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Předmluva 

Hnědé uhlí je fosilním palivem, neobnovitelným přírodním zdrojem a díky svým 

četným zásobám na území České republiky i domácí nerostnou surovinou hojně 

využívanou v průmyslu k výrobě elektřiny a tepla. Jeho těžba probíhá hlubinným i 

povrchovým způsobem, povrchové lomy v současnosti jednoznačně převažují. V České 

republice se vyskytuje zejména v Severočeské a Sokolovské hnědouhelné pánvi.  

V této diplomové práci se soustřeďuji na exploataci v první z výše jmenovaných 

oblastí, k níž mám osobní vztah, jelikož pocházím z Mostu, tedy z města 

neodmyslitelně spojeného s dobýváním hnědého uhlí. Těžba v regionu zaměstnávala a 

zaměstnává podstatnou část obyvatel, včetně několika generací mé rodiny. Most je 

navíc i sídlem obvodního báňského úřadu. 

Myšlenka napsat diplomovou práci zabývající se právními aspekty limitů těžby 

hnědého uhlí se zrodila již v roce 2011. Otázka tzv. ekologických limitů těžby je v mém 

rodném městě diskutována v souvislosti s téměř všemi celospolečenskými tématy, 

počínaje nezaměstnaností, vyhlídkami na budoucí rozvoj lokality, územním plánováním 

či městskou zelení. Když jsem však hledala materiál, který by mi coby studentce 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy poskytl právní náhled na celou problematiku, 

nalezené informace byly velice kusé. O téma jsem se začala hluboce zajímat, v roce 

2011 jsem se zúčastnila soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti, má tehdejší 

práce shrnovala základní poznatky, na něž jsem v uplynulých letech navazovala další 

informace díky absolvovanému volitelnému předmětu Horní, energetické a atomové 

právo, organizovanému Katedrou práva životního prostředí Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy, a předmětu Energy Law, který jsem studovala během zahraničního 

pobytu na University of Groningen v rámci programu Erasmus. Díky těmto předmětům 

se můj zájem o danou problematiku také rozšířil o další právní nástroje, které nastavují 

těžbě nerostů svá specifická omezení.  

Tato diplomová práce obsahuje přehled mnou získaných informací a výsledků 

dlouhodobého studia této problematiky, její text je uzavřen k datu 18. 2. 2014. 

 



 

2 
 

Úvod 

V minulosti představovaly zásoby nerostného bohatství jeden ze 

stěžejních ukazatelů moci a postavení státu. I dnes se jednotlivé země snaží 

minimalizovat svou závislost na dovozu nerostných surovin, mimo jiné i 

prostřednictvím nastavení národních právních předpisů tak, aby co největší část 

domácích zdrojů byla využita v lokálním průmyslu pro uspokojování hospodářských 

potřeb státu a jeho obyvatel. Na druhou stranu má těžba nerostů nepopiratelné vlivy na 

životní prostředí, veřejné zdraví a socializaci obyvatel v dotčených lokalitách.  

M. Damohorský říká: „Všeobecně není pochyb o tom, že jak těžba nerostných 

surovin, tak energetika a doprava náležejí k základním lidským činnostem, které jsou 

vlastně předpokladem další výroby a ostatních ekonomických aktivit, ale vedle toho 

zajišťují i některé obecné lidské potřeby (viz např. energetickou spotřebu domácností). 

Všechny tyto činnosti pak mají přímý (ale též často vedlejší – zprostředkovaný) 

negativní vliv na přírodu a životní prostředí, na lidský život i zdraví. Proto je třeba 

zejména z pohledu ochrany právě těchto hodnot jim vymezit alespoň nějaký minimální 

zákonný rámec, a to proto, aby jejich růst i výkon nebyly až natolik zhoubnými.“1  

Jelikož se s tímto názorem ztotožňuji, tato diplomová práce se zabývá právě 

zákonným rámcem, v mezích kterého probíhá těžba hnědého uhlí. Základním 

regulativem je horní právo, samostatný právní obor zakotvující jednotlivé podmínky, 

postupy a procesy. Ochrana životního prostředí a ochrana vlastnických práv představují 

dva nejsilnější zájmy střežené právními předpisy, jejichž působení klade výrazná 

omezení. V souladu s výše uvedeným jsou v první kapitole shrnuty nejdůležitější 

poznatky horního práva. Druhá kapitola se věnuje omezením těžby hnědého uhlí 

realizovaným ve prospěch ochrany životního prostředí. Následující kapitola se 

soustřeďuje na specifickou problematiku tzv. ekologických limitů těžby, upravených 

usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na 

majetkový limit nastavovaný prostřednictvím vlastnických práv potenciální těžbou 

dotčených subjektů. Tato diplomová práce si klade za cíl náležitý rozbor těchto 

právních limitů, včetně posouzení, jak vstupují do jednotlivých fází hornické činnosti. 

                                                 
1Damohorský, Milan: Energetika, těžba nerostných surovin a doprava ve vztahu k ochraně životního 
prostředí z pohledu českého práva, České právo životního prostředí, 1/2001, s. 28 – 35. 
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1. Těžba a její právní regulace 

Tato kapitola podává přehled základních skutečností týkajících se těžby nerostů, 

které jsou potřebné k následné důkladné analýze právních aspektů jejích limitů ve 

vztahu k hnědému uhlí. Na úvod krátce shrnuji historii těžby a dobových právních 

předpisů na území dnešní České republiky, poté se věnuji současnému legislativnímu 

zázemí a státní báňské správě. Exploatací nerostů se zabývá samostatný právní obor 

zvaný horní právo, jehož podstata, prameny, základní terminologie, principy a 

procedury jsou podrobně rozebrány.  

1. 1. Historický exkurz 

Těžba nerostného bohatství je s územím dnešní České republiky neodmyslitelně 

spjata. Její kořeny lze nalézt již ve 13. století, kdy byla dobývána ložiska stříbrných rud 

a jejich režim podrobován prvním právním normám nově se rodícího oboru. K těm patří 

především horní právo kutnohorské a jihlavské, považované za nejstarší evropskou 

právní úpravu dobývání nerostných surovin2.  

Rozvoj samotné těžby uhlí byl však spojen až s průmyslovou revolucí v 18. 

století, která se v Čechách projevila vysokou surovinovou náročností, včetně nových 

požadavků na techniku těžby a úpravu vydobytého nerostu. Zájem státu o uhlí stoupal, 

byl projeven např. nařízením Marie Terezie z roku 1766 vybízejícím k hledání uhlí 

s příslibem odměny jeho nálezcům3. Od roku 1772 pak počíná systematická těžba 

především na Kladensku, Rakovnicku a Plzeňsku, v polovině 19. století následuje těžba 

na Sokolovsku a Mostecku, jejíž tradice pokračuje dodnes.  

Na tyto změny bylo třeba reagovat také legislativně, proto byl v roce 1854 přijat 

císařským patentem č. 146 ze dne 23. 5. 1854 Obecný horní zákon, který zajistil 

možnost účasti všech společenských vrstev na báňském podnikání, a přizpůsobil tak 

regulaci novým sociálním podmínkám4. Obecný horní zákon byl přejat recepčním 

zákonem č. 11/1918 Sb. z.a n., o zřízení samostatného státu československého, a 

upravoval těžbu až do roku 1948, kdy pozbyla většina jeho právní materie svoji platnost 

                                                 
2MAKARIUS, Roman: České horní právo. 1. díl. Ostrava: Montanex, 1999, 246 s. ISBN 8072250337. 
3MAKARIUS 1999 op. cit., s. 12. 
4MAKARIUS 1999 op. cit., s. 14. 
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prohlášením nerostného bohatství za národní majetek; průmyslové podniky a doly byly 

znárodněny již v roce 19455. Stát se tak stal jediným těžařem na našem území, 

relevantní právní úprava těžebního procesu pro něj zpočátku nebyla nutná. Její potřeba 

však nastala záhy, v 50. letech 20. století, kdy se stát ocitl v ekonomické izolaci a byl 

odkázán na vlastní a východoevropské nerostné suroviny. Proto byl přijat zákon č. 

41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství, který se soustředil na obecnou regulaci 

těžebního procesu6.  

Technický vývoj a s ním spojené změny však postupovaly dál, především 

dochází k přechodu od hlubinné těžby hnědého uhlí k těžbě povrchové. Nicméně, 

potřeba novějších relevantních předpisů nebyla reflektována, a to až do roku 1988, kdy 

byly přijaty tři zákony, které dnes tvoří podobu horního práva v České republice. I přes 

řadu novelizací se použití této právní úpravy vzhledem k jejímu stáří, změně 

ekonomických a společenských poměrů nejeví jako nejvhodnější. 

1. 2. Horní právo   

V širším pojetí lze horní právo definovat jako soubor právních norem majících 

za cíl umožnit dobývání nerostných surovin. Stricto sensu pak horní právo představuje 

odvětví, jež reguluje těžbu vyhrazených nerostů7. R. Nouza vystihuje podstatu existence 

tohoto oboru v právním systému takto: „Podstatou horního práva je do určité míry 

upřednostnit dobývání před ostatními činnostmi, které probíhají na povrchu zemském 

nad ložisky nerostných surovin.“8 Mimo nepřemístitelnost ložiska jsou důvody, proč 

toto odvětví sleduje svůj upřednostňující cíl, různé a proměnlivé v čase - řadí se k nim 

kupříkladu zájem panovníka na podílu z těžby, poptávka po nerostných surovinách či 

zajištění energetické soběstačnosti státu.   

 Horní právo je považováno za samostatnou, byť neucelenou právní oblast, 

zařazovanou jako součást práva veřejného9, a to konkrétně práva správního. Má také 

                                                 
5MAKARIUS 1999 op. cit., s. 16. 
6MAKARIUS 1999 op. cit., s. 16. 
7CHYBA, Jaroslav: Aktuální otázky horního a kutacího práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 3/1997, 
s. 329 - 337. 
8NOUZA, Richard: Právní úprava přípravy, povolování a těžby nerostných surovin. Uhlí – rudy – 
geologický průzkum, 1/2006, 44 - 45. 
9Definičním znakem pro právo veřejné je, že jeden účastník právního vztahu je nositelem veřejné moci a 
může druhému z účastníků ukládat povinnosti nebo jednostranně zakládat jeho práva. 
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úzký vztah k územnímu plánování, jež se nachází na pomezí správního práva a práva 

životního prostředí; prostorové rozčlenění území tvoří podstatný faktor pro možnosti 

těžby, a tím ji fakticky limituje. Samotné právo životního prostředí má též k oboru 

horního práva velice blízko, jelikož klade důraz na posouzení a eliminaci vlivů těžby na 

životní prostředí10 a promítá do právní úpravy nejrůznější povinnosti, mimo jiné 

rekultivace těžbou zasažených území11. Úhrady z vydobytých nerostů spojují horní 

právo také s právem finančním.12 Lze zde však nalézt i prvky soukromého práva, jako je 

např. právní úprava náhrady důlních škod, na kterou se vztahují obecné soukromoprávní 

předpisy o náhradě škody13.   

1. 2. 1. Prameny horního práva 

Základním korektivem právní úpravy je čl. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava České 

republiky“), který stanoví, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství. Tyto pojmy Ústava České republiky sama nedefinuje. Zákon č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

životním prostředí“), přináší vymezení termínu přírodní zdroje, jimiž rozumí ty části 

živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování 

svých potřeb14. Obecně lze říci, že jsou v tomto ustanovení zahrnuty povinnosti státu a 

jeho odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí. Způsob, jakým je stát realizuje, je 

uveden v zákonech, jež by měly zajistit šetrné způsoby a metody ochrany přírodního 

bohatství15. V tomto duchu obsahuje Surovinová politika v oblasti nerostných surovin 

základní zásadu, jež stanoví, že stát dbá o šetrné využívání přírodních nerostných zdrojů 

a ochranu nerostného bohatství. Tato zásada je parafrází čl. 7 Ústavy České republiky: 

„Za šetrné se považuje takové využívání přírodních nerostných zdrojů, které použitím 

                                                 
10Podle ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o životním prostředí“), rozumíme životním prostředím vše, co vytváří přirozené podmínky 
existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména 
ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. 
11Oblastem ochrany životního prostředí a územního plánování se podrobně věnuje kapitola č. 3. 
12MAKARIUS 1999 op. cit., s. 22. 
13Ustanovení § 37 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. 
14Ustanovení § 7 zákona o životním prostředí. 
15PAVLÍČEK, Václav: Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a podstatně rozš. vyd. 
Praha: Linde, 2002, 1164 s. ISBN 8072013912.  
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dostupné moderní techniky a technologie při těžbě a úpravě nerostných surovin 

zabezpečí jejich optimální využití a zhodnocení; za nerostné bohatství jsou považovány 

nerostné zdroje na území státu. … Ochranou nerostného bohatství se pro potřeby 

surovinové politiky rozumí ochrana vyhledaných a prozkoumaných ložisek nerostných 

surovin před ztížením nebo znemožněním jejich případného využití v budoucnu a stejně 

tak i ochrana před jejich neoprávněným užíváním a spotřebováním, které je ze 

společenského hlediska neekonomické“16.  

Článek 7 navazuje na preambuli Ústavy České republiky, v níž je zakotveno 

odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní 

bohatství. Cílem ochrany stojícím v pozadí je dosáhnout trvale udržitelného rozvoje17, 

čili takového rozvoje, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a 

zachovává přirozené funkce ekosystémů18. Čl. 7 Ústavy České republiky v sobě 

zahrnuje také povinnost státu zabezpečit, aby ani vlastnictví nebylo zneužito na úkor 

těchto chráněných zájmů19.  

 Tato povinnost je reflektována v čl. 11 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Listina základních 

práv a svobod“), jehož odstavec první zabezpečuje pro vlastnická práva každého stejný 

obsah a ochranu. Toto právo je zaručeno na úrovni ústavní, tím pádem každý může být 

vlastníkem a nikdo ve svém vlastnictví nesmí být diskriminován ve vztahu k jiným 

vlastníkům20. Právo vlastnit tedy náleží každému, ovšem odstavec druhý předmětného 

čl. 11 představuje z tohoto pravidla určitou výjimku, když stanoví, že zákon může 

stanovit, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje 

národního hospodářství a veřejného zájmu smí být pouze ve vlastnictví státu nebo jiných 

                                                 
16Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů [cit. 2014-01-10]. Dostupné z WWW: 
<download.mpo.cz/get/26649/32420/345278/priloha002.doc> 
17DAVID, Roman: Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod: úplné znění doplněné 
poznámkami, úvodem do problematiky a výběrem ze soudních případů. 4. aktualiz., přeprac. vyd. 
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 263 s. ISBN 80-718-2200-0. 
18Ustanovení § 6 zákona o životním prostředí. 
19PAVLÍČEK 2002 op.cit., s. 70. 
20PAVLÍČEK 2002 op.cit., s. 106. 
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určených osob21. V. Pavlíček k tomu říká: „Ústavním principem tedy je, že ke splnění 

těchto cílů, které stát garantuje, je nezbytné veřejnoprávní omezení vlastnického práva 

některých subjektů. Z mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána a jež mají 

přednost před zákonem, jsou z toho hlediska aplikovatelná především ustanovení článku 

1 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech22, kde se stanoví, že 

všechny národy mohou pro své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním 

bohatstvím a zdroji. V žádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních 

prostředků k životní existenci.23“  Podobné ustanovení obsahuje i Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech24, oba pakty pak zahrnují i interpretační 

pravidlo, které zabezpečuje, že nic z jejich obsahu nemůže být vykládáno, jako by 

oslabovalo přirozené právo národů plně a svobodně užívat přírodních bohatství a 

zdrojů25.  

Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod stanoví, že vlastnictví 

zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a 

životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Na tento článek navazuje ustanovení § 

8 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), který 

zakazuje zneužití práv. Zneužitím rozumíme výkon práva, kterým se úmyslně působí 

újma někomu jinému nebo společnosti. V případě zneužití je takovému výkonu práva 

odepřena ochrana26. Vlastnické právo hraje v hornictví velmi důležitou roli. Dochází zde 

totiž ke střetu podstaty a principů horního práva se zájmy soukromých osob27, jejichž 

vyřešení je pro těžbu klíčové, tudíž i v některých případech limitující.  

V neposlední řadě jsou přírodní zdroje chráněny také prostřednictvím čl. 35 

Listiny základních práv a svobod, jenž zakotvuje právo každého na příznivé životní 

                                                 
21Např. úprava vlastnictví vyhrazených nerostů v ustanovení § 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství, v aktuálním znění. 
22Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 
politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
23 PAVLÍČEK 2002 op.cit., s. 108. 
24Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 
politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
25PAVLÍČEK 2002 op.cit., s. 109. 
26PAVLÍČEK 2002 op.cit., s. 110 - 111. 
27Tzv. střet zájmů představuje rozpor mezi zájmem organizace, jejímž cílem je dobýt ložisko, se zájmy a 
objekty chráněnými zákonem. Této otázce se podrobně věnuje kapitola č. 4. 
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prostředí a právo na informace o jeho stavu a o stavu přírodních zdrojů. Navíc tento 

článek limituje výkon práv, při kterém nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 

stanovenou zákonem.  

Jak bylo uvedeno výše, k pramenům horního práva tedy lze řadit i mezinárodní 

úmluvy upravující právo národů disponovat vlastním přírodním bohatstvím28, meritum 

právní úpravy však představují tři právní předpisy - zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), jenž 

upravuje základní pojmy, principy a postupy v oboru; zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o hornické činnosti“), který zakotvil především pravidla povolování hornické 

činnosti a použití výbušnin, báňskou správní strukturu a báňskou záchrannou službu; a 

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), jenž, jak název 

napovídá, reguluje geologickou problematiku. Klíčovým právním předpisem je první z 

výše jmenovaných, horní zákon. Ten byl na počátku 90. let 20. století novelizován a 

přizpůsoben novému politickému prostředí, čímž umožnil vstup soukromých subjektů 

do sféry hornictví29. Vzhledem k zařazení horního práva do veřejnoprávní kategorie, 

konkrétně práva správního, je nutné zmínit i podpůrnou aplikaci jeho předpisů, 

především zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), k vyloučení subsidiarity dochází jen v zákonem explicitně 

vyjmenovaných případech30, i přesto však aplikujeme alespoň právní zásady v něm 

upravené31.          

K podzákonným právním pramenům horního práva lze zařadit nařízení vlády32 a 

vyhlášky správních úřadů, zejména ministerstev33 a státní báňské správy34. K pramenům 

                                                 
28Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech. 
29MAKARIUS 1999 op. cit., s. 18. 
30Kupříkladu rozhodování, zda je nerost vyhrazený nebo nevyhrazený, provádí Ministerstvo průmyslu a 
obchodu. 
31Ustanovení § 2 - 8 správního řádu.  
32Např. nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů 
některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993. 
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řadíme též právo Evropské unie, jelikož oblast energetiky patří k pravomocím sdíleným 

mezi Evropskou unií a jejími členy a je i zvlášť upravena ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie35. Ve vztahu k hornímu právu lze mezi evropskými předpisy nalézt 

zejména směrnice36. 

 V oboru horního práva nalezneme i koncepce a plány, jako jsou Státní 

energetická koncepce a Surovinová politika v oblasti nerostných surovin. Státní 

energetická koncepce, přijatá usnesením vlády České republiky č. 211 z roku 2004, 

představuje soubor cílů, jichž chce stát v oblasti energetiky dosáhnout do výhledového 

roku 2030. Analyzuje současný stav a scénáře budoucího vývoje za účelem zajištění 

konkurenceschopnosti České republiky a jejích nerostných surovin na trhu a přináší plán 

řešení krizových situací. Hlavním cílem koncepce je vytváření podmínek pro spolehlivé 

a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a zabezpečování podmínek 

pro její efektivní využití, které nebude ohrožovat životní prostředí a bude v souladu se 

zásadami udržitelného rozvoje. Základními prioritami jsou maximální nezávislost na 

zahraničních zdrojích, maximální bezpečnost a udržitelný rozvoj37. Druhá jmenovaná 

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin představuje souhrn cílů a k nim 

potřebných nástrojů, kterými stát zabezpečuje užívání domácích nerostných surovin za 

účelem jejich maximálního využití. Je odrazem ingerence státu v rámci ochrany 

přírodního bohatství a stejně jako Státní energetická koncepce analyzuje současný stav i 

výhled do budoucnosti38.  

