné jihlavské horní 

právo bylo v této době neustále rozšiřováno novými články a soudními nálezy a 

postupně začalo pronikat i za hranice Českého království. Jeho věhlas však na přelomu 

13. a 14. století předčila právní úprava pocházející z oblasti zastiňující významem svého 

nerostného bohatství oblast jihlavskou, a to zákoník práva kutnohorského představující 

významný mezník v rozvoji českého hornictví. Tuto knihu královského horního práva, 

jejímţ autorem je s největší pravděpodobností právník Gozzius z Orvieta, vyhlásil v 

roce 1300 král Václav II. pod názvem Ius regale montanorum.
19

   

Nový zákoník, známý také pod názvem Constitutiones iuris metallici Wenceslai 

II. Regis Bohemiae, který unifikoval horní právo v Českém království, poprvé písemně 

zakotvil zásady horního regálu, svobody kutání, důlního podnikání, organizace báňské 

správy a soudnictví a také stanovil některé obecné principy pro exploataci vyhrazených 

loţisek, čímţ se stal základním zákonem českého hornictví aţ do roku 1854. Za největší 

přínos této právní úpravy lze povaţovat jednoznačné vymezení pojmu horní regál stojící 

na zásadě stanovené zákoníkem, která říká, ţe „všechny doly patří králi a jsou mu 

podřízeny.“
20

  

Královský horní regál představující majetkové právo panovníka vycházel 

z přesvědčení, ţe těţba nerostného bohatství je výhradně jeho právem a ţe pouze král, 

jemuţ patří veškeré nerostné bohatství, je oprávněn toto právo propůjčovat, poţadovat 

za něj podíl na výtěţku, tzv. urburu, či si vyhradit předkupní právo k vytěţené rudě.
21

 

Předmětem královského horního regálu bylo do roku 1356 pouze zlato a stříbro a aţ 

Karel IV. do něj zahrnul i další nerostné suroviny jako např. měď, cín, ţelezo, olovo či 

                                                                                                                                          
k dobývání nerostů, ale i k jejich vyhledávání; princip horní svobody zároveň umoţňoval omezení vlastnických práv 
majitelů půdy, a to bez jejich předchozího souhlasu. 
MAKARIUS, cit. 13, str. 6. 
19 MAKARIUS, cit. 13, str. 6-7. 
20 TOMÍČEK, Rudolf. Báňské zákonodárství v historii královských horních měst Horní Slavkov, Krásno, Čistá. 
Město Horní Slavkov, 2007. str. 17. 
21 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vydání. Praha: nakl. Linde, 2004. 
str. 110. 
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sůl, které se tak staly tzv. vyhrazenými nerosty. Díky rozšíření horního regálu se 

zvětšila i oblast, ve které mohl panovník a později stát zasahovat do vyhledávání, těţby 

a zpracování nerostů, protoţe tyto suroviny nebyly nadále součástí pozemkového 

vlastnictví a majitel půdy tak musel strpět dolování a provádění s tím souvisejících prací 

na svém pozemku, coţ se v následujících letech stávalo předmětem sporů mezi králem a 

vlastníky půdy.
22

 

Po letech prudkého rozvoje hornické činnosti a horního práva dochází na 

přelomu 15. a 16. století k jejich pozvolnému úpadku, a to nejen z důvodu útlumu 

kutnohorské těţby, ale hlavně v důsledku oslabení panovnické moci v Českých zemích. 

Úpadek královské moci v tomto období nám dokazuje i tzv. jáchymovský horní řád, 

který na základě všeobecné horní svobody udělené Šlikům králem Vladislavem vydal 

hrabě Šlik roku 1518 na svém panství. Vydání tohoto horního řádu prakticky znamenalo 

popření existence horního regálu a zároveň i regálu mincovního.
23

 O znovuobnovení 

rovnováhy a úpravu poměrů mezi panovníkem, městy a vrchností se roku 1534 pokusil 

král Ferdinand I., a to uzavřením smlouvy se stavy nazývané „narovnání o hory a 

kovy“. Tato smlouva dala vzniknout tzv. stavovskému hornímu regálu, tedy právu stavů 

na těţbu niţších kovů, do něhoţ byla zahrnuta např. měď, rtuť či ţelezo. Těţba zlata a 

stříbra zůstala i nadále, stejně jako mincovní regál, výsadou královskou. Své výsadní 

právo na horní a mincovní regál potvrzuje Ferdinand I. vydáním nového královského 

horního řádu jáchymovského v roce 1548. Rozšířením tohoto řádu označovaného jako 

„horní právo německé“ dochází v českých zemích ke vzniku právního dualismu 

v oblasti horního práva, neboť zde byl i nadále velmi hojně pouţíván horní řád 

kutnohorský neboli český. Jáchymovský německý horní řád však postupem času 

získává v Čechách aplikační převahu, a to hlavně z důvodu modernějšího pojetí 

tehdejšího horního práva.
24

  

I přes veškeré snahy panovníků českých zemí o vznik nové či přepracování 

starší právní úpravy v oblasti hornictví, docházelo od konce 16. století k pozvolnému 

                                                
22 TOMÍČEK, cit. 20, str. 18. 
23 Jáchymovský horní řád byl i přes porušení královského horního a mincovního regálu uznán roku 1520 králem 
Ludvíkem Jagellonským a Jáchymov se stal královským horním městem, v němţ Šlikové získali právo na výkup 
stříbra i na raţení mincí. Nástupce Ludvíka Jagellonského, Ferdinand I., však roku 1527 uplatnil svůj nárok na horní i 
mincovní regál a rod Šliků byl nucen vzdát se svých práv nabytých za vlády Ludvíka Jagellonského. 
MAKARIUS, cit. 13, str. 8. 
24 BERNARD, Michal. Horní právo a ochrana ţivotního prostředí: Právní ochrana ţivotního prostředí v hornictví. 
České právo životního prostředí. 2007, roč. 2/2007, č. 20. str. 7-8. 
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úpadku dříve věhlasného českého horního práva. Ještě v době vlády Marie Terezie a 

jejího syna Josefa II. se míjí účinkem snahy o podporu ekonomického růstu a báňského 

podnikání, avšak s příchodem průmyslové revoluce, která kladla značné nároky na zisk 

nerostných surovin, dochází k opětovnému rozvoji hornické činnosti nejen v dříve 

významných lokalitách, ale i v nových nalezištích surovin, z nichţ největšího významu 

nabývají naleziště uhlí. O ústupu těţby rud hornictví uhelnému svědčí i zařazení uhlí do 

horního regálu, k němuţ došlo v roce 1790.
25

  

Hospodářská revoluce a opětovný rozvoj hornické činnosti v českých zemích 

daly vzniknout i snahám o unifikaci relativně roztříštěného horního práva, která by 

poloţila základy horní legislativy na celém území Rakouské monarchie. Výsledkem 

legislativního procesu bylo vydání obecného horního zákona v roce 1854, který jiţ 

v polovině 19. století rozlišoval základní fáze dobývání nerostů, a to fázi tzv. kutání 

(vyhledávání) a fázi dolovaní, ke které ustanovil nutnost povolení ve formě tzv. horní 

propůjčky. Dále zákon nově vymezoval postavení důlních podnikatelů ve vztahu 

k majiteli pozemku, pod nímţ se nerostné bohatství nacházelo a konečně také odstranil 

staré horní řády vycházející z tradic feudálního horního práva.
26

 I přes mnohé 

nedostatky splnil zákon ve své době poţadavky vynucené tehdejšími společenskými 

změnami a díky uplatnění zásady horní svobody umoţnil přístup k báňskému podnikání 

všem vrstvám společnosti. Nakonec vzhledem k tomu, ţe vznik Československé 

republiky
27

 ani okupace Československa od roku 1939 nepřinesly potřebu výraznějších 

zásahů do právní úpravy v oblasti hornické činnosti, zůstal obecný horní zákon, ač 

mnohokrát novelizován, základní normou horního práva po více neţ sto let od svého 

vydání.
28

 

Podstatnými změnami prošla, stejně jako celá československá společnost, i 

oblast horního práva a samotného hornictví v období let 1945 – 1948. Prvním 

znamením měnících se poměrů bylo vydání dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 

Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, jímţ byly pod jednotlivé 

národní podniky ve vlastnictví státu převedeny veškeré závody uhelného, rudného, 

                                                
25 MAKARIUS, cit. 13, str. 8-13. 
26 MALÝ, cit. 21, str. 297 . 
27 V roce 1918 byl obecný horní zákon z roku 1854 převzat do československého právního řádu tzv. recepční normou 
neboli zákonem č. 11/1918 Sb. 
28 MAKARIUS, cit. 13, str. 14 – 15. 
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naftového a později i nerudného těţebního průmyslu.29 Další výrazný zásah do horní 

legislativy a celého těţebního průmyslu představovala Ústava 9. května z roku 1948 

prohlašující veškeré nerostné bohatství na území Československa národním majetkem, 

jehoţ jediným těţařem mohl být jen stát.
30

 Tento krok předznamenal přechod 

k direktivnímu způsobu řízení národního hospodářství a byl příčinou ztráty hospodářské 

samostatnosti průmyslových podniků. Období po roce 1948 bychom pak z 

pohledu československého těţebního průmyslu mohli nazvat jako dobu „neracionálního 

vyuţívání domácí surovinové základny“, mezi jejíţ základní rysy patřily v prvé řadě 

rostoucí surovinová náročnost domácího hospodářství projevující se stále vyššími 

poţadavky hlavně na uhelný průmysl a dále také zvětšující se negativní dopady 

těţebního průmyslu na zdraví občanů a ţivotní prostředí v Československu.
31

 

Nové právní úpravy v podobě zákona se české horní právo dočkalo aţ 

v padesátých letech 20. století, kdy byl po více neţ jednom století vydán horní zákon, a 

to zákon č. 41/1957 Sb., o vyuţití nerostného bohatství. Tento zákon vycházel nejen 

z přesvědčení, ţe nerostné bohatství je základní a nenahraditelný statek, jemuţ je nutno 

poskytnout ochranu, ale i z ústavní zásady prohlašující nerostné bohatství národním 

majetkem.
32

 Jiţ po roce 1968, který znamenal rozdělení kompetencí v oblasti horního 

zákonodárství mezi federaci a republiky, se začalo pracovat na novele horního zákona 

z roku 1957 a po téměř dvaceti letech legislativních prací byly v roce 1988 přijaty dva 

zákony, a to zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství a dále 

                                                
29 Mezi nově vzniklé národní podniky, které byly podřízeny národnímu podniku Československé doly, n.p. 
představujícímu generální ředitelství a zastřešujícímu těţební činnost těchto závodů na našem území, patřily:  

a) Severočeské doly, národní podnik Most 
b) Falknovské hnědouhelné doly, n.p. 
c) Západočeské uhelné doly, n.p. Plzeň 
d) Středočeské uhelné a ţelezorudné doly, n.p. Kladno 
e) Východočeské uhelné doly, n.p. Trutnov 

f) Příbramské rudné doly, n.p. Příbram 
g) Jáchymovské doly, n.p. Jáchymov 
h) Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, n.p. Ostrava 
i) Rosické a jihomoravské uhelné doly, n.p. Zastávka u Brna 
j) Československé naftové závody, n.p. Hodonín 

Zdroj: webové stránky zdarbuh.cz (Hornictví v českých zemích, VIII. část: léta 1945 – 1955), dostupné z www: 
<http://www.zdarbuh.cz/dejiny-hornictvi/historie/hornictvi-v-ceskych-zemich-viii-cast/>. 
30 Ustanovení § 148 ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky ve své době stanovilo, ţe 

„nerostné bohatství a jeho těžba, zdroje energie a energetické podniky, doly a hutě, přírodní léčivé zdroje…mohou 
být národním majetkem.“ 
31 Zdroj: webové stránky zdarbuh.cz (Hornictví v českých zemích, IX.část: léta 1955 – 1968), dostupné z www: 
<http://www.zdarbuh.cz/dejiny-hornictvi/historie/hornictvi-v-ceskych-zemich-ix-cast/>. 
32 Horní zákon z roku 1957 nabyl účinnosti 1. 1. 1958, byl rozdělen na 6 hlav a jeho obsah tvořilo 59 paragrafů 
zabývajících se vlastnictvím loţisek, vyhledáváním a průzkumem loţisek, procesem dobývání nerostů, výstavbou 
těţebních podniků, postavením státní báňské správy či úpravou podmínek bezpečnosti práce a provozu. 
MAKARIUS, cit. 13, str. 16. 
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zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Tyto 

zákony se však po roce 1989 staly překonanými normami, které v nově nastupujících 

politických a ekonomických poměrech představovaly překáţku nejen svobodnému 

přístupu k podnikání v důlním průmyslu, ale i nastolení nového směru, jímţ se 

československé a české hornictví v porevoluční době začalo ubírat.
 33

 

2.3 Současná právní úprava horního práva  

Těţiště současné horno-právní úpravy spočívá ve třech základních a dosud 

platných zákonech z roku 1988. Konkrétně se jedná o zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

vyuţití nerostného bohatství (tzv. horní zákon), o zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a o zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích. Soubor těchto předpisů je dále doplněn řadou vyhlášek Českého báňského 

úřadu, Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.
34

 

Ačkoli to na první pohled nemusí být zřejmé, je podle mého názoru současná 

úprava horního práva relativně problematická. Tři základní zákony a velké mnoţství 

prováděcích předpisů sice zahrnují veškerou materii týkající se horního práva, avšak 

právní úprava jednotlivých institutů je roztříštěna do jednotlivých zákonů a mnohé 

související pojmy tak nejsou upraveny v jedné, ale ve více normách. Dalším problémem 

současných horno-právních předpisů je i úprava jednoho institutu ve více zákonech 

najednou. Takto platná právní úprava můţe zejména u laické veřejnosti vést např. 

k neschopnosti správně si zákony vyloţit a orientovat se v nich. Aktuální a mnohokráte 

novelizovaná právní úprava by tak podle mého názoru měla být co nejdříve nahrazena 

novým předpisem, který by současné horní právo alespoň zčásti kodifikoval. 

                                                
33 Do kompetencí nově vzniklých republik po roce 1968 přešla např. problematika bezpečnosti práce či bezpečnost 
provozu nebo např. výkon státní báňské správy, kompetence týkající se samotného nerostného bohatství však byly 
ponechány federaci. Významným bylo v tomto období také zřízení Českého báňského úřadu tzv. kompetenčním 
zákonem z roku 1969.  
MAKARIUS, cit. 13, str. 17–18. 
34 Důleţitými prováděcími předpisy navazujícími na tři základní zákony horního práva jsou např. následující 
vyhlášky: 

- vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem; 
- vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech; 
- vyhláška MŢP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací; 
- vyhláška MŢP č. 386/2004 Sb., o geologické dokumentaci; 
- vyhláška MŢP č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací; 
- vyhláška MH ČR č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých 

vyhrazených nerostů; 
- vyhláška MŢP č. 364/1992 Sb., o chráněných loţiskových území. 
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Pro úplný přehled o současné úpravě v oblasti horního práva bych ještě ráda 

zmínila mezinárodní a evropskou právní úpravu. Vzhledem k odlišné kvalitě a kvantitě 

nerostného bohatství v jednotlivých členských zemích EU, se evropské právo touto 

oblastí v podstatě nezabývá a ponechává tak regulaci hornictví na jednotlivých členech 

EU. Naopak velmi výrazně je regulována oblast ochrany ţivotního prostředí, která se 

hornických činností značně dotýká. Horním právem se světové společenství nezabývá 

ani na mezinárodní úrovni. Mezinárodními úmluvami je upravena pouze těţba 

nerostných surovin na mořském dně a v Antarktidě.
35

 

2.4 Základní pojmy horního práva 

Jak jsem jiţ zmínila, tvoří základní pilíř současné horno-právní úpravy horní 

zákon, jehoţ základním účelem je podle § 1 „stanovit zásady ochrany a hospodárného 

vyuţívání nerostného bohatství…jakoţ i ochrany ţivotního prostředí při těchto 

činnostech.“ Horní zákon také zakotvuje a vymezuje mnohé pojmy horního práva. 

Základním pojmem horního práva je nerost, kterým horní zákon ve svém § 2 rozumí 

všechny tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. Za nerosty však horní zákon 

nepovaţuje vody (s výjimkou vod mineralizovaných), přírodní léčivé či stolní minerální 

vody, rašelinu, písek, štěrk nebo bahno či kulturní vrstvu půdy tvořící vegetační 

prostředí rostlinstva. Současný horní zákon rozděluje nerosty do dvou základních 

skupin, a to na vyhrazené a nevyhrazené. Seznam vyhrazených nerostů je taxativně 

stanoven v § 3 odst. 1 HZ. Vyhrazenými nerosty jsou i všechny druhy uhlí. Veškeré 

ostatní nerosty jsou pak tzv. nerosty nevyhrazenými a jejich loţiska nejsou ve 

vlastnictví České republiky, ale jsou podle § 7 horního zákona součástí pozemku, na 

němţ nebo pod nímţ se nacházejí. Dalšími pojmy horního práva jsou pojmy loţisko 

nerostů a nerostné bohatství, které je třeba od sebe odlišovat. Ložiskem nerostů rozumí 

horní zákon v § 4 přírodní nahromadění nerostů a dále také základku v hlubinném dole, 

opuštěný odval, výsypku či odkaliště, které vznikly v důsledku hornické činnosti a 

obsahují nerosty. Horní zákon tak za loţisko nerostů povaţuje nejen loţiska přirozená, 

ale i loţiska umělá. Z rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené pak také logicky 

                                                
35 NEDOMOVÁ, Pavlína. Dobývání ložisek nerostů a ochrana životního prostředí. Brno, 2007. 65 s. Diplomová 
práce. Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva. Vedoucí 
práce Milan Pekárek. str. 9. 
Dostupné také z www: http://is.muni.cz/th/76969/pravf_m/.  

http://is.muni.cz/th/76969/pravf_m/
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vyplývá rozdělení loţisek na loţiska výhradní a loţiska nevyhrazených nerostů.
36

 

Loţiska vyhrazených nerostů, neboli výhradní loţiska, tvoří podle § 5 HZ tzv. nerostné 

bohatství, jeţ je ve vlastnictví České republiky. Jedním z pojmů, který je upraven jak 

v horním zákoně, tak v zákoně o hornické činnosti, je pojem organizace. Organizací 

rozumí § 5a HZ kaţdou právnickou či fyzickou osobu, která při splnění předepsaných 

podmínek vykonává vyhledávání, průzkum či dobývání výhradních loţisek, tedy určitou 

hornickou činnost. Ustanovení § 3a ZHČ definuje pojem organizace v podstatě stejně 

jako horní zákon. Za organizace ZHČ povaţuje PO či FO, které vykonávají některou 

z činností uvedených v části druhé ZHČ, tedy hornickou činnost nebo činnost 

prováděnou hornickým způsobem. Posledním ze základních pojmů horního práva, na 

který bych chtěla upozornit, je pojem hornická činnost, kterou je nutno odlišovat od 

činností prováděných hornickým způsobem. Tyto dva pojmy vymezuje ZHČ, který 

v ustanovení § 2 a 3 taxativně vyjmenovává, které činnosti jsou činností hornickou a 

které jsou pouze prováděny hornickým způsobem. Hornická činnost, která je spojena 

s nerosty vyhrazenými, zahrnuje zejména vyhledávání a průzkum výhradních loţisek, 

otvírku, zajišťování a likvidaci důlních děl, zřizování odvalů, výsypek, odkališť či 

zvláštní zásahy do zemské kůry apod. Činností prováděnou hornickým způsobem se pak 

rozumí dobývání loţisek nevyhrazených nerostů, jejich vyhledávání a průzkum a další 

činnosti uvedené v § 3 písm. a) aţ i) ZHČ.
37

 Dalším pojmům horního práva jako např. 

dobývací prostor, chráněné loţiskové území, zásoby či odpisy zásob atd. se věnuji 

v následujících kapitolách diplomové práce. 

2.5 Subjekty horního práva 

Nejvýznamnějšími subjekty v oblasti hornictví jsou v současné době čtyři orgány 

státní správy, a to Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

krajské úřady a orgány státní báňské správy. Jejich pravomoci jsou stanoveny 

především v zákoně o geologických pracích, v horním zákoně a v zákoně o hornické 

činnosti.
38

 V následující kapitole bych se chtěla zaměřit na roli jednotlivých orgánů 

státní správy, kterou hrají v procesu hornické činnosti, a také na činnost tzv. organizací, 

tedy producentů uhlí na našem území.  

                                                
36 MAKARIUS, cit. 13, str. 30. 
37 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Praha: nakl. Aleš Čeněk, 2010. str. 309-310. 
38 BERNARD, cit. 24, str. 19. 
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2.5.1 Ministerstva – MŢP a MPO 

Na Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu přešly 

pravomoci v oblasti hornictví na základě zákona č. 272/1996 Sb., který mj. stanovil 

podmínky přechodu působnosti Ministerstva hospodářství. MŢP tímto získalo 

pravomoci zejména ve věcech geologického průzkumu a na MPO přešla působnost 

v oblasti vyuţívání nerostného bohatství.
39

 Kompetence obou ministerstev jsou v 

současnosti vymezeny na různých místech třech základních hornických zákonů a 

vyhlášek a i kdyţ je relativně sloţité podat o nich ucelený přehled, chtěla bych zmínit 

alespoň ty nejdůleţitější. 

Role MŢP v hornictví je velmi důleţitá z hlediska ochrany ţivotního prostředí a 

uplatní se zejména v počátečních fázích procesu dobývání a vyuţívání nerostného 

bohatství. Ministerstvo ţivotního prostředí rozhoduje zejména o stanovení 

průzkumného území (§ 4a ZGP), o stanovení chráněného loţiskového území (§ 17 HZ) 

nebo o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru (§ 24 odst. 2 

HZ). Dále podle ZGP rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o geologické práce, 

popř. o jaký jejich typ či fázi jde. Ministerstvo ţivotního prostředí také vydává 

osvědčení o výhradním loţisku (§ 6 odst. 1 HZ) a zároveň vede jejich evidenci, stejně 

tak jako evidenci CHLÚ či souhrnnou evidenci a bilanci zásob výhradních loţisek (§ 29 

HZ). Ministerstvo je také zřizovatelem České geologické sluţby (tzv. Geofond), která 

vykonává státní geologickou sluţbu na území České republiky. Výkonem státní 

geologické sluţby rozumí ZGP v § 17 odst. 1 zejména shromaţďování a poskytování 

údajů o geologickém sloţení území, o ochraně a vyuţití přírodních nerostných zdrojů a 

o geologických rizicích. 

V oblasti hornictví je zaloţena i působnost Ministerstva průmyslu a obchodu, 

jehoţ zájmy se týkají zejména uskutečňování surovinové a energetické politiky státu. 

Mezi nejdůleţitější pravomoci MPO patří např. rozhodování, zda se jedná o nerost 

vyhrazený či nevyhrazený (§ 3 odst. 3 HZ), rozhodování o odpisu zásob výhradního 

loţiska (§ 14c odst. 1 HZ) nebo rozhodování o řešení střetu zájmů (§ 33 odst. 3 HZ). 

Ministerstvo průmyslu a obchodu dále v některých případech rozhoduje o úhradě 

                                                
39 Vymezení působnosti obou ministerstev bylo doplněno Dohodou o vymezení práv a povinností ústředních orgánů 
státní správy, zaloţených zákonem č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi Ministerstvem ţivotního 
prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
NEDOMOVÁ, cit. 35, str. 9. 
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z vydobytých vyhrazených nerostů podle § 32a HZ, a to zejména o jejím sníţení či 

úplném osvobození od jejího placení.
40

 

2.5.2 Státní báňská správa  

Státní báňská správa představuje soustavu orgánů, jimţ je svěřena státní správa 

v oblasti hornictví. V současnosti je tvořena Českým báňským úřadem se sídlem 

v Praze a jemu podřízenými devíti obvodními báňskými úřady.
41

 K 1. 1. 2012 však 

nabude účinnosti novelizovaný zákon o hornické činnosti, který mění nejen dosavadní 

uspořádání obvodů obvodních báňských úřadů, ale i jejich počet, a to na osm OBÚ.
42

  

Český báňský úřad byl zřízen zákonem č. 2/1969 Sb. a v jeho čele stojí podle 

ustanovení § 38 odst. 3 ZHČ předseda, jehoţ jmenuje i odvolává vláda ČR, které je 

z výkonu své funkce odpovědný. Pojem, organizace a působnost ČBÚ a OBÚ jsou 

vymezeny zejména v zákoně o hornické činnosti a některé jejich kompetence jsou 

upraveny i v horním zákoně. Působnost Českého báňského úřadu je zakotvena 

především v § 40 ZHČ, podle nějţ ČBÚ plní v první řadě úkoly vrchního dozoru orgánů 

státní báňské správy, řídí výkon státní báňské správy a také činnost OBÚ. Český báňský 

úřad dále rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí OBÚ, ukládá opatření k zajištění 

hospodárného vyuţívání loţisek nerostů, provádí prověrky pracovišť a technických 

zařízení, ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vede 

souhrnnou evidenci dobývacích prostorů atd.  

                                                
40 BERNARD, cit. 24, str. 20. 
41 Působnost OBÚ byla stanovena § 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 306/2002 Sb., který rozhodl, ţe obvody 
působnosti se stanovují takto: 

a) Obvodní báňský úřad v Kladně pro území hlavního města Prahy a pro území kraje Středočeského 
b) Obvodní báňský úřad v Příbrami pro území kraje Jihočeského 
c) Obvodní báňský úřad v Plzni pro území kraje Plzeňského 
d) Obvodní báňský úřad v Sokolově pro území kraje Karlovarského 

e) Obvodní báňský úřad v Mostě pro území kraje Ústeckého 
f) Obvodní báňský úřad v Trutnově pro území kraje Královehradeckého a pro území kraje Pardubického 
g) Obvodní báňský úřad v Brně pro území kraje Vysočina, pro území kraje Jihomoravského a pro území kraje 

Olomouckého, 
h) Obvodní báňský úřad v Ostravě pro území kraje Moravskoslezského a pro území kraje Zlínského, 
i) Obvodní báňský úřad v Liberci pro území kraje Libereckého. 