1. 2. 2. Terminologie horního práva 

K základním pojmům horního práva náleží především termín nerost, který 

vymezuje ustanovení § 2 horního zákona. Jedná se o tuhé, kapalné a plynné části 

                                                                                                                                               
33Např. vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých 
důlních děl a vedení jejich registru.  
34Např. vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění 
vyhlášky č. 298/2005 Sb. 
35Smlouva o fungování Evropské unie, 2012, OJ C83/134. 
36Jako např. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES, o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, či Směrnice Rady 92/104/ES, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu. 
37Státní energetická koncepce přijatá usnesením vlády České republiky č. 211 z roku 2004. 
38Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů [cit. 2014-01-10]. Dostupné z WWW: 
<download.mpo.cz/get/26649/32420/345278/priloha002.doc> 
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zemské kůry. Za nerosty se nepovažují vody s výjimkou mineralizovaných vod (z nichž 

se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty), přírodní léčivé vody a přírodní 

stolní minerální vody, léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů, 

rašelina, bahno, písek, štěrk, valouny v korytech vodních toků (pokud neobsahují 

vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství) a kulturní vrstva půdy, která je 

vegetačním prostředím rostlinstva. Pojem nerostné suroviny označuje neobnovitelné 

prvky, sloučeniny, minerály nebo horniny, které je možno ekonomicky využít. Jak již 

bylo nastíněno, nerosty samotné rozdělujeme na nerosty vyhrazené a nevyhrazené39. 

Ustanovení § 3 odst. 1 horního zákona taxativně vymezuje vyhrazené nerosty, mezi něž 

řadí i všechny druhy uhlí, veškeré ostatní nerosty mimo tento výčet jsou nevyhrazené.  

Prostorově ucelené nahromadění určitého nerostu nebo skupiny nerostů 

označujeme za ložisko. V případě pochybností, zda se jedná o ložisko vyhrazeného, či 

nevyhrazeného nerostu, rozhodne o jeho kategorizaci Ministerstvo průmyslu a obchodu 

České republiky na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí České 

republiky40. Toto dělení je důležité vzhledem k faktu, že nerostné bohatství tvoří pouze 

ložiska vyhrazených nerostů a nerostné bohatství na území České republiky je ve 

vlastnictví státu41. Ložiska nevyhrazených nerostů jsou součástí pozemku a jejich 

vlastnictví náleží majiteli předmětného pozemku42, dobývání je možné na základě 

podmínek stanovených zákonem o hornické činnosti.  

K dobývání výhradních ložisek dochází v dobývacím prostoru, jenž představuje 

geometricky přesně vymezený prostor, ve kterém je těžební organizace po splnění 

zákonem požadovaných podmínek oprávněna dobývat ložisko43.  

Zásoby ve výhradních ložiscích lze různě dělit, a to na zásoby vyhledané a 

prozkoumané dle stupně prozkoumání výhradního ložiska44, na zásoby bilanční a 

nebilanční podle jejich využitelnosti v současnosti45 - bilanční zásoby jsou využitelné na 

základě soudobých technických možností dobývání a podmínek trhu - a zásoby volné a 

                                                 
39Ustanovení § 3 horního zákona. 
40Ustanovení § 3 odst. 3 horního zákona. 
41Ustanovení § 5 horního zákona. 
42Ustanovení § 7 horního zákona. 
43MAKARIUS 1999 op. cit., s. 39. 
44Ustanovení § 14 odst. 2 písm. a) horního zákona. 
45Ustanovení § 14 odst. 2 písm. b) horního zákona. 
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vázané46 podle přípustnosti dobývání z hlediska bezpečnosti těžení vzhledem k poloze 

zásob (jako např. uhlí v pilířích důlních děl či v přírodních útvarech a tocích).  

Výhradní ložisko je dobýváno organizací47, čili právnickou nebo fyzickou 

osobou, která v rámci podnikatelské činnosti při splnění podmínek stanovených 

právními předpisy vykonává vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek 

či jinou hornickou činnost v dobývacím prostoru.  

V neposlední řadě je klíčový i termín hornická činnost, pod který zahrnujeme 

vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, otvírku (hloubení počátečních 

důlních děl), přípravu (ražení důlních děl k přípravě důlních pracovišť) a dobývání 

výhradních ložisek (důlní díla, která slouží k samotné exploataci ložiska), zřizování, 

zajišťování a likvidaci důlních děl a lomů, úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v 

souvislosti s jejich dobýváním, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při 

výše uvedených činnostech, zvláštní zásahy do zemské kůry, zajišťování a likvidaci 

starých důlních děl a báňskou záchrannou službu.48  

1. 2. 3. Principy horního práva 

Horní právo má jako každé právní odvětví své principy, jež slouží při tvorbě 

legislativy, ale také k jeho snazší interpretaci a aplikaci. K historicky základním 

principům horního práva patří horní regál a horní svoboda. Horní regál charakterizuje 

právo suveréna, v dřívějších dobách panovníka, na ingerenci (tzn. všechny formy 

zásahů do procesu vyhledávání, exploatace a úpravy nerostů
49) a poplatky z těžby.  

Dnes je vyjádřen v ustanovení § 5 horního zákona, který ložiska vyhrazených nerostů 

na území České republiky prohlašuje za nerostné bohatství, které je ve vlastnictví státu, 

a také v ustanovení § 32a horního zákona, jenž upravuje úhrady z těžby. Druhým 

historickým principem je horní svoboda, tedy možnost vyhledávat a těžit nerosty 

nezávisle na vůli majitele pozemku na základě horních oprávnění. R. Makarius říká, že 

dnes je horní svoboda ve své podstatě obsažena v ustanovení § 5a horního zákona, 

                                                 
46Ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) horního zákona. 
47Ustanovení § 5a horního zákona. 
48Ustanovení § 2 zákona o hornické činnosti. 
49MAKARIUS 1999 op. cit., s. 23. 
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jelikož ten zakotvuje svobodný přístup k získání dobývacího prostoru a povolování 

hornické činnosti50.  

Historické principy horního práva rozšířil samotný horní zákon, který podle 

ustanovení § 1 upravuje zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného 

bohatství, při dodržování bezpečnosti provozu a respektování pravidel ochrany 

životního prostředí51. R. Nouza z tohoto ustanovení, jež je zákonodárcem zvoleno jako 

úvodní, odvozuje poslání horního práva, a to umožnit dobývání nerostů52. Zásada 

ochrany nerostného bohatství má přitom za úkol zabezpečit, že územně plánovací 

dokumentace bude brát ohled na výhradní ložiska a že řešení konfliktních situací bude 

reflektovat možnosti ochrany a využití nerostného bohatství při šetrnosti k životnímu 

prostředí53.  

Klíčovým principem je pak hospodárné využívání výhradních ložisek54. 

Hospodárným využíváním výhradních ložisek se rozumí jejich dobývání, úprava a 

zušlechťování vydobytých nerostů s přihlédnutím k současným technickým a 

ekonomickým podmínkám při dodržení zásad báňské technologie, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a vyloučení neodůvodněných 

nepříznivých vlivů na pracovní a životní prostředí55. Dále pak horní zákon stanoví, jak 

je nutno při dobývání výhradních ložisek postupovat, a to: vydobýt zásoby výhradních 

ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co nejmenšími ztrátami a znečištěním, 

přičemž dobývání zaměřené výhradně na bohaté části ložiska není dovoleno. Dále je 

stanovena povinnost řádně využít vydobyté nerosty při jejich úpravě a zušlechťování 

prováděným v souvislosti s jejich dobýváním a vhodně ukládat průvodní nerosty 

současně dobývané, avšak dočasně nevyužívané a vést jejich evidenci, a v neposlední 

řadě vhodným způsobem ukládat skrývkové hmoty a hlušiny a podle možnosti je účelně 

využívat56. Důležitost zásady vyjadřují i pravomoci Českého báňského úřadu, k jehož 

úkolům patří zajištění hospodárného využívání ložisek. Za tímto účelem Český báňský 

                                                 
50MAKARIUS 1999 op. cit., s. 25. 
51Ustanovení § 1 horního zákona. 
52NOUZA, Richard: Právní úprava přípravy, povolování a těžby nerostných surovin. Uhlí – rudy – 
geologický průzkum, 1/2006, 44 - 45. 
53Ustanovení § 15 horního zákona. 
54Ustanovení § 30 horního zákona. 
55Ustanovení § 30 odst. 1 horního zákona. 
56Ustanovení § 30 odst. 2 horního zákona. 
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úřad vydává obecně závazné předpisy neboli vyhlášky. Samostatná vyhláška o 

hospodárném využívání výhradních ložisek byla přijata v roce 1988 a naposledy 

novelizována v roce 200557. Tato vyhláška opakuje výše zmíněné principy a stanoví 

postupy při hornické činnosti. 

Horní zákon také reflektuje princip nepřemístitelnosti ložiska58. Podstatou 

tohoto principu je, že ložiska mohou být těžena pouze tam, kde se nacházejí, na rozdíl 

od povrchové činnosti, sídel a jejich obyvatel, jež se mohou přestěhovat59. Tudíž může 

dojít ke střetu relevantních protichůdných zájmů, s čímž horní zákon počítá, když 

stanoví, že jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy 

chráněné podle zvláštních předpisů či hájené fyzickými nebo právnickými osobami, 

jsou těžební organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana 

těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné součinnosti řešit a navrhnout postup, který 

umožní využití výhradního ložiska při zabezpečení jejich nezbytné ochrany60. Jak již 

bylo naznačeno výše, tento princip odráží základní premisu horního práva, která spočívá 

v upřednostnění dobývání nerostů, jelikož subjektům je zákonodárcem uložena 

povinnost vzájemně se dohodnout za účelem využití ložiska. Tato premisa však není 

v současnosti plně realizovatelná a je omezována především ve prospěch právních 

limitů těžby. Cílem tohoto omezení je především dosažení trvale udržitelného rozvoje. 

R. Nouza to komentuje: „Pokud přestaneme respektovat princip nepřemístitelnosti 

přírodních zdrojů, ztrácí se podstata horního práva, tedy upřednostnit dobývání před 

ostatními činnostmi.61“  

1. 2. 4. Státní báňská správa 

Státní báňská správa neboli soustava správních úřadů vykonávajících svou 

působnost v oboru horního práva je upravena zákonem o hornické činnosti. Představuje 

                                                 
57Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o 
povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, 
v aktuálním znění. 
58§ 33 odst. 2 horního zákona. 
59NOUZA, Richard: Právní úprava přípravy, povolování a těžby nerostných surovin. Uhlí – rudy – 
geologický průzkum, 1/2006, 44 - 45. 
60Ustanovení § 33 odst. 1 horního zákona. 
61NOUZA, Richard: Právní úprava přípravy, povolování a těžby nerostných surovin. Uhlí – rudy – 
geologický průzkum, 1/2006, 44 - 45. 
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systém správních úřadů, jehož úkolem je vykonávat dozor nad dodržováním horního 

zákona, zákona o hornické činnosti a nad dalšími souvisejícími předpisy, pokud 

upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných 

objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami62. Využít k 

tomu mohou všech zákonem stanovených prostředků, včetně sankcí63.  

Základní organizační schéma je dvoustupňové, prvostupňovým článkem 

soustavy jsou obvodní báňské úřady. Na území České republiky je zřízeno celkem 8 

obvodních báňských úřadů, a to Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy 

a kraje Středočeského se sídlem v Praze, Obvodní báňský úřad pro území krajů 

Plzeňského a Jihočeského se sídlem v Plzni, Obvodní báňský úřad pro území kraje 

Karlovarského se sídlem v Sokolově, Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého 

se sídlem v Mostě, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 

Pardubického se sídlem v Hradci Králové, Obvodní báňský úřad pro území krajů 

Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně, Obvodní báňský úřad pro území krajů 

Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě a Obvodní báňský úřad pro 

území krajů Libereckého a Vysočina se sídlem v Liberci. Tyto úřady jsou 

prvoinstančními články s vymezenou místní působností. R. Makarius uvádí: „Současné 

územní a věcné vymezení úředních obvodů vychází z administrativního členění 

republiky a je upraveno s ohledem na nerovnoměrný výskyt a dobývání ložisek nerostů a 

na další hlediska hospodárnosti a operativnosti činnosti státní báňské správy.“64 

Rozmístění má na starosti Český báňský úřad, jenž obvody reguluje svou vyhláškou65. 

Působnost obvodních báňských úřadů upravuje ustanovení § 41 zákona o 

hornické činnosti. Obvodní báňské úřady stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a 

vedou jejich evidenci, povolují hornickou činnost a schvalují plány otvírky, přípravy a 

dobývání výhradních ložisek66. Při výkonu správního dozoru je dále obvodní báňský 

úřad oprávněn mimo jiné provádět prohlídky objektů, zařízení a kontrolovat, jak jsou 

                                                 
62Ustanovení § 39 odst. písm. a) zákona o hornické činnosti. 
63MAKARIUS, Roman: České horní právo. Díl 2. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 80-722-5038-8. 
64MAKARIUS 2000 op. cit., s. 49. 
65Vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních 
báňských úřadů, v aktuálním znění. Ústavní konformita této vyhlášky je vzhledem k obsahu čl. 79 odst. 1 
Ústavy sporná. 
66Ustanovení § 41 odst. 2 zákona o hornické činnosti. 
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plněny povinnosti vyplývající z horního zákona a dalších předpisů, zjišťovat na místě 

stav, příčiny a následky závažných provozních nehod a závažných pracovních úrazů v 

organizacích, nařizovat odstranění zjištěných závad a nedostatků. K zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou obvodní báňské 

úřady oprávněny přikazovat nezbytná opatření. Pokud zjistí závady, které nelze ihned 

odstranit, nařizují v nezbytném rozsahu zastavení provozu těžební organizace nebo jeho 

části, popřípadě jednotlivých technických zařízení, až do jejich odstranění.  

 Orgánem druhé instance je Český báňský úřad. Český báňský úřad sídlí v Praze, 

byl zřízen v roce 1969 jako ústřední úřad státní správy, v jehož čele stojí předseda67, 

kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky68, jíž se předseda zodpovídá za 

výkon své funkce. Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru nad články státní 

báňské správy, hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem a nad 

výrobou výbušnin. Organizuje chod správní soustavy a je orgánem druhé instance, čili 

rozhoduje o odvolání k prvoinstančním rozhodnutím. Sám může také rozhodnout jako 

orgán prvního stupně, proti takovému rozhodnutí je opravným prostředkem rozklad. Při 

výkonu vrchního dozoru Český báňský úřad ukládá opatření k zajištění hospodárného 

využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, 

zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z předpisů horního 

práva, zřizuje báňské záchranné stanice a prověřuje příslušnou kvalifikaci vedoucích 

pracovníků69. K okruhu pravomoci Českého báňského úřadu patří též vedení evidencí, 

poskytování informací, povolovací činnost a koordinace výzkumů a mezinárodní a 

evropské spolupráce70. Český báňský úřad vydává vlastní vyhlášky, jež se řadí 

k podzákonným pramenům horního práva. Často vydává i nezávazná stanoviska 

napomáhající interpretaci legislativy v oboru.  

1. 2. 5. Ostatní správní úřady působící v oboru horního práva 

Mimo státní báňskou správu vykonávají v oboru působnost také ministerstva, a 

to především Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo 

                                                 
67Ustanovení § 2 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy, v aktuálním znění, dále jen „kompetenční zákon“. 
68Ustanovení § 2 odst. 3 kompetenčního zákona. 
69Ustanovení § 40 odst. 2 - 3 zákona o hornické činnosti. 
70Ustanovení § 40 odst. 5 - 6 zákona o hornické činnosti. 
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životního prostředí České republiky. Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) 

kompetenčního zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ústředním 

úřadem státní správy pro vypracování surovinových a průmyslových politik, využívání 

nerostného bohatství, oblast energetiky a teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a 

zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních nerostných surovin, 

rud a nerud. Podle ustanovení § 19 odst. 2 kompetenčního zákona je Ministerstvo 

životního prostředí České republiky ústředním úřadem státní správy pro výkon státní 

geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných 

zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro 

odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní 

prostředí. Okrajově je do této skupiny možno zařadit i Ministerstvo pro místní rozvoj, 

jež má na starosti mimo otázek vyvlastnění i územní plánování, které hraje důležitou 

roli pro těžební prostory71. Ministerstva vydávají vyhlášky, které se řadí 

k podzákonným pramenům horního práva. 

V neposlední řadě i krajský úřad vykonává svou působnost v oboru horního práva. 

Je oprávněn především rozhodovat o omezení práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti 

uložením povinnosti strpět provedení geologických prací, řešit spory o jednorázovou 

náhradu za tato omezení, vyjadřovat se ke stanovování chráněného ložiskového území a 

vydávat stanovisko k dohodě o řešení střetů zájmů mezi těžební organizací a těžbou 

dotčenými subjekty. Podle ustanovení § 41a horního zákona a ustanovení § 16 odst. 4 

zákona o hornické činnosti se jedná o výkon přenesené působnosti. 

1. 3. Fáze hornické činnosti 

1. 3. 1. Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů 

Vyhledávání a průzkum ložisek představuje první fázi hornické činnosti, během 

které je ložisko nerostů nalezeno, prozkoumáno a analyzováno. Na podkladě tohoto 

vymezení se bude rozhodovat, zda vůbec nalezené ložisko dobývat, popřípadě zda jeho 

dobývání odložit a do té doby lokalitě poskytnout speciální územní ochranu. Úkolem 

této fáze tak je náležité zjištění rozlohy ložiska a dalších relevantních údajů, jako např. 

množství v něm uložených zásob, způsob a tvar jejich rozmístění, složení nerostu, jeho 
                                                 
71Ustanovení § 14 kompetenčního zákona. 
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výhřevnost, chemické a fyzické vlastnosti, tektonické podmínky, vlivy na jiná ložiska, 

životní prostředí a další zákonem chráněné obecné zájmy72.  

Vyhledávání, průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracování 

geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu označujeme jako geologické 

práce podle ustanovení § 2 zákona o geologických pracích. Geologické práce se 

provádějí podle schváleného projektu, který shrnuje sledovaný cíl a určuje metodický a 

technický postup jejich odborného, racionálního a bezpečného provádění; součástí 

projektu je i rozpočet. Zpracovatel projektu analyzuje, zda se zamýšlené práce 

nedostávají do střetu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, a navrhuje 

řešení, které zajišťuje souznění provádění geologických prací a ochrany dotčených 

zájmů73. Existuje-li však zájem chráněný zvláštními předpisy, který by bránil realizaci 

účelu těchto prací, musí zadavatel práce na projektu zastavit a příslušný střet nahlásit 

těžební organizaci.74 

U nevyhrazených nerostů může těžební organizace geologické práce provádět 

jen na základě dohody s vlastníkem pozemku75, u vyhrazených nerostů je pro ně třeba 

získat zvláštní povolení k provádění geologických prací76 na stanoveném průzkumném 

území. Zákon o geologických pracích je zde terminologicky nejednotný, v ustanovení § 

4a mluví obecně o rozhodnutí o stanovení průzkumného území, v jiných částech však 

odkazuje na toto rozhodnutí coby na povolení k provádění geologických prací77. Žádost 

se podává Ministerstvu životního prostředí České republiky, které vede řízení. 

Účastníky řízení jsou žadatel (držitel povolení hornické činnosti78) a obec, na jejímž 

území jsou průzkumné území nebo jeho část situovány, popřípadě osoba, které zvláštní 

zákon postavení účastníka řízení přiznává, jako např. podle podmínek ustanovení § 70 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 

                                                 
72MAKARIUS 1999 op. cit., s. 89. 
73Podrobněji se střetům zájmů věnuje kapitola č. 4. 
74Ustanovení § 4 odst. 6 vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 369/2004 Sb., o 
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o 
postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v aktuálním znění. 
75Tato činnosti je pak zákonem o geologických pracích označována pouze za činnost prováděnou 
hornickým způsobem. 
76Ustanovení § 4 an. zákona o geologických pracích. 
77Např. ustanovení § 24 zákona o geologických pracích. 
78Ustanovení § 4 odst. 1 zákona o geologických pracích. 
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jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) spolek, jehož hlavním cílem je ochrana přírody 

a krajiny.  

V rozhodnutí se souřadnicemi vymezí území, popřípadě výhradní ložisko, pro 

jehož průzkum se průzkumné území stanoví, doba platnosti povolení a podmínky pro 

provádění prací. V povolení jsou dále zohledňovány požadavky ochrany životního 

prostředí, jež doplňují povinnosti při projektování geologických prací a při jejich 

vlastním provádění. Na výhradní ložisko může být stanoveno jenom jedno průzkumné 

území; Ministerstvo životního prostředí České republiky, které vede evidenci, proto 

žádost zamítne, pokud již, byť i zčásti, v dotčené oblasti bylo průzkumné území 

stanoveno79. V souladu s povolením vzniká výhradní právo na vyhledávání a průzkum 

na stanoveném průzkumném území.  

Zvláštní úprava povolování vyhledávání a průzkumu ložisek je stanovena pro 

případy, kdy je k této činnosti použito důlního díla80 (tzv. „těžký průzkum“81). 

Účastníky tohoto řízení vedeného obvodním báňským úřadem jsou podle ustanovení § 

18 odst. 1 zákona o hornické činnosti žadatel, investor, vlastník důlního díla, občané, 

jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, 

a obce, v jejichž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána. Podobně, jak je 

uvedeno výše, může být na základě podmínek ustanovení § 70 zákona o ochraně 

přírody a krajiny účastníkem takového řízení i spolek, jehož hlavním cílem podle stanov 

je ochrana přírody a krajiny. I když tak není v právních předpisech horního práva 

výslovně stanoveno, jeho účastenství vyplývá ze speciality zákona o ochraně přírody a 

krajiny vůči zákonu o hornické činnosti82. 

Při provádění vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek je těžební organizace 

z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství povinna postupovat tak, 

aby vyhodnotila všechny využitelné nerosty a ověřila vývoj a úložní poměry výhradního 

ložiska pro účely výstavby dolů, lomů a provádění souvisejících činností 

                                                 
79Dalším důvodům zamítnutí se blíže věnuje ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích, blíže 
také kapitola č. 2. 
80Ustanovení § 9 zákona o hornické činnosti. 
81MAKARIUS 1999 op. cit., s. 92. 
82PAVLORKOVÁ, Eva: Jak se zapojit do povolování těžby?, Ekologický právní servis. [cit. 2014-01-08]. 
Dostupné z WWW: <http://www.eps.cz/poradna/kategorie/hornictvi-doly-lomy/rada/jak-se-zapojit-do-
povolovani-tezby> 
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uskutečňovaných podle zásad báňské technologie. Těžební organizace je dále povinna 

používat takové metody a postupy, aby nedošlo k znemožnění nebo ztížení využití 

výhradního ložiska či k neodůvodněným ztrátám jeho zásob, a při přerušení 

vyhledávání nebo průzkumu provést taková opatření, aby se nezmařila důlní díla a 

neztížilo provádění dalšího průzkumu. Těžební organizace je oprávněna nakládat s 

nerosty získanými při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek podle podmínek 

příslušného povolení83. Pro nalezené ložisko vyhrazeného nerostu se vydává osvědčení 

o výhradním ložisku. 

1. 3. 2. Stanovení dobývacího prostoru 

Stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění těžební organizace dobývat 

výhradní ložisko, samotné zahájení těžby je možné až na základě povolení hornické 

činnosti (otvírky, přípravy a dobývání)84. Dobývací prostor a jeho změny stanoví 

obvodní báňský úřad v součinnosti s dotčenými orgány (viz níže)85. Ten může též na 

návrh těžební organizace nebo i z vlastního podnětu dobývací prostor změnit, jsou-li pro 

to závažné důvody vzhledem k právem chráněnému obecnému zájmu. 

Těžební organizace musí před podáním žádosti o stanovení dobývacího prostou 

obvodnímu báňskému úřadu získat předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí 

České republiky vydaný po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky. Souhlas může být vázán na určité podmínky zejména vzhledem k jednotné 

surovinové politice nebo návratnosti prostředků vynaložených ze státního rozpočtu86.  

 Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru má 

ta těžební organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska; neuplatní-li 

tato těžební organizace přednostní právo, může nárok uplatnit těžební organizace, která 

se finančně podílela na průzkumu výhradního ložiska. Tento přednostní nárok může 

uplatnit těžební organizace nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska, 

nejpozději však do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení 

průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, a to u Ministerstva 

                                                 
83Ustanovení § 11 horního zákona. 
84Ustanovení § 24 odst. 1 horního zákona. 
85Ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona. 
86Ustanovení § 24 odst. 2 horního zákona. 
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životního prostředí České republiky. Jinak Ministerstvo životního prostředí České 

republiky rozhodne na základě předložených návrhů, přičemž bude přihlížet k 

navrhovaným způsobům využití ložiska a míře respektu k zákonem chráněným 

zájmům87. R. Makarius povinnost získání předchozího souhlasu kritizuje: „Pokud 

vyjdeme ze skutečnosti, že orgány životního prostředí jsou zcela neopominutelným 

účastníkem řízení o stanovení dobývacího prostoru a že rozhodnutí o stanovení 

dobývacího prostoru vydává obvodní báňský úřad po dohodě s orgány životního 

prostředí, jeví se celé řízení o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení 

dobývacího prostoru jako řízení nadbytečné, zatěžující pouze administrativu státních 

orgánů a do značné míry zatěžující i těžební organizace. Nelze pominout ani časové 

hledisko.“ 88 Opačné názory však podtrhují, že předchozí souhlas má svůj význam 

v procesu selekce jednotlivých žádostí. 

Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (dále jen „řízení o 

stanovení dobývacího prostoru“) se zahajuje na návrh těžební organizace nebo z 

podnětu obvodního báňského úřadu. Mezi účastníky řízení o stanovení dobývacího 

prostoru řadíme navrhovatele, fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická práva a jiná 

práva k pozemkům nebo stavbám mohou být rozhodnutím o stanovení dobývacího 

prostoru přímo dotčena, a obec, v jejímž územním obvodu se dobývací prostor 

nachází89. Účastníkem řízení jsou ale pouze ty fyzické a právnické osoby, jejichž práva 

jsou přímo dotčena, což vylučuje např. zástavní věřitele mající v zástavě předmětné 

nemovitosti90. I zde se však může na základě podmínek ustanovení § 70 zákona o 

ochraně přírody a krajiny stát účastníkem spolek, jehož cílem je ochrana zájmů přírody 

a krajiny. Jestliže se návrh na stanovení nebo změnu dobývacího prostoru dotýká zájmů 

chráněných podle zvláštních předpisů, těžební organizace je povinna projednat 

podmínky stanovení dobývacího prostoru s orgány a fyzickými a právnickými osobami, 

jimž přísluší ochrana těchto zájmů91. Tyto orgány, fyzické a právnické osoby jsou 

                                                 
87Ustanovení § 24 odst. 3 - 4 horního zákona. 
88MAKARIUS 1999 op. cit., s. 41. 
89Ustanovení § 28 odst. 1 - 2 horního zákona. 
90MAKARIUS 1999 op. cit., s. 45. 
91Podrobněji se střetům zájmů věnuje kapitola č. 4. 
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povinny své připomínky, požadavky a stanoviska uplatnit do jednoho měsíce u těžební 

organizace, která o stanovení nebo změnu dobývacího prostoru požádala92.  

 Záměr stanovení dobývacího prostoru a těžba nerostných surovin nad 1 000 000 

tun ročně a úprava uhlí podléhají obligatorně posuzování vlivů na životní prostředí. 

Fakultativní posuzování svých vlivů může podstoupit exploatace uhlí překračující 

100 000 tun ročně.93 Místně příslušná jednotka spolku nebo obecně prospěšné 

společnosti94, jejichž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle 

zvláštních právních předpisů, nebo obec dotčená záměrem se stává na podkladě 

posouzení vlivů na životní prostředí účastníkem navazujících řízení, splňuje-li 

podmínky v ustanovení § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy a 

všem známým účastníkům řízení minimálně sedm dní před ústním jednáním, v rámci 

něhož je zpravidla provedeno místní šetření. Současně má povinnost upozornit 

účastníky, že své připomínky a návrhy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, 

jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru 

týkajícího se rozsáhlého území (tento pojem není definován, záleží tedy na diskreci 

samotného úřadu) oznámí obvodní báňský úřad účastníkům řízení veřejnou vyhláškou 

nejméně patnáct dní před ústním jednáním, stejně tak oznámí obvodní báňský úřad 

veřejnou vyhláškou zahájení řízení i v případě, že mu účastníci řízení nejsou známi95. 

Doručení veřejnou vyhláškou je provedeno jejím vyvěšením na úřední desce, na 

oznámení se vyznačí den vyvěšení. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím 

uživatelům dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 

doručenou96. Dotčené orgány státní správy, a to především Ministerstvo životního 

prostředí České republiky, Ministerstvo zemědělství České republiky, orgány státní 

památkové péče, chráněné krajinné oblasti atd., oznámí svá závazná stanoviska ve lhůtě, 

                                                 
92Ustanovení § 27 odst. 4 - 5 horního zákona. 
93Podrobněji v kapitole č. 2. 
94Obecně prospěšné společnosti upravoval zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 
ve znění pozdějších předpisů, který byl k 1. lednu 2014 zrušen. Pokud nedojde k transformaci obecně 
prospěšné společnosti na ústav, nadaci nebo nadační fond dle občanského zákoníku, řídí se tímto 
zákonem i nadále. 
95Ustanovení § 28 odst. 3 - 5 horního zákona. 
96Ustanovení § 25 správního řádu. 
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kterou určí obvodní báňský úřad a která nesmí být kratší než 15 dní, jinak k nim nemusí 

být přihlédnuto, prodloužení lhůty na žádost je v odůvodněných případech možné97.  

 Horní zákon specifikuje kritéria, podle kterých má být předmětný návrh 

posuzován. Jedná se především o hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a jeho 

důsledků. Přitom je posuzováno, zda je návrh v souladu s rozhodnutím o stanovení 

chráněného ložiskového území, zda vyhovuje všeobecným technickým požadavkům pro 

výstavbu dolů nebo lomů a požadavkům, které stanoví zvláštní předpisy pro ochranu 

chráněných zájmů. R. Makarius k tomu dodává: „Vlastní správní řízení směřující k 

rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je řízením velmi složitým a časově 

náročným. Jeho náročnost je dána jednak objektivně, tedy počtem fyzických a 

právnických osob, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou být tímto rozhodnutím 

dotčeny, jednak subjektivně, tedy závažností těchto práv a složitostí nalezení souladu 

mezi zcela odlišnými zájmy účastníků řízení.“ 98 

 V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, jež je rozhodnutím ve správním 

řízení, vymezí obvodní báňský úřad dobývací prostor a stanoví podmínky, kterými se 

zabezpečí zákonem chráněné obecné zájmy v území, a rozhodne o námitkách účastníků 

řízení99.  Obvodní báňský úřad rozhodne i o datu započetí těžby100. Platnost rozhodnutí 

není omezena, pokud v rozhodnutí není výslovně stanoveno jinak101. Dobývací prostor 

je vytyčen tak, aby bylo ložisko hospodárně využito, tedy co nejúplněji a s co 

nejmenšími ztrátami podle zásad uvedených v ustanovení § 30 horního zákona. Těžební 

organizace je oprávněna dobývat výhradní ložisko v dobývacím prostoru, který jí byl 

stanoven.  

1. 3. 3. Povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání) 

Je zde však i druhý krok, který musí těžební organizace podstoupit, aby mohlo 

k samotné těžbě dojít. Dobývání lze zahájit až po vydání dalšího povolení obvodního 

báňského úřadu, tentokrát povolení hornické činnosti, které pod jednotným procesním 

                                                 
97Ustanovení § 28 odst. 4 horního zákona. 
98MAKARIUS 1999 op. cit., s. 46. 
99Ustanovení § 28 odst. 8 horního zákona. 
100Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, 
v aktuálním znění. 
101MAKARIUS 1999 op. cit., s. 48. 
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rámcem zastřešuje více povolení, v našem případě se jedná konkrétně o povolení 

otvírky, přípravy a dobývání podle ustanovení § 10 zákona o hornické činnosti. Žádost 

o povolení hornické činnosti předkládá těžební organizace s předepsanou dokumentací a 

doklady nejpozději tři měsíce před plánovaným zahájením prací obvodnímu báňskému 

úřadu. Na rozdíl od řízení o stanovení dobývacího prostoru musí být k žádosti 

předloženy doklady o vyřešení relevantních střetů zájmů102. Podle ustanovení § 17 odst. 

4 zákona o hornické činnosti obvodní báňský úřad rozhodne o žádosti nejpozději do 

dvou měsíců od jejího podání. Účastníky řízení jsou žadatel, investor, vlastník důlního 

díla a subjekty, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být 

povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost 

vykonávána. I zde se může stát účastníkem spolek, a to např. na základě podmínek 

ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny či ustanovení § 23 odst. 9 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy a 

účastníkům řízení minimálně deset dnů před ústním jednáním, popřípadě místním 

šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, respektive při místním šetření, jinak se k později 

podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout, lhůtu lze v odůvodněných 

případech prodloužit na jejich žádost103.  

 Se žádostí o povolení předkládá těžební organizace předepsanou 

dokumentaci104. Její důležitou součástí je plán otvírky, přípravy a dobývání ložiska. 

Ustanovení § 32 odst. 2 horního zákona stanoví, že tyto plány musí zajišťovat 

dostatečný předstih otvírky a přípravy výhradního ložiska před dobýváním a jeho 

hospodárné a plynulé dobývání při použití vhodných dobývacích metod a zajištění 

bezpečnosti provozu. Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení 

předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s 

plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši 

a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy. Stejně tak před zastavením provozu v 

hlavních důlních dílech nebo v lomech je těžební organizace povinna vypracovat plány 
                                                 
102Ustanovení § 17 odst. 1 - 2 zákona o hornické činnosti. 
103Ustanovení § 18 odst. 1 - 3 zákona o hornické činnosti. 
104Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o hornické činnosti. 
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jejich zajištění nebo likvidace105. Podrobnosti o těchto plánech stanoví Český báňský 

úřad obecně závazným právním předpisem106.  

 Specifickým limitem této fáze pro dobývací prostory v Severočeské 

hnědouhelné pánvi je usnesení vlády České republiky č. 444 z roku 1991 ke zprávě o 

územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské 

hnědouhelné pánvi. Toto usnesení zavazuje příslušné správní úřady neumožnit těžbu 

překračující v něm vymezené limitní linie stanovených dobývacích prostorů.  

1. 3. 4. Ukončení těžby, odpis zásob výhradního ložiska  

 Těžba se obvykle zakončuje, pokud se vyčerpají zásoby příslušného ložiska 

nerostných surovin. V situaci, kdy určité zásoby existují, ale je zde relevantní důvod, 

proč v jejich těžbě nepokračovat nebo s ní vůbec nezapočít, lze využít odpis zásob. 

Odpisem rozumíme vynětí zásob z jejich evidence nebo převod z kategorie bilančních 

do kategorie nebilančních107, tedy takových, jež nejsou využitelné na základě 

soudobých technických možností dobývání a podmínek trhu.  

Zásoby výhradního ložiska lze podle ustanovení § 14a odst. 2 horního zákona 

odepsat z důvodů zvlášť složitých báňsko-technických, bezpečnostních či kvůli 

geologickým poměrům souvisejícím s přírodními podmínkami nebo vzniklými 

nepředvídanými událostmi (nejčastěji se jedná o případy, kdy má být ložisko dobýváno 

v oblastech tektonicky narušených nebo v místech ohrožených důlními otřesy, 

ústředním motivem je především zajištění bezpečnosti hornických prací, obvodní 

báňský úřad vydává k situaci své stanovisko), případně jde-li o zásoby části výhradního 

ložiska, jejichž vydobytí není hospodářsky účelné (pokud není ekonomické uvedené 

zásoby těžit, u uhelných ložisek se tak děje zpravidla tehdy, jedná-li se o kaloricky 

chudé uhlí či uhlí s vysokou popelnatostí, sirnatostí nebo jinými nevhodnými 

vlastnostmi, které činí uhlí na trhu neprodejným) či jde-li o zásoby, jejichž dobývání by 

ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy (zejména ochranu životního prostředí), a 

význam ochrany převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob (příkladem jsou 

                                                 
105Ustanovení § 32 odst. 4 zákona o hornické činnosti. 
106Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o 
povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, 
v aktuálním znění. 
107Ustanovení § 14a odst. 1 horního zákona. 
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hnědouhelné sloje tvořící ochrannou vrstvu karlovarských léčebných pramenů).108 

Zákon dále podrobně vyjmenovává změny, které nejsou legitimní příčinou odpisu zásob 

výhradního ložiska, a to: získání doplňujících či zpřesňujících informací, vydobytí 

předmětných zásob neprokázané příslušnou dokumentací, těžební ztráty, přehodnocení 

zásob podle nových podmínek využitelnosti, odevzdání nebo převzetí ložiska. Zásoby 

kategorizované jako nebilanční lze odepsat, pokud se nepředpokládá jejich budoucí 

využití109.  

Důvody uvedené v ustanovení § 14 odst. 2 písm. b), c) horního zákona, tedy 

hospodářskou neúčelnost a ohrožení zákonem chráněného obecného zájmu, jehož 

význam převyšuje zájem na vydobytí zásob těžbou, mohou mít podle P. Lhotského a P. 

Morávka časově omezenou platnost110. Na základě jejich názoru by proto bylo 

vhodnější z těchto důvodů pouze převést zásoby z kategorie volných do kategorie 

vázaných zásob, kde by setrvaly po dobu působení výše zmíněných blokujících faktorů. 

R. Makarius ovšem argumentuje, že ani převod zásob na základě zákona z kategorie 

bilančních do kategorie nebilančních není naprosto nezvratitelný, podle něj znamená 

pouhý předstupeň vynětí z evidence a případný návrat není složitý 111.  

 Proces odpisu zásob je zahájen návrhem na odpis, který může podat samotná 

těžební organizace, ale i příslušné orgány státní správy na úseku životního prostředí. 

V takovém případě má těžební organizace zajistit úplnost návrhu, jenž musí obsahovat 

zákonem stanovené náležitosti, a to název a sídlo těžební organizace, množství 

bilančních a nebilančních zásob navržených k odpisu podle bloků zásob a kategorií, 

jejich kvalitativní charakteristiky a návrh, zda mají být vyjmuty z evidence zásob, nebo 

zda bilanční zásoby mají být převedeny do zásob nebilančních, důvody, pro které se 

zásoby navrhují k odpisu. Součástí návrhu musí být mapy a řezy s přehledně 

vyznačenými částmi ložiska, v nichž se navrhuje odpis zásob, a to ve čtyřech 

vyhotoveních, další grafické a písemné doklady o ložisku a zásobách potřebné k 

                                                 
108MAKARIUS 1999 op. cit., s. 36 – 37. 
109Ustanovení § 14a odst. 3 - 4 horního zákona. 
110LHOTSKÝ, Pavel a MORÁVEK, Petr: Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních 
ložisek: (Návrh k analýze třetí části horního zákona). Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: 2002, 
5/2002, s. 8 - 15. 
111MAKARIUS 1999 op. cit., s. 37. 
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podrobnějšímu zdůvodnění návrhu a stanovisko obvodního báňského úřadu a 

Ministerstva životního prostředí České republiky112.  