42 K 1. 1. 2012 se podle novely ZHČ č. 184/2011 Sb., mění uspořádání obvodů obvodních báňských úřadů (§ 38 odst. 
1 písm. b) ZHČ) následujícím způsobem: 

a) Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, 
b) Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 
c) Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, 
d) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, 
e) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, 
f) Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,  
g) Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 
h) Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina. 
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Působnost obvodních báňský úřadů, v jejichţ čele rovněţ stojí předsedové, je 

vymezena hlavně v § 41 ZHČ. Podle tohoto ustanovení obvodní báňské úřady při 

výkonu vrchního dozoru provádějí prohlídky objektů, zařízení a pracovišť a kontrolují 

plnění povinností vyplývajících z horního zákona, ze ZHČ a předpisů vydaných na 

jejich základě. Dále také zjišťují příčiny a následky nehod, úrazů a havárií, nařizují 

odstranit zjištěné závady a nedostatky hornického provozu, dohlíţejí na stav a vybavení 

báňské záchranné sluţby, vykonávají správu úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých 

vyhrazených nerostů apod. Obvodní báňské úřady také podle § 41 odst. 2 ZHČ stanoví, 

mění či ruší dobývací prostory, povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních 

loţisek, povolují zvláštní zásahy do zemské kůry nebo např. zajištění a likvidaci starých 

důlních děl a dobývání loţisek nevyhrazených nerostů.
43

 

2.5.3 Krajské úřady 

V České republice mají v oblasti hornictví jisté kompetence i krajské úřady, 

které zde hrají roli obecných orgánů. V případě krajských úřadů se jedná o výkon 

přenesené působnosti, týkající se zejména otázek vlastnických práv k dotčeným 

nemovitostem.
44

 Pravomoci krajských úřadů zakotvuje např. § 14 odst. 2 ZGP, který 

opravňuje KÚ rozhodovat o omezení vlastnických práv k nemovitosti, a to uloţením 

povinnosti strpět provedení geologických prací. Dalším příkladem pravomoci krajských 

úřadů při vyuţívání nerostného bohatství je ustanovení § 16 odst. 4 ZHČ, podle nějţ 

jsou krajské úřady příslušné k rozhodování sporů o jednorázovou náhradu za omezení 

vlastníka nemovitosti v jeho obvyklém uţívání z důvodu provádění činnosti spojených 

s dobýváním nerostů. Krajské úřady se také vyjadřují k dohodám o řešení střetu zájmů 

podle § 33 HZ. 

                                                
43 V průběhu roku 2010 bylo obvodními báňskými úřady vydáno: 

- 190 povolení k otvírce, přípravě a dobývání výhradních loţisek či jejich částí, 
- 16 povolení k těţbě loţisek nevyhrazených nerostů, 
- 135 povolení k likvidaci či zajištění hlavních důlních děl a lomů, 

- 9 povolení ke zvláštním zásahům do zemské kůry, 
- 413 oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem pro organizace, 
- 336 osvědčení s báňskou specializací (bezpečnostní technici, projektanti, důlní měřiči), 
- 60 povolení k čerpání financí na sanace a rekultivace, 
- 11 rozhodnutí o stanovení nových dobývacích prostorů. 

Zdroj: webové stránky cbusbs.cz (O Úřadu: rozhodovací činnost), dostupné z www: 
http://www.cbusbs.cz/rozhodovaci-cinnost.aspx. 
44 BERNARD, cit. 24, str. 22. 

http://www.cbusbs.cz/rozhodovaci-cinnost.aspx
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2.5.4 Producenti uhlí na území ČR 

Velmi významnými subjekty působícími v oblasti hornictví jsou tzv. organizace 

neboli právnické a fyzické osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti vykonávají 

hornickou činnost na území ČR. Organizace představují subjekty, které nerostné 

bohatství přímo vyhledávají, dobývají a následně jej vyuţívají k vlastnímu finančnímu 

obohacení. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o subjekty stojící na „druhé straně“ od 

ostatních doposud zmíněných subjektů, jsou jim horními předpisy ukládány především 

povinnosti, které musí být náleţitě plněny v kaţdé fázi provádění hornické činnosti. O 

všech těchto povinnostech budu hovořit v následujících kapitolách, a to zejména 

v souvislosti s administrativními a ekonomickými nástroji ochrany ţivotního prostředí 

při těţbě uhlí. V této kapitole bych se proto chtěla zmínit pouze o nejvýznamnějších 

producentech uhlí na našem území.  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe hornická činnost a činnost prováděná hornickým 

způsobem není ţivností ve smyslu § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání, musí organizace k výkonu podnikatelské činnosti v oblasti 

hornictví splňovat poţadavky zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podle 

obchodního zákoníku je pak podnikatelem v oblasti hornictví taková právnická či 

fyzická osoba, která provádí danou činnost soustavně, samostatně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a za účelem dosaţení zisku a která je zapsaná v obchodním 

rejstříku (pokud se jedná o obchodní společnost) a podniká na základě jiného neţ 

ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Těmito zvláštními předpisy se 

rozumí např. zákon o hornické činnosti nebo zákon o geologických pracích.
45

 

Jediným producentem černého uhlí na našem území je v současné době 

společnost OKD, a.s., která těţí v hlubinných dolech v jiţní části Hornoslezské uhelné 

pánve, v tzv. Ostravsko – karvinském revíru. Momentálně má v této oblasti v činnosti 

pět hlubinných dolů a představuje tak jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 

v kraji.
46

 Zároveň je však díky své činnosti jedním z největších znečišťovatelů ţivotního 

prostředí na Ostravsku.  

                                                
45 MAKARIUS, cit. 13, str. 64. 
46 V Ostravsko-karvinském revíru se v současnosti těţí černé uhlí na dolech Karviná (závod ČSA a závod Lazy), 
ČSM, Darkov a Paskov. Důl Frenštát je momentálně v tzv. konzervačním reţimu. 
Zdroj: webové stránky okd.cz, dostupné z www: http://www.okd.cz/cz/o-nas/. 

http://www.okd.cz/cz/o-nas/
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Na rozdíl od černouhelné těţby, jíţ se věnuje jiţ jen společnost OKD, a.s., 

zastupuje hnědouhelnou těţbu v současnosti hned několik společností, které se angaţují 

v severozápadních Čechách pod Krušnými horami. Jsou jimi společnosti skupiny Czech 

Coal – Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s., dále Sokolovská uhelná, a.s. a 

nakonec společnost Severočeské doly a.s. Těţba hnědého uhlí probíhá na našem území 

výhradně v Sokolovské a v Mostecké pánvi a i v době svého útlumu je stále jedním 

z největších zaměstnavatelů v podkrušnohorském regionu.
47

 

 

3 Ochrana ţivotního prostředí při těţební 

činnosti 

Těţba uhlí a jakákoliv hornická činnost vůbec má prokázaný negativní vliv na 

ţivotní prostředí, a to na všechny jeho sloţky. Jak těţba povrchová, tak i hlubinná 

zanechávají na krajině a ostatních sloţkách ŢP nesmazatelné stopy a nenapravitelné 

škody, z nichţ se postiţené oblasti vzpamatovávají i mnohá desetiletí. Devastace 

krajiny, půdy či vodních ekosystémů je velmi zřetelná zejména při povrchové těţbě 

hnědého uhlí, jejímţ velkolomům v minulosti musely ustoupit nejen řeky, lesy a pole, 

ale i celé obce či města. Avšak ani těţba černého uhlí probíhající hlubinným způsobem 

nezůstává v tomto směru pozadu. I při těţbě černého uhlí, která se uskutečňuje 

v systému podzemních šachet a štol, dochází k devastaci krajiny a ŢP, a to zejména v 

důsledku poddolování dotčených oblastí a dále např. díky vzniku odvalových těles 

(hald) či produkci emisí znečišťujících látek. Stejně jako u hnědouhelné těţby lomové je 

tedy i při černouhelné těţbě jedním z největších problémů deformace zemského 

povrchu, která je způsobena jak haldami vznikajícími v důsledku potřeby uloţení 

hlušiny z dolů, tak i propady a poklesy poddolované půdy, jeţ bývají způsobeny např. 

otřesy při trhacích pracích v dolech nebo postupným sesedáním nadloţních vrstev do 

                                                
47 V Sokolovské hnědouhelné pánvi těţí v současnosti společnost Sokolovská uhelná a.s. ve dvou lomech, a to 
v lomu Jiří ve Vintířově a v lomu Druţba v Novém Sedle.  

Zdroj: webové stránky suas.cz, dostupné z www: http://www.suas.cz/page/show/slug/uhli. 
Společnost Severočeské doly a.s. má aktuálně v provozu také dva hnědouhelné lomy, a to lom Nástup – Tušimice a 
lom Bílina.  
Zdroj: webové stránky sdas.cz, dostupné z www: http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=533. 
Společnosti skupiny Czech coal těţí v současné době také ve dvou lokalitách, jimiţ jsou lom ČSA (Litvínovská 
uhelná a.s.) a lom Vršany (Vršanská uhelná a.s.). 
Zdroj: webové stránky czechcoal.cz, dostupné z www: http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/index.html. 
 

http://www.suas.cz/page/show/slug/uhli
http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=533
http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/index.html
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vydolovaných oblastí. Jak je vidět, ani jeden ze způsobů dobývání uhlí není ideální a 

oba mají negativní dopady na krajinu a půdu, vodstvo, ovzduší a také na rostlinstvo a 

ţivočišstvo. V následujících podkapitolách bych se proto chtěla věnovat právní ochraně 

jednotlivých sloţek ţivotního prostředí při těţební činnosti, která je zachycena ve 

sloţkových předpisech týkajících se ochrany ţivotního prostředí. 

3.1 Ústavní základy ochrany ţivotního prostředí (nejen v 

hornictví) 

Ústavní základy ochrany ţivotního prostředí jsou zakotveny v ustanovení čl. 7 

Ústavy a v čl. 35 Listiny základních práv a svobod.
48

 Ústava ve svém čl. 7 říká, ţe „stát 

dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“, čímţ stanoví 

státu povinnost a odpovědnost ve vztahu k ţivotnímu prostředí.
49

 Blíţe se sice Ústava o 

ochraně ţivotního prostředí nezmiňuje, ale je zřejmé, ţe se k ní „hlásí“ prostřednictvím 

Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR. Na ústavní 

úrovni tak ustanovení týkající se ochrany ŢP nalézají konkrétní výraz aţ v čl. 35 

LZPS.
50

 V tomto ustanovení jsou tedy zakotvena tzv. ekologická práva neboli lidská 

práva týkající se ţivotního prostředí, jímţ v tomto případě rozumíme ţivotní podmínky 

ve vnějším světě, které umoţňují existenci a kvalitu ţivota člověka.
51

 V odst. 1 čl. 35 

LZPS je stanoveno právo na příznivé prostředí, které přísluší kaţdé fyzické osobě, 

avšak zajistit jej má především stát, a to zejména stanovením určitých povinností a 

přesným vymezením hranic hospodářské činnosti fyzických a právnických osob, které 

mohou být škůdci ŢP. Právo kaţdého na příznivé ţivotní prostředí však samozřejmě 

představuje i povinnost kaţdého umoţnit toto právo realizovat a předcházet 

znečišťování a poškozování ŢP. Ustanovení čl. 35 evidentně úzce souvisí s čl. 7 Ústavy 

ukládajícím státu povinnost dbát o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a stát tak musí 

zajistit, aby jeho činnost odpovídala uvedenému a přiznanému lidskému právu. Na 

ústavní úrovni je rovněţ zakotveno právo na informace, a to nejen v čl. 17 LZPS, ale i 

                                                
48 Čl. 35 Listiny základních práv a svobod zní takto: 

„1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. 
2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. 
3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství 
přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“ 
49 BERNARD, cit. 24, str. 10. 
50 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. str. 47. 
51 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda II. Díl: Ústavní právo České republiky 2. část. 1. vydání. 
Praha: Linde, a.s., 2004. str. 228 
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v jejím čl. 35 odst. 2, ve kterém se však jedná o právo na informace o stavu ţivotního 

prostředí a přírodních zdrojů. Právo na informace o stavu ţivotního prostředí je tak 

speciálním projevem práva na informace. Tomuto právu koresponduje povinnost 

státních orgánů a právnických i fyzických osob poskytovat ţadateli včasné a úplné 

informace, které mohou v některých případech přispět i k nápravným opatřením.
52

 

Právu na příznivé ţivotní prostředí odpovídá příkaz obsaţený v čl. 35 odst. 3 LZPS, 

který říká, ţe při výkonu svých práv nesmí nikdo ohroţovat či poškozovat ţivotní 

prostředí apod. Toto ustanovení tedy stanoví meze pro výkon všech práv, která jsou 

schopna ohrozit hodnoty článkem 35 Listiny chráněné a zároveň stanoví povinnosti a 

zákazy, které míří proti kaţdému, kdo by tyto hodnoty narušoval či ohrozil. Právo na 

příznivé ţivotní prostředí se tak na tomto místě střetává zejména s právem vlastnickým 

zakotveným v čl. 11 LZPS, jehoţ meze jsou stanoveny v odst. 3, který říká, ţe 

„Vlastnictví zavazuje....Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem.“  

3.2 Ochrana jednotlivých sloţek ţivotního prostředí při 

těţební činnosti 

Při těţbě uhlí a dobývání nerostů vůbec je z podstaty hornické činnosti nejvíce 

zatěţovanou sloţkou ţivotního prostředí půda, a to ať uţ lesní nebo zemědělská.
53

 

V této části se tedy zaměřím především na ochranu zemědělského půdního fondu, jiţ 

zakotvuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a také na 

ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejíţ právní úprava je obsaţena 

v lesním zákoně č. 289/1995 Sb. Pro úplnost se však zmiňuji i o vlivu těţby na jiné 

sloţky ţivotního prostředí a o zajištění jejich ochrany při těţební činnosti. 

                                                
52 Bliţší specifika o druhu sdělovaných informací či o způsobu jejich sdělování apod. vymezují příslušné zákony, a to 
např. zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí nebo zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním 

prostředí. 
53 Z ekologického hlediska plní půda významnou a nezastupitelnou funkci. Je především retenčním prostorem vody, 
je také místem pro zachycování sluneční energie a úloţištěm uhlíku z ovzduší. A vedle toho, ţe je zásobárnou 
surovin, minerálů a jiného přírodního bohatství, je půda také základnou pro růst rostlinstva a existenci všech 
ţivočichů, člověka nevyjímaje. 
Z ekonomického hlediska pak půda představuje základní výrobní prostředek a produkční činitel v zemědělství a 
lesním hospodářství, je zdrojem nerostných surovin a také základnou pro veškerou činnost člověka. 
DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 295. 
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3.2.1 Ochrana půdy při těţební činnosti 

Zemědělský půdní fond je zákonem prohlášen za přírodní bohatství země a 

nenahraditelný prostředek umoţňující zemědělskou výrobu, jehoţ ochranou a 

racionálním vyuţíváním je zároveň zajišťována i ochrana ţivotního prostředí (§ 1 odst. 

1 ZOZPF). Přesto je však často, a to nejen při hornické činnosti, uţíván velmi nešetrně a 

nehospodárně. Proto zákon o ochraně zemědělského půdního fondu zakotvuje v § 4 

základní zásady, jimiţ je nutno se při vyuţívání ZPF řídit. Podle těchto zásad je 

zejména nutné vyuţívat pro nezemědělské účely jinou neţ zemědělskou půdu a 

v případě, ţe to není moţné, musí být vţdy odnímána jen nejnutnější plocha ZPF. Při 

odnětí pozemků z fondu je navíc zákonem přikázáno provést neprodleně po ukončení 

nezemědělské činnosti terénní úpravu tak, aby dotčená půda mohla být rekultivována a 

byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině.  

Zákon o ochraně ZPF však mimo obecných zásad stanoví poţadavky na ochranu 

půdního fondu i při konkrétních lidských činnostech, při kterých dochází k přímým a 

často nevratným zásahům do půdy. Jedná se především o ochranu ZPF při územně 

plánovací činnosti, při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů, při těţební 

činnosti a při geologickém či hydrologickém průzkumu. K základním povinnostem osob 

provádějících geologické práce patří podle § 8 odst. 2 ZOZPF zejména povinnost 

provádět práce na ZPF v době vegetačního klidu, a to způsobem, který půdní fond a 

jeho vegetační kryt naruší co nejméně. Dále je také osobám provádějícím tyto práce 

uloţena povinnost projednat zamýšlenou činnost s vlastníky či nájemci pozemků a po 

jejich provedení uvést dotčené plochy do původního stavu. Důleţité omezení ukládá 

subjektům provádějícím geologické práce § 8 odst. 3 ZOZPF, který říká, ţe pokud práce 

vyţadují odnětí ZPF na dobu delší neţ jeden rok, jsou osoby provádějící tyto práce 

povinny poţádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy 

ze ZPF a zároveň musí podle ustanovení § 8 vyhlášky MŢP č. 13/1994 Sb. vyhodnotit 

důsledky těchto prací na zemědělský půdní fond. 

Jak uvádí ZOZPF, jsou fyzické a právnické osoby povinny řídit se při 

zpracování návrhů na stanovení DP nejen obecnými zásadami ochrany ZPF, ale mají 

také povinnost navrhnout a odůvodnit řešení, které by bylo z hlediska ZPF a ostatních 

zákonem chráněných zájmů nejvhodnější a nejvýhodnější. Zároveň mají zváţit a 

vyhodnotit předpokládané důsledky tohoto řešení na ZPF, a to s přihlédnutím 
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k moţnostem následné rekultivace. Dále musí být návrhy na stanovení dobývacích 

prostorů projednány s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a před schválením 

musí být opatřeny jejich souhlasem.   

Z ustanovení ZOZPF vyplývá, ţe se zákon nevěnuje ochraně ZPF jen 

v přípravné fázi dobývání nerostů, tedy při stanovování dobývacích prostorů a při 

provádění geologických prací, ale i při samotné těţební činnosti. Právní úprava 

obsaţená v § 8 odst. 1 ZOZPF se snaţí svým obsahem zabránit výrazným škodám na 

ZPF nebo je alespoň omezit na únosnou mez. Subjekty provádějící těţební činnost jsou 

proto při jejím výkonu povinny skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy, provádět vhodné 

povrchové úpravy dotčených ploch a činit opatření zabraňující úniku pevných, 

kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 

Velice důleţitou se z hlediska ochrany půdního fondu a přetváření charakteru 

krajiny jeví povinnost skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uloţené a 

zúrodnění schopné zeminy.
54

 Povinnost skrývky je stanovena především pro 

povrchovou těţbu, která tak výrazně zasahuje do charakteru území, a to vývozem 

skrývané zeminy mimo oblast lomů a jejím uţíváním k vytváření nových kopců 

v krajině, tzv. výsypek. Tyto jsou zpravidla později upraveny rekultivací.
55

 Před 

odnětím půdy ze ZPF a započetím skrývání půdy však musí subjekt, v jehoţ zájmu má 

být souhlas s odnětím vydán, vypracovat tzv. předběţnou bilanci skrývky kulturních 

vrstev půdy a také návrh na hospodárné vyuţití těchto zemin. Zpracované dokumenty 

pak společně se ţádostí o udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF předloţí k přezkumu 

příslušným orgánům (§ 10 odst. 1 vyhl. MŢP č. 13/1994 Sb.).  

Jak jiţ bylo řečeno, je zásadní povinností subjektů zamýšlejících těţbu v dané 

oblasti získání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu od orgánu 

ochrany ZPF, a to mimo jiné zejména v případě, kdy má být půda vyuţívána 

k nezemědělským účelům po dobu delší neţ jeden rok.
56

 Půdu lze ze zemědělského 

                                                
54 Skrýváním půdy rozumíme oddělení humózních vrstev půdy a jejich odtěţení. Takto zachráněná součást nadloţí je 

dále vyuţívána při lesní či zemědělské rekultivaci území. 
BENEŠ, Edvard D. a kol. Mostecko: regionální vlastivěda. Most: nakl. Hněvín, 2004., str. 22. 
55 Vyhláška MŢP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, stanoví v § 10 odst. 2 
povinnost subjektu, v jehoţ zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, aby zabezpečil provedení skrývky 
kulturních vrstev půdy, jejich přemístění a rozprostření nebo uloţení podle podmínek stanovených v souhlasu. 
Subjektu je zároveň uloţena povinnost zajistit ochranu skrývané půdy před znehodnocení a ztrátami, zajistit její 
ošetřování a příp. vyuţití pro zemědělskou výrobu. 
56 Orgánem ochrany ZPF příslušným k vydání tohoto souhlasu je: 
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půdního fondu odejmout buď dočasně nebo trvale. V případě těţební činnosti se bude 

zpravidla jednat o odnětí dočasné, protoţe je zde moţnost následné rekultivace dotčené 

plochy po ukončení účelu jejího odnětí (§ 9 odst. 3 ZOZPF). Ve své ţádosti ţadatel 

uvede účel odnětí a také zdůvodní, proč je jeho navrhované řešení z hlediska ochrany 

ZPF a ţivotního prostředí nejlepší, a k ţádosti rovněţ připojí dokumenty vyţadované 

ZOZPF v § 9 odst. 5.
57

 Orgán ochrany zemědělského půdního fondu na základě těchto 

podkladů ţádost posoudí a pokud shledá, ţe odnětí půdy nebrání ţádné překáţky, vydá 

souhlas s odnětím, ve kterém vymezí dotčené pozemky, podmínky nezbytné k zajištění 

ochrany ZPF a také odvody za odnětí půdy. Orgán ochrany ZPF musí také schválit plán 

rekultivace pozemků, popřípadě stanovit zvláštní reţim pro provedení rekultivačních 

prací z časového hlediska, jsou-li pro to zvláštní důvody např. při povrchové těţbě uhlí 

(§ 9 odst. 6 písm. c) ZOZPF). Souhlas s odnětím pozemků ze ZPF představuje v dalších 

řízeních týkajících se daných pozemků závaznou součást následně vydávaných 

rozhodnutí a ţadatel má povinnost plnit podmínky v souhlasu uvedené ode dne právní 

moci vydaných rozhodnutí.  

Ekonomickým nástrojem ochrany zemědělského půdního fondu je podle ZOZPF 

odvod za odnětí půdy ze ZPF, který je povinen platit ten subjekt, v jehoţ zájmu byl 

vydán souhlas k odnětí zemědělské nebo dočasně neobdělávané půdy.
58

 

3.2.2 Ochrana lesa a pozemků určených k plnění funkcí lesa  

Stejně jako zábor zemědělské půdy je při těţební činnosti problémem i zábor 

pozemků určených k plnění funkcí lesa
59

 a jejich odlesňování. V důsledku odlesňování 

                                                                                                                                          
a) podle § 15 písm. f) obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to v případech, kdy má být odňata půda o 

výměře do 1 ha; 

b) podle § 17a písm. e) krajský úřad při vynětí pozemků ve výměře od 1 ha do 10 ha; 
c) podle § 17 písm. d) Ministerstvo ţivotního prostředí, a to v případech vynětí pozemků o výměře nad 10 ha. 

Tyto orgány při vydávání souhlasu zároveň stanoví podmínky k zajištění ochrany ZPF, schválí plán rekultivace, popř. 
stanoví zvláštní reţim jeho provádění a také vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze 
ZPF. 
57 Dokumenty vyţadovanými podle § 9 odst. 5 ZOZPF jsou zejména výpisy z KN, vyjádření vlastníků dotčených 
pozemků, výpočty odvodů za odnětí ze ZPF a dále se předkládá plán rekultivace dotčených pozemků a předběţná 
bilance skrývky kulturních vrstev půdy společně s návrhy na jejich vyuţití. 
58 O výši odvodů rozhoduje podle § 11 odst. 2 ZOZPF orgán ochrany ZPF. Část odvodů ve výši 40% je příjmem 
obce, v jejímţ obvodu se odnímaná půda nachází, zbylých 60% je příjmem Státního fondu ţivotního prostředí. 
Příjmy obce z odvodů za odnětí ZPF jsou účelově vázány pro vyuţití při ochraně ŢP. 
59 Pod pojmem les rozumí zákon č. 289/1995 Sb. „lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí 
lesa“ a v § 6 zákon lesy kategorizuje na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské (zvláštní kategorií 
jsou lesy pod vlivem imisí). Funkcemi lesa pak v § 2 písm. b) rozumí zákon „přínosy podmíněné existencí lesa, které 
se člení na produkční a mimoprodukční.“  
Pojem pozemky určené k plnění funkcí lesa vymezuje lesní zákon v § 3 odst. 1 a povaţuje za ně: 
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dochází nejen k úhynu společenstev rostlin a ţivočichů, ale také k degradaci půdy 

z důvodu zvyšujícího se vlivu eroze odlesněných pozemků a narušuje se tak celková 

rovnováha lesního ekosystému.
60

 Ačkoli si podle lesního zákona kaţdý musí počínat 

tak, aby neohroţoval nebo nepoškozoval lesy a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

realita je často jiná a při těţební činnosti se tato povinnost stává naprostou fikcí. A i 

kdyţ ustanovení § 13 v odst. 1 výslovně stanoví zákaz vyuţití lesních pozemků k jiným 

účelům neţ k lesnímu hospodaření, je i zde, stejně jako v mnoha jiných sloţkových 

zákonech, povolena výjimka z tohoto zákazu. O výjimce ze zákazu podle § 13 odst. 1 

LZ rozhoduje orgán státní správy lesů, a to na základě ţádosti vlastníka lesního 

pozemku anebo ve veřejném zájmu.  