M. Bernard poukazuje na to, že odpis zásob výhradních ložisek z důvodu 

ochrany životního prostředí je těžko realizovatelný v případě, že jeho navrhovatelem 

není samotná těžební organizace, ale orgány na úseku ochrany životního prostředí. Ty 

nemusí mít totiž k dispozici veškeré požadované obsahové náležitosti, a jsou tak závislé 

na vágním pokynu těžební organizaci zaplnit mezery návrhu na odpis, jenž může být 

podáván proti její vůli.113 

O návrhu musí být rozhodnuto do jednoho měsíce od jeho podání, rozhodujícími 

orgány jsou v období vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska Ministerstvo 

průmyslu a obchodu České republiky se souhlasem Ministerstva životního prostředí 

České republiky, v období projektování výstavby dolů a lomů a při dobývání 

výhradního ložiska Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky po projednání s 

Českým báňským úřadem. O návrhu na odpis malého množství zásob výhradního 

ložiska (množství zásob nepřesahující v kalendářním roce celkově 5 % plánované roční 

těžby na ložisku, nejvýše však v jednotlivém případě 100 000 tun) rozhoduje obvodní 

báňský úřad114. Stanovisko Českého báňského úřadu č. j. 1343/97 ze dne 27. 3. 1997 

říká, že v případě, kdy se na zbytkové zásoby vztahuje usnesení vlády o likvidaci nebo 

útlumu, lze takové usnesení považovat za výraz státu a je pro orgán státní báňské správy 

při rozhodování o odpisu směrodatné115. I do této fáze tak potenciálně zasahuje usnesení 

vlády České republiky č. 444 z roku 1991. 

1. 4. Shrnutí 

Účelem této kapitoly bylo podat přehled právní regulace těžby nerostného 

bohatství v České republice. Orientace ve zde nastíněné právní úpravě je pro čtenáře 

nezbytná k navazující diskusi nad limitací těžby hnědého uhlí. 

                                                 
112Ustanovení § 14b odst. 1 - 3 horního zákona. 
113Bernard, Michal: Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských 
práv. Via Iuris, 3/2006, s. 41 - 60. 
114Ustanovení § 14c odst. 1 - 4 horního zákona. 
115MAKARIUS, Roman a LUKS, Josef: Horní právo: stanoviska k zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě. Ostrava: Montanex, 1999, 283 s. ISBN 8072250310. 
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V první části kapitoly jsem shrnula instituty, prameny a principy horního práva a 

následně také organizaci státní báňské správy, která vykonává v oboru svou působnost. 

V druhé půli jsem čtenáře seznámila s jednotlivými etapami hornické činnosti, tedy s 

vyhledáváním a průzkumem ložisek, stanovením dobývacího prostoru, povolením 

hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání) a ukončením těžby respektive odpisem 

zásob. 

Stěžejní ideou, jež se prolíná celým právním oborem, je upřednostnění těžby 

nerostů před ostatními „povrchovými“ činnostmi. Tuto premisu však nelze uplatnit 

zcela, je omezována ve prospěch právních limitů analyzovaných v následujících 

kapitolách za účelem dosažení trvale udržitelného rozvoje. Samo horní právo stanoví 

jednotlivé podmínky a předpoklady, které je nutno naplnit pro uskutečnění těžby 

nerostů, a nastavuje jí tak ty nejzákladnější mantinely. 
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2. Limitace těžby hnědého uhlí nástroji ochrany životního 

prostředí 

Horní právo má velice blízký vztah k právu životního prostředí. Tento právní 

obor nastavuje těžbě všech nerostů specifický limit, jehož cílem je ochrana životního 

prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje. Zabezpečit souznění příznivého 

životního prostředí, společenské existence člověka a hospodářského života ve 

společnosti není jednoduché, a proto je nutné tyto oblasti vzájemně koordinovat.116  

Exploatace nerostů se neobejde bez negativních vlivů na životní prostředí, 

jejichž důsledky je třeba alespoň minimalizovat, nelze-li je zcela vyloučit. Tato kapitola 

se tak nejprve obecně zaměřuje na nástroje ochrany životního prostředí při těžbě 

hnědého uhlí a následně na jejich aplikaci v jednotlivých fázích hornické činnosti. 

2. 1. Obecně o ochraně životního prostředí při hornické činnosti 

Stavu životního prostředí při hornické činnosti se dotýkají především 

vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, otvírka, příprava a dobývání, výstavba, 

zajišťování a likvidace důlních děl a lomů (včetně starých důlních děl), zřizování a 

provozování odvalů, výsypek, odkališť a zvláštní zásahy do zemské kůry. Jelikož tedy 

životní prostředí může znečistit nebo poškodit činnost, která samotné exploataci 

předchází či po ní následuje, neomezuje se ochrana životního prostředí pouze na 

nastavení pravidel při těžbě, ale obsahuje i nástroje aplikované před zahájením a 

následně po jejím zakončení. 

Cílem těchto mechanismů je náležitě posoudit dopady hornické činnosti a 

poskytnout tak podklady pro rozhodnutí, zda těžba v konkrétní lokalitě má být 

uskutečněna, či zda nalezená ložiska mají být odepsána. V případě její realizace je 

úkolem ochrany životního prostředí v hornictví minimalizovat související negativní 

účinky na životní prostředí a nastavit únosné meze zajišťující trvale udržitelný rozvoj.117  

                                                 
116DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010,  629 s. 
ISBN 978-807-4003-387. 
117ŠPONAR, Petr: Geologie a nerosty v územní plánování a územním řízen, In: BAREŠOVÁ, Eva, 
KOUKALOVÁ, V ěra: Příručka pro přípravu na autorizaci inženýrů a techniků ve výstavbě a pro praxi. 
1. vydání. Praha: Arch, 2005, 268 s. ISBN 80-86905-06-3. 
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Mezi nejvíce využívané přímé nástroje k ochraně životního prostředí v hornictví 

řadíme ukládání povinností (ve formě zákazů, příkazů a omezení, z nichž vyplývá 

závazek něčeho se zdržet, něco strpět nebo něco konat) a povolení, souhlasy, stanoviska 

a vyjádření. Povinnosti jsou uloženy právními předpisy; v situacích, které je třeba 

individuálně posoudit, mohou být konkretizovány správními akty. Povolení, souhlasy, 

stanoviska a vyjádření slouží především k zajištění preventivní ochrany. Povolení jsou 

vydávána jako předpoklady určité činnosti, pomocí kterých lze nastavit podmínky jejího 

uskutečňování. Častou prerekvizitou pro vydání povolení pak je stanovisko nebo 

souhlas správního úřadu. V neposlední řadě vyjádření reprezentuje odborný názor 

správního úřadu na řešenou problematiku118. Podle ustanovení § 149 správního řádu 

jsou specifickou formou stanovisek tzv. závazná stanoviska. Závazné stanovisko 

představuje podle tohoto ustanovení „úkon učiněný správním orgánem na základě 

zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je 

závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k 

vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány“.119 Negativní závazné stanovisko 

je důvodem zamítnutí žádosti o rozhodnutí. 

 Tyto nástroje tak kladou těžbě podstatná omezení. Exploatace může být 

v zákonem stanovených případech vykonávána pouze na bázi souhlasného závazného 

stanoviska orgánu složkové ochrany životního prostředí (např. závazné stanovisko 

orgánu ochrany přírody a krajiny k těžbě zasahující do významného krajinného 

prvku120) nebo úplně zakázána, jako např. podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. m) 

zákona o ochraně přírody a krajiny, které zakazuje těžbu v národních parcích, konkrétně 

exploataci nerostů, hornin a humolitů kromě stavebního kamene a písku pro stavby na 

území národního parku, či podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně 

přírody a krajiny zakazujícího těžit nerosty a humolity na území první zóny chráněné 

krajinné oblasti.  

Právní předpisy ochrany životního prostředí zahrnují také mechanismy kontroly, 

sankcionování a nápravných opatření v případě zjištěných nedostatků. Okrajově je 

dodržování takto vyplývajících povinností předmětem báňské kontroly, které podléhá 
                                                 
118DAMOHORSKÝ a kol. 2010 op. cit., s. 38. 
119Ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu. 
120Ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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především stav využívaných zařízení, následky havárií, ohrožení zákonem chráněných 

zájmů či ochrana zdraví a bezpečnosti při práci.  

Mezi nepřímé nástroje ochrany životního prostředí v hornictví řadíme především 

poplatky. Při hornické činnosti jsou vybírány zejména úhrady v souvislosti s jejím 

výkonem, a to poplatek za stanovení průzkumného území, úhrada z dobývacího 

prostoru a úhrada z vydobytých vyhrazených nerostů.  

K ochraně těžbou dotčených zájmů však slouží i možnost účastenství obhájců 

těchto zájmů na některých správních řízeních. V právních předpisech je toto účastenství 

zakotveno buď přímo, nebo je v nich jako možný účastník uvedena osoba, které zvláštní 

zákon toto postavení přiznává. Takovou osobou je pro otázky ochrany životního 

prostředí především spolek naplňující podmínky ustanovení § 70 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Spolek nadaný právní osobností, jehož hlavním posláním podle 

stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněn účastnit se správního řízení, jestliže 

oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním 

úřadem zahájení řízení oznámeno. Podle E. Pavlorkové může takové oprávnění 

vyplývat i ze speciality zákona o ochraně přírody a krajiny vůči právním předpisům 

horního práva121. 

Významnou roli hodnou samostatné zmínky hrají také průřezové nástroje 

ochrany životního prostředí. Prostory, v nichž probíhá či bude probíhat těžba nerostů, 

jsou reflektovány územním plánováním. Investor, který chce realizovat konkrétní 

investiční záměr, nejprve zjišťuje jeho soulad s územním plánem, pak tento záměr, 

vztahují-li se na něj příslušné níže diskutované podmínky, podstupuje posouzení jeho 

vlivů na životní prostředí v rámci procesu EIA (obligatorně či fakultativně), následuje 

územní řízení, ve kterém se rozhoduje o udělení územního rozhodnutí, dále vydání 

integrovaného povolení (jedná se o jedno povolení, které zajišťuje koordinovanou 

ochranu složek životního prostředí122), a konečně v relevantních případech stavební 

úřad povoluje realizaci prostřednictvím stavebního povolení. 

                                                 
121PAVLORKOVÁ, Eva: Jak se zapojit do povolování těžby?, Ekologický právní servis. [cit. 2014-01-
08]. Dostupné z WWW: <http://www.eps.cz/poradna/kategorie/hornictvi-doly-lomy/rada/jak-se-zapojit-
do-povolovani-tezby> 
122Těžba hnědého uhlí však této právní úpravě dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, 
v aktuálním znění, nepodléhá. 
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2. 1. 1. Územní plánování 

Územním plánováním rozumíme státem, kraji a obcemi organizovanou činnost, 

která slouží k vytváření komplexních předpokladů pro výstavbu a trvale udržitelný 

rozvoj123. Řeší funkční využití území, a to tak, že stanoví zásady územní organizace, 

věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující místní rozvoj, podporuje 

udržování souladu přírody, civilizace a kulturních hodnot s ohledem na ochranu 

životního prostředí124. Určením možností využití území nastavuje limity činností na 

něm prováděných. Koordinuje tedy tři pilíře, ekologický (příznivé životní prostředí), 

ekonomický (hospodářský rozvoj) a sociální (soudržnost společenství obyvatel území). 

Základním právním pramenem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

Během celé územně plánovací činnosti jsou zohledňovány veřejné a soukromé 

zájmy, tedy i zájmy a požadavky spojené s ochranou životního prostředí. Do 

projednávání návrhů všech typů dokumentů souvisejících s územním plánováním 

vstupují dotčené orgány ochrany životního prostředí svými stanovisky a organizovaná i 

neorganizovaná veřejnost prostřednictvím připomínek a námitek. Existují dvě skupiny 

nástrojů územního plánování - koncepční a realizační. Koncepční nástroje zahrnují tři 

stěžejní skupiny vzájemně hierarchicky závazných dokumentů, a to Politiku územního 

rozvoje České republiky125 (ta je schvalována vládou České republiky formou usnesení, 

konkretizuje úkoly územního plánování na státní úrovni), územně plánovací 

dokumentaci (skládá se ze zásad územního rozvoje, územního plánu a případně 

regulačního plánu) a územně plánovací podklady126 (ty shrnují informace o stavu a 

možnostech využití území, dělí se na územní studii a územně analytické podklady).  

Jádrem samotného územního plánování je pak územně plánovací dokumentace. 

Dokumenty, které zastřešuje, se vydávají formou opatření obecné povahy127. Zásady 

územního rozvoje128 stanoví základní požadavky na určení a hospodárné využití území 

                                                 
123DAMOHORSKÝ a kol. 2010 op. cit., s. 204. 
124MAREČEK, Jan: Územní plánování a posuzování vlivu na životní prostředí. Právo a životní prostředí. 
Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2003, s. 73 - 94.  
125Ustanovení § 31 an. stavebního zákona. 
126Ustanovení § 25 an. stavebního zákona. 
127Ustanovení § 171 an. správního řádu. 
128Ustanovení § 36 an. stavebního zákona. 
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kraje, vymezují hlavní koridory dopravy a infrastruktury. Jejich návrh pořizuje krajský 

úřad, zastupitelstvo kraje jej schvaluje. Územní plán129, přijímaný zastupitelstvem obce, 

se vytváří pro celé její území. Jeho úkolem je konkretizovat lokální cíle a úkoly 

územního plánování, koordinovat uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury, vytyčit 

hranice zastavěného území a plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, včetně 

podmínek jejich optimálního využití. Plochy se vymezují podle stávajícího nebo 

požadovaného způsobu využití či na základě významu. Pro exploataci jsou rozhodující 

tzv. plochy těžby nerostů130, ty se plánují tak, aby bylo zabezpečeno hospodárné využití 

ložiska a respektována ochrana životního prostředí131. Na těžbu se bere ohled i při 

stanovení smíšených obytných, výrobních, skladovacích a dopravních ploch.  Regulační 

plán132 se zpracovává pro vymezenou plochu kraje, obce nebo vojenského újezdu, o 

jeho pořízení a schválení rozhoduje příslušné zastupitelstvo kraje či obce nebo 

Ministerstvo obrany České republiky. Stanoví podrobné podmínky využití pozemků a 

staveb, ochrany území a životního prostředí, vymezuje veřejně prospěšné stavby a 

opatření. Regulační plán je sice koncepčním nástrojem, jeho existence však nahrazuje 

územní rozhodnutí, čímž zasahuje i do realizační fáze územního plánování.  

Orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace jsou 

povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 

předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního 

prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni 

navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších 

zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Z tohoto hlediska uplatňují 

Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

České republiky a Český báňský úřad stanoviska k Politice územního rozvoje České 

republiky a k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany a využití nerostného 

bohatství. Ze stejného hlediska navíc Ministerstvo životního prostředí České republiky, 

                                                 
129Ustanovení § 43 an. stavebního zákona. 
130Jedná se o pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně 
nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a 
pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 
131Ustanovení § 18 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v aktuálním znění. 
132Ustanovení § 61 an. stavebního zákona. 



 

33 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a obvodní báňské úřady podávají 

stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití 

nerostného bohatství.133 

 Současně platná Politika územního rozvoje České republiky byla vytvořena v 

roce 2008 a schválena usnesením vlády České republiky č. 929 z roku 2009. Pro námi 

sledovanou oblast Severočeské hnědouhelné pánve vymezuje následující úkoly 

územního plánování spojené s těžbou hnědého uhlí: formovat podmínky pro obnovu 

krajiny a polyfunkční využití území (jako např. lesy, sportoviště, vodní hospodářství), 

s tímto cílem vytvářet na dotčeném území jezera ve zbytkových jámách povrchových 

lomů, v případě rozšíření těžby nastavit hranice únosnosti pro zachování vyváženého 

vztahu tří pilířů trvale udržitelného rozvoje a pro stabilizaci sídelní struktury včetně 

hospodářských, kulturních a přírodních hodnot. V neposlední řadě pak ukládá 

podporovat vznik městské zeleně. Ústecký kraj ve svých Zásadách územního rozvoje 

z roku 2011134 vyjadřuje, že se cítí vázán usneseními vlády České republiky č. 444 

z roku 1991 a č. 1176 z roku 2008, včetně jimi nastavených limitů těžby hnědého uhlí. 

Tyto zásady tak nevymezují nové plochy nadmístního významu pro účely těžby a 

naopak podporují podmínky snížení rozsahu těžbou zatíženého území a jeho rekultivace 

v navazujících dokumentech územního plánování. Územní plán města Mostu135 je 

v současnosti ve stadiu aktualizace, v rámci vázanosti Zásadami územního rozvoje 

Ústeckého kraje však dokumentace potřebná k jeho zadání potvrzuje respekt k 

ekologickým limitům těžby a podporuje rekultivační práce; stejně tak činí i územní plán 

města Litvínova136.  

Druhou fází územního plánování je fáze realizační. Jak bylo uvedeno výše, 

k jejím nástrojům částečně řadíme regulační plán, ale především sem patří územní 

rozhodnutí137 právně závazným způsobem řešící umisťování staveb, změny ve využití 

                                                 
133Ustanovení § 15 horního zákona. 
134Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, [cit. 2013-10-17]. Dostupné z WWW: 
<http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=96797&archiv= 
0&p1=166596> 
135Územní plán města Mostu [cit. 2013-10-17]. Dostupné z WWW: <http://www.mesto-most.cz/uzemni-
plan-mesta-mostu/d-6785 > 
136Územní plán města Litvínova [cit. 2013-10-17]. Dostupné z WWW:<http://www.mulitvinov.cz/ 
uzemni-plan-mesta/ds-48565/p1=54589 > 
137Ustanovení § 76 an. stavebního zákona. 
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území a ochranu některých důležitých zájmů v území. Rozlišujeme územní rozhodnutí o 

umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a změně vlivu 

stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu138.  

V územním rozhodnutí schvaluje stavební úřad navržený záměr, stanoví 

podmínky pro využití a ochranu území a další povinnosti, pokud nerozhodne, že se 

návrh na vydání tohoto rozhodnutí zamítá. Rozhodnutí musí být v souladu s územně 

plánovací dokumentací a jí navrženým funkčním využitím území. Orgány ochrany 

životního prostředí uplatňují svá závazná stanoviska, v případě jejich zamítavého 

postoje nelze záměr schválit.  

Zvláštním realizačním nástrojem je územní opatření139, vydávané formou 

opatření obecné povahy. Rozlišujeme dva druhy, a to územní opatření o stavební 

uzávěře, jež omezuje nebo blokuje stavební činnost ve vymezeném území, pokud by 

tato činnost mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované 

územně plánovací dokumentace nebo jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se 

upravuje jeho využití. Územní opatření o asanaci slouží k nastavení přechodné doby, po 

kterou se z území zasaženého živelní pohromou nebo závažnou havárií odstraňují jejich 

dopady a poničené stavby. 

2. 1. 2. Posuzování vlivů na životní prostředí 

Posuzování vlivů na životní prostředí je průřezovým nástrojem ochrany životního 

prostředí představujícím zvláštní řízení ukončené vydáním stanoviska. Mezi základní 

právní prameny tohoto nástroje patří Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahující hranice států z roku 1991 (tzv. Úmluva z Espoo) a na ni navazující Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných 

a soukromých záměrů na životní prostředí a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. Na 

národní úrovni je stěžejním pramenem zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí“). 

                                                 
138DAMOHORSKÝ a kol. 2010 op. cit., s. 210. 
139Ustanovení § 97 an. stavebního zákona. 
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 V tomto procesu se posuzují záměry140, tedy stavby, činnosti a technologie 

uvedené v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, a koncepce 

neboli strategie, politiky či programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy 

a následně orgánem veřejné správy schvalované, popřípadě ke schválení předkládané141. 

Zmíněné záměry jsou posuzovány v rámci procesu EIA (tzn. Environmental Impact 

Assesment), koncepce pak v procesu SEA (tzn. Strategic Environmental Assesment).  

Účelem této procedury, jež není správním řízením, je získat odborný podklad pro 

vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak 

k udržitelnému rozvoji společnosti142. Předmětem posouzení jsou vlivy na životní 

prostředí, veřejné zdraví, živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, 

vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, 

vymezené zvláštními právními předpisy, a jejich vzájemné působení a souvislosti143. 