Při vyuţití pozemků určených k plnění funkcí lesa pro jiné účely stanoví lesní 

zákon v § 13 jednotlivým subjektům zejména povinnost vyuţít pro tento jiný účel 

nejprve pozemky méně významné, které jsou z hlediska plnění funkcí lesa spíše 

postradatelné. Právnickým a fyzickým osobám provádějícím těţbu, stejně jako 

investorům provádějícím geologické práce, je pak stanovena povinnost provádět 

veškeré práce s co nejmírnějšími dopady na ŢP a s co nejmenšími škodami na lesních 

pozemcích. Tyto osoby tak musí pouţívat vhodné technologie a technické prostředky, 

ukládat odklizové hmoty na neplodných plochách či na nelesních pozemcích a také 

vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci dotčených ploch (§ 13 odst. 3 LZ). 

Podobně jako při ochraně zemědělského půdního fondu jsou i lesním zákonem 

ukládány povinnosti subjektům podávajícím návrh na stanovení dobývacích prostorů. 

Tyto subjekty jsou povinny dbát hlavně na zachování lesa, řídit se lesním zákonem a 

navrhnout a zdůvodnit řešení, která jsou z hlediska ochrany lesa, ţivotního prostředí a 

ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Zároveň jsou zpracovatelé návrhu na 

stanovení DP povinni vyhodnotit vlivy navrhovaného řešení na dotčené pozemky a 

uvést způsob následné rekultivace (§ 14 odst. 1 LZ). 

I v lesním zákoně se uplatňuje moţnost odejmout pozemky určené k plnění 

funkcí lesa jejich účelu a uvolnit je pro jiné vyuţití. Jak uvádí § 15 odst. 1 LZ, můţe být 

odnětí lesních pozemků buď dočasné nebo trvalé. Při dočasném odnětí se pozemek 

                                                                                                                                          
- pozemky s lesními porosty, 
- plochy, na nichţ byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy,  
- lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, 
- pozemky na nichţ byly lesní porosty dočasně odstraněny za jiným účelem neţ je jejich obnova.  

60 NEDOMOVÁ, cit. 35, str. 23. 
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uvolní pro jiné účely jen na dobu uvedenou v rozhodnutí orgánu státní správy lesů, při 

trvalém odnětí dochází k trvalé změně vyuţití pozemků. Problematiku udělení souhlasu 

k jinému vyuţití lesních pozemků neupravuje jen § 13 odst. 1 LZ povolující toto jiné 

vyuţití na ţádost vlastníků lesních pozemků, ale i ustanovení § 16 odst. 1 LZ, jeţ říká, 

ţe „žádost o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu 

má k odnětí nebo k omezení dojít (dále jen „žadatel“). O odnětí nebo o omezení 

rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich 

převážná část nacházejí“. Na tomto místě se tedy nabízí otázka, zda je k odnětí lesních 

pozemků pro jiné účely vůbec nutný souhlas vlastníka, pokud o odnětí ţádá osoba od 

vlastníka pozemků odlišná. V případě svolení vlastníka pozemků s odnětím pozemků 

pro cizího ţadatele nevzniká ţádný problém. Avšak podle § 16 odst. 1 LZ můţe být 

souhlas s odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa udělen cizímu ţadateli i bez 

souhlasu vlastníka pozemků, a to v případě prokázání veřejného zájmu na odnětí. 

Takovéto ustanovení by mohlo být povaţováno za protiústavní zásah do vlastnického 

práva majitele lesních pozemků. Nastíněnou problematiku naštěstí řeší stavební zákon a 

fakt, ţe rozhodnutí o odnětí lesních pozemků je vydáváno aţ po vydání územního 

rozhodnutí podle stavebního zákona, jehoţ schválení je podmíněno právě souhlasem 

vlastníka pozemků, pokud se liší od osoby ţadatele o odnětí.
61

 K ţádosti o odnětí 

lesních pozemků se tak vyţaduje jiţ jen vyjádření vlastníka pozemku.
62

  

Řízení o odnětí vede orgán státní správy lesů
63

, který v rozhodnutí o odnětí 

uvede zejména dobu, na kterou se dočasné odnětí stanoví, způsob a termín opětovného 

zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení těţební činnosti opět navrácen k plnění 

funkcí lesa. Také schválí plán rekultivace. Při odnětí pro těţbu nerostů uvede orgán 

státní správy lesů i lhůty postupného odlesnění odňatých pozemků tak, aby tyto plochy 

byly vyuţity k plnění funkcí lesa aţ do doby jejich skutečného pouţití pro jiné účely 

(ust. § 16 odst. 2 LZ). S odlesňováním pozemků však smí být započato aţ po nabytí 

právní moci rozhodnutí vydaných podle jiných předpisů, jichţ je třeba k zahájení 

                                                
61 Ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona říká: „jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu 

založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka anebo 
dohodu o parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.“ 
62 Blíţe: DROBNÍK, Jaroslav; DVOŘÁK, Petr. Lesní zákon: Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 
str. 31-32. 
63 Orgánem státní správy lesů příslušným k vydání rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa je: 

a) podle § 48 odst. 1 písm. d) obecní úřad obce s rozšířenou působností v případech odnímání pozemků do 
výměry 1 ha, 

b) podle § 48a odst. 1 písm. b) krajský úřad v případě odnětí pozemků o výměře vyšší neţ 1 ha. 
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činnosti, pro niţ byly příslušné pozemky odňaty. Toto ustanovení § 16 odst. 3 LZ tedy 

můţeme vnímat jako určitou pojistku v ochraně lesa a lesních pozemků. Zaručuje totiţ, 

ţe dotčené pozemky nebudou odlesněny kvůli činnosti, která by v budoucnu nemusela 

být vůbec povolena a zahájena, a předchází tak případným zbytečným škodám na 

ţivotním prostředí. 

Pokud nedojde ke zrušení rozhodnutí o odnětí orgánem státní správy lesů z jeho 

vlastního podnětu nebo na návrh ţadatele či vlastníka pozemku podle § 16 odst. 4 LZ 

z důvodu veřejného zájmu, zaniká platnost rozhodnutí o odnětí např. uplynutím lhůty, 

na kterou bylo vydáno. Platnost rozhodnutí zaniká i v případě, ţe nebude do dvou let od 

právní moci rozhodnutí započato s vyuţíváním pozemku k účelu, pro který bylo vydáno 

(§ 16 odst. 5 LZ). 

3.2.3 Ochrana přírody a krajiny 

Jak jsem jiţ na několika místech uvedla, má těţba uhlí zásadní negativní vliv na 

vzhled a uspořádání krajiny. Ačkoliv nepříznivými vlivy ohroţuje krajinu zejména 

těţba povrchová, úplně neškodná není ani těţba hlubinná. Zatímco povrchová těţba 

zanechává na krajině viditelné stopy v podobě povrchových velkolomů, které vytvářejí 

pověstnou tzv. měsíční krajinu, hlubinná těţba devastuje krajinu především haldami 

vznikajícími ukládáním odpadů a hlušiny vytěţené při dolování, ale také propady 

poddolovaných území.  

Ochranou krajiny a přírodních ekosystémů se zabývá zejména zákon o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., jehoţ právní úpravě se věnuje tato kapitola. Ochranou 

přírody rozumí ZOPaK v § 2 odst. 1 nejen péči o vzhled a přístupnost krajiny, ale i péči 

o ekologické systémy a krajinné celky, ţivočichy a rostliny a o nerosty, horniny a 

geologické celky, a proto se v této kapitole zaměřím nejen na obecnou ochranu přírody, 

ale i na jednotlivé způsoby tzv. zvláštní ochrany. 

Těţbou uhlí, a to zejména povrchovou, je ničen tzv. krajinný ráz, který je podle 

ustanovení § 12 odst. 1 ZOPaK přírodní, kulturní a historickou charakteristikou 

příslušného místa či oblasti a je proto zákonem chráněn před činnostmi sniţujícími jeho 

hodnotu. Díky tomu mohou být zásahy do krajinného rázu prováděny pouze s ohledem 

na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 

dominant krajiny a vztahů v krajině a jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. 
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Stejně jako krajinný ráz jsou těţbou dotčeny i jeho jednotlivé součásti tzv. 

významné krajinné prvky, které představují ekologicky, geomorfologicky či esteticky 

hodnotnou část krajiny utvářející její typický vzhled.
64

 Tyto krajinné prvky jsou 

zákonem o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozování a ničením a ke všem 

zásahům, jimiţ by mohlo k takovémuto narušení VKP dojít, je nutné vyţádat si ze 

strany orgánu ochrany přírody závazné stanovisko. Tímto zásahem se rozumí i těţba 

nerostů (§ 4 odst. 2 ZOPaK). 

Zákon o ochraně přírody a krajiny se mimo jiné zaměřuje i na ochranu jeskyní.
65

 

V ustanovení § 10 odst. 5 stanoví ZOPaK osobám provádějícím geologické práce či 

dobývání nerostných surovin povinnost oznámit nález jeskyně při provádění prací, a to 

příslušnému orgánu ochrany přírody. Osoby provádějící geologické či dobývací práce 

jsou pak povinny na dobu nezbytně nutnou zastavit činnosti, jeţ by mohly zjištěnou 

jeskyni poškodit, a na své náklady zajistit její dokumentaci. Podobný postup je stanoven 

i při ochraně paleontologických nálezů. 

Zvláštní ochranu poskytuje zákon o ochraně přírody a krajiny zvláště chráněným 

územím, jimiţ jsou podle § 14 odst. 2 ZOPaK národní parky, chráněné krajinné oblasti, 

národní přírodní rezervace či přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní 

památky. Z hlediska ochrany národních parků je pro tuto práci důleţitý zejména zákaz 

uvedený v § 16 odst. 1 písm. m), podle nějţ je na celém území národních parků 

zakázáno těţit nerosty, horniny a humolity. Těţební činnost je na základě § 26 odst. 2 

písm. e) ZOPaK zakázána i na území první zóny chráněné krajinné oblasti a podle 

ustanovení § 29 písm. c) také na celém území národních přírodních rezervací. 

V některých případech můţe i podle zákona o ochraně přírody a krajiny ovšem převáţit 

veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody a v takovýchto situacích pak ZOPaK 

umoţňuje udělit výjimku ze zákazu některých činností ve zvláště chráněných územích. 

Správním úřadem příslušným k udělení výjimky je Ministerstvo ţivotního prostředí, 

které do 60 dnů od jejího obdrţení předloţí ţádost o výjimku na jednání vlády, jeţ tyto 

výjimky svým usnesením podle § 43 odst. 1 schvaluje. 

                                                
64 Podle § 3 odst. 1 písm. b) je takovým významným krajinným prvkem např. les, rašeliniště, vodní tok, rybník, 
jezero či údolní niva. Dále mohou být jako významné krajinné prvky registrovány např. mokřady, stepní trávníky, 
remízy a meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary apod. 
65 Jeskyní se podle § 10 odst. 1 ZOPaK rozumí „podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich 
výplní a přírodních jevů v nich“. Ničit tyto prostory, poškozovat je nebo jinak upravovat se podle odst. 2 zakazuje. 
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Jedním z jevů doprovázejících exploataci uhlí je mnohdy bohuţel i likvidace 

celých ekosystémů, jejímţ důsledkem je zpravidla úhyn volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin. Následkem záboru zemědělské a lesní půdy a změnou 

hydrologického reţimu v daných oblastech dochází jak k likvidaci přirozených biotopů 

rostlin a ţivočichů, tak i biokoridorů, jimiţ ţivočichové migrují.
66

 I v tomto případě 

poskytuje základní ochranu fauny a flóry zákon o ochraně přírody a krajiny. Obecná 

ochrana rostlin a ţivočichů je zakotvena v § 5 ZOPaK, který chrání všechny jejich 

druhy před zničením a poškozováním, jeţ by mohlo vést k jejich ohroţení či degeneraci. 

Zvláštní právní úprava se pak vztahuje na ochranu volně ţijících ptáků a také na 

ochranu dřevin rostoucích mimo les, k jejichţ kácení je nutné povolení orgánu ochrany 

přírody. Zvýšené ochraně na základě ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny 

dále podléhají i zvláště chráněné druhy rostlin a ţivočichů, jeţ jsou povaţovány za 

ohroţené či vzácné a také památné stromy, které je zakázáno poškozovat a ničit a pro 

jejichţ ochranu mohou být stanovena ochranná pásma.  

Orgány příslušnými k ochraně přírody jmenuje § 75 odst. 1 zákona č. 114/1992 

Sb. podle jednotlivých úseků činnosti obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a CHKO, 

dále také např. Českou inspekci ţivotního prostředí či MŢP. Působnost těchto orgánů je 

upravena v § 76 a n. ZOPaK. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny upravuje i další nástroje ochrany přírody 

uplatňované při zamýšlených zásazích s moţnými negativními dopady na ţivotní 

prostředí. V ustanovení § 67 odst. 1 např. stanoví povinnost investorů, aby na svůj 

náklad před uskutečněním zásahu nechali provést tzv. přírodovědný průzkum a písemné 

zhodnocení vlivu plánovaného zásahu na rostliny a ţivočichy. Přírodovědný průzkum, 

pokud jeho provedení orgán ochrany přírody nařídí, se v dalším řízení vyuţívá jako 

podklad pro rozhodování. Na základě průzkumu či biologického hodnocení pak můţe 

být investorovi uloţena povinnost provést na jeho náklad různá náhradní opatření 

k ochraně přírody (§ 67 odst. 2 - 4 ZOPaK). 

                                                
66 Ekosystémem rozumí ZOPaK v § 3 odst. 1 písm. l) „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, 
jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a 
vyvíjejí v určitém prostoru a čase“.  
Pojem biotop vymezuje zákon v § 3 odst. 1 písm. k) jako „soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve 
vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva“. 
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Dalším prostředkem ochrany přírody je i zajištění účasti občanů resp. 

občanských sdruţení na řízeních, při nichţ jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a 

krajiny. Právní úprava obsaţená v § 70 ZOPaK představuje zvláštní titul pro účastenství 

veřejnosti v těchto správních řízení. Vedle účasti občanů hovoří zákon č. 114/1992 Sb. i 

o účasti obcí, a to ve svém § 70. Podle tohoto ustanovení mohou být i obce účastníky 

řízení, které se týká jejich územního obvodu, avšak pouze tehdy, pokud v téţe věci 

nerozhodují jako orgány státní správy.  

3.2.4 Ochrana vod při těţební činnosti 

Negativními dopady uhelného průmyslu jsou zpravidla ovlivněny i vodní 

poměry v krajině zahrnující jak vody povrchové, tak podzemní. S postupnými změnami 

v krajině dochází i ke změnám hydrologického reţimu, a to například v důsledku 

přeloţek či zániků vodních toků a nádrţí a dále také odvodňováním či přetvářením 

reliéfu krajiny. V důsledku změn vodních poměrů v oblasti se často výrazně narušuje 

ekologická rovnováha v daném území. Při těţbě uhlí a jeho následné úpravě dochází 

ovšem i k ohroţení kvality vod v oblasti. Za zdroje znečištění vod je při hornické 

činnosti moţno povaţovat např. odkaliště, haldy či úpravárenské a průmyslové podniky 

ohroţující kvalitu vod prašným spadem. Vody ovlivněné uhelným průmyslem se pak 

vyznačují zejména zvýšenou kyselostí či zvýšenou koncentrací rozpuštěných 

škodlivých látek.
67

 

Základ právní úpravy na ochranu vod a vodních poměrů tvoří zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách, jehoţ účelem je zejména chránit povrchové a podzemní vody a zajistit 

jejich jakost a hospodárné vyuţívání. Mimoto je účelem vodního zákona přispět 

k ochraně vodních ekosystémů a na ně navazujících ekosystémů suchozemských (§ 1 

odst. 1 VZ). Ustanovení § 5 odst. 1 vodního zákona ukládá kaţdému při nakládání 

s vodami „dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání (...) 

a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a 

k porušování jiných veřejných zájmů chráněných právními předpisy“. Těmito jinými 

veřejnými zájmy se bezesporu rozumí např. i zájmy na ochraně zemědělského půdního 

fondu, na ochraně přírody a krajiny a na ochraně ţivotního prostředí jako celku. 

                                                
67 Blíţe: BENEŠ, cit. 54, str. 27. 



 

38 

Základním administrativně-právním nástrojem ochrany vod při hornické činnosti je 

povolení udělované podle § 8 VZ. Pokud není třeba tohoto povolení, vydává 

vodoprávní úřad podle § 17 odst. 1 VZ pouze souhlas, který je nutný např. k těţbě 

nerostů či k terénním úpravám v záplavových územích či ke zřizování staveb, jeţ 

mohou ovlivnit vodní poměry nebo také ke zřizování úloţných míst pro těţební odpad. 

Tento souhlas je podle vodního zákona závazný pro orgány příslušné k dalším řízením 

podle horních předpisů a slouţí jim tedy jako podklad pro další rozhodování. 

K záměrům, které jsou způsobilé ovlivnit vodní poměry, jakost nebo mnoţství 

povrchových nebo podzemních vod, vydává vodoprávní úřad vyjádření, ve kterém 

uvede, jestli je záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem přípustný, popř. za 

jakých podmínek. Takto vydané vyjádření však není správním rozhodnutím a nemůţe 

nahradit potřebné povolení či souhlas vodoprávního úřadu (§ 18 odst. 1 a 3 VZ). 

V rámci územní ochrany vodních poměrů zakazuje vodní zákon v § 28 odst. 2 

písm. e) provádět povrchovou těţbu nerostů v chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod, a to v rozsahu, který ve svém nařízení vymezí vláda. Výjimku z tohoto 

zákazu však můţe podle odst. 3 po předchozím souhlasu vlády udělit MŢP. 

3.2.5 Ochrana ovzduší při těţební činnosti 

Čistota ovzduší je jedním ze základních předpokladů pro existenci příznivého 

stavu ţivotního prostředí. Vzhledem k tomu, ţe znečištěné ovzduší má bezprostřední 

vliv i na stav jiných sloţek ţivotního prostředí a ekosystémů, je nutné jej chránit před 

vnášením cizorodých látek, které narušují jeho skladbu a rovnováhu.
68

 Ovzduší je při 

těţbě a zejména pak při provozu povrchových lomů ohroţováno především polétavým 

prachem vzniklým v důsledku dobývání nerostů a s ním spojeným rozpojováním 

hornin. K mnohem většímu znečištění však dochází aţ při samotné přepravě, zpracování 

a vyuţití uhlí v tepelných elektrárnách. Zákon o ochraně ovzduší v § 3 stanoví základní 

povinnosti právnických a fyzických osob vztahující se k ochraně ovzduší. Těţební 

organizace jsou tak při své činnosti povinny omezovat a předcházet znečišťování 

ovzduší a sniţovat mnoţství „vypouštěných“ znečišťujících látek do ovzduší (§ 3 odst. 

1 ZOO). Takovýto poţadavek je však při samotné těţbě a rozráţení hornin jen těţko 

splnitelný. 

                                                
68 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 255-256. 
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Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, jsou 

lomy a šachty tzv. stacionárními zdroji znečištění.
69

 V případě stacionárních zdrojů 

znečištění vydává stanoviska a povolení k řízením podle zvláštních předpisů orgán 

ochrany ovzduší (§ 17 odst. 1 ZOO), který v nich stanoví jednotlivé podmínky ochrany 

ovzduší. 

Ekonomický nástroj ochrany ovzduší představují podle zákona č. 86/2002 Sb. 

poplatky za znečišťování ovzduší. Tyto poplatky hradí podle § 19 odst. 1 ZOO 

provozovatelé všech zdrojů znečištění, a to vţdy za rok, v němţ byl stacionární zdroj 

provozován.
70

 

4 Administrativně-právní nástroje ochrany ŢP 

upravené horním právem 

Následující kapitola se věnuje administrativně-právním nástrojům, které tvoří 

základ ochrany ţivotního prostředí při těţební činnosti. Tyto prostředky ochrany 

ţivotního prostředí jsou upraveny ve třech základních zákonech horního práva, a to 

v horním zákoně, v zákoně o hornické činnosti a v zákoně o geologických pracích. 

Administrativní nástroje ochrany ţivotního prostředí představují nástroje přímého 

působení na ŢP a spočívají zejména ve vydávání povolení, souhlasů, stanovisek či 

vyjádření a také v ukládání povinností, a to ve formě příkazů nebo zákazů.
71

 Vzhledem 

ke skutečnosti, ţe se při vyhledávání a průzkumu loţisek, ale i při samotném dobývání a 

následné sanaci a rekultivaci území uplatňují různé administrativní nástroje ochrany ŢP, 

zaměřím se v této kapitole na prostředky ochrany vyskytující se ve všech zmíněných 

fázích těţby. Zejména se však věnuji tzv. fázi přípravné, během které jsou prováděny 

                                                
69 Zákon č. 86/2002 Sb. v § 4 odst. 4 písm. a) stacionární zdroje dále kategorizuje, a to podle míry jejich vlivu na 
kvalitu ovzduší, na zdroje: 

1. zvláště velké, 
2. velké, 
3. střední, 
4. malé. 

Jednotlivá zařízení a procesy při těţbě, úpravě a vyuţití uhlí dále kategorizuje kupříkladu nařízení vlády č. 615/2006 

Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, které ve své Příloze č. 1 řadí např. třídění a studenou úpravu uhlí či přípravu uhelné vsázky ke středním 
zdrojů a tepelnou úpravu uhlí pak k velkým zdrojů znečištění. 
70 Podle § 19 odst. 4 ZOO rozhoduje o výši poplatku za provozování zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů 
krajský úřad, v případě poplatků za provoz středních zdrojů znečištění rozhoduje podle odst. 5 obecní úřad obcí 
s rozšířenou působností. V obou případech poplatky vybírá a vymáhá příslušný celní úřad. O výši poplatků za 
znečišťování ovzduší u malých zdrojů rozhoduje a poplatek podle odst. 6 vybírá obecní úřad. 
71 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 37. 
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loţiskové geologické práce a příprava dobývání loţiska a během níţ je také největší 

šance sladit zájmy na ochraně ŢP se zájmy těţařů. 

4.1 Nástroje ochrany při vyhledávání a průzkumu loţisek 

nerostů 

Vyhledávání a průzkum loţisek nerostů představují činnosti stojící na samém 

počátku procesu vyuţívání nerostného bohatství, které jsou regulovány normami tzv. 

kutacího práva. V současnosti jsou částečně upraveny nejen horním zákonem či 

zákonem o hornické činnosti, který je v § 2 písm. a) ZHČ označuje za jednu z forem 

hornické činnosti, ale hlavně zákonem o geologických pracích, v němţ leţí těţiště 

právní úpravy těchto činností. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se jedná o počáteční fázi vyuţívání loţisek nerostů, 

je moţno právě zde účinně realizovat ochranu ţivotního prostředí, a to „nadřazením 

zájmů na ochraně přírody nad zájmy na vydobytí konkrétního ložiska“. 
72

 Díky tomu, ţe 

účelem vyhledávání a průzkumu loţiska je především zjištění jeho rozsahu, mocnosti a 

zásob, nedochází při těchto pracích k závaţnějšímu poškozování ţivotního prostředí a je 

moţné právě v této fázi ustoupit od záměrů těţařů a vyloučit další vyuţití loţisek 

nalezených a prozkoumaných nerostů. 

Pojmy vyhledávání a průzkum loţisek nerostů bývají často mylně zaměňovány 

se širším pojmem geologické práce. Jak ale vyplývá z § 2 odst. 1 ZGP, neoznačuje 

termín geologické práce jen problematiku tzv. loţiskových prací, tedy vyhledávání a 

průzkumu loţisek nerostů, ale je třeba jej vykládat mnohem šířeji.
73

 Pod pojmem 

geologických prací rozumí zákon č. 62/1988 Sb. především tzv. geologický výzkum a 

geologický průzkum.
74

  

Z hlediska této práce a moţných vlivů těţby na ţivotní prostředí je v souladu se 

zásadou prevence nejdůleţitější oblast loţiskových geologických prací, jeţ podle § 2 

                                                
72 BERNARD, cit. 24, str. 38. 
73 Blíţe: VÍCHA, Ondřej. Ochrana ţivotního prostředí při provádění geologických prací. České právo životního 
prostředí. 2005, roč. 1/2005, č. 15, str. 91. 
74 Geologický výzkum je upraven v § 2 odst. 2 ZGP a rozumí se jím „soubor prací, jimiž se zkoumá vznik a působení 
geologických procesů, zkoumá, hodnotí a dokumentuje geologická stavba území, její prvky a zákonitosti. Geologický 
výzkum se na další etapy nečlení“.  
Geologickým průzkumem pak zákon rozumí „účelově zaměřené geologické práce, jimiž se zkoumá území 
v podrobnostech přesahujících geologický výzkum“, kterými jsou např. práce hydrologické, loţiskové geologické 
práce, inţenýrsko-geologické práce či práce enviromentálním nebo sanační.  
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odst. 1 písm. b) ZGP zahrnují vyhledávání a průzkum loţisek nerostů, ověřování jejich 

zásob a zpracování geologických podkladů pro jejich vyuţívání a ochranu. Vedle 

poţadavků na získání a vyuţití poznatků o nerostném bohatství je totiţ cílem 

loţiskových geologických prací i zajištění ochrany jiných společensky významných 

zájmů jako např. ţivotního prostředí. Právě v této fázi hornické činnosti se rozhoduje o 

budoucím vyuţití příslušného loţiska a o osudu území, v němţ se dané nerosty 

nacházejí.  

Za nástroje ochrany ţivotního prostředí při vyhledávání a průzkumu loţisek 

nerostů povaţuje zákonná úprava především následující tři základní prostředky:  

1. povolení k provádění geologických prací,  

2. povolení k vyhledávání a průzkumu loţisek důlními díly, 

3. povinnosti ukládané při provádění výše zmíněných prací. 

 

K prostředkům ochrany v této fázi hornické činnosti řadíme i nástroje územní 

ochrany výhradních loţisek navazující na výsledky a vyhodnocení vyhledávání a 

průzkumu. Územní ochrana výhradních loţisek, v níţ se uplatňují i ekologické aspekty, 

v tomto případě spočívá ve vytváření tzv. chráněných loţiskových území a svým 

způsobem také v odpisech zásob výhradních loţisek.
75

 

4.1.1 Povolení k provádění geologických prací  

Jedním z prvních nástrojů upravených horním právem, který se uplatní při 

ochraně ţivotního prostředí v počáteční fázi těţby nerostů, je povolení k provádění 

geologických prací. Pokud se jedná o geologické práce při vyhledávání a průzkumu 

vyhrazených nerostů vykonávané v rámci podnikatelské činnosti nebo prováděné se 

zásahem do pozemku apod., je na základě § 3 odst. 1 ZGP oprávněna provádět, 

projektovat a vyhodnocovat tyto práce pouze fyzická osoba, která splňuje poţadavky 

odborné způsobilosti stanovené ZGP.
76

 V některých případech mohou být příslušné 

                                                
75 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 562-563. 
76 O osvědčení odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící geologické práce, tzv. odpovědného řešitele 
geologických prací, rozhoduje MŢP. Podle § 3 odst. 4 ZGP je podmínkou pro osvědčení odborné způsobilosti 
zejména vysokoškolské vzdělání geologického směru, minimálně tříletá odborná praxe, bezúhonnost a dále také 
sloţení zkoušky ze znalosti potřebných právních předpisů 
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geologické práce prováděny i vědeckými ústavy, vysokými či středními školami nebo 

např. Českou geologickou sluţbou.  

Podle § 4 odst. 1 ZGP je moţné provádět geologické práce pouze na tzv. 

průzkumném území, které je stanoveno osobě, jeţ má oprávnění k hornické činnosti. 

Takováto právnická či fyzická osoba je v tomto případě zákonem označována jako 

zadavatel, jemuţ je průzkumné území stanoveno na základě ţádosti podané ministerstvu 

ţivotního prostředí. Zákon o geologických pracích v ustanovení § 4 odst. 2 jmenuje 

náleţitosti, jeţ musí taková ţádost obsahovat.
77

 Účastníkem správního řízení je v prvé 

řadě zadavatel, dále pak obec, jejíţ území má být průzkumným územím zasaţeno, a 

v některých případech je účastníkem i osoba, jíţ toto postavení přiznává zvláštní právní 

předpis.
78

 Účastníkem řízení však poněkud nelogicky není osoba, která vlastní, 

případnými geologickými pracemi, ohroţené pozemky.  

Ministerstvo ţivotního prostředí můţe ţádost o stanovení průzkumného území 

zamítnout, a to z důvodů uvedených v § 4a odst. 5 a 6 ZGP.
79

 Svým zamítavým 

postojem zabraňuje ministerstvo zkoumání výhradních loţisek a také následnému 

moţnému vyuţití výhradních loţisek nerostů, čímţ přispívá k ochraně ţivotního 

prostředí. Otázkou však zůstává, jak často a zda vůbec ministerstvo k zamítnutí ţádostí 

                                                
77 Ţádost o stanovení průzkumného území podle § 4 odst. 2 ZGP obsahuje: 

a) návrh průzkumného území s jeho zákresem do mapy a s výpočtem plošného obsahu území, 
b) označení nerostu, o jehoţ vyhledávání a průzkum se v daném případě jedná, 
c) zákres a výčet hranic dobývacích prostorů, chráněných loţiskových území či jiných chráněných území nebo 

ochranných pásem, kterých by se navrhované průzkumné území mohlo dotknout, 
d) údaje o ţadateli a doklady o jeho oprávnění pro podnikání v oboru hornické činnosti, 
e) podrobnosti o rozsahu, způsobu a cílech prováděných prací a také o době, na kterou se o stanovení 

průzkumného území ţádá, 
f) … 
g) rozdělení plošného obsahu území pro průzkum do území jednotlivých obcí. 

78 Tímto zvláštním předpisem je např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který v § 70 odst. 1 aţ 3 
připouští účast občanů na ochraně přírody (např. prostřednictvím občanských sdruţení a různých dobrovolných 
sborů) 
79 Důvody pro zamítnutí ţádosti o vyhlášení průzkumného území jsou podle § 4a odst. 5 ZGP následující: 

a)  ţádost je zamítnuta v případě, ţe se navrţené průzkumné území zcela nebo zčásti překrývá s územím jiţ 
stanoveným pro stejný nerost nebo se kryje s jiţ stanoveným dobývacím prostorem, 

b) ţádost je zamítnuta také v případě, ţe byl na loţisko jiţ udělen předchozí souhlas k podání návrhu na 
stanovení dobývacího prostoru, a to jiné osobě neţ zadavateli, 

c) dalším důvodem zamítnutí ţádosti můţe být i to, ţe zadavatel neprokáţe svou bezúhonnost nebo oprávnění 
k hornické činnosti,  

d) ţádost je zamítnuta i v případech, kdy o stanovení průzkumného území ţádá zadavatel, jemuţ bylo 
v posledních 10 letech zrušeno jiné průzkumné území. 

Zvláštní důvody pro zamítnutí ţádosti o stanovení průzkumného území stanoví ZGP v § 4a odst. 6: „Ministerstvo 
žádost o stanovení průzkumného území dále zamítne zejména v případě, že průzkum je v rozporu se státní 
surovinovou politikou, státní politikou životního prostředí, zájmy obrany státu, zahraničními závazky státu nebo 
pokud další veřejný zájem převýší zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska.“ 
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o stanovení průzkumného území přistupuje.
80

 V případě kladného rozhodnutí 

ministerstvo průzkumné území vyhlásí a ve svém rozhodnutí uvede podmínky pro 

provádění prací, vymezí území či loţisko, pro jehoţ průzkum se průzkumné území 

vyhlásí, a také stanoví dobu platnosti vyhlášeného území. Na základě rozhodnutí o 

stanovení průzkumného území je pak podle § 4b ZGP zadavatel povinen hradit poplatek 

za oprávnění provádět loţiskový průzkum, který je příjmem obce, na jejímţ území se 

tyto geologické práce provádějí.
81

 Na stanoveném průzkumném území má pak zadavatel 

výsadní právo vyhledávat výhradní loţiska a provádět jejich průzkum v souladu 

s podmínkami vyjmenovanými v rozhodnutí o stanovení průzkumného území. 

Na základě § 21 ZGP má Ministerstvo ţivotního prostředí právo průzkumné 

území zadavateli zrušit, a to v případech, kdy organizace opakovaně či se závaţnými 

důsledky poruší povinnosti stanovené zákonem o geologických pracích či rozhodnutím 

MŢP o stanovení průzkumného území. 

4.1.2 Povolení k vyhledávání a průzkumu výhradního loţiska důlními 

díly 

Vedle povolení k provádění loţiskových geologických prací je horními předpisy 

zakotvena i zvláštní právní úprava vyhledávání a průzkumu loţisek tzv. důlními díly.
82

 

Vyhledávání a průzkum loţisek vyhrazených nerostů důlními díly, stejně jako jejich 

zajištění a likvidace, je ustanovením § 2 ZHČ povaţováno za jednu z forem hornické 

                                                
80 Dotazem na MŢP jsem zjistila, ţe ministerstvo moţnost zamítnout ţádost o stanovení průzkumného území vyuţívá 
a k zamítnutí ţádostí bylo v nedávné minulosti přistoupeno v těchto „neuhelných“ případech: 

a) podle § 4a odst. 5 písm. a) a b) byly zamítnuty dvě ţádosti o stanovení průzkumného území na kaolín; 
b) podle § 4a odst. 5 písm. b) a d) bylo zamítnuto šest ţádostí o stanovení průzkumného území na zemní plyn; 

c) podle § 4a odst. 6 
- byla zamítnuta jedna ţádost o stanovení průzkumného území na pyroponosné horniny 
- byly zamítnuty dvě ţádosti o stanovení průzkumného území na kámen pro kamenickou výrobu 
- byly zamítnuty dvě ţádosti o stanovení průzkumného území na ţivcové suroviny 
- bylo zamítnuto deset ţádostí o stanovení průzkumného území na polodrahokamy – vltavínonosné horniny 
- bylo zamítnuto deset ţádostí o stanovení průzkumného území na radioaktivní suroviny uran-kov 
- bylo zamítnuto dvacet ţádostí o stanovení průzkumného území na zlatonosnou rudu, zlato-kov. 

V současné době je ministerstvem ŢP stanoveno jen jedno průzkumné území, a to na černé uhlí. 

Zdroj: Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, odd. geologických prací; 
stav ke dni 28.6.2011. 
81 K tomuto blíţe v 5. kapitole: Ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí. 
82 Důlními díly se rozumí svislá důlní díla o hloubce větší neţ 40m, vodorovná či úklonná důlní díla o minimální 
délce 100m nebo i důlní díla kratší, pokud jsou z nich raţena další důlní díla, jejichţ délka spolu s uvedenými díly 
přesáhne 100m. 
Blíţe v § 5 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a 
ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 
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činnosti a na řízení o tomto povolení se proto uplatní ustanovení upravující řízení o 

povolení hornické činnosti obsaţená v § 17 a 18 ZHČ.  

Ţádost o povolení k vyhledávání a průzkumu loţisek důlními díly, podobně jako 

ţádost o povolení k zajištění či likvidaci důlních děl
83

, předkládá organizace spolu 

s předepsanou dokumentací
84

 obvodnímu báňskému úřadu, který příslušné povolení 

vydává, a to nejpozději tři měsíce před plánovaným zahájením prací. Účastníky řízení 

jsou podle ustanovení § 18 odst. 1 ZHČ ţadatel, investor, vlastník důlního díla a dále 

také obec, jejíţ území má být vyhledáváním loţisek dotčeno. Oproti řízení o povolení 

k provádění geologických prací uvedeném v předchozí kapitole, jsou účastníky tohoto 

řízení i osoby, jejichţ zájmů a práv se případné povolení činnosti dotýká, tedy např. 

majitelé dotčených pozemků. I kdyţ tak výslovně nestanoví horní předpisy, účastníky 

tohoto řízení mohou být i občanská sdruţení, která podle § 70 zákona o ochraně přírody 

a krajiny mají moţnost být účastníky všech řízení, v nichţ jsou dotčeny zájmy přírody a 

krajiny.
85

  

Důleţitým úkolem v řízení je splnění povinnosti vyplývající z § 17 odst. 2 ZHČ, 

který jasně říká, ţe „pokud jsou hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty 

a zájmy, musí být se žádostí předloženy doklady o vyřešení střetů zájmů“. Vzhledem 

k charakteru hornické činnosti můţeme usuzovat, ţe právem chráněné zájmy zde budou 

ohroţeny vţdy. Po přezkumu střetu zájmů pak obvodní báňský úřad ţádost buď zamítne 

anebo naopak vydá povolení k vyhledávání a průzkumu loţisek nerostů důlními díly. 

Oproti řízení o povolení k vyhledávání a průzkumu loţisek je v tomto řízení 

zájem na ochraně ţivotního prostředí relativně oslaben. Nejenţe o provádění průzkumu 

a vyhledávání důlními díly na rozdíl od řízení předchozího rozhoduje orgán z podstaty 

své činnosti více nakloněný zájmům těţařů neţ zájmům ochrany ŢP, tedy obvodní 

                                                
83 Problematika zajištění a likvidace důlních děl a lomů je blíţe upravena v § 10 a n. ZHČ a také ve vyhlášce ČBÚ č. 
104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
84 Náleţitosti dokumentace předkládané obvodnímu báňskému úřadu jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Dokumentace 

vyhledávání a průzkumu výhradního loţiska důlními díly) a v Příloze č. 2 (Dokumentace zajištění a likvidace důlních 
děl při vyhledávání a průzkumu výhradního loţiska důlními díly) vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
85 Za předpokladu, ţe budou splněny podmínky uvedené v § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
můţe se příslušné občanské sdruţení účastnit řízení o povolení vyhledání a průzkumu loţisek důlními díly. 
Ustanovení § 70 ZOPaK tak představuje „speciální titul“ pro účastenství v řízeních dotýkajících se ochrany přírody a 
krajiny. 
Blíţe: BERNARD, cit. 24, str. 42. 
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báňský úřad, ale také zde chybí moţnost zamítnout ţádost organizace z důvodu 

převýšení jiného veřejného zájmu nad zájmem na průzkumu a vyuţití loţiska.
86

 

4.1.3 Povinnosti ukládané při provádění geologických prací  

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, přispívá k ochraně ţivotního 

prostředí při vyhledávání a průzkumu nerostů i ukládání nejrůznějších povinností 

subjektům, jeţ tyto práce provádějí. Ukládané povinnosti je moţno rozdělit do čtyř 

základních skupin, a to na: 

1. obecné povinnosti uloţené ZGP při výkonu geologických prací,  

2. povinnosti uloţené ZGP při vyhledávání a průzkumu loţisek nerostů,  

3. povinnosti při vyhledávání a průzkumu loţisek nerostů uloţené HZ a ZHČ, 

4. povinnosti ukládané předpisy na ochranu ţivotního prostředí při provádění 

geologických prací.  

V první skupině nalezneme povinnosti uloţené zákonem o geologických prací, 

které se uplatňují při výkonu všech druhů těchto prací. K obecným povinnostem patří 

zejména povinnost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce tzv. 

odpovědným řešitelem geologických prací (§ 3 ZGP), povinnost provádět GP jen podle 

schválených projektů a zasílat některé projekty geologických prací k vyjádření 

krajským úřadům (§ 6 ZGP). Dále zákon přikazuje evidovat práce před jejich zahájením 

u České geologické sluţby
87

 a provádět je odborně, bezpečně a racionálně a s řádně 

vedenou dokumentací (§ 9 odst. 1 ZGP). Česká geologická sluţba vedle evidence také 

uchovává písemnou a grafickou dokumentaci proběhlých prací, kterou jí odevzdávají 

subjekty provádějící tyto práce společně s dalšími výsledky svých zjištění. Další příkazy 

subjektům stanoví např. ustanovení § 9a ZGP, jeţ hovoří o povinnosti organizací 

podávat vyjmenovaným ministerstvům hlášení o zjištění výhradního loţiska nebo 

oznámení o rizikových geofaktorech ţivotního prostředí či o zjištění zdrojů termálních a 

minerálních vod, plynu apod. Nejvýznamnější povinnost stanovená geologickým 

zákonem je však podle mne obsaţena v § 16 odst. 2, podle nějţ jsou orgány a 

organizace povinny po skončení geologických prací spojených se zásahem do pozemku 

                                                
86 BERNARD, cit. 24, str. 43. 
87 Blíţe se evidencí geologických prací zabývá vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 282/2001 Sb., o evidenci 
geologických prací, ve znění pozdějších předpisů. 
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uvést pouţité nemovitosti do předešlého stavu popř. nemovitosti rekultivovat. Těmito 

nemovitostmi rozumíme zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa
88

 a pozemky 

tvořící zemědělský půdní fond.
89

 Tato povinnost se jeví jako nejdůleţitější z toho 

důvodu, ţe charakterizuje geologické práce jako fázi dočasnou či přechodnou, která 

probíhá bez závaţných trvalých vlivů na ŢP a zároveň přikazuje organizacím 

rekultivovat postiţené pozemky a zahlazovat tak dopady geologických prací v krajině.
90

 

Do druhé skupiny je moţné zařadit povinnosti uloţené zákonem o geologických 

pracích při výkonu loţiskových geologických pracích. Tyto povinnosti se tedy ukládají 

vedle povinností obecných, avšak pouze při vyhledávání a průzkumu loţisek nerostů a 

jsou obsaţeny především v paragrafech 4 aţ 4f ZGP. Jedná se především o povinnosti, 

které musí organizace splnit v procesu stanovování průzkumného území pro loţiskový 

průzkum jako např. zaplatit poplatek za oprávnění provádět loţiskový průzkum. 

V další skupině nalezneme povinnosti ukládané ostatními horními předpisy při 

provádění loţiskových geologických prací. Jedná se zejména o povinnosti stanovené 

horním zákonem v § 11, který říká, ţe vyhledávání a průzkum je moţno provádět jen na 

průzkumném území a dále stanoví, jak mají organizace při průzkumu postupovat. Podle 

§ 11 odst. 2 HZ jsou organizace při vyhledávání a průzkumu výhradních loţisek mimo 

jiné povinny především „zjistit skutečnosti potřebné k posouzení možných vlivů 

využívání výhradního ložiska na jiná ložiska, vody a jiné přírodní zdroje, na životní 

prostředí a na další zákonem chráněné obecné zájmy“.  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe vyhledávání a průzkum loţisek nerostů představuje jednu 

z forem hornické činnosti, stanoví různé povinnosti i ZHČ. Tyto povinnosti se týkají 

především procesu povolování vyhledávání a průzkumu loţisek důlními díly, jejich 

zajištění a likvidace a byly jiţ uvedeny výše. 

Mnohé povinnosti ukládají subjektům provádějícím geologické loţiskové práce i 

zákony chránící jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. O těchto povinnostech pojednává 

diplomová práce v předchozí kapitole. 

                                                
88 Povinnost provést rekultivaci odňatých pozemků určených k plnění funkcí lesa je uvedena např. v § 13 odst. 3 
písm. c) LZ. 
89 Povinnost rekultivace pozemků tvořících zemědělský půdní fond při geologickém průzkumu je stanovena v § 8 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
90 VÍCHA, cit. 73, str. 93-95. 
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4.1.4 Vyhodnocování výsledků loţiskových geologických prací 

Závěrečnou fází loţiskových geologických prací je vyhodnocování vyhledávání 

a průzkumu loţisek nerostů, během něhoţ se vyhodnocují výsledky prací, zpracovává se 

souhrnná geologická dokumentace a pokud byly během geologických prací zjištěny 

zásoby nerostů, provádí se v závěrečné dokumentaci i jejich výpočet. V této etapě se 

rozhoduje o budoucím vyuţití loţiska. Organizace jsou povinny vyhodnotit všechny 

získané údaje, poznatky a zjištění v tzv. závěrečné zprávě.
91

 Součástí závěrečné zprávy 

dokumentující průběh a výsledky proběhlých geologických prací je podle § 16 odst. 2 

vyhlášky MŢP č. 369/2004 Sb. i tzv. pasport výhradního loţiska, který obsahuje 

identifikační údaje o loţisku, jeho nerostné skladbě, podmínkách vyuţití a také údaje o 

výpočtech a stavu zásob tohoto loţiska.  

Horní zákon v § 13 odst. 1 vymezuje pojem zásob jako „zjištěné a ověřené 

množství vyhrazených nerostů ložiska nebo jeho části“, pro jehoţ výpočet slouţí jako 

podklady především tzv. podmínky vyuţitelnosti zásob.
92

 Další podklady potřebné pro 

výpočet zásob stanoví vyhláška MŢP č. 369/2004 Sb.
93

 

Výpočet zásob, v jehoţ průběhu se zásoby tzv. klasifikují
94

 podle několika 

kritérií uvedených v § 14 odst. 2 písm. a) aţ c) HZ, zabezpečuje příslušná organizace, 

která je následně povinna přiloţit výpočet zásob k návrhu na povolení hornické činnosti 

a uvést v něm, které zásoby plánuje k vytěţení. Podle vyhlášky MŢP č. 369/2004 Sb. 

vymezuje také organizace ve zprávě s výpočtem zásob území, na něţ by mohlo mít 

předpokládané dobývání vliv.  

                                                
91 Postup při zpracování závěrečné zprávy je upraven v § 16 odst. 1 aţ 9 vyhlášky MŢP č. 369/2004 Sb., o 

projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních loţisek, ve znění pozdějších předpisů. 
92 Pod pojmem podmínky vyuţitelnosti zásob rozumí HZ v § 13 odst. 2 „soubor ukazatelů množství, jakosti nerostů, 
geologických, báňsko-technických, ekologických a jiných ukazatelů, podle nichž se posuzuje vhodnost zásob 
výhradních ložisek k využití“.  
Podmínky vyuţitelnosti dále upravuje vyhláška MŢP č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení 
§ 17 odst. 1 aţ 3. 
93 Dalšími podklady potřebnými k výpočtu zásob nerostu jsou podle § 18 vyhl. MŢP č. 369/2004 Sb. např. výsledky 

vyhledávání a průzkumu loţiska, povolení, vyjádření a souhlasy či stanoviska vydaná v řízeních týkajících se 
vyhledávání a průzkumu loţisek, výsledky projednávání střetů zájmů apod. 
94 Na základě ust. § 14 odst. 2 písm. a) aţ c) se zásoby klasifikují: 

a) podle stupně prozkoumanosti loţiska na zásoby vyhledané a zásoby prozkoumané,  
b) podle podmínek vyuţitelnosti na zásoby bilanční (vyuţitelné v současnosti) a zásoby nebilanční (v 

současnosti nevyuţitelné, ale existuje předpoklad jejich vyuţití v budoucnu), 
c) podle přípustnosti dobývání, jeţ je podmíněna technologií dobývání a bezpečností provozu, na zásoby 

volné a vázané. 
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Skutečnost, ţe výpočet zásob provádí organizace, která má na vytěţení 

výhradního loţiska především ekonomické zájmy, znamená však ve většině případů 

překáţku objektivnímu posouzení potřeby loţisko vytěţit, čímţ bývají poškozovány 

zájmy na ochraně a zachování ţivotního prostředí.
95

  

4.1.5 Odpisy zásob 

V některých případech můţe být výsledkem vyhodnocování tzv. odpis zásob, 

které z nějakého důvodu nejsou vhodné k vytěţení. Odpisem zásob výhradních loţisek 

rozumí horní zákon v § 14a odst. 1 „jejich vynětí z evidence zásob nebo jejich převod ze 

zásob bilančních do zásob nebilančních“.  

K převodu do nebilančních zásob dochází, pokud u odepisovaných loţisek 

existuje předpoklad jejich moţného budoucího vydobytí. Zásoby loţisek je moţno 

odepsat formou jejich převedení ze zásob bilančních do zásob nebilančních z několika 

důvodů uvedených v § 14a odst. 2 HZ. Prvním odpisovým důvodem obsaţeným v § 14a 

odst. 2 písm. a) HZ jsou zvlášť sloţité báňsko-technické, bezpečnostní nebo geologické 

poměry související s přírodními podmínkami či vzniklými nepředvídatelnými 

událostmi. Jako další je v § 14a odst. 2 písm. b) HZ upraven odpis zásob loţisek 

z důvodu hospodářské neúčelnosti jejich vydobytí. Třetím důvodem pro odepsání zásob 

výhradních loţisek upraveným v 14a odst. 2 písm. c) je moţné ohroţení zákonem 

chráněných obecných zájmů, které by mohlo být způsobeno dobýváním.
96

  

Pokud předmětná loţiska nelze pro zákonné důvody dobývat a zároveň 

neexistují ani moţnosti jejich budoucího vyuţití, jsou odepsána formou jejich vynětí 

z evidence zásob. Ustanovení § 14a odst. 3 HZ dále uvádí, ţe pokud u nebilančních 

zásob pomine moţnost jejich budoucího vyuţití, mohou být také odepsány, a to formou 

vynětí z evidence zásob.  

Odpis zásob loţisek vyhrazených nerostů je tak moţno povaţovat za zvláštní 

prostředek ochrany ţivotního prostředí při (ne)vyuţívání nerostného bohatství. 

                                                
95 BERNARD, cit. 24, str. 46. 
96 Podle § 14a odst. 2 písm. c) HZ se jedná zejména o zájmy na ochraně ţivotního prostředí, avšak pouze za 
předpokladu, ţe význam těchto zájmů převyšuje zájem na vydobytí zásob. 
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Návrh na odpis loţiska
97

 podává podle § 14b odst. 1 HZ organizace, a to pokud 

při „…zpracování dokumentace stavby dolu či lomu, plánu otvírky, přípravy a dobývání 

výhradního ložiska, plánu zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních 

děl a lomů…“ dojde ke zjištění, ţe se těţba zásob jeví neúčelnou či nemoţnou. 

Ustanovení § 14b odst. 2 HZ stanoví, ţe návrh na odpis mohou podat i příslušné orgány 

státní správy na úseku ţivotního prostředí a úplnost tohoto návrhu na odpis zajistí 

organizace. Tuto konstrukci, podle níţ by organizace měly doplňovat návrh a 

poskytovat orgánům státní správy potřebné dokumenty, bych označila za poněkud 

nešťastnou. Podle mého názoru je zcela mylný předpoklad, ţe organizace mající zájmy 

na započetí či pokračování těţební činnosti, budou napomáhat orgánům ochrany 

ţivotního prostředí s kompletací návrhů na odpisy loţisek nerostů, které by jim v jejich 

další činnosti zabránily. 

K vydání rozhodnutí
98

 o návrhu na odpis loţisek, jeţ je ustanovením § 14c odst. 

1 HZ svěřeno do kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu, je třeba souhlasu i 

jiných institucí. Pokud se o návrhu rozhoduje ve fázi vyhledávání a průzkumu loţisek, 

je k vydání rozhodnutí třeba souhlasu Ministerstva ţivotního prostředí. Jestliţe však má 

být o návrhu rozhodnuto v období projektování výstavby dolů a lomů nebo při 

samotném dobývání, musí MPaO věc projednat s Českým báňským úřadem.  

 

Výsledkem vyhodnocování geologických prací je většinou i vydání osvědčení o 

výhradním loţisku. Toto osvědčení se podle § 6 odst. 1 HZ vydává v případě, ţe je 

zjištěn vyhrazený nerost, a to v mnoţství a jakosti umoţňující důvodně očekávat jeho 

nahromadění. Osvědčení o výhradním loţisku vydává Ministerstvo ţivotního prostředí. 

                                                
97 Náleţitosti návrhu na odpis výhradního loţiska stanoví § 14b odst. 3 písm. a) aţ f) HZ. Návrh podle tohoto 
ustanovení obsahuje: 

a) název a sídlo organizace, 
b) mnoţství bilančních a nebilančních zásob navrţených k odpisu, 
c) důvody, pro které se zásoby navrhují k odpisu, 

d) mapy a řezy s přehledně vyznačenými částmi loţiska, v nichţ se navrhuje odpis zásob, 
e) další grafické a písemné doklady o loţisku a o zásobách navrţených k odpisu, 
f) stanovisko obvodního báňského úřadu a Ministerstva ţivotního prostředí. 