Stanovisko, které je výstupem tohoto posouzení, sice nepatří k závazným stanoviskům 

podle ustanovení § 149 správního řádu, ale v případě, že se od něj příslušný správní 

úřad odchýlí, musí svůj postup náležitě odůvodnit144. 

V rámci procesu SEA jsou obligatorně posuzovány koncepce, které ovlivňují 

území větší než jednu obec. Typicky se jedná o různé koncepce na státní úrovni, jakými 

jsou kupříkladu Plán odpadového hospodářství České republiky, Dopravní politika 

České republiky či Státní energetická koncepce. Právě poslední ze jmenovaných hraje 

pro těžbu hnědého uhlí významnou roli, jelikož nastavuje cíle, kterých chce stát 

výhledově dosáhnout na energetickém poli. Fakultativně se pak posuzují koncepce 

účinné pro území jedné obce a menší. Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis a 

zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů jejího provedení i neprovedení 

a aspirovaných cílů. Vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době 

podání oznámení o jejím zpracování s přihlédnutím k vlivům jiných koncepcí nebo 

záměrů145.  

                                                 
140Ustanovení § 3 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
141Ustanovení § 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
142Ustanovení § 1 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
143Ustanovení § 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
144DAMOHORSKÝ a kol. 2010 op. cit., s. 230. 
145Ustanovení § 10b odst. 1 - 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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První fází procesu SEA je oznámení146, kdy předkladatel podává oznámení o 

zahájení prací na tvorbě nebo změnách koncepce příslušnému úřadu (podle velikosti 

území krajskému úřadu či Ministerstvu životního prostředí České republiky – ve vztahu 

ke Státní energetické koncepci je to druhý jmenovaný správní úřad). Během dvaceti dnů 

od zveřejnění oznámení může každý zaslat své písemné vyjádření. Dále probíhá 

zjišťovací řízení147, které příslušný správní úřad provádí za účelem zjištění, zda má být 

koncepce posuzována, a upřesnění rozsahu vyhodnocování. Výstupem je závěr 

zjišťovacího řízení, jenž je následně zveřejněn. V návaznosti je zpracováno 

vyhodnocení148, které má na starosti posuzovatel, což je odborně způsobilá osoba 

vybraná předkladatelem. Posuzovatel vyhodnocuje koncepci z hlediska kritérií 

uvedených v příloze č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, především 

shrnuje stav životního prostředí, vlivy koncepce a jí navrhovaných opatření. Připravený 

návrh koncepce149, jehož je toto vyhodnocení nezbytnou součástí, se opět zveřejňuje 

k vyjádření. Ze zákona následuje veřejné projednání. Příslušný úřad pak vydává 

stanovisko150 z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Schvalující orgán je 

povinen zohlednit požadavky a podmínky z tohoto procesu vzešlé, jejich případné 

vynechání je třeba zdůvodnit151. Poslední fází je sledování a rozbor vlivů schválené 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které zajišťuje předkladatel152.  

Ač v procesu SEA není výstupní stanovisko závazným dokumentem, jeho 

obsahem je důkladné posouzení důsledků navrhovaných indikativních cílů odborníky, 

mimo jiné zohledňující i vyjádření veřejnosti. Vzhledem k delšímu časovému období, 

po které bude vyvíjeno úsilí k dosažení cílů zmíněných v předkládaném dokumentu, by 

se předkladatel měl snažit o minimalizaci negativních důsledků analyzovaných ve 

stanovisku. Těžbě hnědého uhlí jsou tedy nastavena omezení ve formě podmínek a 

doporučení, které by měly být ve finální verzi koncepce zohledněny. Pokud se tak 

                                                 
146Ustanovení § 10c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
147Ustanovení § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
148Ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
149Ustanovení § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
150Ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
151Ustanovení § 10g odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
152Ustanovení § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 



 

37 
 

nestane, musí být alespoň odůvodněno, proč se předkladatel rozhodl pro jinou úpravu, 

popřípadě jaká přijal kompenzační opatření. 

V současné době právě probíhá posouzení vlivů na životní prostředí aktualizace 

Státní energetické koncepce z roku 2012. Předložení této aktualizace k posouzení vlivů 

uložila vláda České republiky ministru průmyslu a obchodu svým usnesením č. 803 

z roku 2012. Samotný proces byl zahájen v květnu 2013, momentálně je ve fázi návrhu 

koncepce, stanovisko SEA prozatím nebylo vydáno.  

Co se týče procesu EIA, v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní 

prostředí nalezneme dvě kategorie posuzovaných záměrů (k nim mimo jiné náleží i 

těžba nerostných surovin) - záměry vždy podléhající posouzení (tzv. obligatorní, 

kategorie I) a záměry vyžadující zjišťovací řízení (tzv. fakultativní, kategorie II). 

Posouzení pak podléhají i významné změny těchto záměrů. Proces posuzování vlivů 

záměrů má několik fází. V první z nich oznamovatel předkládá oznámení153 o záměru 

příslušnému úřadu. Každý se může k oznámení písemně vyjádřit. V případě 

pochybnosti, zda záměr je, či není podlimitní (čili např. v případě těžby hnědého uhlí, 

zda tato těžba přesahuje daný roční objem, viz níže), proběhne tzv. „předzjišťovací“ 

řízení. Pokud se v něm rozhodne, že záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení, nastává 

další fáze. Ve zjišťovacím řízení154 se v rámci obligatorního posuzování upřesňují 

informace, které je vhodné uvést v dokumentaci, a stanoví se podmínky pro její tvorbu. 

Tento proces se nazývá scouting. Pro fakultativní záměry pak proběhne tzv. screening, 

kde dochází k vyhodnocení, zda je nutné daný záměr vůbec posuzovat155. Má-li 

k posouzení dojít, je následně zpracována dokumentace156, a to autorizovanou osobou, 

kterou vybírá investor. Autorizovaná osoba má za úkol analyzovat všechny dopady na 

životní prostředí, zdraví obyvatelstva, hmotné statky a kulturní památky. Posuzují se 

přímé i nepřímé, pozitivní i negativní vlivy. Dokumentace také obsahuje tzv. nulovou 

variantu, která popisuje stav při neprovedení záměru, a její poměření s tzv. aktivní 

                                                 
153Ustanovení § 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
154Ustanovení § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
155Při určování, zda záměr nebo změna záměru má významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný  
úřad vždy k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění, okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou 
kapacitou dosahují limitních hodnot, k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a 
dotčených územních samosprávných celků. 
156Ustanovení § 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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variantou, ve které je záměr teoreticky proveden. Vypracovaná dokumentace je 

zveřejněna, do třiceti dnů ode dne zveřejnění se k ní může každý písemně vyjádřit. Dále 

je zpracováván posudek157, a to autorizovanou osobou, kterou tentokrát vybírá příslušný 

správní úřad. Posudek musí být hotov do šedesáti dnů od obdržení dokumentace jeho 

zpracovatelem, poté se opět zveřejňuje a každý má právo se k němu vyjádřit do třiceti 

dnů ode dne jeho zveřejnění. Pokud kdokoliv využije své právo vyjádřit se k formulaci 

negativního stanoviska, je uspořádáno veřejné projednání. Jestliže však záměr nevyvolá 

žádné negativní ohlasy, není jeho konání obligatorní. Poslední fází procesu je pak 

vydání stanoviska158 s pětiletou platností, které není správním rozhodnutím, ale 

představuje nezbytnou procesní podmínku. Proti stanovisku samotnému tedy nelze 

použít opravné prostředky. 

Spolek nebo obecně prospěšná společnost, jejímž předmětem činnosti je ochrana 

veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů, nebo obec dotčená 

záměrem se stávají účastníkem navazujícího řízení, pokud podali ve stanovených 

lhůtách písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku a příslušný úřad ve 

svém stanovisku uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, 

a správní úřad vedoucí navazující řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které spolek hájí, 

nejsou v navazujícím řízení dotčeny. Navíc spolek nebo obecně prospěšná společnost, 

jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo 

kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podali ve lhůtách stanovených 

tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z 

důvodu porušení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí domáhat zrušení 

navazujícího rozhodnutí postupem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 

znění pozdějších předpisů.159 

Ačkoliv ani v procesu EIA není výstupní stanovisko závazné, shrnuje závěry 

odborníků týkající se dopadů konkrétního záměru a nabízí varianty a podmínky jeho 

realizace. Správní úřad je povinen při svém rozhodování vzít v úvahu obsah stanoviska. 

Jsou-li v něm uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, 

zahrne je do svého rozhodnutí. Pokud se od stanoviska odchýlí, je povinen uvést 
                                                 
157Ustanovení § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
158Ustanovení § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
159Ustanovení § 23 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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důvody, proč tak učinil 160. Tím je těžbě nerostů, potažmo hnědého uhlí, nastavován 

další dílčí limit.  

2. 2. Ochrana životního prostředí v jednotlivých fázích hornické činnosti 

2. 2. 1. Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů 

K vyhledávání a průzkumu je třeba opatřit zvláštní povolení, a to povolení k 

provádění geologických prací161. Pokud budou tyto činnosti uskutečňovány pomocí 

důlního díla, musí těžební organizace získat povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek 

důlními díly162. Správním úřadem rozhodujícím o prvém zmíněném povolení je 

Ministerstvo životního prostředí České republiky, které má možnost žádost zamítnout 

v případě, že provádění geologických prací by bylo v rozporu se Státní surovinovou 

politikou, Státní politikou životního prostředí, zájmy obrany státu, zahraničními 

závazky státu nebo pokud další veřejný zájem převýší zájem na průzkumu a následném 

využití výhradního ložiska163. Ochrana životního prostředí tak zde může být právě takto 

realizována v tzv. „nulové“ variantě, a to celkovým nadřazením zákonem chráněných 

zájmů nad zájmy na vydobytí ložiska164. Vedle samotného řízení o povolení k provádění 

geologických prací probíhají vedlejší paralelní řízení, která musí být zakončena ještě 

před samotným započetím provádění geologických prací, například dle ustanovení § 8 

zákona o ochraně přírody a krajiny správní řízení o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les165. 

Povolení k provádění geologických prací obsahuje podmínky ochrany životního 

prostředí při projektování a provádění těchto prací ve stanoveném průzkumném území,- 

doplňující podmínky vyplývající ze zvláštních zákonů. Postup spočívá zejména ve 

zkoumání souvislostí či spojení ložiska s okolními doly a lomy, se starými důlními díly 

                                                 
160Ustanovení § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
161Ustanovení § 4 an. zákona o geologických pracích;  k terminologické nejednotnosti blíže v podkapitole 
č. 1.3.1. 
162Ustanovení § 9 zákona o hornické činnosti. 
163Ustanovení § 4a zákona o geologických pracích. 
164PAVLORKOVÁ, Eva: Jak se zapojit do povolování těžby? Ekologický právní servis. [cit. 2014-01-08]. 
Dostupné z WWW: <http://www.eps.cz/poradna/kategorie/hornictvi-doly-lomy/rada/jak-se-zapojit-do-
povolovani-tezby> 
165HŘEBÍČEK, Michael: Ochrana životního prostředí při hornické činnosti. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, 2013. 102 s. Vedoucí práce Jaroslav Drobník.  
Dostupné z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/118298> 
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a se zdroji podzemních vod, v analýze možností umístění odvalů, výsypek a odkališť 

tak, aby neztěžovaly budoucí využití ložiska a životní prostředí bylo narušeno co 

nejméně. Identifikují se také zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, které se 

následně porovnávají se zájmy na využití ložiska a možnostmi řešení jejich střetu166. Je-

li na základě povolení stanoveno průzkumné území, hradí se poplatek podle plochy 

tohoto území, a to 2 000 Kč za každý i započatý rok a každý i započatý 

km2 stanoveného průzkumného území. Tento poplatek se každý další rok zvyšuje o 1 

000 Kč za každý km2. Poplatek je příjmem obce, na jejímž území se průzkumné území 

nachází. Leží-li průzkumné území na území více obcí, rozdělí se poplatek poměrně.167  

Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly je vydáváno obvodním 

báňským úřadem. Dokumentace obsahuje mimo jiné popis základních opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v 

souvislosti se starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu 

výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů, bahnin a 

jiných nebezpečných jevů, způsoby nakládání s důlními vodami, zajištění požadavků 

vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší 

ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů, a opatření k zajištění podmínek 

stanovených rozhodnutími o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech 

(viz níže)168. 

Geologické práce se provádějí podle geologického projektu, jestliže se jejich 

výkon dotýká zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, postupuje se v souladu 

s nimi169, např. ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“) určuje okruh povinností investorů při 

provádění geologického a hydrogeologického průzkumu. Investoři jsou povinni 

přednostně použít pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa, co nejméně 

narušovat hospodaření v lese, včetně plnění jeho funkcí, dbát, aby nedocházelo k 

                                                 
166Ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 369/2004 Sb., o 
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o 
postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v aktuálním znění. 
167Ustanovení § 4b zákona o geologických pracích. 
168Příloha č. 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních 
ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 
způsobem, v aktuálním znění. 
169Ustanovení § 22 zákona o geologických pracích. 
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nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany či k ohrožení sousedních lesních 

porostů, a nenarušovat síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná 

zařízení sloužící lesnímu hospodářství. V případě nezbytného omezení jejich funkcí 

jsou investoři povinni uvést je do původního stavu, a není-li to možné, musí zajistit 

odpovídající náhradní řešení. K povinnostem investorů patří i zřizovat pozemní 

komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke zvýšenému ohrožení 

lesa, zejména větrem a vodní erozí. Dále jsou při provádění geologického a 

hydrogeologického průzkumu povinni provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních 

porostech docházelo k co nejmenším škodám, k odstranění případných škod činit 

bezprostředně potřebná opatření, ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorech. 

Není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, je nutné ukládat je především na 

neplodných plochách nebo na nelesních pozemcích k tomu určených, používat vhodné 

technické prostředky, technologie a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny, činit 

účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí a 

průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných ploch; po 

ukončení záboru pozemku jsou dále povinni neprodleně provést rekultivaci dotčených 

pozemků tak, aby mohly být vráceny k plnění funkcí lesa.  

Obdobně i ustanovení § 8 odst. 1, 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu“), zakotvuje povinnosti při geologickém a 

hydrogeologickém průzkumu. K těm patří skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu 

půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše, 

postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace či 

zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany 

zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí 

výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin, ukládat odklizové zeminy ve 

vytěžených prostorech, a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v 

prvé řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, které byly za tím 

účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu. Dále je třeba provádět vhodné 

povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry 

byly připraveny k rekultivaci, rekultivovat plochy podle schválených plánů, aby byly 
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způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině, učinit opatření k zabránění úniku pevných, 

kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt, 

provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení 

uvést dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském 

půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, a projednat včas 

zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího 

do zemědělského půdního fondu. Pokud práce spojené s geologickým a 

hydrogeologickým průzkumem vyžadují odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do 

původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu o souhlas k tomuto odnětí170. V každoroční zprávě o 

rozsahu a výsledcích geologických prací by mělo být naplňování požadavků ochrany 

životního prostředí zohledněno. 

Z výsledků provedeného vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů vychází 

rozhodnutí, zda nalezené ložisko dobývat, či z určitých báňsko-technických nebo jiných 

důvodů jeho zásoby odepsat. V prvém z výše uvedených případů pak může těžební 

organizace požádat o stanovení dobývacího prostoru nebo, nepřikročí-li bezprostředně 

k těžbě, o stanovení chráněného ložiskového území171 (jedná se o území zahrnující 

ložisko a místa potenciálně dotčená poddolováním a trhacími pracemi). O stanovení 

chráněného ložiskového území rozhoduje Ministerstvo životního prostředí České 

republiky po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti, a to rozhodnutím 

vydaným v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, 

obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním 

úřadem172. Řízení o stanovení chráněného ložiskového území se zahájí na návrh těžební 

organizace nebo z podnětu orgánu státní správy173. Jeho účastníkem je pouze 

navrhovatel (dikce zákona vylučuje aplikaci zvláštních právních předpisů přiznávajících 

postavení účastníka dalším subjektům); dotčené orgány státní správy, orgány územního 

plánování a stavební úřad podávají k záležitosti svá stanoviska, která je nutno uplatnit 

                                                 
170Ustanovení § 8 odst. 3 zákona o geologických pracích. 
171Ustanovení § 16 horního zákona. 
172Ustanovení § 17 odst. 1 horního zákona. 
173Ustanovení § 17 odst. 2 horního zákona. 
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nejpozději při ústním jednání174. Na základě podkladů, stanovisek výše zmíněných 

orgánů a námitek účastníka pak Ministerstvo životního prostředí České republiky vydá 

rozhodnutí, v případě stanovení chráněného ložiskového území se jeho hranice zanesou 

do územně plánovací dokumentace.  

Toto rozhodnutí má zajistit ochranu výhradního ložiska pro budoucí využití. 

Jeho funkcí je zabránit znemožnění nebo ztížení dobývání výhradního ložiska stavbami 

či jinými zařízeními a činnostmi v něm, čili princip upřednostnění těžby nerostů před 

ostatními činnostmi je v tomto procesu silně reflektován. Přitom má být zajištěna 

ochrana celospolečenských zájmů, a to především ochrana životního prostředí175. P. 

Šponar k tomu dodává: „Horní zákon ochranu ložiska pojímá jako stavební uzávěru, 

jejímž cílem je zamezit vytvoření nových právních a ekonomických překážek pro 

budoucí využití ložiska.“176 Chráněné ložiskové území je nástrojem územní ochrany 

ložisek, která se mimo tohoto uskutečňuje i prostřednictvím územního plánování. 

„Pojmově je územní ochrana výhradních ložisek zcela protichůdná ochraně životního 

prostředí. Jejím účelem je ochrana výhradního ložiska před ztížením nebo znemožněním 

jeho budoucí exploatace, a to stanovením zvláštního režimu pro území, na kterém se 

výhradní ložisko nachází. Paradoxně však územní ochrana výhradních ložisek může 

přispět k ochraně zájmů životního prostředí, neboť součástí této ochrany je omezení 

nebo vyloučení veškerých ekonomických aktivit“.177  

Podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o geologických pracích je Ministerstvo 

životního prostředí České republiky povinno poskytovat orgánům územního plánování 

informace o výsledcích geologických prací, které mohou mít vliv na vypracování 

územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. Z těchto podkladů by měly podle 

ustanovení § 15 horního zákona orgány územního plánování vycházet, a zohledňovat 

tak nerostné bohatství při své činnosti, přičemž by měly navrhovat řešení, které je z 

hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných 

obecných zájmů nejvýhodnější. M. Bernard upozorňuje, že zcela naplnit úkol orgánů 

                                                 
174Ustanovení § 17 odst. 3 horního zákona. 
175DAMOHORSKÝ a kol. 2010 op. cit., s. 564. 
176ŠPONAR 2005 op. cit., s. 98. 
177PAVLORKOVÁ, Eva: Jak se zapojit do povolování těžby?, Ekologický právní servis. [cit. 2014-01-
08]. Dostupné z WWW: <http://www.eps.cz/poradna/kategorie/hornictvi-doly-lomy/rada/jak-se-zapojit-
do-povolovani-tezby> 
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územního plánování nalézt řešení plně vyhovující využití nerostného bohatství a 

ochraně životního prostředí i jiných zájmů není možné, tudíž se v praxi spíše uplatní 

vzájemné posouzení dotčených zájmů. „Proto orgány územního plánování musí spíše 

poměřovat, který z obou zájmů v konkrétním území převažuje a kterému z nich dát při 

rozhodování o jeho využití přednost. K tomu lze dodat, že ačkoliv zájem na exploataci 

ložiska lze zcela vyloučit, zájem na ochraně životního prostředí trvá a je třeba jej hájit 

současně i v případě převážení zájmu na vydobytí ložiska. V tomto případě se oba zájmy 

realizují paralelně vedle sebe.“178 Ač je tedy primárním cílem územní ochrany 

nerostného bohatství zajistit podmínky pro budoucí využití ložiska, může mít tato 

ochrana i pozitivní vliv na stav životního prostředí v dotčené oblasti.  