98 Rozhodnutí o odpisu zásob, jehoţ náleţitosti jmenuje horní zákon § 14c odst. 3 písm. a) aţ c) obsahuje: 

a) vymezení mnoţství odepisovaných zásob, jejich místní určení a krátké odůvodnění odpisu, 

b) rozhodnutí, o formě odpisu, tedy o tom, zda se zásoby vyjímají z evidence zásob nebo zda se převádějí ze 

zásob bilančních do kategorie zásob nebilančních, 

c) opatření přijatá k ochraně převáděných bilančních zásob s ohledem na jejich budoucí vyuţití. 



 

50 

4.1.6 Územní ochrana výhradních loţisek  

V některých případech navazuje na výsledky vyhodnocování vyhlášení tzv. 

chráněného loţiskového území. Jedná se sice o institut, jehoţ podstatou je ochrana 

horninového prostředí a výhradního loţiska, avšak často se můţe projevit i jako institut 

chránící krajinu, která by jinak byla dotčena těţbou. Moţnost vyhlásit chráněné 

loţiskové území je tak povaţována za jakýsi nepřímý nástroj ochrany ţivotního 

prostředí. Chráněné loţiskové území se podle § 16 odst. 1 HZ vyhlašuje pro určité 

území na ochranu výhradního loţiska „proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání“ a 

v důsledku toho vlastně „konzervuje“ oblast, v níţ se loţiska nerostů nacházejí a 

s jejichţ těţbou se zatím nepočítá.
99

 Tím tedy můţe CHLÚ přispět k ochraně ŢP v dané 

lokalitě, protoţe vlastně zabraňuje výkonu ekonomických aktivit v oblasti, které 

s dobývání přímo nesouvisí.
100

 Horní zákon proto ve svém § 16 odst. 2 výslovně 

stanoví, ţe „chráněné ložiskové území zahrnuje území, na kterém by stavby a zařízení, 

které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, mohly znemožnit nebo ztížit dobývání 

výhradního ložiska“.   

Podle ustanovení § 17 odst. 1 HZ vydává rozhodnutí o chráněném loţiskovém 

území Ministerstvo ţivotního prostředí, a to po projednání s dotčenými orgány státní 

správy.
101

 Řízení o stanovení CHLÚ je řízením správním a jak uvádí § 17 odst. 2 HZ, 

zahajuje se na návrh
102

 organizace nebo z podnětu orgánu státní správy, kterým je 

v tomto případě obvodní báňský úřad. Účastníkem řízení je na základě § 17 odst. 3 HZ 

pouze navrhovatel. Určení navrhovatele jako jediného účastníka řízení o stanovení 

CHLÚ je podle mne moţné chápat jako poměrně nešťastné. Vzhledem k tomu, ţe je 

v řízení navrhovatelem organizace či OBÚ, neexistuje zde prakticky ţádný způsob, jak 

by osoby, jejichţ práva budou stanovením CHLÚ dotčena, mohly tato svá práva hájit. 

                                                
99 Podle ustanovení § 8 HZ má právnická osoba, kterou tím pověří MŢP, zabezpečit ochranu a evidenci výhradního 
loţiska, které nebude po ukončení vyhledávání a průzkumu dobýváno. 
100 BERNARD, cit. 24, str. 48. 
101 Podle § 17 odst. 2 HZ vydá MŢP rozhodnutí o stanovení CHLÚ „po projednání s orgánem kraje v přenesené 
působnosti České republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu České 
republiky, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem“. 
102 Obsahové náleţitosti návrhu na zahájení řízení o stanovení CHLÚ stanoví vyhláška Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 364/1992 Sb., o chráněných loţiskových územích. Těmito náleţitostmi jsou: 
a) obchodní jméno navrhovatele a sídlo či místo podnikání, 
b) základní údaje o loţisku jako např. označení loţiska, druh nerostu, rozsah, tvar a hloubka uloţení loţiska, 
c) název CHLÚ, jeho plošný obsah a zdůvodnění jeho navrhovaných hranic, 
d) název katastrálního území, v němţ leţí CHLÚ, 
e) údaje o jiných chráněných loţiskových územích a ochranných pásmech v navrhovaném CHLÚ, 
f) návrhy podmínek ochrany loţiska proti znemoţnění nebo ztíţení jeho dobývání. 

K návrhu se přiloţí osvědčení o výhradním loţisku a mapa povrchové situace, v níţ jsou zakresleny hranice CHLÚ. 
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Stanovením chráněného loţiskového území sice nemusí být přímo zasaţeno do 

vlastnických práv obyvatel daného území, avšak v podstatě jsou jejich práva omezena 

v tom směru, ţe nesmí se svým majetkem v některých případech výrazněji nakládat. 

Majitelé nemovitostí totiţ smí v případném budoucím chráněném loţiskovém území 

umisťovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, jen na základě zvláštního 

rozhodnutí stavebního úřadu.
103

 Touto problematikou se ve své práci blíţe zabývá M. 

Bernard, který povaţuje ustanovení § 17 odst. 3 věta první dokonce za protiústavní.
104

 

Náleţitosti rozhodnutí o stanovení chráněného loţiskové území jsou upraveny 

vyhláškou MŢP č. 364/1992 Sb. a jsou jimi především: údaje o navrhovateli, základní 

údaje o loţisku, název chráněného loţiskového území či identifikace příslušného 

katastrálního území. Právě názvem katastrálního území, v němţ se má CHLÚ nacházet, 

je nově vyhlašované chráněné území označeno. Rozhodnutí dále obsahuje podmínky 

ochrany loţiska, které podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 364/1992 Sb. zakotvují zejména 

zákazy, omezení či způsob zřizování staveb v CHLÚ nesouvisejících s dobýváním. 

Ke zrušení CHLÚ můţe dojít v situaci, kdy pominou důvody ochrany 

výhradního loţiska. Podle § 17 odst. 6 HZ tak můţe učinit Ministerstvo ţivotního 

prostředí po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti. Zrušení chráněného 

loţiska zpravidla znamená pominutí zájmu na ochraně příslušného výhradního loţiska 

nerostu a obnovení zájmu na jeho vytěţení. V některých případech však můţe zrušení 

CHLÚ znamenat i přehodnocení zájmů na vyuţití daného území, v jehoţ důsledku je 

opuštěn úmysl loţisko vytěţit a naopak převáţí např. zájmy na ochraně ţivotního 

prostředí.
105

 

                                                
103 Ustanovení § 19 odst. 1 HZ říká, ţe rozhodnutí stavebního úřadu ve věci umísťování staveb v CHLÚ lze vydat jen 
na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti. Toto stanovisko musí orgán kraje nejprve 
projednat s příslušným OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění či provedení staveb a zařízení. 
104 Autor porovnává institut chráněného loţiskového území podle HZ s institutem stavební uzávěry podle zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona a vymezuje institut CHLÚ jako zvláštní typ stavební uzávěry. Podle předchozí 
úpravy stavebního zákona byl i v řízení o stanovení stavební uzávěry jediným účastníkem pouze navrhovatel. 
Protiústavnost této úpravy si však podle autora zákonodárci uvědomili a novelou stavebního zákona z roku 1998 
okruh účastníků řízení rozšířili o vlastníky dotčených nemovitostí. Protiústavností vyloučení majitelů nemovitostí 
z řízení o stavební uzávěře se zabýval i Ústavní soud, a to v nálezu I. ÚS 42/97 z 1. 9. 1998.  
Blíţe: BERNARD, cit. 24, str. 49-50. 
105 BERNARD, cit. 24, str. 48. 
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4.2 Nástroje ochrany ŢP v přípravné fázi dobývání 

Za základní nástroje ochrany ţivotního prostředí v přípravné fázi dobývání jsou 

povaţována především rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a dále povolení 

k otvírce, k přípravě a k dobývání loţiska. V této etapě, která je zatím pouhou přípravou 

dobývání, je naposledy moţné zabránit samotnému dobývání, protoţe ještě nedochází 

k výrazným zásahům do krajiny vlastní těţební činností. V první fázi přípravy dobývání 

je organizaci stanoven tzv. dobývací prostor. O jeho stanovení se vede správní řízení, 

v němţ je vydáno rozhodnutí, které má zároveň podle § 27 odst. 6 HZ charakter 

rozhodnutí o vyuţití území.
106

 Na základě rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru 

získává příslušná organizace oprávnění k dobývání výhradního loţiska a k nakládání 

s vydobytými nerosty v souladu s podmínkami v rozhodnutí uvedenými. K zahájení 

samotné těţební činnosti však můţe přistoupit aţ po vydání povolení otvírky, přípravy a 

dobývání loţisek, o němţ je rozhodováno v druhé fázi přípravy dobývání v rámci řízení 

o povolení hornické činnosti (§ 24 odst. 1 HZ).  

4.2.1 Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru 

Dobývací prostory se stanoví pro dobývání výhradních loţisek nerostů nebo 

skupiny nerostů. Mohou být stanoveny buď pro jedno či více výhradních loţisek nebo i 

jen pro jejich část (§ 25 odst. 2 a 3 HZ). Dobývací prostor v podstatě představuje 

geometrickým obrazcem vymezené území, v němţ je těţební organizace po splnění 

dalších zákonných podmínek oprávněna provádět dobývání loţisek nerostů.
107

 Podle 

ustanovení § 25 odst. 1 HZ se při vymezování dobývacích prostorů vychází z výsledků 

vyhledávání a průzkumu loţiska nerostů a především z výsledků výpočtu jeho zásob. 

Zkoumá se hlavně jeho rozsah, uloţení, mocnost a tvar, a to tak, aby mohlo být loţisko 

co nejhospodárněji vydobyto. Při stanovení dobývacích prostorů přikazuje horní zákon 

přihlédnout také k dobývání sousedních loţisek a k vlivu dobývání, kterým se 

pravděpodobně myslí vliv na jiné zákonem chráněné veřejné zájmy. Pokud se jedná o 

označování vyhlášených dobývacích prostorů, hovoří o něm vyhláška ČBÚ č. 172/1992 

Sb., o dobývacích prostorech, podle níţ se název DP shoduje s názvem katastrálního 

                                                
106 Rozhodnutí o změně vyuţití území je jedním z druhů územního rozhodnutí upravených v § 77 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
107 MAKARIUS, cit. 13, str. 39. 
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území, v němţ se vymezený prostor popř. jeho největší část nachází. V současné době je 

na území České republiky stanoveno 10 černouhelných a 28 hnědouhelných dobývacích 

prostorů.
108

 

Řízení o stanovení dobývacího prostoru je moţné rozdělit do dvou částí, a to na 

fázi první, ve které je vydán souhlas Ministerstva ţivotního prostředí, jeţ je podle § 24 

odst. 2 organizace povinna přiloţit ke svému návrhu a na fázi druhou, v níţ je vydáno 

rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Příslušný předchozí souhlas vydá MŢP po 

projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přednostně uděluje ministerstvo 

souhlas organizaci, pro kterou byl prováděn průzkum výhradního loţiska, tedy 

zadavateli. Pokud zadavatel své přednostní právo neuplatní, můţe jej podle horního 

zákona uplatnit organizace, jeţ se na průzkumu podílela finančně (§ 24 odst. 3 HZ).  

Návrh na stanovení dobývacího prostoru, jehoţ náleţitosti
109

 upravuje vyhláška 

ČBÚ č. 172/1992 Sb., podává organizace obvodnímu báňskému úřadu, v jehoţ obvodu 

se má dobývací prostor nacházet a který následně oznámí zahájení řízení územnímu 

orgánu MŢP.
110

 Řízení můţe být zahájeno i z podnětu obvodního báňského úřadu (§ 28 

odst.1). Jiţ zmíněná vyhláška č. 172/1992 Sb. mimo jiné jmenuje i značné mnoţství 

dokumentů, které mají být k návrhu na stanovení DP připojeny.
111

 

Kromě přikládaných dokumentů, stanoví ještě HZ v § 28 odst. 1 písm. f) 

povinnost přiloţit u výhradních loţisek i ţádost o povolení otvírky, přípravy a 

dobývání, a to v případech, kdy organizace spolu s ţádostí o stanovení dobývacího 

prostoru ţádá i o povolení hornické činnosti. Mnoţství dokumentů přikládaných 

k návrhu na stanovení DP jasně dokazuje, ţe se jedná o poslední fázi rozhodování, v níţ 

                                                
108 Tento stav je platný ke dni 21. 4. 2011, viz. Příloha č. 2 – Přehled dobývacích prostorů na území ČR. 
109 Obsahové náleţitosti návrhu na stanovení dobývacího prostoru upravuje vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb. v § 2 odst. 

3 písm.a) aţ h) a jsou jimi:  
e) název, sídlo a identifikační číslo organizace,  
f) název dobývacího prostoru, jeho plošný obsah a ohraničení,  
g) název a identifikační číslo katastrálního území, název a identifikační číslo okresu,  
h) název nerostu, jeho rozsah, uloţení, tvar, mocnost a zásoby,  
i) předpokládaný termín započetí dobývání loţiska,  
j) způsob dobývání a jeho vliv na povrch,  
k) závěry projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru, který se dotýká zájmů chráněných podle 

zvláštních předpisů, s orgány a FO a PO, jimţ přísluší ochrana těchto zájmů,  
l) název a sídlo organizace dobývající sousední loţisko. 

110 Pokud dobývací prostor zasahuje do obvodu působnosti několika OBÚ, předkládá se návrh podle § 2 odst. 1 
vyhlášky ČBÚ č. 172/1992 Sb., tomu báňskému úřadu, v jehoţ působnosti leţí největší část dobývacího prostoru. 
111 Na základě § 2 odst. 4 vyhlášky č. 172/1992 Sb. se k návrhu na stanovení DP prostoru připojují tyto dokumenty: 
posouzený výpočet zásob, osvědčení o výhradním loţisku, předchozí souhlas MŢP k podání návrhu na stanovení DP, 
seznam dotčených pozemků, seznam účastníků řízení, výpočet plošného obsahu DP a seznam katastrálních území, 
sousedních DP, chráněných loţiskových území či ochranných pásem, pokud se jich dobývací prostor dotýká apod. 
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je ještě moţné zabránit samotné těţbě a zásadnímu narušení krajiny a poškození 

ţivotního prostředí a ţe je třeba případné dobývání pečlivě zváţit a posoudit z mnoha 

hledisek. Proto také OBÚ vydává rozhodnutí o stanovení DP v součinnosti a po dohodě 

s dotčenými orgány státní správy, především pak s orgány ţivotního prostředí a 

územního plánování (§27 odst. 1 HZ). V situacích, kdy se navrhovaný DP dotýká 

zvláště chráněných zájmů, zakotvuje horní zákon v § 27 odst. 5 povinnost organizací 

předkládajících návrh projednat podmínky stanovení dobývacího prostoru s orgány a 

FO či PO, které se zabývají ochranou těchto zájmů. Takto dotčené osoby mají naopak 

povinnost uplatnit u příslušné organizace své připomínky, poţadavky a stanoviska. 

Zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru oznamuje OBÚ dotčeným 

orgánům státní správy a všem účastníkům, kteří jsou mu známi, a to nejpozději sedm 

dní před nařízeným ústním jednáním. Současně je jeho povinností podle § 28 odst. 3 HZ 

upozornit účastníky řízení, ţe případné připomínky a návrhy mohou uplatnit nejdéle při 

ústním jednání. Orgány a osoby, které se k návrhu na stanovení DP jiţ vyjadřovaly 

podle § 27 odst. 5 v rámci jednání s příslušnou organizací, nejsou jiţ v této fázi k řízení 

přizvány. Účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru jsou:  

- navrhovatel,  

- fyzické a právnické osoby, jejichţ práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena,  

- obec, v jejímţ obvodu se má projednávaný dobývací prostor nacházet, 

- obce, jejichţ územní obvody mohou být dobývacím prostorem dotčeny. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se zcela nepochybně jedná o řízení, ve kterém jsou 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, je na tomto místě přípustná i účast 

občanských sdruţení podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny.
112

 

Při rozhodování hodnotí báňský úřad návrh nejen z hlediska ochrany a vyuţití 

nerostného bohatství, ale je povinen zváţit i důsledky vyuţití příslušných loţisek. 

V řízení OBÚ posuzuje připomínky a návrhy účastníků a podle § 28 odst. 3 také 

zabezpečuje stanoviska dotčených orgánů. Právě tato stanoviska představují v řízení o 

stanovení dobývacího prostoru nejvýznamnější prostředek ochrany ţivotního prostředí a 

                                                
112 Ustanovení § 70 odst. 1 ZOPaK zní: „Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním 
podle stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných 
orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních 
řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona…“ 
Odst. 2 tohoto ustanovení pak stanoví, ţe „občanské sdružení je oprávněno…účastnit se správního řízení…“ 
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jeho sloţek, protoţe vytvářejí prostor pro uplatnění tzv. sloţkových právních předpisů 

zabývajících se např. ochranou půdy, lesa, přírody a krajiny, vody apod. Bez těchto 

souhlasných závazných stanovisek orgánů státní správy ţivotního prostředí není moţné 

dobývací prostor stanovit.
113

 Pokud by byl postoj dotčených orgánů ochrany ţivotního 

prostředí negativní, coţ se dá ostatně předpokládat, a jejich stanoviska zamítavá, je 

nutné nejprve vyřešit střet zájmů podle § 33 HZ.
114

  

Jestliţe však jiné zákonem chráněné zájmy podle uváţení obvodního báňského 

úřadu nepřeváţí nad zájmy na vytěţení loţiska a OBÚ návrh nezamítne, vydá 

rozhodnutí podle § 28 odst. 8 HZ, ve kterém vymezí „dobývací prostor a stanoví 

podmínky, kterými se zabezpečí zákonem chráněné obecné zájmy v území, a rozhodne o 

námitkách účastníků“. Náleţitosti rozhodnutí, jehoţ platnost nebývá zpravidla časově 

omezena, uvádí vyhláška č. 172/1992 Sb.
115

   

Podobný postup jako při vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se 

uplatní i při jeho změně či zrušení. Jak vyplývá z § 27 odst. 4 HZ, je OBÚ oprávněn 

dobývací prostor změnit, a to ze závaţných důvodů z pohledu některého právem 

chráněného obecného zájmu. V případě, ţe dobývání loţiska v DP skončilo nebo bylo 

trvale zastaveno, přistoupí OBÚ k jeho zrušení (§27 odst. 8 HZ). Ke změně či zrušení 

DP můţe dojít buď na návrh organizace
116

 nebo z vlastního podnětu obvodního 

báňského úřadu. Kromě zmíněných důvodů můţe být dobývací prostor zrušen i proto, 

ţe organizace, které vzniklo oprávnění dobývat výhradní loţisko, nepoţádala do tří let 

od vzniku oprávnění o povolení hornické činnosti. V takovém případě obvodní báňský 

                                                
113 Těmito stanovisky jsou např. souhlas k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu či závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahům do 
významného krajinného prvku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 565-566. 
114 BERNARD, cit. 24, str. 55. 
115 Náleţitosti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru jsou stanoveny v § 3 odst. 1 písm. a) aţ g) vyhl. ČBÚ č. 
172/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rozhodnutí se uvede: 

a) název, sídlo a IČO organizace, která je podle rozhodnutí oprávněna k dobývání, 
b) název DP, název a identifikační číslo katastrálního území a okresu, v nichţ se DP nachází, 
c) plošný obsah katastrálních území či jejich částí, na kterých se DP nalézá, 
d) druh nerostu či skupina nerostů výhradního loţiska dobývaných ve stanoveném DP, 
e) omezení nebo zvláštní technické podmínky dobývání pro zajištění zákonem chráněných zájmů podle 

zvláštních předpisů vyplývající z výsledků řízení o stanovení DP, 
f) termín započetí dobývání výhradního loţiska, 
g) podmínky vztahující se k tvorbě jednotné surovinové politiky ČR. 

116 Organizace navrhne změnu dobývacího prostoru podle § 4 odst. 1 písm. a) vyhl. ČBÚ č. 172/1992 Sb. v případě, 
ţe se „na základě dobývání nebo dalšího průzkumu změnily údaje o výhradním ložisku, které odůvodňují změnu 
hranic dobývacího prostoru nebo zvláštních technických podmínek dobývání“. 
Zrušení DP navrhne organizace na základě § 4 odst. 1 písm. b) zmíněné vyhlášky z důvodu trvalého zastavení 
dobývání loţiska, odpisu zásob nebo z důvodu ukončení likvidace hlavních důlních děl a lomů. 
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úřad organizaci oprávnění dobývat ve stanoveném DP odejme (§ 24 odst. 11 HZ). O 

uţitečnosti tohoto ustanovení by se podle mne dalo polemizovat. Kaţdá organizace si 

totiţ podle mého názoru ohlídá stanovenou lhůtu a nejpozději před jejím uplynutím 

ţádost o povolení hornické činnosti podá, pokud v příslušném DP zamýšlí těţit. 

Vzhledem k tomu, ţe stanovení a změna dobývacího prostoru má, jak jiţ bylo 

uvedeno, charakter rozhodnutí o změně vyuţití území podle § 77 odst. 1 písm. b) StZ, je 

nutné vydat toto rozhodnutí ještě před stanovením DP. Těţební společnosti jsou tedy 

povinny získat povolení ke své činnosti od stavebního úřadu, a to ve formě rozhodnutí o 

změně vyuţití území podle § 80 StZ uvádějícím, ţe „rozhodnutí o změně využití území 

stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití“ a dále, ţe „rozhodnutí o 

změně využití území vyžaduje stanovení dobývacího prostoru“. Díky tomuto poţadavku 

rozhodují o těţbě nerostů a jejím vlivu na krajinu a dotčené území v první fázi stavební 

úřady, které jsou na rozdíl od orgánů báňské správy schopny lépe „posoudit a 

objektivně zhodnotit návrh z hlediska všech zákonem chráněných zájmů“.
117

 

4.2.2 Povolení k otvírce, k přípravě a k dobývání loţiska 

Ve druhé fázi přípravy dobývání výhradních loţisek je vedeno řízení o povolení 

k otvírce, k přípravě a k dobývání loţiska, na jehoţ základě je jiţ moţno započít se 

samotnými dobývacími pracemi. Uvedené řízení je upraveno jako jeden z typů řízení o 

povolení hornické činnosti především ve vyhlášce ČBÚ č. 104/1988 Sb., o 

hospodárném vyuţívání výhradních loţisek a o povolování hornické činnosti.  

Předmětné povolení, bez něhoţ nemohou těţební práce začít, vydává obvodní 

báňský úřad, jemuţ se ţádostí o povolení předkládá organizace i tzv. plán otvírky, 

přípravy a dobývání společně s další předepsanou dokumentací (§ 10 odst. 1 ZHČ). 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 ZHČ je organizace povinna podat ţádost o povolení 

hornické činnosti nejpozději tři měsíce před plánovaným započetím těţebních prací. 

Základní náleţitosti ţádosti jsou stanoveny vyhláškou č. 104/1988 Sb.
118

 Zásadním 

                                                
117 BERNARD, cit. 24, str. 57. 
118 Vyhláška č. 104/1988 Sb. ve svém § 6 odst. 1 stanoví pro ţádost o povolení otvírky, přípravy a dobývání tyto 
náleţitosti: 

a) název, IČO a sídlo organizace, 
b) druh hornické činnosti, pro niţ se povolení ţádá, 
c) název katastrálního území a okresu a bliţší určení místa, kde má těţba probíhat, 
d) údaje o stanovení CHLÚ a DP a jejich případných změnách, 
e) plánované zahájení a ukončení těţebních prací, 
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dokumentem je v tomto řízení plán otvírky, přípravy a dobývání, který představuje 

základní podklad pro vydání rozhodnutí OBÚ a jehoţ obsahové náleţitosti jsou 

stanoveny v Příloze č. 3 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. Plán je rozdělen do dvou částí, 

a to do textové a grafické. Grafická část obsahuje mapy a nákresy dotčeného území, 

textová část zahrnuje např. údaje o geologii a hospodaření se zásobami výhradního 

loţiska, o způsobu provedení otvírky, přípravy a dobývání, o ochraně objektů a zájmů 

chráněných zvláštními předpisy či o plánovaných sanačních a rekultivačních pracích 

v dotčeném území. 

Vzhledem k tomu, ţe předpokladem povolení otvírky, přípravy a dobývání 

loţisek je vyřešení střetu zájmů, je velmi důleţitým dokumentem i doklad o vyřešení 

tohoto problému, který musí být předloţen v případě, ţe jsou hornickou činností 

ohroţeny právem chráněné zájmy a objekty. V našem případě se střet zájmů týká 

především pozemků, na kterých bude hornická činnost prováděna a také pozemků, které 

by mohly být těţební činností dotčeny či ohroţeny. Díky tomu, ţe jsou tyto zvláštními 

zákony chráněné zájmy těţební činností ohroţeny prakticky pokaţdé, je doklad o 

vyřešení střetu zájmů mezi organizací a subjekty chránícími ohroţené zájmy obligatorní 

přílohou ţádosti organizace.
119

 Jak stanoví vyhláška č. 104/1988 Sb., je nutné přiloţit 

k ţádosti o povolení OPaD i dokumenty o posouzení vlivu hornické činnosti na krajinu. 

Pokud však před správním řízení o povolení otvírky probíhal proces posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí, je moţné povaţovat tento poţadavek za nadbytečný.
120

 

Podle ustanovení § 17 odst. 2 ZHČ musí předloţená dokumentace vţdy 

poskytovat dostatečný podklad k posouzení ţádosti a navrhované hornické činnosti. 

Zároveň je zapotřebí, aby byla přikládaná dokumentace v souladu s podmínkami 

uvedenými v rozhodnutí o stanovení CHLÚ a v rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru. Pokud tomu tak není, nařídí obvodní báňský úřad organizaci, aby dokumentaci 

doplnila, popř. ji uvedla do souladu s příslušnými rozhodnutími. Ze zákona je pak 

báňský úřad povinen rozhodnout o ţádosti ve lhůtě dvou měsíců od jejího podání, popř. 

od jejího doplnění (§17 odst. 4 ZHČ). 