2. 2. 2. Stanovení dobývacího prostoru 

Jak již bylo uvedeno výše, je-li nalezeno ložisko nerostů, je třeba rozhodnout o 

tom, zda bude těženo. Těžební organizace je povinna řešit včas střety zájmů při 

stanovení dobývacího prostoru a při plánované otvírce, přípravě a dobývání výhradního 

ložiska především s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí. V tomto kroku 

je také možno nastavit požadavky, které zajistí minimalizaci negativních vlivů na 

životní prostředí ve stanoveném území a vytvoří prostor pro uplatnění právních předpisů 

o složkové ochraně zejména půdy, vody, lesa, přírody a krajiny, kterých se hornická 

činnost zpravidla nejvíce dotýká. Zpracovatelé návrhu na stanovení dobývacího 

prostoru jsou povinni dodržovat podmínky složkové ochrany životního prostředí, 

kupříkladu podle ustanovení § 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se řídí 

zásadami jeho ochrany179 a projektují takové řešení, které je z tohoto hlediska 

nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky jimi navrhovaného 

řešení na půdu s přihlédnutím k možnostem rekultivace, a to ve srovnání s jiným 

možným řešením. Návrh na stanovení dobývacího prostoru musí být projednán s orgány 

ochrany zemědělského půdního fondu a před schválením opatřen jejich souhlasem.  

Obdobné podmínky obsahuje zákon o lesích180. 

                                                 
178BERNARD, Michal: Horní právo a ochrana životního prostředí. České právo životního prostředí, 
2/2007, s. 5 - 95. 
179Ustanovení § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 
180Ustanovení § 14 zákona o lesích. 
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K návrhu na stanovení dobývacího prostoru je těžební organizace povinna získat 

i předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí České republiky vydaný po 

projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Předchozí souhlas 

může být vázán na určité podmínky, které jsou obsaženy v rozhodnutí o stanovení 

dobývacího prostoru.  

Stanovení dobývacího prostoru a navazující činnost podléhají posouzení jejich 

vlivů na životní prostředí. V bodě 2. 2. kategorie I zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí je uvedeno, že stanovení nového dobývacího prostoru pro těžbu černého uhlí 

podléhá posouzení vlivů na životní prostředí. Bod 2. 3. kategorie I pak zahrnuje záměr 

stanovení dobývacího prostoru a těžbu ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 

tun/rok (sem lze tedy řadit i těžbu hnědého uhlí překračující stanovený objem) a bod 2. 

4. kategorie I zakotvuje úpravu černého a hnědého uhlí. Fakultativně lze podle bodu 2. 

5. kategorie II posuzovat vliv plánované těžby všech nerostných surovin od 10 000 tun 

do 1 000 000 tun ročně, bod 2. 1. kategorie II obsahuje i zvláštní úpravu pro exploataci 

uhlí překračující 100 000 tun ročně. Správním úřadem, který celý proces povede a vydá 

své stanovisko, bude pro body 2. 4. kategorie I a 2. 5. kategorie II krajský úřad, pro 

zbývající činnosti pak Ministerstvo životního prostředí České republiky. 

Vzhledem k tomu, že záměry pro současnou těžbu hnědého uhlí v mnou 

sledované lokalitě Severočeské hnědouhelné pánve byly realizovány před listopadem 

1989, tedy před účinností tohoto zákona, představuje posuzování jejich vlivů na životní 

prostředí limit teoretický, vztahující se pouze na potenciální těžbu budoucí (jako např. 

již výše zmíněnou uvažovanou těžbu v hořanském koridoru lomu Vršany). M. Bernard 

navrhuje pozměnění relevantní právní úpravy takto: „Do horního zákona by mohlo být 

vpraveno přechodné ustanovení, které by stanovilo povinnost všem těžebním provozům, 

které nebyly posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, aby do určitého data zajistily posouzení jejich vlivů na životní prostředí. 

Podmínky ze stanoviska EIA by pak příslušný správní úřad (obvodní báňský úřad) byl 

povinen zahrnout do existujících povolení a kontrolovat jejich plnění 

provozovatelem.“181 

                                                 
181BERNARD, Michal: Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a 
lidských práv. Via Iuris, 3/2006, s. 41 - 48.  
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I do této etapy hornické činnosti zasahuje územní plánování, a to především jeho 

realizační fáze. Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru pro vyhrazená ložiska je 

podle ustanovení § 27 odst. 6 horního zákona zároveň rozhodnutím o změně jeho 

využití. Navíc i zde hrají důležitou roli výsledky geologických prací. Ministerstvo 

životního prostředí České republiky může vymezit území, kde je vzhledem k zvláštním 

geologickým podmínkám možno vydat územní rozhodnutí jen se souhlasem zmíněného 

ministerstva182. Dotčené orgány ochrany životního prostředí vydávají pro řízení své 

závazné stanovisko (např. stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do 

významného krajinného prvku nebo souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu k odnětí půdy); dobývací prostor nelze stanovit, pokud je toto stanovisko 

zamítavé.  

Jak již bylo zmíněno, dobývací prostory ve sledované lokalitě Severočeské 

hnědouhelné pánve jsou již delší dobu stanovené, podléhaly tedy územnímu řízení o 

změně využití území podle dnes již neúčinné úpravy ustanovení § 36 an. zákona č. 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, která však též přikazovala získat 

stanoviska dotčených orgánů státní správy.  

Za stanovený dobývací prostor je placena úhrada. Jedná se o roční úhradu 

z dobývacího prostoru183, již je povinna zaplatit osoba, pro kterou je stanoven dobývací 

prostor. Platí se příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, který ji převádí na obec, na 

jejímž území se dobývací prostor nachází. Je-li dobývací prostor umístěn na území více 

obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem podle poměru částí dobývacího prostoru na 

území jednotlivých obcí. Platí se za každý započatý hektar plochy dobývacího prostoru. 

Výši úhrady v rozmezí 100 Kč až 1 000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke 

stupni ochrany životního prostředí na dotčeném území, charakteru činnosti prováděné v 

dobývacím prostoru a k jejímu dopadu na životní prostředí, má vláda České republiky 

stanovit nařízením (dosud se tak však nestalo)184. Prostředky takto získané nejsou 

účelově vázány.  

                                                 
182Ustanovení § 13 odst. 3 zákona o geologických pracích. 
183Ustanovení § 32a odst. 1 horního zákona. 
184Těžební organizace proto ve většině případů odvádějí úhrady v nejnižší možné míře. 
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2. 2. 3. Povolení hornické činnosti a těžba 

V dalším kroku, v řízení o povolení hornické činnosti (podle ustanovení § 10 

zákona o hornické činnosti konkrétně o povolení otvírky, přípravy a dobývání), je třeba 

doložit plán otvírky, přípravy a dobývání, který v přiložené dokumentaci obsahuje 

zhodnocení vlivu hornické činnosti na povrch (např. stanovisko EIA) a dohodu o 

vyřešení střetu případných zájmů. Jelikož dotčeným zájmem je i ochrana životního 

prostředí, v dokumentaci také nalezneme závazná stanoviska vydaná podle zvláštního 

právního předpisu orgány složkové ochrany životního prostředí a kalkulaci nákladů na 

sanaci a rekultivaci.  

K závazným stanoviskům, která si těžební organizace musí opatřit, náleží např. 

dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje 

podle přílohy č. 2 k tomuto právnímu předpisu či podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o 

ochraně přírody a krajiny závazné stanovisko k zásahům, které by mohly vést k 

poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho 

ekologicko-stabilizační funkce. V neposlední řadě ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách, zakotvuje, že ve správních řízeních, vedených mimo jiné podle 

horního zákona a zákona o hornické činnosti, lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon 

jen na základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny 

zájmy podle tohoto zákona. K povolení otvírky, přípravy a dobývání je třeba zajistit 

vedle závazných stanovisek i relevantní souhlasy orgánů složkové ochrany životního 

prostředí, jako kupříkladu souhlas k zásahu do krajinného rázu185 či souhlas s odnětím 

půdy ze zemědělského půdního fondu186. 

Během samotného dobývání se těžební organizace řídí povinnostmi nastavenými 

dle výše popsaných postupů. Primární je povinnost skrývky, čili skrývat odděleně 

svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy 

na celé dotčené ploše, a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění 

pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na 

vhodné plochy. Při těžbě mohou být použity jen ty dobývací metody, které zajišťují 

                                                 
185Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
186Ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, hospodárné dobývání, 

požadovanou výrubnost a přípustný stupeň znečištění. Druhy dobývacích metod a 

rozsah jejich použití jsou uvedeny v plánech, nové technologie musí být náležitě 

ozkoušené a lze je zavést pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.187 Dále se 

jedná se především o zákaz používání kyanidových sloučenin při úpravě a 

zušlechťování nerostů, povinnost vhodným způsobem ukládat skrývkové hmoty a 

hlušiny a podle možností je účelně využívat, zastavit dobývání ložiska, aniž by byla 

zajištěna možnost následné exploatace, pokud to vyžaduje zákonem chráněný obecný 

zájem, o zajištění sanace a rekultivace pozemků a k tomuto účelu vytváření rezervy 

finančních prostředků či o péči o důlní vody a jejich hospodárné využívání.188 Vytváření 

rezerv podléhá schválení obvodního báňského úřadu, který po dohodě s Ministerstvem 

životního prostředí dohlíží na čerpání těchto rezerv, a zajišťuje tak využití pro účely 

ochrany životního prostředí. Tyto povinnosti mají doplňující funkci k příslušné 

složkové ochraně životního prostředí.  

Za vytěžené nerosty na výhradních ložiskách je osobou provozující těžbu 

placena úhrada z vydobytých výhradních nerostů
189 obvodnímu báňskému úřadu. 

Úhrada činí nejvýše 10 % z tržní ceny těchto nerostů; 25 % z částky je odváděno do 

státního rozpočtu České republiky s účelovým vázáním k nápravě škod na životním 

prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevýhradních ložisek a 75 % je 

obvodním báňským úřadem převedeno do rozpočtu obce, popřípadě poměrně rozděleno 

dotčeným obcím. 

2. 2. 4. Ukončení těžby 

Podle ustanovení § 31 odst. 5 je těžební organizace povinna zajistit sanaci190 

včetně rekultivace191 všech pozemků dotčených těžbou po ukončení provozu. Plán 

sanace a rekultivace se přikládá k návrhu na stanovení dobývacího prostoru, samotná 

činnost pak probíhá podle plánu otvírky, přípravy a dobývání192. Na rekultivace 

                                                 
187Ustanovení § 10 zákona o hornické činnosti. 
188Ustanovení § 30 horního zákona. 
189Ustanovení § 32a odst. 2 horního zákona. 
190Sanací rozumíme odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. 
191Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny. 
192Ustanovení § 32 odst. 2 horního zákona. 
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pozemků dotčených těžbou se použijí pravidla podle zákona o ochraně zemědělského 

půdního fondu a zákona o lesích193. Podle obou těchto právních předpisů se rekultivace 

provádí na základě předem schváleného plánu rekultivací, těžební organizace má 

v průběhu těžby povinnost skrývky, vhodného ukládání odklizové zeminy, včetně 

zajištění využití nebo uskladnění úrodné vrstvy a průběžné přípravy na rekultivace. 

Průběh rekultivací je možné rozdělit na dvě fáze, rekultivaci technickou a biologickou. 

Technická část spočívá např. v odstranění poškozené zeleně, tvarování terénu pomocí 

násypů důlní hlušiny, nové zeminy či odvodnění území. Biologická rekultivace pak 

zahrnuje mimo jiné zatravnění a výsadbu květin či dřevin194. 

V neposlední řadě zde máme i povinnosti ve spojení se zajištěním a likvidací 

důlních děl, a to podle programu, jenž je předkládán společně s dokumentací v procesu 

povolení hornické činnosti. Existují však i stará důlní díla195 v podzemí, která jsou 

opuštěna a jejichž původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není 

znám. V takových případech se o jejich zajištění stará Ministerstvo životního prostředí 

České republiky; ohrožují-li celospolečenské zájmy, pak jejich likvidaci povoluje 

obvodní báňský úřad.  

2. 3. Shrnutí 

Ochrana životního prostředí představuje podle mého názoru ústřední limit těžby 

hnědého uhlí, je schopna těžbě zcela zabránit i ji omezovat prostřednictvím povinností a 

podmínek pro její uskutečnění. Převáží-li zájem na realizaci těžby nad zájmy ochrany 

životního prostředí, je těžební organizace povinna v každé fázi hornické činnosti získat 

potřebná povolení, souhlasy či závazná stanoviska a řídit se povinnostmi, jež pro ni 

vyplývají z příslušných rozhodnutí. Tyto kroky těžební organizace podléhají kontrole 

orgánů složkové ochrany životního prostředí a okrajově i kontrole státní báňské správy. 

Nevylučuje-li to zákon svou dikcí, mají soukromé subjekty hájící zájmy ochrany 

životního prostředí navíc možnost účastnit se jednotlivých správních řízení, zejména 

prostřednictvím podmínek ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

                                                 
193Ustanovení § 31 odst. 5 horního zákona. 
194HŘEBÍČEK op. cit., s. 86. 
195Ustanovení § 35 horního zákona. 
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Vzhledem k tomu, že dobývací prostory v mnou sledované lokalitě Severočeské 

hnědouhelné pánve byly stanoveny před rokem 1989, nepodléhaly tak širokému spektru 

limitů, které nastavuje současná právní úprava. Kupříkladu pro účely posouzení vlivů 

stanovení těchto dobývacích prostorů na životní prostředí je odborníky navrhováno 

včlenit do horního zákona přechodné ustanovení, které by k uskutečnění takového 

posouzení zavazovalo všechny těžební organizace, jejichž již dobývací prostory by 

tomuto procesu podle současné právní úpravy podléhaly.  
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3. Ekologické limity těžby 

 Tato kapitola se zaměřuje na tzv. ekologické limity těžby hnědého uhlí v 

Severočeské hnědouhelné pánvi stanovené usnesením vlády České republiky č. 444 

z roku 1991. Podrobně se tímto usnesením zabývá, zvláště jeho povahou, obsahem a 

důvody přijetí. Dále tato kapitola přibližuje, zda pokyny v něm obsažené byly naplněny 

a jak vlastně vstupuje usnesení vlády České republiky č. 444 z roku 1991 do procesu 

hornické činnosti.  

3. 1. Usnesení vlády České republiky č. 444 z roku 1991 

Dne 30. října 1991 přijala vláda České republiky několik usnesení zacílených na 

útlum těžby hnědého uhlí v Severočeské a Sokolovské hnědouhelné pánvi. Podnětem k 

tomuto kroku byla potřeba revitalizovat tehdy zdevastované životní, ale i sociální 

prostředí, ovlivněné ústupem obcí těžbě. K naplnění tohoto cíle byla přijata tři vládní 

usnesení: usnesení vlády České republiky č. 331 z roku 1991 ke zprávě o účelnosti další 

těžby hnědého uhlí v Chabařovicích (provoz Lomu Chabařovice byl zastaven v roce 

1997), usnesení vlády České republiky č. 490 z roku 1991 k programu ozdravení 

životního prostředí v okrese Sokolov (schvalující postupy zlepšení životního prostředí 

v bývalém okrese Sokolov) a usnesení vlády České republiky č. 444 z roku 1991 ke 

zprávě o územně ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské 

hnědouhelné pánvi. Poslední z výše jmenovaných usnesení obsahuje mapovou přílohu, 

v níž jsou vyznačeny meze, kam až těžba hnědého uhlí ve zmíněné lokalitě může 

pokračovat. Tyto meze nazýváme ekologickými limity těžby hnědého uhlí 

v Severočeské hnědouhelné pánvi (dále jen „ekologické limity těžby“). 

 Tato mapová příloha omezuje těžební prostor následujících lomů: Lomu Merkur, 

Březno, Libouš, Šverma, Vršany, Chabařovice, Růžodolské výsypky Lomu Ležáky a 

především Velkolomu Československé armády a Lomu Bílina. Zmíněná omezení byla 

navržena tak, aby došlo k zachování ochranného pilíře pod zámkem Jezeří, obcí 

v blízkosti těžebních prostor a přírody je obklopující. Kromě posledních dvou 

uvedených lomů se ekologické limity těžby v podstatě shodují s původně stanoveným 

dobývacím prostorem nebo neznamenají významnou ztrátu na těženém nerostu. Na 

většině z výše jmenovaných byla již těžba ukončena. Co se týče Velkolomu 
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Československé armády, tam limity blokují cca 770 milionů tun hnědého uhlí, ve 

druhém zmíněném Lomu Bílina blokují limity cca 104 milionů tun hnědého uhlí. Proto 

se následující podkapitoly soustředí na ekologické limity těžby právě ve vztahu k nim. 

Předmětné usnesení bylo přijato na podkladě Zprávy o územně ekologických 

limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi. K té 

existuje důvodová zpráva, podle které představují ekologické limity těžby, zde 

označované jako závazné linie omezení těžby hnědého uhlí, „nepřekročitelné hranice 

území, za nimiž nesmí být těžbou a energetikou přímo narušovány a likvidovány 

přírodní prvky, tvořící součást územního systému ekologické stability krajiny, sídelní 

struktura a infrastruktura zajišťující život v území a dále nejvýše přípustné zátěže 

základních složek prostředí, tzn. půdy, vody a ovzduší“. 196 Důvodová zpráva detailně 

popisuje, kudy vedou těžební meze v jednotlivých dobývacích prostorech, a dále 

vyjadřuje hlavní prioritu v pozadí přijetí těchto kroků - především zachování únosného 

životního prostředí. Předpokládá také budoucí úpravy v územní plánovací dokumentaci 

Severočeské hnědouhelné pánve197. Limitní linie jsou navrženy tak, aby respektovaly 

sídelní strukturu a ekologickou stabilitu krajiny. Mohou být dále zpřesňovány198, což 

potvrzuje i průvodní slovo k celému materiálu, kde je výslovně zmíněn rok 2005 jako 

mezník podniknutých opatření. Na závěr důvodová zpráva podtrhuje, že limity se 

vztahují na povrchovou těžbu lomů při použití tehdejší technologie a nevylučují 

budoucí využití šetrnějších způsobů dobývání či jiné využití zásob za předpokladu 

minimalizování negativních vlivů na přijatelnou úroveň pro občany, obce a města, v 

nichž tito občané žijí. V duchu takto vyjádřených myšlenek bylo přijato usnesení vlády 

České republiky č. 444 z roku 1991. 

Jednací řád vlády199 ve svém čl. 1 odst. 3 stanoví, že rozhodnutí vlády mají 

formu usnesení. Návrh usnesení, který je vládě předložen předkladatelem (jímž je 

nejčastěji její člen), má vždy dvě základní části, a to schvalovací a ukládací, popřípadě 

                                                 
196Důvodová zpráva ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky 
v Severočeské hnědouhelné pánvi. 
197K této problematice podrobněji v kapitole č. 3. 
198Důvodová zpráva ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky 
v Severočeské hnědouhelné pánvi. 
199Usnesení vlády České republiky č. 610 z roku 1998, ve znění navazujících usnesení (dále jen „Jednací 
řád vlády“). 
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části další, nutné k náležité prezentaci dané problematiky200. Schvalovací část shrnuje 

rozhodnutí, ukládací část návrhu obsahuje označení orgánu, kterému je vládou uložen 

konkrétně vyjádřený úkol, pokyny k dosažení efektu předmětného rozhodnutí a termín, 

do kterého má být splněn. Není-li termín stanoven201, úkol má být splněn do třiceti 

dnů202. Případná další část může obsahovat kupříkladu požadavky vlády či výčet věcí 

vzatých na vědomí. Při vypracování návrhu usnesení vlády České republiky musí 

předkladatel dbát, aby navržené usnesení nebylo v rozporu s jiným usnesením přijatým 

vládou dříve. Je-li k dosažení záměru třeba změnit nebo zrušit dříve přijaté rozhodnutí 

či jeho část, musí být tato změna také navržena203.  