                                                                                                                                          
f) název a sídlo zpracovatele plánu a dokumentace, popř. název a sídlo organizace, která bude pro ţadatele 

provádět některé práce hornické činnosti, 
g) názvy či jména a adresy účastníků řízení. 

119 Blíţe k institutu střetu zájmů v Kapitole č. 6. 
120 BERNARD, cit. 24, str. 59. 
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Účastníky řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání jmenuje ZHČ v § 18 

odst. 1 ZHČ a jsou jimi:  

- ţadatel, tedy organizace podávající návrh, 

- investor,  

- vlastník důlního díla,  

- občané, jejichţ práva zájmy či povinnosti mohou být dotčeny, 

- obec, v jejímţ územním obvodu má být hornická činnost vykonávána. 

Samozřejmě, ţe i v tomto řízení mohou být účastníky občanská sdruţení podle 

ustanovení § 70 ZOPaK, protoţe i zde se nepochybně jedná o řízení, v němţ jsou 

dotčeny zájmy přírody a krajiny. Zahájení řízení oznámí OBÚ účastníkům řízení a 

dotčeným orgánů nejpozději 10 dní před nařízeným ústním jednáním, tedy ve velice 

krátké lhůtě. Zároveň musí účastníky a dotčené orgány státní správy upozornit, ţe svá 

stanoviska a námitky mohou podat nejpozději při tomto ústním jednání, které bývá 

zpravidla spojeno i s místním šetřením; k později podaným námitkám a stanoviskům 

nemusí být přihlíţeno. V odůvodněných případech můţe OBÚ dotčenému orgánu lhůtu 

k řádnému posouzení věci prodlouţit, a to na ţádost samotného orgánu (§ 18 odst. 3 

ZHČ).  

Při rozhodování o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního loţiska 

přezkoumává obvodní báňský úřad především úplnost podané ţádosti, vyřešení střetu 

zájmů a dodrţení zásad báňských technologií při zajištění hospodárného vyuţívání 

loţiska. V rozhodnutí pak OBÚ vymezí podmínky hornické činnosti a také se vypořádá 

s námitkami účastníků řízení.  

Někteří autoři povaţují za velký nedostatek horních předpisů absenci časového 

omezení platnosti povolení k hornické činnosti, jelikoţ tato není zpravidla ani zákonem 

ani báňským úřadem nijak vymezena. Rozhodnutí o povolení otvírky, přípravy a 

dobývání tak většinou platí do vytěţení zásob. V době od vydání povolení do zahájení 

prací, která můţe být v některých případech i nepřiměřeně dlouhá, však můţe dojít 

k zásadní změně poměrů v daném území a ke změně názoru na potřebu a vhodnost 

těţby v dotčené oblasti.
121

 

 

                                                
121 Např.: BERNARD, cit. 24, str. 61. 
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Horní zákon ve svém § 24 odst. 1 umoţňuje dvě výše popsaná správní řízení 

spojit v jedno. Obvodní báňský úřad tato řízení spojí v případě, ţe organizace společně 

se ţádostí o stanovení dobývacího prostoru předloţí i plán otvírky, přípravy a dobývání 

výhradního loţiska, a to včetně dokladu o vypořádání střetu zájmů. 

 

Vzhledem k tomu, ţe samotnou těţbu je moţné zahájit aţ po zajištění technické 

stránky procesu exploatace, tedy po výstavbě dolů, lomů a dalších zařízení souvisejících 

s těţbou loţisek, je třeba zmínit se i o této problematice. Výstavba důlních děl je 

upravena především v § 23 HZ a týká se nejen dolů a lomu, ale i výsypek, odvalů či 

odkališť. Horní zákon v tomto ustanovení odkazuje hlavně na úpravu stavebního 

zákona, který ve svém § 103 odst. 1 písm. g) bod 1 stanoví, ţe pro důlní díla, důlní 

stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách se nevyţaduje 

stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v případech, kdy podléhají 

schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy. Tato důlní díla tedy podle ust. § 23 

odst. 3 a 4 HZ povoluje orgán státní báňské správy, a to zpravidla v rámci povolování 

otvírky, přípravy a dobývání. Jak dále uvádí horní zákon, dokumentace výše zmíněných 

staveb musí kromě obecných náleţitostí zajišťovat zejména hospodárné vyuţití 

výhradních loţisek, optimální rozmístění povrchových a podzemních zařízení a staveb, 

pouţití nejvhodnějších dobývacích metod, ukládání odpadů a vydobytých a dočasně 

nevyuţitých nerostů a dále také omezení nepříznivých vlivů na ŢP či řešení území 

dotčeného těţbou. Z pohledu ţivotního prostředí je samozřejmě nejvýznamnější 

skutečností, ţe dokumentace musí zajistit „omezení nepříznivých vlivů na ŢP“ a také 

zabezpečit „…řešení území ovlivněného hornickou činností, zvláště pak řešení vztahů k 

(…) zákonem chráněným obecným zájmům“.
122

 

4.3 Nástroje ochrany ŢP při vlastním dobývání 

Vlastní dobývání uhlí představuje činnost, která má v procesu vyuţívání 

nerostného bohatství největší dopady na krajinu a působí největší škody na ţivotním 

prostředí. Bohuţel však v této fázi jiţ prakticky neexistuje způsob, jak škodám na ŢP 

účelně zabránit, a proto by se právě v této etapě, kdy po nabytí právní moci potřebných 

                                                
122 BERNARD, cit. 24, str. 69. 
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rozhodnutí přistupuje organizace k samotné těţbě, měly uplatnit podmínky ochrany 

ţivotního prostředí vymezené v předchozích řízeních. 

Povinnosti při samotné těţbě zahrnující tzv. otvírku, přípravu a dobývání
123

 

stanoví organizacím horní zákon, a to zejména v § 30 a 31. Základním poţadavkem 

uplatňujícím se při těţbě loţisek všech nerostů je, aby byla výhradní loţiska vyuţívána 

hospodárně a zároveň způsobem vylučujícím neodůvodněné nepříznivé vlivy na 

pracovní a ţivotní prostředí. Hospodárným vyuţíváním loţisek rozumí horní zákon 

zejména co nejúplnější vydobytí zásob výhradních loţisek s co nejmenšími ztrátami na 

loţisku (dobývání jen bohatých částí loţiska není dovoleno), dále vhodné ukládání 

průvodních, současně dobývaných, avšak dočasně nevyuţívaných nerostů a 

v neposlední řadě také vhodné ukládání skrývkové hmoty. V této fázi exploatace je tedy 

plněna povinnost uloţená při přípravě dobývání, a to povinnost skrývání půdy, díky níţ 

mají být alespoň částečně kompenzovány škody na zemědělském půdním fondu. Horní 

zákon dále zakazuje zastavit dobývání loţiska bez zajištění jeho pozdějšího bezpečného 

a hospodářsky účelného vydobytí, ledaţe by zastavení těţby vyţadoval důleţitý 

zákonem chráněný obecný zájem, tedy i zájem na ochraně ţivotního prostředí (§ 30 

odst. 7 HZ). Jiná ustanovení, která by nějakým výraznějším způsobem přikazovala 

organizacím šetřit či ochraňovat ţivotní prostředí při vlastním dobývání, horní zákon 

neobsahuje. 

Stejně jako horní zákon i zákon o hornické činnosti přikazuje v § 5 těţebním 

organizacím dodrţovat poţadavky na hospodárné vyuţívání nerostného bohatství a také 

přikazuje dodrţovat zásady bezpečnosti provozu a zásady báňské technologie, jejichţ 

porušení můţe mít negativní vliv na průběh těţby a v důsledku toho i na uţ tak dotčené 

ţivotní prostředí. Ustanovení § 6 odst. 2 ZHČ také přikazuje těţařům činit včasná 

preventivní opatření a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly 

ohrozit nejen provoz dolů a lomů, ale i zákonem chráněné obecné zájmy. V rámci 

prevence je tak organizace povinna učinit kroky k předcházení vzniku poţárů, výbuchů, 

průvalů vod a bahnin, průtrţí hornin, uhlí a plynů či otřesů. Organizace je tedy povinna 

                                                
123 První etapou vlastního dobývání výhradních loţisek je tzv. otvírka, kterou rozumíme hloubení a raţení úvodních 
důlních děl zpravidla mimo loţisko daného nerostu. Další fázi představuje tzv. příprava dobývání, která zahrnuje 
raţení rozčleňovacích důlních děl podle zvolené dobývací metody. A konečně třetí fází je samotné dobývání 
příslušného loţiska nerostu neboli exploatace loţiska důlními díly. 
MAKARIUS, cit. 13, str. 93 -94. 
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na základě uplatnění principu prevence zabránit nejen moţným škodám na ţivotech a 

majetku, ale také dalším moţným škodám na ţivotním prostředí. 

4.4 Nástroje ochrany při likvidaci následků těţební činnosti 

Nástroje ochrany ţivotního prostředí při likvidaci následků těţební činnosti se 

uplatňují v případech, kdy dochází buď k dočasnému nebo trvalému zastavení provozu 

dolu či lomu anebo také v případech nutnosti zajištění tzv. starých důlních děl. 

V případě ukončení těţby je tato fáze důleţitá zejména z důvodu obnovy narušeného 

ţivotního prostředí a zdevastované krajiny, protoţe zde dochází k uzavření a likvidaci 

důlních děl a postupnému navrácení půdy přírodě. Neméně významná je však ochrana 

ţivotního prostředí i při dočasném přerušení těţby, protoţe je vţdy nezbytné zajistit 

důlní díla a celkově prostory těţby tak, aby nedocházelo např. k propadům půdy či 

úniku nebezpečných látek apod.  

4.4.1 Zajištění a likvidace důlních děl 

Zajištění a likvidace důlních děl představují situace upravené v § 10 ZHČ a 

nastávají v případě dočasného či trvalého zastavení provozu v dole či lomu. Při 

dočasném zastavení provozu musí kaţdá organizace provést zajištění lomu nebo dolu, a 

to tak, aby bylo moţné později těţbu obnovit. Při trvalém zastavení těţby pak musí 

příslušná organizace zajistit likvidaci důlního díla. O zajištění a likvidaci důlních děl 

musí organizace informovat příslušný obvodní báňský úřad, který tyto kroky zároveň 

povoluje. Na řízení o povolení zajištění a likvidace se pouţijí ustanovení § 17 a 18 ZHČ 

týkající se povolování hornické činnosti. Společně se ţádostí o povolení likvidace či 

zajištění předkládá organizace tzv. plán zajištění nebo plán likvidace
124

 (§ 10 odst. 6 

ZHČ). V případě, ţe organizace nesplní svou povinnost provést zajištění či likvidaci a 

můţe-li být ohroţena bezpečnost či zdraví lidí (u zajištění také další dobývání loţiska), 

nařídí OBÚ likvidaci popř. zajištění dolu nebo lomu na náklady organizace, a to aţ do 

výše finanční rezervy vytvořené organizací. Tento postup se uplatní i tehdy, pokud 

organizace nepodá ţádost o povolení likvidace nebo zajištění do 3 měsíců od přerušení 

či ukončení své činnosti (§ 10 odst. 4 aţ 6 ZHČ). 

                                                
124 Obsahové náleţitosti plánu zajištění a plánu likvidace jsou uvedeny ve vyhlášce ČBÚ č. 104/1988 Sb., o 
hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a o ohlašování činnosti 
prováděné hornickým způsobem. 
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V souvislosti s problematikou zajištění důlních děl je ještě nutné zmínit 

významný nedostatek zákonných ustanovení, a to absenci výkladu pojmu „dočasné 

zastavení provozu dolu či lomu“. Není jasné, z jakých důvodů a na jak dlouhou dobu 

můţe k přerušení provozu dojít, protoţe tento pojem není nikde v horním právu 

definován.
125

 Těţební organizace tak mohou v některých případech přerušit provoz 

důlního díla na dobu neurčitou a tím např. blokovat jejich likvidaci a obnovu prostředí a 

nebo také jejich vyuţití jinými subjekty. Pravomoc určit dobu, po kterou mohou být 

práce v dolech a lomech nejdéle přerušeny a kdy mají být opět obnoveny, však 

v současné době nespadá do kompetencí ţádného z orgánů státní báňské správy. Ačkoli 

by takováto pravomoc orgánů státní báňské správy mohla představovat zásah do práv 

soukromoprávních subjektů, měly by mít např. obvodní báňské úřady moţnost proti 

takovémuto blokování těţebních areálů zakročit. 

4.4.2 Stará důlní díla 

Podobně jako u důlních děl je vţdy nutné zajistit či zlikvidovat i tzv. stará důlní 

díla. Těmi horní zákon rozumí opuštěná podzemní důlní díla či opuštěný lom po těţbě 

vyhrazených nerostů, jejichţ původní provozovatel nebo jeho právní nástupce 

neexistuje nebo není znám. Při zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na zemský 

povrch má kaţdý, podle § 35 odst. 4 HZ, povinnost oznámit nález Ministerstvu 

ţivotního prostředí, které vedle zjišťování starých důlních děl vede i jejich registr u 

Státní geologické sluţby.
126

 Zajištění nebo likvidaci starých důlních děl
127

 povoluje 

podle § 13 odst. 1 ZHČ místně příslušný obvodní báňský úřad a k ţádosti o vydání  

povolení je nutné přiloţit plán zajištění nebo likvidace starých důlních děl. 

                                                
125 BERNARD, cit. 24, str. 75. 
126 Do registru starých důlních děl, který vznikl v roce 1988 se vedle starých důlních děl (§ 35 HZ) zařazují i 
opuštěná průzkumná důlní díla (díla provozovaná v rámci geologického průzkumu, která nebyla po ukončení prací 
předána těţbě), opuštěná důlní díla (díla mimo provoz, která mají svého majitele či jeho právního nástupce) či jiné 
objekty (hlavně podzemní prostory, které byly vyraţeny za jiným účelem neţ pro těţbu a průzkum nerostných 
surovin). 

Zdroj: webové stránky geofond.cz, dostupné z www: http://www.geofond.cz/cz/statni-geologicka-sluzba/stara-dulni-
dila/prehledy. 
127 Do konce roku 2010 bylo podle záznamů České geologické sluţby v ostravsko-karvinském revíru zajištěno 359 
starých důlních děl. V severočeské hnědouhelné pánvi bylo do konce roku 2010 zajištěno 179 starých důlních děl. 
Vzhledem k rozsahu oblasti hnědouhelné pánve však stále dochází k výběru jen nejnebezpečnějších lokalit, které jsou 
zabezpečovány prioritně. 
Zdroj: webové stránky geofond.cz, dostupné z www: http://www.geofond.cz/cz/statni-geologicka-sluzba/stara-dulni-
dila/prehledy. 

http://www.geofond.cz/cz/statni-geologicka-sluzba/stara-dulni-dila/prehledy
http://www.geofond.cz/cz/statni-geologicka-sluzba/stara-dulni-dila/prehledy
http://www.geofond.cz/cz/statni-geologicka-sluzba/stara-dulni-dila/prehledy
http://www.geofond.cz/cz/statni-geologicka-sluzba/stara-dulni-dila/prehledy
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V nezbytně nutném rozsahu provádí zajištění nebo likvidaci starých důlních děl 

MŢP, avšak pouze v případech, kdy tato díla ohroţují zákonem chráněný obecný zájem 

jako je např. zájem na ochraně ţivotního prostředí nebo pokud brání dalšímu rozvoji 

území. V takových případech pak MŢP vypořádává i škody na hmotném majetku, které 

byly způsobeny právě při zajišťování nebo likvidaci těchto děl (§ 35 odst. 5 a 6 HZ). 

4.4.3 Sanace a rekultivace pozemků zasaţených těţbou 

Sanace a zejména pak rekultivace postiţeného území představují poslední fázi 

dobývání nerostného bohatství, při níţ je jiţ těţba zpravidla ukončena a dochází 

k odstraňování škod a navrácení území a krajiny jejich původnímu účelu. Povinnost 

provést sanaci pozemků dotčených těţbou zahrnující i jejich rekultivaci stanoví 

těţebním organizacím § 31 odst. 5 HZ.
128

 Sanováním území je podle tohoto ustanovení 

„odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur“. Sanacemi 

tedy rozumíme veškeré práce, které je organizace povinna učinit k nápravě škod 

vzniklých na krajině v důsledku těţební činnosti. Vzhledem k tomu, ţe vznik povinnosti 

sanovat zasaţené území není časově vymezen, mají organizace začít s jejím prováděním 

s uvolněním prvních pozemků v průběhu dobývání. Ani trvání těchto prací není 

zákonem nijak vymezeno, a proto má organizace povinnost zahlazovat důsledky těţby i 

po jejím ukončení.
129

 

Povinnost sanovat území v sobě zahrnuje i povinnost jej rekultivovat. Ačkoli se 

první pokusy o rekultivaci objevovaly jiţ od 2. poloviny 19. století a poté i po vzniku 

Československa, můţeme o aktivnějším přístupu k rekultivacím hovořit aţ od 50. let 20. 

století, kdy měly formu relativně jednoduchých a hlavně zemědělských rekultivací. 

V této době také začaly být vytvářeny legislativní základy rekultivací a např. v roce 

1957 byl pro severočeskou hnědouhelnou pánev zřízen Zemědělský a rekultivační 

závod SHD se sídlem v Teplicích. Od 60. let se postupně začaly prosazovat důkladnější 

úpravy pozemků a nově se k rekultivacím pouţívala i skrýváním půdy zachráněná 

                                                
128 Za dotčené pozemky se povaţují ty, na nichţ v důsledku těţby vznikla škoda na krajině. Pro účely sanace se však 
musí jednat o pozemky těţbou dotčené přímo (např. na takovém pozemku se nepříznivě projeví poddolování). 
Nepřímo dotčeným pozemkem je např. ten, na němţ se nepříznivě projeví vliv exhalací, a to přesto, ţe měly původ 
v důlním provozu. 
MAKARIUS, cit. 13, str. 173. 
129 MAKARIUS, cit. 13, str. 174. 
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ornice. Vedle zemědělských rekultivací se začíná prosazovat i rekultivace lesnická a od 

80. let i rekultivace vodohospodářská.
130

 

 Povinnost rekultivovat těţbou zasaţené pozemky organizacím ukládají i jiné 

předpisy neţ horní zákon, a to zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a 

dále např. lesní zákon. Proto také výraz rekultivace souvisí především s aktivní zpětnou 

kultivací půdy pro zemědělské nebo lesnické účely a neměl by být povaţován za 

synonymum pro celý proces nápravných opatření nebo zaměňován s odlišným a širším 

pojmem sanace.
131

  

5 Ekonomické nástroje ochrany ţivotního 

prostředí  

V právu ţivotního prostředí jsou ekonomické nástroje ochrany ŢP označovány 

jako nástroje tzv. nepřímého působení a zpravidla jsou řazeny do nástrojů 

mimoprávních, kterým však právo dává formu určitého závazného a vynutitelného 

pravidla chování. Ekonomické nástroje, stejně jako v obecné rovině ochrany ţivotního 

prostředí, se i v oblasti hornické činnosti uplatňují hlavně jako jakýsi doplněk nástrojů 

administrativních a svým způsobem mají vyvaţovat jisté nedostatky výše zmíněných 

prostředků ochrany ŢP, které nebyly sto zajistit jeho dostatečnou a účinnou ochranu. 

Ekonomické nástroje tedy mají být specifickým prostředkem, který prostřednictvím 

(cílené) ekonomické stimulace vzbuzuje zájem na ochraně ţivotního prostředí. Jedná se 

o prostředky, které dá se říci sankcionují chování ekologicky nevhodné a k okolnímu 

prostředí a jeho jednotlivým sloţkám škodlivé. Mezi základní funkce ekonomických 

nástrojů patří funkce stimulační, fiskální a kompenzační.
132

 Vzhledem k tomu, ţe se 

nejedná o příjmy, které by nějakým významným způsobem ovlivňovaly rozpočtové 

hospodaření, neřadí finanční právo tyto ekonomické nástroje do kategorie daní či 

                                                
130 V 80. letech se rekultivace projevují i jako rekultivace tzv. sociálně efektivní. Na Mostecku vzniká kupříkladu 

letiště na Střimické výsypce, autodrom na výsypce lomu Vrbenský, rekreační vodní plocha Matylda v prostoru 
bývalého lomu Vrbenský či hipodrom na Velebudické výsypce (viz. Příloha č. 3: Rekultivace těţebních oblastí na 
Mostecku). 
131 MICKERTSOVÁ, Silvie. Rekultivace ano či ne? – Industriální divočina na Ostravsku. Brno, 2009. 81s. 
Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra enviromentálních studií. Vedoucí práce 
Zbyněk Ulčák. str. 16. 
Dostupné také z www: http://is.muni.cz/th/143985/fss_m/  
132 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 37 - 42. 

http://is.muni.cz/th/143985/fss_m/
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poplatků, ale do kategorie tzv. ostatních rozpočtových příjmů, které plynou do 

veřejných rozpočtů.
133

  

Do českého právního řádu byly ekonomické prostředky ochrany ţivotního 

prostředí při těţební činnosti zařazeny na počátku 90. let 20. století, a to v důsledku 

novelizace horního zákona, jeţ musel být přizpůsoben nově se rodícím ekonomicko-

politickým poměrům v zemi. Do horního zákona tak pronikly dva nové instituty 

ekonomickým způsobem postihující těţební činnost soukromých subjektů a vyjadřující 

vlastnické právo státu k nerostnému bohatství. Těmito novými právními instituty se 

staly dva druhy úhrad, a to úhrada z dobývacího prostoru a úhrada z vydobytých 

nerostů.
134

 Vedle těchto základních ekonomických prostředků ochrany ŢP je 

v souvislosti s průzkumem a přípravou dobývání nerostů vybírán i poplatek za 

oprávnění provádět loţiskový průzkum upravený zákonem o geologických pracích. Za 

zvláštní ekonomické nástroje je pak moţno povaţovat tzv. finanční rezervy, které 

vytváří jednotlivé organizace k pokrytí důlních škod a také k finančnímu pokrytí sanace 

a rekultivace území zasaţeného těţbou. 

5.1 Úhrady 

Jak jiţ bylo řečeno, úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých 

nerostů jsou upraveny především horním zákonem. Způsob a výši úhrad, stejně jako 

další podrobnosti o placení, odvádění plateb do státního rozpočtu a povinnostech 

organizací dále upravuje vyhláška bývalého ministerstva hospodářství ČR č. 617/1992 

Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených 

nerostů, ve znění pozdějších předpisů.
135

  

                                                
133 BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. str. 
312. 
134 MAKARIUS, cit. 13, str. 139. 
135 Vyhláška č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů, ve znění 
pozdějších předpisů č. 426/2001 Sb. a č. 63/2005 Sb. stanoví v § 1 povinnosti organizací, mezi které patří např.:  

a) výpočet výše úhrady vč. případného penále, 
b) vedení dokladů o výpočtu úhrad a jejich poskytování kontrolním orgánům na vyţádání, 
c) placení úhrady z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů na výhradním loţisku, pro jejichţ dobývání 

byl stanoven dobývací prostor, a to na účet OBÚ, v jehoţ obvodě se nachází dobývací prostor výhradního 
loţiska; v případě, ţe je dobývací prostor v územním obvodu dvou nebo více obvodních báňský úřadů, platí 
se úhrada na účet toho OBÚ, v jehoţ obvodu je větší část dobývacího prostoru, 

d) předloţení přiznání k úhradám a ostatní doklady nutné pro kontrolu stanovení výše jednotlivých úhrad ve 
stanovených termínech příslušným obvodním báňským úřadům,  

e) uchování dokladů k výpočtu úhrad po dobu pěti let. Rozhodnutí o sníţení nebo osvobození od úhrady 
z vydobytých nerostů uchovává organizace trvale jako součást spisového materiálu k dobývacímu prostoru. 
Při likvidaci organizace doklady předává příslušnému OBÚ. 
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Podle § 7 vyhlášky č. 617/1992 Sb. jsou správou úhrad pověřeny obvodní 

báňské úřady, které nejen vyhledávají plátce, zjišťují správnost výpočtu základu a výše 

úhrad, provádějí převody zaplacených úhrad oprávněným příjemcům, ale také kontrolují 

včasnost a úplnost příslušných plateb a v případě nutnosti vymáhají úhrady od 

neplatících subjektů. Jako podklady pro vedení účtů úhrad slouţí OBÚ přiznání 

k úhradám, která podávají jednotlivé subjekty povinné platit úhrady na formulářích 

vydávaných Českým báňským úřadem. Výpočet úhrad a případného penále je však 

v reţii povinných organizací, obvodní báňské úřady v tomto případě pouze vykonávají 

dohled nad včasný zaplacením příslušných částek.
136

 Jak dále stanoví zmíněná vyhláška 

č. 617/1992, při výkonu správy jednotlivých úhrad postupují obvodní báňské úřady 

podle zákona č. 280/2009 Sb., tedy podle daňového řádu, není-li stanoveno jinak.  

5.1.1 Úhrada z dobývacího prostoru 

Právní úprava úhrady z dobývacího prostoru je obsaţena v § 32a odst. 1 HZ, 

který stanoví povinnost příslušné organizace zaplatit na účet obvodního báňského úřadu 

tuto úhradu, a to „…za každý i započatý hektar plochy dobývacího prostoru ve vymezení 

na povrchu. Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kč až 1 000 Kč na 

hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního prostředí dotčeného 

území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu dopadu na životní 

prostředí, stanoví vláda nařízením.“ Toto znění § 32a vnesla do horního zákona novela 

č. 386 z roku 2005, která značným způsobem pozměnila systém placení úhrad 

z dobývacích prostorů a nově je koncipovala jako ekonomický nástroj ochrany ŢP. Za 

zásadní přínos novely je moţno povaţovat diferenciaci výše úhrad podle významu a 

hodnoty dotčeného území, stupně dopadu těţby na ţivotní prostředí a charakteru 

prováděných prací. Jak uvádí důvodová zpráva, bylo hlavním cílem novelizace alespoň 

zčásti pokrýt ekologické ztráty provázející těţební činnost. Zároveň se zde projevila 

snaha znevýhodnit těţbu v oblastech se zvýšenou ochranou a také působit diferenciací 

                                                
136 V případě nezaplacení úhrad stanoví HZ dluţícím organizacím povinnost zaplatit za kaţdý den prodlení penále, a 
to ve výši 0,1% z nezaplacené částky. OBÚ v takových případech stanoví organizaci přiměřenou náhradní lhůtu 
k zaplacení dluţné částky a pokud není ani v této lhůtě dluh splacen, můţe OBÚ odejmout organizaci oprávnění 
k dobývání loţiska. 
Blíţe v ustanovení § 32a odst. 6, 7 a 8 HZ. 
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platby na postupné sniţování rozsahu dobývacích prostorů, které např. bezdůvodně 

blokují některá území a zamezují jeho funkční vyuţití.
137

  

Plátcem úhrady z dobývacího prostoru je organizace, pro kterou byl dobývací 

prostor stanoven. Tato fyzická či právnická osoba je povinna zaplatit úhradu na účet 

místně příslušného OBÚ, do jehoţ působnosti podle místa svého sídla spadá. Přiznání 

k úhradě z dobývacího prostoru podává organizace souhrnně za všechny dobývací 

prostory, jeţ pro ni byly stanoveny a jeţ má v drţení.
138

 Podle ustanovení § 32a odst. 5 

HZ zaniká povinnost platit tuto úhradu zrušením dobývacího prostoru. 

Jak jsem jiţ uvedla, od roku 2005 mělo v systému placení úhrad dojít 

k významné změně. Novela HZ zavedla diferenciaci výše úhrady podle toho, v jaké 

oblasti se dobývací prostor nachází. Nově se tedy při výpočtu výše úhrady mělo území 

tzv. hodnotit z hlediska jeho „kvality“ a rozsahu a také z hlediska míry dopadu těţby na 

dané území.
139

 Proto by také v ekologicky nejvzácnějších územích jako např. 

v chráněných krajinných oblastech platili v důsledku novelizace HZ těţaři nejvyšší 

částky. Jak však uvádí § 32a ve svém odstavci 1, měla být výše úhrady stanovována 

podle úpravy vládního nařízení zohledňujícího ţivotní prostředí a uvádějící jednotlivé 

stupně jeho ochrany. Toto nařízení zatím bohuţel nebylo přijato a těţařské společnosti 

vyuţívající ignoraci zájmů na ochraně ŢP ze strany státu tak mají moţnost platit úhrady 

z dobývacího prostoru v nejniţší moţné výměře, tedy ve výši 100 Kč za ha. 

Co se týče rozpočtového určení těchto příjmů, jeţ nejsou účelově vázány 

k vyuţití v ochraně ŢP, jedná se o platby, které jsou příjmem rozpočtu obce, na jejímţ 

území se dobývací prostor nachází a obvodní báňské úřady tak vybrané platby převádějí 

na účty dotčených obcí. V případě, ţe se dobývací prostor rozprostírá na území více 

obcí, je uhrazená částka rozdělena mezi jednotlivé obce poměrně podle rozlohy části 

dobývacího prostoru, která katastrální území obce zasahuje. 

                                                
137 Blíţe v obecné části důvodové zprávy k novele HZ č. 386/2005 Sb., a to ve Sněmovním tisku č. 722/0, který je 
umístěn na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

Zdroj: webové stránky psp.cz, dostupné z www: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=722&ct1=0. 
138 MAKARIUS, cit. 13, str. 142 – 143. 
139 Hodnocení území a jeho kategorizace má vycházet zejména z dostupných informací územního plánu, zonace 
CHKO, z plánů chráněných území, ochranných pásem apod.; v potaz by měly být brány i územní systémy ekologické 
stability či významné krajinné prvky atd. 
Více ve zvláštní části důvodové zprávy k novele HZ č. 386/2005 Sb., a to ve Sněmovním tisku č. 722/0, který je 
umístěn na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  
Zdroj: webové stránky psp.cz, dostupné z www: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=722&ct1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=722&ct1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=722&ct1=0
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5.1.2 Úhrada z vydobytých vyhrazených nerostů 

Úhrada z vydobytých nerostů je stejně jako úhrada z dobývacích prostorů 

upravena v § 32a HZ. Jedná se opět o platbu, kterou hradí organizace provozující těţbu 

místně příslušnému báňskému úřadu, který ji dále rozděluje mezi státní rozpočet a 

rozpočet obce, jejíţ území zasahuje dobývací prostor.
140

  

Úhrada z vydobytých nerostů má s ochranou ţivotního prostředí souvislost spíše 

nepřímou, protoţe touto platbou horní zákon nepostihuje narušování krajiny a ničení 

ţivotního prostředí, nýbrţ takto kompenzuje ztráty státu na nerostném bohatství a je tak 

vlastně platbou odváděnou za oprávnění přivlastňovat si vytěţené nerostné suroviny ve 

vlastnictví státu. I přes to, ţe úhradu z vydobytých nerostů je moţno vnímat spíše jako 

nástroj surovinové politiky státu, řádíme ji mezi ekonomické nástroje ochrany ţivotního 

prostředí, a to hlavně z důvodu účelové vázanosti její části na obnovu území 

postiţeného těţbou.
141

 

Podle ustanovení § 32a odst. 2 HZ jsou předmětem úhrady vydobyté nerosty na 

výhradních loţiscích a tyto nerosty po jejich úpravě a zušlechtění, které bylo provedeno 

v souvislosti s jejich dobýváním. Úhrada se však vţdy stanoví jen z těch nerostů, pro 

jejichţ dobývání byl stanoven dobývací prostor. Jak uvádí R. Makarius, předmětem této 

úhrady nejsou nevyhrazené nerosty, které byly vytěţeny společně s vyhrazenými 

nerosty, a to např. ve formě hlušiny, výklizových materiálů či hornin.  

Úhrada z vydobytých nerostů činí maximálně 10% z trţní ceny vydobytých 

nerostů; pro nerosty, u nichţ není známa trţní cena, stanoví základ pro vyměření úhrady 

MPaO po dohodě s MŢP a MF ČR. Výše jednotlivých procentuálních sazeb je 

stanovena podle druhu vydobytého nerostu v příloze č. 1 vyhlášky č. 617/1992 Sb.
142

 

Vyhláška také v ustanovení § 3 a ve své příloze č. 2 stanoví způsob výpočtu výše 

úhrady z vydobytých nerostů, který je ovšem oproti výpočtu úhrady z dobývacích 

prostorů relativně sloţitý. Toto je způsobeno zejména nutností dalších úprav 

                                                
140 Do státního rozpočtu odvádí OBÚ ze zaplacené úhrady 25%, tato část je účelově vázána na vyuţití k nápravě škod 
způsobených dobýváním nerostů. Zbylých 75 % připadá obci, jejíţ území je těţbou zasaţeno. 
Blíţe: PEKÁREK, Milan a kol. Právo životního prostředí: 3. Díl. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. str. 
293 
141 MAKARIUS, cit. 13, str. 139–144. 
142 Pro uhlí hlubinně dobývané je v příloze č. 1 k vyhlášce č. 617/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovena 
v bodě 22 sazba ve výši 0,5%, pro uhlí dobývané povrchově je v bodě 23 stanovena sazba 1,5% z trţní ceny. 
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vydobytých nerostů v procesu jejich zušlechťování a upravování, protoţe se zpravidla 

po vytěţení nenacházejí ve stavu způsobilém pro uvedení na trh. 

Na rozdíl od úhrady z dobývacího prostoru můţe být úhrada z vydobytých 

nerostů v některých případech sníţena nebo úplně odpuštěna. O této moţnosti 

rozhoduje MPaO v dohodě s ČBÚ, s MŢP a v součinnosti s dotčenými orgány státní 

správy. Rozhodnuto tak však můţe být pouze se souhlasem obcí, jejichţ území jsou 

těţbou dotčena a smí tak být učiněno jen v odůvodněných případech, a to na ţádost 

organizace. Jak uvádí § 32a odst. 3 HZ, je důvodem pro osvobození či sníţení úhrady 

především zájem na vyuţívání nerostného bohatství a na podpoře hornického podnikání. 

Náleţitosti ţádosti o sníţení nebo o osvobození od úhrady, kterou podává organizace 

prostřednictvím příslušného OBÚ, jsou uvedeny v § 4 odst. 3 vyhlášky č. 617/1992 Sb., 

která zároveň stanoví, v jakých konkrétních případech je moţno o osvobození či sníţení 

poţádat.
143

 Subjekt, který zaţádal o sníţení či osvobození od úhrady podle § 4 vyhlášky 

č. 617/1992 Sb., je povinen platit úhradu v původně stanovené výši aţ do právní moci 

rozhodnutí o sníţení či osvobození od této platby. 

5.2 Poplatek za oprávnění provádět loţiskový průzkum 

Poplatek za oprávnění provádět loţiskový průzkum je dalším z ekonomických 

nástrojů ochrany ŢP při vyuţívání nerostného bohatství, v tomto případě při jeho 

prozkoumávání. Povinnost hradit tento poplatek vzniká na základě rozhodnutí o 

stanovení průzkumného území osobě, pro kterou bylo stanoveno, tedy zadavateli. Podle 

ustanovení § 4b ZGP, v němţ je obsaţena právní úprava této platby, se její výše 

odvozuje z plochy průzkumného území a za kaţdý započatý km² činí 2.000 Kč. Za 

kaţdý další rok geologických prací se pak výše poplatku zvyšuje o 1.000 Kč, v čemţ lze 

spatřovat motivační funkci ekonomických nástrojů, které tak nutí povinné osoby uspíšit 

danou činnost. Poplatek za oprávnění provádět loţiskový průzkum je podle § 4b odst. 3 

                                                
143 Podle § 4 odst. 2 vyhl. č. 617/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má právo o sníţení či osvobození od úhrady 
poţádat organizace, která: 

a) vykazuje v příslušném roce nulový zisk či ztrátu nebo v tomto roce pobírá od státu příspěvek na dobývání,  
b) byla postiţena havárií na dobývaném loţisku, jeţ způsobila hmotné ztráty či ušlý zisk ve výši min. 70% 

úhrady zaplacené organizací v minulém roce,  
c) takto řeší zmírnění sociálních potíţí, ke kterým by vedlo omezení dobývání v oblasti nebo která chce 

zahájit málo výnosné dobývání v oblasti s nedostatkem pracovních míst, 
d) se snaţí zajistit či udrţet málo výnosné dobývání nerostů, na němţ je závislý průmysl v dané oblasti, 
e) má zájem na dotěţení zbytkových zásob výhradního loţiska, jejichţ vyuţití však neumoţňuje dosáhnout 

zisku, který by převýšil náklady na poţadovanou úhradu. 
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ZGP příjmem obce, na jejímţ území se průzkumné území nachází; leţí-li na území více 

obcí, je poplatek rozdělen podle poměru ploch průzkumného území mezi jednotlivé 

obce. 

5.3 Finanční rezervy 

Finanční rezervy povinně vytvářené těţebními organizacemi mají slouţit 

především k zajištění a provedení sanace a rekultivace území postiţených těţbou a také 

k pokrytí a vypořádání důlních škod. Vzhledem k jejich důleţitosti pro vyrovnání škod 

a pro obnovu poškozeného ţivotního prostředí jsou předpokládané náklady na vytvoření 

finančních rezerv vyčíslovány jiţ v plánu otvírky, přípravy a dobývání (§ 32 odst. 2 

HZ). Vytváření rezerv na sanaci a rekultivaci je zakotveno v § 31 odst. 6 HZ, povinnost 

tvořit rezervy na vypořádání důlních škod
144

 pak v ustanovení § 37a HZ. Vytváření 

obou zmíněných druhů rezerv podléhá podle § 37a HZ schválení příslušným obvodním 

báňským úřadem, který zároveň schvaluje čerpání těchto finančních prostředků, a to po 

dohodě s Ministerstvem ţivotního prostředí. 

 

6 Zvláštní nástroje ochrany ţivotního prostředí 

při těţební činnosti  

V této kapitole bych se ráda zmínila o některých dalších právních nástrojích, 

které jsou uţívány k ochraně ţivotního prostředí v různých fázích vyuţívání nerostného 

bohatství. Právní úprava těchto nástrojů ochrany je obsaţena nejen v předpisech horního 

práva, ale i v zákonech souvisejících s ochranou ţivotního prostředí. Poslední kapitola 

této diplomové práce tak pojednává zejména o koncepčních nástrojích ochrany ŢP, o 

institutu posuzování vlivů na ţivotní prostředí či o institutu řešení střetu zájmů. Dále 

bych také ráda zmínila několik poznámek týkajících se právní odpovědnosti v oblasti 

hornictví a ochrany ţivotního prostředí. 

                                                
144 Pojem důlních škod vymezuje horní zákon v § 36 odst. 1 a n. Za důlní škody se povaţují škody na hmotném 
majetku způsobené hornickou činností a dále se za důlní škodu povaţuje ztráta povrchové či podzemní vody, 
podstatné sníţení vydatnosti jejích zdrojů či zhoršení její jakosti. Za důlní škody odpovídá vţdy organizace, jej íţ 
činností byla škoda způsobena, pokud se neprokáţe, ţe škoda vznikla z okolností, jeţ nemají původ v hornické 
činnosti (§ 36 odst. 3 HZ). Na základě § 37 HZ se na důlní škody vztahují obecné předpisy o náhradě škody, tedy 
zejména občanský zákoník. 
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6.1 Koncepční nástroje 

Koncepční nástroje představují prostředky ochrany ţivotního prostředí, které 

mají zpravidla formu plánů, koncepcí a programů, jeţ mají především přispět ke sladění 

ekonomického a sociálního rozvoje s ekologickými poţadavky současné doby.
145

 

Vzhledem k tomu, ţe jejich primárním úkolem je s dostatečným časovým předstihem 

připravovat a koordinovat budoucí vyuţití území a ţivotního prostředí, jsou tyto 

nástroje konstruovány hlavně na principu prevence, předběţné opatrnosti a na principu 

racionálního vyuţívání přírodních zdrojů.
146

 

Při ochraně ŢP v procesu vyuţívání nerostného bohatství se uplatňují jak 

koncepční nástroje ochrany upravené předpisy horního práva, tak i nástroje zakotvené 

v jednotlivých sloţkových předpisech na ochranu ţivotního prostředí. Z oblasti 

těţebních předpisů je takovým nástrojem např. plán otvírky, přípravy a dobývání (§ 32 

HZ) nebo plány zajištění či likvidace důlních děl nebo starých důlních děl (§ 10 a 13 

ZHČ). Mezi koncepční nástroje ochrany jednotlivých sloţek ţivotního prostředí 

upravené sloţkovými předpisy je moţno zařadit např. plán rekultivace upravený v § 9 

odst. 6 písm. c) ZOZPF nebo také oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 LZ).  

Dalšími koncepčními nástroji, které hrají významnou roli v ochraně ŢP při 

dobývání loţisek nerostů, jsou také nástroje územního plánování upravené 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

6.2 Řešení střetu zájmů 

Právní úprava řešení střetu zájmů je v současné době obsaţena v § 33 HZ. 

Střetem zájmů se rozumí rozpor mezi zájmy organizace, které směřují k vydobytí 

výhradního loţiska, a zájmy chráněnými podle zvláštních předpisů, které jsou 

těţařskými subjekty ohroţeny. Těmito chráněnými zájmy mohou být jak zájmy 

soukromé, tak zájmy veřejné. Za ohroţení veřejných a soukromých zájmů lze povaţovat 

zejména existenci rizika přímého poškození či zničení věci, riziko rušení vlastnických 

nebo jiných obdobných práv PO a FO nebo jiné riziko poškození veřejných zájmů 

                                                
145 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 40. 
146 BOŘECKÁ, Kateřina. Územní plánování a ochrana ţivotního prostředí. Brno, 2007. 162 s. Rigorózní práce. 
Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva. Dostupné také 
z www: http://is.muni.cz/th/52158. str. 125. 
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(např. zájmy na ochraně ţivotního prostředí, zájmy na ochraně zdraví apod.). Toto 

ohroţení a rizika z něj vyplývající se musí dotčených zájmů týkat přímo; nepřímé 

ohroţení či subjektivní pocit ohroţení chráněných objektů nezakládají oprávnění pro 

postup podle § 33 HZ.
147

 

Vzhledem k charakteru těţební činnosti budou zákonem chráněné zájmy, 

zejména zájmy na zachování ţivotního prostředí, ohroţeny vţdy a vznik střetu zájmů 

tak lze logicky předpokládat. V těchto případech jsou příslušné organizace a osoby či 

orgány chránící své zájmy povinny řešit tyto střety ve vzájemné součinnosti a zároveň 

navrhnout takové řešení, které by umoţnilo vyuţití výhradního loţiska za současného 

zabezpečení ochrany ohroţeným zájmům. Organizace jsou povinny dosáhnout zmíněné 

dohody s ochránci ohroţených zájmů před zařazením prací do plánu otvírky, přípravy a 

dobývání a předloţit ji krajskému úřadu k vydání stanoviska. Dohoda pak nabývá 

platnosti také v případě, ţe KÚ do jednoho měsíce od jejího předloţení nevyjádří 

s dohodou nesouhlas (§ 33 odst. 2 HZ). Na tomto místě se tedy uplatní tzv. fikce 

pozitivního rozhodnutí. Dohoda mezi stranami nemusí být uzavírána v situacích, kdy 

byl střet zájmů vyřešen při stanovení chráněného loţiskového území, dobývacího 

prostoru apod. (§ 33 odst. 2 HZ).  

V případě, ţe není moţné dosáhnout dohody mezi stranami nebo v případě, ţe 

krajský úřad s dohodou nesouhlasí, rozhoduje o řešení střetu zájmů Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, a to po projednání s MŢP a ČBÚ (s přihlédnutím ke stanovisku 

KÚ). Ve formulaci ustanovení § 33 odst. 3 HZ „…po projednání s Ministerstvem 

životního prostředí…“ lze spatřovat jisté oslabení pozice MŢP při ochraně ţivotního 

prostředí v oblasti hornictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu zde totiţ v podstatě není 

vůbec vázáno stanoviskem MŢP a zmiňované ustanovení tak můţe budit pouze zdání 

určité spolupráce mezi příslušnými ministerstvy. 

Za relativně problematické je moţné povaţovat i ustanovení § 33 odst. 4 HZ, 

které říká, ţe „nedojde-li k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými 

osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí, a převažuje-li veřejný 

zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a 

jiných nemovitostí, postupuje se podle § 31 odst. 4.“ Ustanovení § 31 odst. 4 HZ totiţ 

                                                
147 MAKARIUS, cit. 13, str. 115-116. 
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dovoluje přistoupit k vyvlastnění příslušných nemovitostí. Vzhledem k tomu, ţe nikde 

v zákonné úpravě není vymezen či blíţe objasněn pojem veřejný zájem, přiznává zákon 

dotčeným vlastníkům nemovitostí výrazně slabší postavení neţ těţebním organizacím, a 

to proto, ţe tzv. veřejný zájem na vyuţití loţiska bude mít zpravidla mnohem větší 

význam neţ oprávněné a často i „nahraditelné“ zájmy vlastníka, kterými jsou většinou 

„jen“ zájmy na ochraně vlastnictví a vlastněných nemovitostí. 

6.3 Posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

Institut posuzování vlivů na ţivotní prostředí „Environmental Impact 

Assessment“, dále jen EIA, je v současné době jedním z hlavních nástrojů uplatňujících 

se v ochraně ţivotního prostředí. Jedná se o specifický postup, v jehoţ rámci jsou 

hodnoceny a posuzovány dopady lidské činnosti a její důsledky pro ţivotní prostředí 

ještě před jejím započetím. Základním účelem EIA je tak zejména získání objektivního 

odborného podkladu pro vydání rozhodnutí či opatření podle zvláštních předpisů (§ 1 

odst. 3 ZPVŢP).
148

 V případě EIA hovoříme o tzv. průřezovém nástroji ochrany ŢP, coţ 

znamená, ţe nejsou posuzovány dopady na jednotlivé sloţky ŢP, ale na ţivotní 

prostředí jako celek.
149

 Vedle důsledků a dopadů na ţivotní prostředí se posuzují i vlivy 

činností, staveb nebo technologií na jiné hodnoty, např. na kulturní památky, hmotný 

majetek či ţivot obyvatel v dotčených obcích a městech.
150

 

Platná právní úprava posuzování vlivů koncepcí a záměrů na ţivotní prostředí je 

obsaţena v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Podle § 1 

odst. 2 ZPVŢP podléhají posuzování všechny v zákoně vyjmenované záměry a 

koncepce, které by mohly mít vliv na ţivotní prostředí. Záměry podléhající posuzování 

jsou v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. rozděleny do dvou kategorií, a to na záměry 

podléhající posuzování vţdy a na záměry podléhající posuzování aţ po provedení 

zjišťovacího řízení. Vzhledem k jejímu vlivu na ţivotní prostředí a lidské zdraví je těţba 

uhlí zahrnuta v obou kategoriích, v nichţ je diferencována podle objemu těţby.
151

  

                                                
148 Těmito předpisy se rozumí např. stavební zákon, vodní zákon, horní zákon apod. 
149 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 217. 
150 Ustanovení § 2 ZPVŢP vymezuje rozsah posuzování vlivů: „posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní 
prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a 
krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními předpisy…“ 
151 Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. uvádí, ţe do kategorie I, kam spadají záměry vţdy podléhající posouzení, 
patří:  
1. těţba černého uhlí (nový dobývací prostor), 
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Povinnost předloţit záměr příslušným úřadům k posouzení, má podle ZPVŢP 

kaţdý, kdo zamýšlí započít těţbu uhlí na našem území. Tuto povinnost však jiţ nelze 

uloţit organizacím, které začaly s těţbou v dobývacích prostorech stanovených před 

rokem 1992, tedy před účinností zákona č. 244/1992 Sb., který byl prvním zákonem o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí v České republice. Podle stanoviska ČBÚ není 

moţné poţadovat, aby byla dokumentace EIA pro tyto těţební oblasti zpracována 

zpětně.
152

 Přestoţe je tedy EIA velmi významným nástrojem ochrany ţivotního 

prostředí, nelze jej bohuţel aplikovat na starší a také často nebezpečné či škodlivé 

záměry uskutečněné před rokem 1992. 

6.4 Odpovědnost na úseku ochrany ţivotního prostředí 

Posledním prostředkem ochrany ţivotního prostředí, který bych chtěla v této 

práci zmínit, je institut tzv. ekologicko-právní odpovědnosti, jeţ zahrnuje odpovědnost 

deliktní a odpovědnost za ztráty na ţivotním prostředí. V oblasti ochrany ŢP se tak 

uplatňují různé druhy odpovědnosti, z nichţ některé jsou koncipovány jako 

odpovědnost objektivní a jiné jako subjektivní. Jako nástroj ochrany zde funguje 

odpovědnost správní, trestněprávní i občanskoprávní. Podle ustanovení § 27 zákona č. 

17/1992 Sb., o ţivotním prostředí se uplatní i odpovědnost za ekologickou újmu. 

6.4.1 Deliktní odpovědnost  

Deliktní odpovědnost, jeţ představuje odpovědnost za protiprávní jednání osob 

porušujících ustanovení na ochranu ŢP se na úseku ochrany ţivotního prostředí 

uplatňuje buď jako hojně vyuţívaná odpovědnost správně-právní nebo jako 

odpovědnost trestněprávní.
153

 

V oblasti ochrany ţivotního prostředí se v rámci správně-právní odpovědnosti 

vyuţívá odpovědnost za přestupky i za správní delikty. Odpovědnost za přestupky 

                                                                                                                                          
2. těţba ostatních nerostných surovin (nový dobývací prostor) či těţba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 
tun/rok,  

3. úprava černého a hnědého uhlí – vsázka nad 3 mil. tun/rok. 
Do kategorie II, do níţ jsou řazeny záměry podléhající posouzení poté, co ve zjišťovacím řízení vyjde najevo jejich 
negativní vliv na ţivotní prostředí, patří: 
1. těţba uhlí nad 100 000 tun/rok, 
2. úprava černého a hnědého uhlí – vsázka 1 aţ 3 mil. tun/rok. 
152 Tento názor vyslovil Český báňský úřad ve stanovisku č.j. 2065/01 ze dne 17.9.2001. 
NEDOMOVÁ, cit. 35, str. 47. 
153 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 73. 
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týkající se fyzických osob je koncipována jako subjektivní, tedy jako odpovědnost za 

zavinění. Odpovědnost za přestupky a jejich jednotlivé skutkové podstaty jsou obsaţeny 

v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Podle § 45 ZPř se přestupku dopustí ten, kdo 

zhorší ţivotní prostředí, a to porušením zvláštních právních předpisů o ochraně ŢP. Za 

tento přestupek lze uloţit pokutu do výše 10.000,- Kč. Kromě přestupků na úseku 

ochrany ŢP jsou v přestupkovém zákoně upraveny i skutkové podstaty přestupků na 

úseku geologie (§ 38) a na úseku ochrany a vyuţití nerostného bohatství (§ 39). Tyto 

přestupky však s ochranou ŢP blíţe nesouvisí. Skutkové podstaty přestupků jsou dále 

obsaţeny i ve zvláštních zákonech chránících jednotlivé sloţky ţivotního prostředí.  

V případě právnických osob a podnikajících fyzických osob hovoříme o 

odpovědnosti za správní delikty, jeţ je koncipována jako odpovědnost objektivní, a to 

zejména z důvodu vysokého stupně rizika vyplývajícího z činnosti těchto subjektů. 