Usnesení vlády náleží k interním normativním aktům (vnitřním předpisům), jež 

nejsou závazné erga omnes, i když mají normativní charakter. Tvoří pouze tzv. 

paraprávní systém, který vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti; díky své 

instrukční povaze se uplatňují nejčastěji ve veřejné správě a pracovních a služebních 

vztazích. Musí být vždy vydány v souladu s právními předpisy, na jejich základě a v 

jejich mezích. Zavazují toho, kdo je na základě zákona účastníkem určitého vztahu, 

jehož se interní normativní akt týká vzhledem k tomu, že je v organizačně podřízeném 

vztahu vůči vydavateli instrukce204; jedná se tedy o interní činnost veřejné správy 

nemající formu právních předpisů. Sankce za nesplnění pokynu je disciplinárního rázu.  

Ústavní soud České republiky se k povaze usnesení vlády vyjádřil takto: „Interní 

rozhodnutí jsou taková stanoviska vlády, jež byla učiněna v rámci pravomoci týkající se 

vnitřní úpravy chodu vládních prací, tudíž taková rozhodnutí, jež nemají povahu obecné 

právní normy a v důsledku toho ani právní závaznost vůči třetím. Napadené usnesení 

vlády je běžným ústavně konformním prostředkem, kterým vláda sjednocuje svou 

činnost a vyjadřuje svou politickou vůli v rámci přípravných prací, jež jsou samy o sobě 

teprve předpokladem pro pozdější přijetí právně závazných rozhodnutí příslušným 

                                                 
200
Článek č. 4 odst. 2 Jednacího řádu vlády. 

201Např. příkaz ministru průmyslu a obchodu rozhodnout o těžbě v hořanském koridoru lomem Vršany do 
31. prosince 1992. 
202
Článek č. 4 odst. 4 Jednacího řádu vlády. 

203
Článek č. 4 odst. 6 Jednacího řádu vlády. 

204GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 
ISBN 80-738-0233-3.  
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ústavním orgánem.“205 S tím koresponduje i úprava usnesení vlády České republiky č. 

444 z roku 1991, které bylo zamýšleno především jako spouštěcí mechanismus 

navazujících kroků v něm obsažených.  

3. 2. Pokyny uložené usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991 

V části schvalovací vláda České republiky schvaluje výše zmíněné limity 

vytyčené na mapových přílohách a mezní hodnoty znečišťování ovzduší zanesené v 

přiložené tabulce, čímž demonstruje svůj cíl revitalizovat tehdejší stav životního 

prostředí v regionu. Část ukládací je rozdělena do dvou bodů, v prvním „vláda ukládá 

ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi 

Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí 

nad Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve 

správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a 

zařízení, které nesouvisí s dobýváním, a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť 

popílku a rekultivací; za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené 

dobývací prostory a provést odpis zásob“. V druhém bodě dále „vláda ukládá ministru 

pro hospodářskou politiku a rozvoj vycházet z omezení dle bodu 2. 1. při koncipování 

státní energetické politiky České republiky do roku 2005 a rozhodnout do 31. prosince 

1992 o těžbě v hořanském koridoru lomem Vršany“. Rozhodnutí o pokračování těžby v 

hořanském koridoru je zvažováno nyní. 

  Toto usnesení tak v části ukládací uděluje úkoly ministru pro hospodářskou 

politiku a rozvoj (dnes ministru průmyslu a obchodu České republiky), ministru 

životního prostředí České republiky, předsedovi Českého báňského úřadu, přednostům 

okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice. 

Vzhledem k tomu, že většina výše zmíněných pokynů se dotýká rozhodování 

obvodního báňského úřadu, který v předmětném usnesení není zmíněn, je třeba odvodit 

jeho vázanost interní normativní instrukcí prostřednictvím Jednacího řádu vlády. 

Obecně usnesení vlády České republiky zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné 

                                                 
205Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 1998, sp. zn. I. ÚS 482/97. In: Aspi [právní informační systém]. 
Wolters Kluwer ČR [cit. 21. 8. 2013]. 
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ústřední úřady státní správy206, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví 

zvláštní zákon207.  

Vymezení vlády poskytuje samotná Ústava České republiky208, charakteristiku 

ministerstev a ústředních úřadů státní správy (včetně Českého báňského úřadu) 

obsahuje kompetenční zákon, úpravu územních samosprávných celků nalezneme 

v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Pojem 

správní úřad však tak jednoznačný není. Vyskytuje se již v Ústavě České republiky, 

konkrétně v čl. 79, podle kterého lze ministerstva a jiné správní úřady zřídit pouze 

zákonem a stejně tak jim i stanovit působnost, zvláštní zákon též určuje právní poměry 

jejich zaměstnanců. Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy dále 

mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu 

zmocněny.  

Na rozdíl od správního orgánu, který je definován jako orgán moci výkonné, 

územních samosprávných celků a jiný orgán či právnická nebo fyzická osoba, pokud 

vykonávají působnost v oblasti veřejné správy209, hlubší popis termínu správní úřad či 

jeho vztahu k pojmu správní orgán legislativa nepodává, k té se však uchyluje teorie. V. 

Sládeček vytyčuje některé charakteristické znaky, které by měl správní úřad mít. Jedná 

se o organizační složku státu zřízenou zákonem, ať už ojedinělou ve svém oboru (např. 

ministerstva) nebo druhovou (např. katastrální úřady), jež má určitou pravomoc (právní 

prostředky nutné k výkonu působnosti) a působnost (zákonem vymezená oblast, v níž se 

uplatňuje pravomoc správního úřadu, nejčastěji ji dělíme na působnost věcnou, tedy 

okruh vykonávaných úkolů, a místní podle jejího prostorového rozsahu)210. Jako 

konkrétní úřad je instituce jasně označená, vystupuje svým jménem a vnitřně se dále 

člení na organizační jednotky. Označení správní úřad se shoduje s doposud v legislativě 

i judikatuře dominujícím starším označením správních útvarů slovem orgán (správní 

orgán, orgán státní správy). 

                                                 
206Podle úpravy v kompetenčním zákoně. 
207
Článek č. 1 odst. 3 Jednacího řádu vlády. 

208
Článek č. 67 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že vláda se skládá z předsedy vlády, 

místopředsedů vlády a ministrů. 
209Ustanovení § 1 správního řádu, podobně i ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, v aktuálním znění. 
210SLÁDEČEK, Vladimír: Obecné správní právo. 3. aktualiz. a uprav. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2009, 497 s. ISBN 978-80-7478-002-8. 



 

56 
 

Vzhledem k vytyčeným definičním znakům patří obvodní báňské úřady pod 

položku „ostatní správní úřady“, které jsou podle Jednacího řádu vlády České republiky 

vázány jejím usnesením211. Český báňský úřad je organizační složkou státu, obvodní 

báňské úřady jsou jeho organizační jednotky212. Celá státní báňská správa je zřízena 

zákonem o hornické činnosti, který vymezuje její pravomoc i působnost. Je jasně 

ohraničená, její výstupy jsou označeny vlastním názvem úřadu. Lze tedy uzavřít, že 

obvodní báňský úřad je vázán usnesením vlády České republiky coby interní normativní 

instrukcí. 

3. 2. 1. Povinnost respektovat závazné linie omezení těžby 

Usnesení vlády České republiky č. 444 z roku 1991 výslovně ukládá povinnost 

respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve správních řízeních a 

rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí 

s dobýváním, a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací. 

Dosud nebylo ve věci přímo rozhodováno, míru respektu k předmětnému usnesení je 

tak možné usuzovat pouze prostřednictvím navazujících dokumentů a správních 

rozhodnutí. Ani ty však nereprezentují jasný postoj.  

Ač jsou v této kapitole klíčová rozhodnutí ve správních řízeních podle předpisů 

horního práva, pokyn zahrnuje zohlednění limitů i v územním plánování. Rozhodnutí o 

stanovení dobývacího prostoru je zároveň územním rozhodnutím o změně využití 

území, jelikož již však dotčené dobývací prostory byly stanoveny, prozatím se tento 

pokyn v realizační fázi územního plánování nemohl uplatnit. Co se týče koncepční fáze, 

současná Politika územního rozvoje České republiky obsahuje úpravu pro případ 

rozšíření těžby za ekologické limity, ovšem Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

a územní plány měst Mostu a Litvínova vyjadřují vázanost usnesením vlády České 

republiky č. 444 z roku 1991.   

Sporným z hlediska respektu vytyčených linií se jeví usnesení č. 1176 z roku 

2008 k územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné 

pánvi. Ač vláda, a v ní i v původním usnesení výslovně jmenovaní ministři, v bodě 

                                                 
211
Článek č. 1 odst. 3 Jednacího řádu vlády. 

212Viz Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu [cit. 2014- 01-10] Dostupné z WWW: 
< http://registry.czso.cz/irsw/> 
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prvním potvrzuje platnost originálních závazných linií a navazujících úkolů, koriguje 

dříve stanovené limity u Lomu Bílina, a to tak, že došlo k výměně prostoru v jižní části 

Lomu Bílina u obce Braňany na Mostecku za prostor pro těžbu uhlí v severní oblasti 

lomu. Tudíž dochází k paradoxní situaci, kdy sice vláda potvrzuje platnost původních 

limitů, ale fakticky je prolamuje a mění. Na druhou stranu programové prohlášení vlády 

České republiky z roku 2010213 obsahuje zmínku o ekologických limitech těžby, vláda 

v něm slibuje zasazení o jejich zachování a novelizaci horního práva, ke které skutečně 

došlo. Koaliční dohoda z roku 2013 pak zahrnuje plány na finální vyřešení této 

problematiky v horizontu dvou let.214 

Zmíněná řízení mimo územní plánování má na starosti obvodní báňský úřad. Jak 

již bylo nastíněno výše, obvodní báňský úřad se řadí ke správním úřadům a jako takový 

je obecně vázán usnesením vlády České republiky jako interní normativní instrukcí, 

aniž by tato skutečnost musela být explicitně vyjádřena215, a tudíž by měl závazné linie 

omezení těžby ve svých rozhodnutích zohledňovat. Obvodní báňský úřad v Mostě však 

svým rozhodnutím z konce května 2013 rozšířil možnosti těžby na Velkolomu 

Československé armády, když za splnění stanovených podmínek umožnil těžební 

organizaci podat žádost o povolení hornické činnosti ve dvou ochranných pilířích, které 

chrání zámek Jezeří a obec Černice. Těžba bude prováděna hlubinnou metodou 

chodbicování216. Jedná se sice o prostor mimo limitní linie, ale vzhledem k tomu, že 

útlum těžby a ochranného pilíře zámku Jezeří byl jedním z dílčích cílů na pozadí přijetí 

usnesení vlády České republiky č. 444 z roku 1991, jeví se navazující rozhodnutí jako 

nekonzistentní s původní ideou. 

3. 2. 2. Úprava dobývacího prostoru 

Dalším úkolem vyjádřeným v usnesení vlády České republiky č. 444 z roku 

1991 je patřičná úprava stanovených dobývacích prostorů
217 tak, aby vyhovovaly zde 

zmíněným pokynům. Těžební organizace je oprávněna dobývat výhradní ložisko v 
                                                 
213Programové prohlášení vlády ze 4. srpna 2010. 
214Koaliční dohoda ze dne 13. 12. 2013. 
215
Článek č. 1 odst. 3 Jednacího řádu vlády. 

216Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě ze dne 31. 5. 2013 č. j. SBS/06385/2013/OBÚ-o4/6. 
217Jak již bylo zmíněno výše, dobývací prostor představuje geometricky přesně vymezený prostor, ve 
kterém je těžební organizace po splnění zákonem požadovaných podmínek oprávněna dobývat výhradní 
ložisko. 



 

58 
 

dobývacím prostoru, který jí byl stanoven218. Obvodní báňský úřad však může 

z vlastního podnětu prostor změnit, jsou-li pro to závažné důvody vzhledem k právem 

chráněnému obecnému zájmu.219 R. Makarius to komentuje následovně: „Změna 

dobývacího prostoru i jeho zrušení jsou však do jisté míry spojeny s nedořešenými 

právními problémy, které jsou důsledkem určité nepreciznosti zákona. Tyto lze 

shledávat zejména v tom, že zákon nestanoví, kdo je oprávněn rozhodnout o existenci 

závažných důvodů z hlediska právem chráněného obecného zájmu, které jsou zákonnou 

podmínkou pro změnu dobývacího prostoru.“ 220  

Ač se osobně přikláním k názoru, že by tak činil obvodní báňský úřad při svém 

rozhodování, tato otázka doposud není jednoznačně zodpovězená, protože k 

jednostranné změně ze strany správních úřadů (tak, jak bylo nařízeno usnesením vlády 

České republiky č. 444 z roku 1991) nedošlo. Příslušné těžební organizace tedy mají 

platně stanovený dobývací prostor i pro zásoby blokované ekologickými limity těžby, a 

to díky časové neomezenosti jednotlivých rozhodnutí, tedy i přesto, že ke stanovení 

došlo před listopadem 1989. Podle ustanovení § 27 odst. 3 horního zákona totiž není 

platnost rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru časově omezena, pokud v 

rozhodnutí není stanoveno jinak.  

 V této souvislosti je třeba podotknout, že na základě platně stanoveného 

dobývacího prostoru je možné, aby těžební organizace požádala o povolení hornické 

činnosti (otvírky, přípravy a dobývání). Kritickým bodem je nutnost naplnit veškeré 

podmínky, aby žádost mohla být podána. Především je nezbytné vyřešit střet zájmů 

těžební organizace a subjektů a obcí zastupujících právem chráněné hodnoty, jichž se 

případná těžba bude týkat.221  

Výsledkem řízení o povolení hornické činnosti je, jak jeho samotný název 

napovídá, povolení. D. Hendrych k tomu dodává: „K některým činnostem, které nejsou 

obecně zakázané (v tomto smyslu jsou obecně dovolené), je zapotřebí povolení 

správního orgánu. Tato modifikace obecné zásady, podle níž je dovoleno vše, co není 

                                                 
218Ustanovení § 31 odst. 1 horního zákona. 
219MAKARIUS 1999 op. cit., s. 50. 
220MAKARIUS 1999 op. cit., s. 51. 
221K tomuto tématu blíže v kapitole č. 4. 
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zakázáno, musí vždy mít zákonný základ.“222 Tento zákonný základ v diskutovaném 

případě nalezneme v zákoně o hornické činnosti, konkrétně v ustanoveních § 17 až § 

18a. Povolení je správním aktem, kterým se povoluje činnost na základě splnění předem 

definovaných hmotněprávních předpokladů. Splněním těchto předpokladů vzniká na 

povolení právní nárok.  

Správní řád, kterým se obvodní báňský úřad coby správní úřad při svém 

rozhodování podpůrně řídí, zakotvuje zásadu zákonnosti: „Správní orgán postupuje v 

souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, 

které jsou součástí právního řádu. Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím 

též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.“223 Pokud tedy osoba žádající 

o povolení předpoklady splní, nelze vydání povolení odepřít, aniž by byla porušena 

zásada zákonnosti. Právní nárok vzniká bez ohledu na existenci protichůdné interní 

normativní instrukce. V mezích rozhodování správního orgánu ovšem stále zůstává, zda 

v povolení budou stanoveny podmínky, které musí žadatel dodržovat při výkonu 

hornické činnosti. Ty může navrhnout i žadatel sám.  

Odlišný názor na správní akt povolení v případě povolení k provádění 

geologických prací zastává Nejvyšší správní soud České republiky. „Nejvyšší správní 

soud, přihlédnuv k výlučnému státnímu vlastnictví nerostného bohatství i k historickým 

souvislostem této právní úpravy, nabyl přesvědčení, že vyhledávání a průzkum 

vyhrazených nerostů nepředstavuje realizaci ať už přirozeného či ústavním pořádkem 

dovoleného práva (například disponovat svým vlastnictvím nebo podnikat), nýbrž jde o 

výkon práv náležejících státu, která mohou být propůjčena v zákonem stanovených 

případech osobě od státu odlišné. Povolení k prospekci je tedy svou povahou nejbližší 

správnímu aktu, který doktrína vymezuje jako koncesi, na jejíž udělení nárok není.“ 224  

Otázkou tedy zůstává, zda je možné vztáhnout výše uvedené i na povolení 

hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání). I otvírka, příprava a dobývání 

představují výkon práv náležejících státu, která mohou být propůjčena osobě od státu 

odlišné, tedy těžební organizaci. Postavení žadatele o povolení hornické činnosti však 
                                                 
222HENDRYCH, Dušan: Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 837 s. ISBN 978-
80-7400-049-2. 
223Ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu. 
224Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 30. 6. 2004, sp. zn.7A 15/2000-107. In: 
Aspi [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 1. 2014]. 
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posilují předchozí vydaná povolení geologických prací a rozhodnutí o stanovení 

dobývacího prostoru a též výhradní práva s nimi spojená, v nichž stát vyjádřil vůli 

vedoucí k dobývání ložiska. Tento aspekt v rozhodování o povolení geologických prací 

chybí. Navíc jsem již výše upozornila na terminologickou nejednotnost zákona o 

geologických pracích, který v ustanovení § 4 an. upravuje rozhodnutí o stanovení 

průzkumného území. Až v následujících částech zákona je na něj jako na povolení 

k provádění geologických prací odkazováno. Domnívám se tedy, že závěry 

diskutovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu nelze automaticky vztáhnout na 

povolení hornické činnosti. Judikatura, která by tento závěr vyvracela či potvrzovala, 

však prozatím neexistuje. 

Pokud bychom se přiklonili k náhledu na povolení hornické činnosti coby na 

koncesi, v příslušném správním řízení by povaha tohoto správního aktu dovolovala 

správnímu úřadu diskreci, zda povolení udělit, či neudělit. Usnesení vlády České 

republiky č. 444 z roku 1991 by zde tedy mohlo hrát pro těžbu hnědého uhlí limitující 

roli jako nositel chráněných zájmů a hodnot tuto správní diskreci ovlivňující. 

3. 2. 3. Odpis zásob výhradního ložiska  

Usnesení nařizuje také provést odpis zásob výhradních ložisek. V případě výše 

zmíněných lomů, jejichž dobývací prostor omezuje usnesení č. 444 z roku 1991, mělo o 

odpisu zásob rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky po 

projednání s Českým báňským úřadem, k samotnému odpisu však nikdy nedošlo. 

Ekologické limity těžby tedy papírově omezují množství vytěžitelných zásob, avšak ty 

jsou stále zařazeny do kategorie bilanční. Otázkou zůstává, jaký důvod k odpisu by byl 

použit. Vzhledem k důvodům stojícím na pozadí přijetí předmětného usnesení by se 

pravděpodobně muselo jednat o ohrožení zákonem chráněného obecného zájmu 

(ochrany životního prostředí), jenž převyšuje zájem na vydobytí zásob, protože báňsko-

technické, bezpečnostní a geologické podmínky jsou vyhovující (těžba v předmětných 

lokalitách je prováděna na denní bázi), a nelze hovořit ani o hospodářské neúčelnosti 

zásob, s jejichž využitím kalkulují surovinové politiky státu.  
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3. 2. 4. Zohlednění ekologických limitů těžby ve státní energetické politice 

 Dále zmíněné usnesení č. 444 z roku 1991 ukládá povinnost vycházet z daných 

omezení při koncipování státní energetické politiky České republiky do roku 2005. 

Státní energetická politika je koncipována v materiálu zvaném Státní energetická 

koncepce, jenž stanoví budoucí cíle na poli energetiky v České republice. Účelem 

nastavování těchto cílů je vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné 

dodávky energie za přijatelné ceny a její efektivní využití v souladu se zásadami 

udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí225.  