Správní delikty nejsou, na rozdíl od přestupků, nikde kodifikovány a jejich právní 

úprava je obsaţena ve velkém mnoţství zvláštních předpisů.
154

 V případě ochrany 

ţivotního prostředí se jedná zejména o jednotlivé sloţkové zákony. 

Kromě odpovědnosti správní se v oblasti ochrany ţivotního prostředí uplatňuje i 

institut odpovědnosti trestněprávní. Skutkové podstaty trestných činů proti ţivotnímu 

prostředí jsou v současnosti upraveny v Hlavě VIII. zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. Z hlediska ochrany ţivotního prostředí mohou být podle mého názoru při 

těţební činnosti nejčastěji naplněny tyto skutkové podstaty: poškození a ohroţení 

ţivotního prostředí (§ 293; z nedbalosti § 294), poškození lesa (§ 295) nebo odnímání 

nebo ničení ţivočichů a rostlin (§ 301). 

6.4.2 Odpovědnost za ztráty na ţivotním prostředí 

Kromě odpovědnosti deliktní se v oblasti ochrany ŢP uplatňuje i odpovědnost za 

ztráty na ţivotním prostředí, která zahrnuje soukromoprávní odpovědnost za škodu a 

odpovědnost za ekologickou újmu, jeţ je koncipována jako institut veřejnoprávní.
155

  

                                                
154 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 79-80. 
155 Z hlediska terminologie je velmi důleţité odlišení pojmů škoda a újma. Pojem škoda je v našem případě pojímán 
jako materiální škoda na sloţkách ţivotního prostředí, které jsou věcmi v právním slova smyslu. Pod pojmem újma 
naopak rozumíme nemateriální sníţení funkčních vlastností ekosystémů a jiných hodnot ŢP. 
DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 81. 
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Soukromoprávní institut, kterým je odpovědnost za škodu na ţivotním prostředí, 

představuje více či méně vhodný doplněk veřejnoprávních nástrojů ochrany. 

Občanskoprávní odpovědnost za škodu podle OZ nastupuje v případě porušení právního 

předpisu, v jehoţ důsledku vznikne jinému škoda. Tento institut se tedy uplatní 

v případě, kdy fyzická či právnická osoba nedodrţí § 415 OZ, který stanoví obecnou 

prevenční povinnost předcházet škodám a takovouto škodu způsobí.
156

 Odpovědnost za 

škodu a způsob její náhrady upravují ustanovení § 420 a n. OZ. 

Pojem škody podle občanského práva představuje určitou majetkovou ztrátu na 

věci, která je vyjádřitelná a uhraditelná v penězích. Toto vymezení je však pro oblast 

ochrany ţivotního prostředí relativně problematické, protoţe ne kaţdou škodu na ŢP lze 

přesně vyčíslit. Proto lze institut odpovědnosti za škodu na ţivotním prostředí uţít 

pouze ve vztahu k některým jeho sloţkám, a to jen k těm, které jsou věcí v právním 

slova smyslu a jsou předmětem vlastnického práva. Dalším nedostatkem uplatnění 

soukromoprávní odpovědnosti za škodu v oblasti ochrany ŢP je omezení jejího vyuţití 

z důvodu existence principu volné dispozice.
157

 Ve zmíněných skutečnostech tak lze 

spatřovat určité meze vyuţití odpovědnosti za škodu v oblasti ţivotního prostředí a 

právě z těchto důvodů byl českým právem upraven institut odpovědnosti za ekologickou 

újmu. 

Institut odpovědnosti za ekologickou újmu
158

 byl do českého právního řádu 

zaveden nejprve zákonem č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, a to zejména díky 

omezené pouţitelnosti institutu škody a její náhrady. Újma je především ztrátou 

imateriální, která můţe vznikat i na věcech, které nejsou či nemohou být nikým 

vlastněny nebo které nejsou výsledkem lidské činnosti a na rozdíl od škody můţe být 

odpovědnost za ni uplatňována i vůči osobě, která má k dané věci vlastnické právo. 

Vzhledem k tomu, ţe je újma ztrátou nejen v materiálním, ale i v biologickém či 

kulturním smyslu, je často jen stěţí odhalitelná a vyčíslitelná v penězích. S tím pak také 

souvisí její problematické napravování.
159

 Blíţe se problematice ekologické újmy a její 

                                                
156 Ustanovení § 415 OZ říká, ţe „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,  

na přírodě a životním prostředí“. 
157 Princip volné dispozice ponechává výhradně v rukou vlastníka poškozené věci a na jeho uváţení, zda uplatní své 
právo na náhradu škody. 
DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 85. 
158 Ekologickou újmou vymezuje § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí takto: „ ekologická újma je ztráta 
nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a 
procesů v důsledku lidské činnosti“. 
159 DAMOHORSKÝ, cit. 50, str. 87. 
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nápravy věnuje relativně nedávno přijatý zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě. 

O nápravě ekologické újmy hovoří také § 27 ZŢP, který však podle mne pouţívá 

chybného pojmu náhrada, jeţ se uplatní zejména u odpovědnosti za škodu. Za zcela 

chybný pak lze povaţovat § 27 odst. 4 ZŢP, který říká, ţe „pro ekologickou újmu se 

použijí obecné předpisy o odpovědnosti za škodu a o náhradě škody…“ Toto ustanovení 

je podle mne, ale i podle jiných názorů, zcela chybné v tom smyslu, ţe odpovědnost za 

škodu je institutem soukromoprávním, zatímco odpovědnost za ekologickou újmu je 

koncipována jako institut veřejnoprávní a tudíţ na ni nelze aplikovat právní úpravu 

obsaţenou v OZ. Ustanovení § 27 odst. 1 ZŢP předjímá způsoby nápravy ekologické 

újmy. Těmito způsoby, z nichţ je podle odst. 3 oprávněn stát, jsou naturální restituce, 

náhradní plnění a finanční plnění.  
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ZÁVĚR  

V této diplomové práci na téma Těţba uhlí a její vliv na ţivotní prostředí 

z právního pohledu jsem se v prvé řadě snaţila o podání uceleného přehledu o 

nástrojích uplatňujících se v ochraně ţivotního prostředí při těţební činnosti. Zároveň 

jsem se pokusila i o zhodnocení a částečnou analýzu těchto prostředků. Vycházela jsem 

zejména z právní úpravy obsaţené ve sloţkových předpisech ochrany ţivotního 

prostředí a v předpisech horního práva, kterými jsou horní zákon č. 44/1988 Sb., dále 

zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti a nakonec zákon č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích. Pracovala jsem i s mnoţstvím prováděcích předpisů vydaných 

k těmto třem základním zákonům.  

Při psaní práce jsem však došla k závěru, ţe právní úprava obsaţená 

v předpisech horního práva je bohuţel značně roztříštěná a nepřehledná, coţ částečně 

znemoţňuje správnou a snadnou orientaci v těchto předpisech a např. pro laickou 

veřejnost mohou být tyto předpisy prakticky „nečitelné.“ Tato situace je podle mne 

způsobena nejen rozsahem a nejednotností dané problematiky či značným mnoţství 

prováděcích předpisů, ale i tím, ţe se jedná o relativně starou právní úpravu, která nutně 

vyţaduje pozornost odborníků a zákonodárců, jeţ by se postarali o její modernizaci. 

První kapitola práce se zabývá vývojem těţby uhlí v typických hnědouhelných a 

černouhelných oblastech na našem území, druhá kapitola se pak věnuje pojmu horního 

práva, které je vnímáno jako nástroj státu zajišťující hospodárné vyuţívání nerostného 

bohatství. Horní právo, jeţ je zaloţeno na dvou základních principech, a to na principu 

horního regálu a horní svobody, je součástí práva správního, a proto je řazeno do oblasti 

práva veřejného. Dále se v této kapitole věnuji historickému vývoji horního práva 

v českých zemích od 13. století do současnosti. Zabývám se také současnou právní 

úpravou horního práva a subjekty, jeţ se v této oblasti angaţují. Vzhledem k relativně 

velkému mnoţství subjektů, které v oblasti horního práva vystupují, je vymezení jejich 

pravomocí poněkud komplikované. Proto jsem se snaţila pouze o základní shrnutí 

nejdůleţitějších kompetencí zmíněných subjektů. Součástí této kapitoly je také 

vymezení základních pojmů horního práva, které jsou upraveny v horním zákoně nebo 

v zákoně o hornické činnosti, a jejichţ znalost je důleţitá pro pochopení celé 

popisované problematiky. 
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Vzhledem k tomu, ţe těţební činnost má dalekosáhlé negativní důsledky nejen 

pro ţivotní prostředí jako celek, ale také např. jen pro některé jeho sloţky, je třetí 

kapitola věnována ochraně ţivotního prostředí při těţební činnosti z hlediska 

jednotlivých sloţkových zákonů na ochranu ţivotního prostředí. Na tomto místě se 

zabývám ochranou jednotlivých sloţek ŢP (např. voda, ovzduší, půda, rostlinstvo a 

ţivočišstvo apod.) prostřednictvím nástrojů upravených např. vodním zákonem, 

zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem o ochraně ovzduší, zákonem o ochraně 

zemědělského půdního fondu nebo lesním zákonem. Část této kapitoly se věnuje i 

zakotvení ochrany ţivotního prostředí na ústavní úrovni. Zmiňuji zde hlavně čl. 7 

Ústavy a čl. 35 Listiny, které tvoří základ právní úpravy ochrany ŢP v našem státě. 

Stěţejní a nejrozsáhlejší částí mé práce je čtvrtá kapitola, která je věnována 

administrativně-právním nástrojům ochrany ţivotního prostředí upraveným předpisy 

horního práva. V této kapitole jsou popsány nástroje uplatňující se ve všech fázích 

vyuţívání nerostného bohatství, jimiţ jsou vyhledávání a průzkum loţisek nerostů, 

příprava dobývání a vlastní dobývání nerostného bohatství a nakonec likvidace 

následků těţební činnosti. V rámci výzkumné fáze jsem se zaměřila zejména na 

provádění geologických prací v tzv. průzkumném území, na vyhodnocování výsledků 

těchto prací či na územní ochranu prozkoumaných výhradních loţisek. Zvláštní 

podkapitolu věnuji i často diskutované problematice odpisů zásob výhradních loţisek. 

Dále se tato kapitola zabývá řízeními probíhajícími za účelem stanovení dobývacího 

prostoru či vydání povolení k otvírce, k přípravě a k dobývání loţiska. Závěr tohoto 

úseku práce pojednává o problematice likvidace následků těţby, zejména pak o sanaci a 

rekultivaci dobýváním dotčených území. 

Kromě administrativně-právních nástrojů se v diplomové práci zaměřuji i na 

ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí uplatňující se při těţební činnosti, jimţ 

je věnována pátá kapitola této práce. Hovořím především o úhradách upravených 

horním zákonem, kterými jsou úhrada z dobývacího prostoru a úhrada z vydobytých 

vyhrazených nerostů. Dále zmiňuji i poplatek spojený s prováděním loţiskového 

průzkumu a také finanční rezervy, které představují prostředky ochrany ŢP povinně 

vytvářené příslušnou organizací k zajištění likvidace následků těţby. Ačkoli se 

v případě ekonomických nástrojů jedná o tzv. nepřímé nástroje, mají v současné době 

v oblasti ochrany ŢP významnou funkci kompenzační, protoţe představují prostředky, 
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z nichţ je hrazeno odstraňování následků těţby uhlí. Bohuţel se však v případě 

ekonomických nástrojů významněji neuplatňuje jejich funkce stimulační, a to podle 

mne zejména díky nesprávnému nastavení výše úhrad upravených horním zákonem. 

Poslední kapitola této diplomové práce se zaměřuje na tzv. průřezové nástroje 

ochrany ţivotního prostředí uplatňující se nejen při vyuţívání nerostného bohatství. 

Z poměrně širokého spektra těchto prostředků, díky nimţ se zvyšuje šance na provádění 

účelné ochrany ţivotního prostředí ve všech oblastech lidské činnosti, jsem zvolila jen 

několik prostředků podle mne nejdůleţitějších. Věnuji se zde problematice řešení střetu 

zájmů, posuzování vlivů na ţivotní prostředí a institutu tzv. ekologicko-právní 

odpovědnosti. Okrajově zmiňuji i koncepční nástroje ochrany ŢP, které se uplatní 

v některých fázích těţební činnosti a jsou upravené jak předpisy horního práva, tak i 

sloţkovými zákony na ochranu ŢP. 

Ve své práci jsem se pokusila podat kompletní přehled nástrojů uplatňujících se 

v ochraně ţivotního prostředí při těţební činnosti a vzhledem k tomu, ţe se předpisy 

horního práva zaměřují zejména na ochranu a šetrné vyuţívání nerostného bohatství, 

zaměřila jsem se i na instituty, jeţ nám k ochraně ŢP poskytují i jiné neţ horní předpisy. 

Pracovala jsem tedy jak s předpisy horního práva, tak i s předpisy práva ţivotního 

prostředí a také jinými právními předpisy, které s celou touto problematikou souvisejí a 

jsou schopny k ochraně ŢP při vyuţívání nerostného bohatství přispět. Pouţití velkého 

mnoţství předpisů a snahu o vyčerpávající přehled o dané problematice bych 

zdůvodnila zejména tím, ţe současné předpisy horního práva nejsou podle mého 

schopny poskytnout dostačující ochranu ţivotnímu prostředí a jeho jednotlivým 

sloţkám a je tak nutné důsledně aplikovat ono velké mnoţství souvisejících zákonů. Jak 

bylo jiţ zmíněno výše, je moţné povaţovat současnou úpravu horního práva z hlediska 

ochrany ţivotního prostředí za poměrně neefektivní, a to zejména z důvodu její 

zastaralosti. V době, kdy byly předpisy horního práva přijímány, zde totiţ neexistovaly 

prakticky ţádné poţadavky na ochranu ŢP a v popředí stál především zájem na co 

nejdůslednějším vydobytí nerostů, tedy zájem ekonomický. Vzhledem k probíhajícím 

společenským změnám a narůstajícím snahám o zajištění příznivého a nenarušovaného 

ţivotního prostředí, by se měla pozornost českých zákonodárců obrátit kromě jiných i 

k předpisům horního práva, které nutně vyţadují určitou modernizaci a přizpůsobení 

současným společenským a ekologickým poţadavkům. 
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ENGLISH SUMMARY 

Coal mining is an important activity which significantly contributes to the 

economy of the Czech Republic. Coal is currently still indispensable material for many 

industrial branches, but coal mining has serious and wide-ranging consequences for the 

environment. 

Coal mining influences negatively especially the appearance of landscape, the 

soil conditions and the water system in the affected area. It causes air pollution and it 

leads to the destruction of fauna and flora, too. Furthermore the problem is that coal is a 

non-renewable material, which will eventually be exhausted. Due to these negative 

impacts on environment and the importance of coal as the source of energy, the coal 

mining requires state regulation. 

Legislation regulation of mining activity in our country can be found in these 

three acts: The Mining Act No. 44/1988 Coll., The Act of Mining Activity No. 61/1988 

Coll. and The Act of Geological Works No. 62/1988 Coll. These three acts are 

supplemented with number of subsidiary regulations. 

This thesis attempts to describe and analyze basic legal instruments of 

environmental protection, which are exercised in mining. The main sources for this 

thesis are the three above-mentioned Acts and Acts regulating particular elements of 

environment for example the Water Code, the Forest Code and the Nature Protection 

Act. This thesis also deals with general instruments relevant to the environment 

protection such as accountability, the Environmental impact Assessment and resolving 

conflicts of interests.  

This thesis is divided into six main chapters. The first chapter talks about coal 

mining in our country and the second chapter introduces the basic institutes and 

definitions of the mining law. The third chapter describes the consequences of coal 

mining on the environment and its protection. The fourth chapter of this thesis examines 

activities, which are important to the mining law and where specific legal instruments 

for environment protection are invoked. These activities include the survey of mining 

area, the preparation of mining, the mining itself and the recultivation. The fifth chapter 

deals with the economical instruments of the environment protection and chapter Nr. six 

describes general concepts relevant to the environment protection. 
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The main aim of this thesis is to present and to analyze legal instruments that can 

help to minimize the environmental impact of coal mining. These instruments are 

embodied in three basic Acts of the mining law. Regulations of the mining law are not 

very transparent and clear because they are laid down by three different acts, which 

were accepted almost twenty years ago during different political and social situation. 

We can say that many regulations of the mining law are obsolete and it is desirable to 

modernize some of them and to adjust them to current conditions. 
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Příloha č. 1: Fotografie zachycující ústup obcí a památek těţbě hnědého uhlí na Mostecku 
 

A) Pohled na staré město Most 
160

 

 

 

                                                
160 Zdroj: webové stránky muzeummost.cz, dostupné z www: http://www.muzeummost.cz/zanikle_obce.php?zobce=Starymost. 

 

http://www.muzeummost.cz/zanikle_obce.php?zobce=Starymost
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B) Postup těţby hnědého uhlí směrem do centra města (likvidace starého Mostu v letech 1967 – 1982)
161

 

 
 

                                                
161 Zdroj: webové stránky muzeummost.cz, dostupné z www: http://www.muzeummost.cz/zanikle_obce.php?zobce=Starymost. 

 

http://www.muzeummost.cz/zanikle_obce.php?zobce=Starymost
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C) Příprava přesunu gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 1975 ze starého Mostu
162

 

 

                                                
162 Zdroj: webové stránky zanikleobce.cz, dostupné z www: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=75427. 

 

http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=75427


 

89 

D) Přesun mosteckého Děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie
163

 

 

 
 

 

                                                
163 Zdroj: webové stránky muzeummost.cz, dostupné z: http://www.muzeummost.cz/zanikle_obce.php?zobce=Starymost. 

 

http://www.muzeummost.cz/zanikle_obce.php?zobce=Starymost
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E) Zámek Jezeří odolávající těţbě hnědého uhlí (v pozadí velkolom ČSA)
164

 

 

 
 

                                                
164 Zdroj: webové stránky krusnohorsky.cz, dostupné z www: http://www.krusnohorsky.cz/2008/12/07/kralovstvim-buku-na-jezeri/. 

http://www.krusnohorsky.cz/2008/12/07/kralovstvim-buku-na-jezeri/
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Příloha č. 2: Přehled dobývacích prostorů na území České republiky ke dni 21. 4. 2011 

A) Hnědouhelné dobývací prostory
165

  

 Základní 

č. DP 
OBÚ Název DP Nerost Organizace Plocha DP v km² Stanovení Okres 

1.  0019 Sokolov Albertov Hnědé uhlí Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 14,6158970 22.11.1963 Sokolov 

2.  0049 Most Bílina Hnědé uhlí Severočeské doly a.s. 26,8300153 10.11.1976 Teplice 

3.  0089 
Sokol

ov 
Bukovany Hnědé uhlí Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 4,7792950 22.1.1962 Sokolov 

4.  0063 Most Dolní Jiřetín Hnědé uhlí Důl Kohinoor a.s. 7,7967239 24.12.1969 Most 

5.  0064 Most Dolní Litvínov Hnědé uhlí Litvínovská uhelná a.s. 3,9974783 21.2.1970 Most 

6.  0057 Most Duchcov Hnědé uhlí Severočeské doly a.s. 2,8280125 25.5.1992 Teplice 

7.  0098 Most Duchcov I Hnědé uhlí Humatex, a.s. 0,3161217 11.5.2002 Teplice 

8.  0082 Most Ervěnice Hnědé uhlí Litvínovská uhelná a.s. 18,5778846 29.11.1985 Most 

9.  0016 Sokolov Habartov Hnědé uhlí Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 6,4534670 9.11.1989 Sokolov 

10.  0081 Most Holešice Hnědé uhlí Vršanská uhelná a.s. 17,4770834 18.12.1985 Most 

11.  0040 Most Hrdlovka Hnědé uhlí Severočeské doly a.s. 14,6236401 1.6.1964 Teplice 

12.  0032 Most Chabařovice Hnědé uhlí Palivový kombinát Ústí, státní podnik 8,0773250 12.2.1993 Ústí n. L. 

                                                
165 Zdroj: webové stránky cbusbs.cz, dostupné z www: http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx. 

http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx
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 Základní 

č. DP 
OBÚ Název DP Nerost Organizace Plocha DP v km² Stanovení Okres 

13.  0074 Most 
Komořany u 

Mostu 
Hnědé uhlí Litvínovská uhelná a.s. 14,3944922 29.6.1970 Most 

14.  0067 Most Kopisty I Hnědé uhlí Litvínovská uhelná a.s. 7,9099286 27.3.1986 Most 

15.  0068 Most Kopisty II Hnědé uhlí Litvínovská uhelná a.s. 1,9053821 5.4.1986 Most 

16.  0020 Sokolov 
Královské 

Poříčí 
Hnědé uhlí Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 3,1963130 27.7.1962 Sokolov 

17.  0070 Most Lom II Hnědé uhlí Palivový kombinát Ústí, státní podnik 8,4446121 24.2.1970 Most 

18.  0052 Sokolov Lomnice Hnědé uhlí Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 1,0879190 16.5.1966 Sokolov 

19.  0022 Sokolov Nové Sedlo Hnědé uhlí Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 5,0519120 14.11.1962 Sokolov 

20.  0060 Most Okořín Hnědé uhlí Vršanská uhelná a.s. 4,4646725 3.12.1969 Chomutov 

21.  0073 Most Slatinice Hnědé uhlí Vršanská uhelná a.s. 3,7108825 17.12.1979 Most 

22.  0077 Most Souš II Hnědé uhlí Litvínovská uhelná a.s. 4,1933452 22.12.1969 Most 

23.  0079 Most Souš III Hnědé uhlí Litvínovská uhelná a.s. 0,8001062 25.8.1970 Most 

24.  0017 Sokolov Svatava Hnědé uhlí Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 12,7931390 14.10.1964 Sokolov 

25.  0062 Most Tušimice Hnědé uhlí Severočeské doly a.s. 42,2718999 25.10.1977 Chomutov 

26.  0090 Most Vršany Hnědé uhlí Vršanská uhelná a.s. 7,4592957 13.2.1976 Most 

27.  0099 Most Zabrušany Hnědé uhlí Humatex, a.s. 0,2071116 11.5.2002 Teplice 
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 Základní 

č. DP 
OBÚ Název DP Nerost Organizace Plocha DP v km² Stanovení Okres 

28.  0072 Most 
Záluţí u 

Litvínova 
Hnědé uhlí Litvínovská uhelná a.s. 3,9771482 21.2.1970 Most 
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B) Černouhelné dobývací prostory
166

  

 Základní č. 

DP 
OBÚ Název DP Nerost Organizace Plocha DP v km² Stanovení Okres 

1.  
0031 Ostrava Dolní Suchá Černé uhlí OKD, a.s. 

11,396475

0 
6.4.1961 Karviná 

2.  
0040 Ostrava 

Doubrava u 

Orlové 
Černé uhlí OKD, a.s. 9,5372110 4.10.1961 Karviná 

3.  
0042 Ostrava 

Karviná Doly 

II 
Černé uhlí OKD, a.s. 9,3459520 12.2.1964 Karviná 

4.  0033 Ostrava Lazy Černé uhlí OKD, a.s. 6,0669130 28.4.1961 Karviná 

5.  0032 Ostrava Petřvald I Černé uhlí OKD, a.s. 1,6239596 10.4.1987 Karviná 

6.  
0053 Ostrava Poruba Černé uhlí 

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod ODRA 
4,2142420 29.6.1963 Karviná 

7.  0034 Ostrava Stonava Černé uhlí OKD, a.s. 11,5075240 12.12.1960 Karviná 

8.  0072 Ostrava Trojanovice Černé uhlí OKD, a.s. 63,1726000 30.6.1989 Nový Jičín 

9.  
0048 Ostrava Vítkovice Černé uhlí 

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod ODRA 
0,0066630 17.2.1983 Ostrava 

10.  0060 Trutnov Ţacléř Černé uhlí GEMEC - UNION a.s. 9,2472500 12.7.1976 Trutnov 

                                                
166 Zdroj: webové stránky cbusbs.cz, dostupné z www: http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx. 

http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx
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Příloha č. 3: Fotodokumentace rekultivace těţebních oblastí na Mostecku 

 

A) Jiţní část bývalého lomu Leţáky v roce 1970 a v roce 1999
167

 

 

    

 

                                                
167 Zdroj: webové stránky ecmost.cz, dostupné z www: http://www.ecmost.cz/fotogalerie/album6/index.html#slides/p_0001.jpg. 

 

http://www.ecmost.cz/fotogalerie/album6/index.html#slides/p_0001.jpg
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B) Příklad zemědělské rekultivace – pohled na východní svah lomu Šmeral v roce 1973 a jeho proměna ve vinice
168

 

 

    

 

                                                
168 Zdroj: webové stránky ecmost.cz, dostupné z www: http://www.ecmost.cz/fotogalerie/album6/index.html#slides/p_0037.jpg. 

 

http://www.ecmost.cz/fotogalerie/album6/index.html#slides/p_0037.jpg
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C) Příklad úspěšné lesnické rekultivace – pohled na Střimickou výsypku v roce 1984 a v roce 1999
169

 

 

    

 

 

                                                
169 Zdroj: webové stránky ecmost.cz, dostupné z www: http://www.ecmost.cz/fotogalerie/album6/index.html#slides/p_0043.jpg. 

 

http://www.ecmost.cz/fotogalerie/album6/index.html#slides/p_0043.jpg
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D) Příklad tzv. sociálně efektivní rekultivace – pohled na mostecký autodrom a rekreační vodní plochu Matylda v prostorách bývalého 

lomu Vrbenský a přilehlé výsypky
170

 

 

    

                                                
170 Zdroj: webové stránky ecmost.cz, dostupné z www: http://www.ecmost.cz/fotogalerie/album6/index.html#slides/p_0017.jpg. 

http://www.ecmost.cz/fotogalerie/album6/index.html#slides/p_0017.jpg
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Téma diplomové práce: Těţba uhlí a její vliv na ţivotní prostředí z právního pohledu 

 

The topic of the thesis: The Coal Mining and its influence on the environment from the 

legal point of view 
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