 Aktuální koncepce byla přijata usnesením vlády České republiky č. 211 z roku 

2004. Jejími základními prioritami jsou nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj. Pod 

pojem nezávislost koncepce řadí především nezávislost na cizích zdrojích energie, na 

zdrojích z rizikových oblastí a též nezávislost na spolehlivosti dodávek z těchto cizích 

zdrojů. Bezpečnost pak zahrnuje bezpečnost využívaných zdrojů včetně jaderných, 

spolehlivost dodávek všech druhů energie a racionální decentralizaci energetických 

systémů. Udržitelný rozvoj v sobě nese ochranu životního prostředí a ekonomický a 

sociální rozvoj. Nezávislost je v bodě 2.2.2. Státní energetické koncepce označována za 

cíl s velmi vysokou prioritou. „Stát bude preferovat optimální využití všech 

vytěžitelných zásob hnědého i černého uhlí a dalších paliv, která se nacházejí na jeho 

území, při dodržování hledisek ochrany přírody a životního prostředí. Plnění tohoto cíle 

rovněž přispěje k řešení ekonomických a sociálních problémů státu.“226 Ochrana 

životního prostředí má být zabezpečena používáním nejlepších dostupných technik227, 

zajišťujících snižování emisí. Výslovně pak koncepce stanoví potřebu prodloužení 

životnosti domácího potenciálu zásob tuhých paliv, především hnědého uhlí, a to 

minimálně na 40 let provozu, aby výše zmíněná závislost nestoupala228.  

Bod 3.2.4.4. Státní energetické koncepce pak navrhuje jako nástroj k dosažení 

vytyčených cílů racionální přehodnocení vládního usnesení o územních limitech těžby 

hnědého uhlí, přičemž rozhodování o územním limitování těžby hnědého uhlí by se 

mělo přenést v souladu s platnou legislativou na územní samosprávné orgány. 

                                                 
225Státní energetická koncepce přijatá usnesením vlády České republiky č. 211 z roku 2004. 
226Bod 2. 2. 2. Státní energetické koncepce přijaté usnesením vlády České republiky č. 211 z roku 2004. 
227Tzv. princip BAT patří k důležitým principům práva životního prostředí. 
228Bod 3.2.1. Státní energetické koncepce přijaté usnesením vlády České republiky č. 211 z roku 2004. 
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Surovinová politika v oblasti nerostných surovin obsahuje úpravu na podobné bázi, 

jelikož podporuje přednostní využití domácích nerostných surovin. 

 V současnosti probíhá nový pokus o vytvoření aktualizovaného materiálu Státní 

energetické koncepce. Tento materiál bude upravovat nové dílčí cíle, jichž by mělo být 

v oblasti energetiky dosaženo do výhledového roku 2040. Prozatímně je k dispozici 

návrh textu229, který předvídá útlum těžby hnědého uhlí, ale otázky ekologických limitů 

těžby neřeší, byť pro ně zavádí vlastní zkratku. Dokument navíc počítá s provedením 

analýzy potřebných kroků v oblasti hnědého uhlí. 

 Jak vyplývá z výše zmíněného, státní energetická politika České republiky 2005 

měla vycházet z omezení nastavených usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 

1991. Dosud platná Státní energetická koncepce z roku 2004 však prosazuje využití 

hnědého uhlí blokovaného ekologickými limity těžby. Ačkoliv návrh aktualizace Státní 

energetické koncepce z roku 2012 počítá s útlumem těžby hnědého uhlí, ekologické 

limity těžby a jejich problematiku neřeší. Prozatím tak nelze říci, že úkol zohlednit 

ekologické limity těžby ve státní energetické politice vyplývající z usnesení vlády 

České republiky č. 444 z roku 1991 byl naplněn.  

3. 3. Usnesení vlády České republiky jako samostatný právní limit 

Výše jsem objasnila, že kroky předpokládané v usnesení vlády České republiky 

č. 444 z roku 1991 nebyly uskutečněny. Ingerence státu, která je podstatou principu 

horního regálu, tak zůstala na půli cesty. Stát vyjádřil svoji vůli k útlumu těžby hnědého 

uhlí, ta však nebyla projevena navenek ve všeobecně závazné formě. Tento fakt ale sám 

o sobě neznamená neplatnost tohoto usnesení vlády České republiky.  

Usnesení vlády č. 444 z roku 1991 využívá zákonem nabídnuté postupy 

k dosažení jím směřovaného cíle, tudíž jeho obsah není v rozporu se zákonem. Jednací 

řád vlády neobsahuje úpravu, která by objasňovala, co činí usnesení vlády České 

republiky neplatným, vyjma ustanovení, které pro novější, s předchozím usnesením 

vlády rozporuplnou, úpravu požaduje zrušení nebo změnu původního usnesení v návrhu 

nového znění. I když vláda České republiky v roce 2008 svým usnesením č. 1176 

                                                 
229Návrh Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky [cit. 2014-01-19]. Dostupné z 
WWW:<http://portal.cenia.cz/eiasea/download/U0VBX01aUDE0OEtfbmF2cmhfNjY4NzM2NDMxOT
M0NjIzODE1My5wZGY/MZP148K_navrh.pdf> 
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přijala korekci limitních linií, ke zrušení původního usnesení nedošlo, naopak byly 

ekologické limity těžby jako institut a úkoly s nimi spojené znovu potvrzeny. Na interní 

normativní akt nelze vztáhnout ani úpravu vlastností správního aktu, jelikož nenaplňuje 

všechny jeho znaky230, o kterých hovoří V. Sládeček231
. Jedná se především o fakt, že 

adresáti instrukcí jsou v podřízeném organizačním vztahu k jejímu vydavateli. Tím 

pádem se na usnesení vlády nevztahuje ani úprava nicotnosti a neplatnosti správního 

aktu. Nebylo-li tedy usnesení vládou České republiky zrušeno nebo změněno, je třeba 

ho považovat za platnou instrukci čekající na případné naplnění, nikoliv však za 

samostatně fungující omezení těžby hnědého uhlí. Jeho samotná existence vzhledem k 

povaze instrukce nemá právní sílu, aby mohla bránit uskutečnění těžby hnědého uhlí.  

Pokud by dotčené kroky byly realizovány, bude útlum těžby hnědého uhlí 

v Severočeské hnědouhelné pánvi vykonán na základě zákonných postupů horního 

práva, jelikož právní předpisy v oboru zakotvují za určitých výše specifikovaných 

okolností možnost jednostranného jednání správních úřadů; právním podkladem těchto 

kroků budou příslušné právní normy. Nestane-li se tak, existence usnesení vlády 

nemůže bránit realizaci postupů horního práva. V této fázi tak představují limit těžby 

hnědého uhlí v Severočeské pánvi spíše povinnosti, které vyvstávají pro těžební 

organizaci v souvislosti se žádostí o povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy a 

dobývání). Jelikož důvody na pozadí přijetí předmětného usnesení vlády zůstávají, 

naplnění těchto povinností není jednoduché. Jako samostatný dokument tak usnesení 

vlády České republiky č. 444 z roku 1991 zůstává reprezentantem v něm uchovaných 

hodnot a zájmů, nadaný potenciálním vlivem na správní uvážení obvodního báňského 

úřadu za podmínek přiblížených v podkapitole č. 3.2.2.  

3. 4. Shrnutí 

V této kapitole jsem se zabývala ekologickými limity těžby, tedy limitními 

liniemi stanovených dobývacích prostorů v Severočeské hnědouhelné pánvi, přijatými 

                                                 
230Znaky správního aktu: 1) jednání správního úřadu či jiného subjektu na základě zákona, 2) 
jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech nepodřízených subjektů, 3) správní akt je ve 
vztahu k adresátům právně závazný a vynutitelný, 4) správní akt se týká konkrétní věci a konkrétních 
subjektů, jimž je správní akt určen, 5) adresáti se nenacházejí v rovném postavení jako správní úřad, který 
správní akt vydává. 
231SLÁDEČEK 2009 op.cit., s. 108. 
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usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991. Nejprve jsem analyzovala povahu 

předmětného usnesení, které nepředstavuje obecně závazný právní předpis, ale interní 

normativní instrukci, jež zavazuje pouze osoby v podřízeném vztahu vůči jejímu 

vydavateli. Usnesení vlády je předpokladem pro pozdější přijetí právně závazných 

kroků, k jejichž uskutečnění vybízí. Tyto kroky, které by samy o sobě představovaly 

právní limity těžby hnědého uhlí, však nebyly uskutečněny. Můj další výzkum se tak 

týkal toho, zda by usnesení vlády České republiky, které je stále platnou interní 

normativní instrukcí, mohlo samo o sobě představovat limit těžby hnědého uhlí. 

Vzhledem k jeho povaze a nedostatku všeobecné nezávaznosti jsem dospěla k závěru, 

že samostatný limit těžby hnědého uhlí nepředstavuje, avšak není zcela bez významu, 

jelikož je reprezentantem chráněných hodnot a zájmů z doby jeho přijetí.  
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4. Majetkový limit t ěžby hnědého uhlí 

Čtvrtá kapitola se blíže zaměří na nejvýznamnější věcné právo, právo vlastnické, 

a jeho vztah k hornické činnosti. V rámci principu nepřemístitelnosti ložiska se horní 

právo snaží prosazovat přesun povrchových aktivit a činností tak, aby mohla být 

exploatace uskutečněna. Tím může být zasaženo nejen vlastnické právo státu, ale i 

soukromý majetek jeho občanů.  

Podle horního práva je ideálním řešením této situace dohoda těžební organizace 

s dotčenými vlastníky. Při její nedosažitelnosti nastavovala původní právní úprava další 

možnosti, relevantní legislativa však prošla ve vztahu k majetkovému limitu exploatace 

hnědého uhlí v nedávné době podstatnou změnou, jejíž vývoj a důsledky tato kapitola 

přibližuje. 

4. 1. Vlastnické právo a hornická činnost 

Právo vlastnické se řadí mezi základní lidská práva garantovaná Listinou 

základních práv a svobod232. Jako takové je chráněno i na mezinárodní úrovni, a to 

především Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a přímo 

aplikovatelnou Listinou základních práv Evropské unie. Je nejdůležitějším právem 

věcným, nejčastěji definovaným pomocí tzv. analytického chápání vlastnického práva 

jako souboru dílčích práv – oprávnění věc držet (ius possidendi), věc užívat (ius utendi), 

požívat, tj. brát plody a užitky (ius fruendi), a s věcí podle svého uvážení nakládat (ius 

disponendi)233. 

Ustanovení čl. 11 Listiny základních práv a svobod zaručuje esenciální ochranu, 

když stanoví, že každý má právo vlastnit majetek, přičemž vlastnické právo má vždy 

stejný zákonný obsah a je stejně chráněno. Právní předpisy mohou určit, který majetek 

může být na základě celospolečenského zájmu vlastněn pouze státem. Výkon 

vlastnického práva je limitován tak, aby nepoškozoval lidské zdraví, přírodu a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem (tedy zvláštními právními předpisy), a zároveň 

nesmí mít výkon tohoto práva povahu zneužití na úkor práv druhých či v rozporu se 

                                                 
232
Článek č. 11 Listiny základních práv a svobod. 

233ŠVESTKA, Jiří a DVOŘÁK, Jan: Občanské právo hmotné, 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer Česká republika, 2009, 550 s. ISBN 978-807-3574-734.  
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zákonem. Listina základních práv a svobod též upravuje základní mantinely možnosti 

vyvlastnění, to je možné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. 

Právní úprava vlastnictví v právu horním je kusá. Ustanovení § 7 horního zákona 

říká, že nevýhradní ložisko je součástí pozemku (tudíž jeho majitelem je vlastník 

dotčeného pozemku). Dále pak podle ustanovení § 5 horního zákona ložiska 

vyhrazených nerostů tvoří nerostné bohatství a vlastníkem nerostného bohatství je stát, 

jedná se o implementaci zásady horního regálu. Tato úprava koresponduje s výše 

zmíněným čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje státní 

vlastnictví pro majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje 

národního hospodářství a veřejného zájmu. M. Bernard dodává: „Dochází tak k oddělení 

vlastnictví ložiska nerostů od majetkového práva k pozemku, na němž (pod nímž) se 

vyhrazený nerost nachází.“234 Více se legislativa horního práva aspektem vlastnictví 

nezaobírá.  

Samotný stát, ač vlastník vyhrazených nerostů, není subjektem provádějícím 

jejich těžbu, k této činnosti opravňuje prostřednictvím správních aktů235 těžební 

organizaci, na kterou během tohoto procesu přechází vlastnické právo k nerostu, který 

vytěží. V souvislosti s tím je třeba upozornit, že právní předpisy úplně opomíjejí úpravu 

momentu, kdy těžební organizace nabývá vlastnictví vyhrazeného nerostu od státu236. J. 

Tošner poukazuje: „Stát je vlastníkem nerostného bohatství, tj. přírodního nahromadění 

nerostů, jako věci ve smyslu občanskoprávním. Je tedy samozřejmě i vlastníkem věcí od 

této věci oddělených, tedy vydobytých nerostů. Aby přešlo vlastnické právo na jiného, 

vyžaduje se zde některý z právních důvodů (titulů). Vlastnické právo na jiného tedy 

může přejít na základě zákonné úpravy či jiné právní skutečnosti, zejména na základě 

rozhodnutí orgánu veřejné moci, právního úkonu či jiné právní skutečnosti.“237 

Co se týče zákona coby potenciálního titulu, lze v horním zákoně najít 

následující ustanovení: Ustanovení § 11 odst. 3 horního zákona zakotvuje právo těžební 

                                                 
234BERNARD 2006 op. cit., s. 43. 
235Blíže k tomuto tématu v podkapitole č. 1.3. 
236Tato situace je primárně způsobena dobou, ve které byl horní zákon jako původní předpis přijat, v roce 
1988 nebylo třeba řešit soukromoprávní majetkové aspekty těžby, protože těžební organizace jako 
soukromí podnikatelé neexistovaly. 
237TOŠNER, Ondřej: Stát jako vlastník vyhrazených nerostů. České právo životního prostředí. 1/2007, s. 
38 - 58. 
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organizace nakládat s nerosty získanými při vyhledávání a průzkumu výhradních 

ložisek v rozsahu a za podmínek stanovených v povolení vydaném podle zákona o 

geologických pracích. Ustanovení § 24 odst. 10 horního zákona pak zajišťuje oprávnění 

těžební organizace nakládat s vydobytými nerosty v rozsahu a za podmínek dle 

rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Nakládat s nerosty je možno pouze 

v rámci uvedených povolení, nikoliv na základě zákona samotného. K přechodu 

vlastnického práva by byla třeba výslovná dikce, právní předpisy horního práva však 

tento moment vůbec neřeší.  

Podle J. Tošnera nabádá text ustanovení § 11 odst. 3 a § 24 odst. 10 horního 

zákona k nahlížení na konstitutivní rozhodnutí správního úřadu jako na možný právní 

důvod nabytí vlastnického práva. Ovšem ani jednomu ze dvou výše zmíněných 

rozhodnutí nelze přisoudit rozhodující roli. Obě povolení řeší stanovení hranic 

dobývání, technicko-parametrické zázemí či možné střety zájmů, nikoliv vlastnické 

právo. Aby bylo možné jedno z těchto rozhodnutí plně posoudit jako důvod k jeho 

nabytí, opět by se tak muselo dít výslovně238. 

Právní jednání239, tedy projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo 

zániku práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují, také 

nelze považovat za námi hledaný právní titul nabytí vlastnického práva těžební 

organizací. Stát s těžební organizací neuzavírá žádné konkrétní smlouvy, které by 

problematiku řešily. 

Podle mnohých názorů hrají jako pravý titul přechodu hlavní roli jiné právní 

skutečnosti. Právní skutečností obecně rozumíme okolnost, se kterou právní norma 

spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu, tj. subjektivních práv a povinností240. 

Podle stanoviska Českého báňského úřadu čj. 3285/05 ze dne 7. 10. 2005 teprve 

oddělením nerostu od ložiska získá těžební organizace možnost fyzicky plně disponovat 

s nerostem. Právě oddělením přestává být nerost ve vlastnictví státu a toto vlastnictví 

pak přechází na subjekt, který je oprávněn státem přisvojit si ho – tedy na těžební 

organizaci. Tento přístup však J. Tošner kritizuje: „Separací může vlastnictví nabýt 

                                                 
238TOŠNER, Ondřej: Stát jako vlastník vyhrazených nerostů. České právo životního prostředí. 1/2007, s. 
38 - 58.  
239Pojem právního úkonu je podle současné právní úpravy nahrazen termínem „právní jednání“. 
240GERLOCH 2009 op. cit., s. 38. 
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pouze vlastník věci, ze které byla oddělena, u jiné osoby by se tak mohlo dít pouze na 

základě právního důvodu (zákona, smlouvy apod.), který by určitě a srozumitelně 

s takovým okamžikem přechod práva spojoval.“241  

Jak vyplývá z výše uvedeného, přechod vlastnického práva tedy není náležitě 

legislativně ošetřen. Odborníci se opírají o zmíněné stanovisko Českého báňského úřadu 

coby autority v oboru, další názory inklinují k úpravě obsažené v ustanovení § 32a 

horního zákona, jež řeší úhrady z dobývacího prostoru a vydobytého vyhrazeného 

nerostu, výměnou za které dochází k přivlastňování vytěženého nerostu těžební 

organizací.  

Právní vztahy horního práva se však jen zřídka dotýkají pouze státu a těžební 

organizace. Ložiska vyhrazených nerostů, byť patřící do majetku státu, se často 

nacházejí na či pod nemovitostmi, které jsou vlastněny soukromými osobami a vázány 

navazujícími soukromoprávními vztahy. Zájmy těchto soukromých osob na jejich 

vlastnictví tak mohou být potenciální hornickou činností ohroženy. Tuto situaci 

nazýváme střetem zájmů.  

Pod pojmem střet zájmů se tedy rozumí rozpor zájmu těžební organizace 

směřující k dobývání výhradního ložiska se zájmy a objekty chráněnými podle 

zvláštních předpisů, které jsou exploatací ohroženy242. Tyto zájmy243 lze dělit na zájmy 

veřejné (především státem chráněné na základě zvláštních právních předpisů; často 

řešeny v separátních správních řízeních244) a soukromé (fyzickými nebo právnickými 

osobami hájené, zpravidla vyplývající z věcněprávních vztahů k nemovitostem). Musí 

být ohroženy reálně existujícím rizikem fyzického poškození či zničení věci, rušením 

výkonu vlastnického práva nebo jiným poškozením veřejného zájmu (kupříkladu 

zhoršením vodohospodářských poměrů)245. Významnou roli hraje též přímé spojení 

mezi těžbou a rizikem vzniklým na chráněném zájmu, je třeba mezi nimi prokázat 

přímou příčinnou souvislost.  

                                                 
241TOŠNER, Ondřej: Stát jako vlastník vyhrazených nerostů. České právo životního prostředí. 1/2007, s. 
38 - 58. 
242MAKARIUS 1999 op. cit., s. 115. 
243Termín objekt je možno podle R. Makaria vnímat jako další vyjádření pojmu zájem. 
244K nejvýznamnějším veřejným zájmům patří ochrana životního prostředí, podrobně viz kapitola č. 2. 
245MAKARIUS 1999 op. cit., s. 115 - 116. 
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Tato kapitola se soustřeďuje na střety se zájmy soukromými. Objektivní 

posuzování probíhá na základě technických a technologických norem, k ohrožení 

nedochází tam, kde těžba nebude mít efekt nepříznivě ovlivňující tyto parametry. Pokud 

osoba namítá, že její zájem je ohrožen a střet příslušných zájmů s ní nebyl řešen, musí 

toto ohrožení objektivně prokázat, subjektivní pocit je neprůkazný. Důkazní břemeno je 

tedy v těchto případech opačné nežli v případě tvrzeného účastnictví podle ustanovení § 

28 odst. 1 správního řádu. Postup zjištění, zda má osoba na řešení předmětného střetu 

participovat, není horním zákonem upraven. V konkrétní situaci obvodní báňský úřad 

sám posoudí na základě důkazů, zda může dojít k tvrzenému ohrožení.  

4. 1. 1. Vyhledávání a průzkum ložisek, rozhodování o nalezeném ložisku 

Ložiskový průzkum nevyhrazených nerostů se odehrává pouze na základě 

dohody s vlastníkem pozemku. U vyhrazených nerostů je nutné získat povolení 

k provádění geologických prací, o dohodě s vlastníkem pozemku, na kterém či pod 

kterým se vyhrazený nerost nachází, se zákon o geologických pracích nezmiňuje. 

Vlastník pozemku není ani účastníkem správního řízení o povolení geologických 

prací,246 tím je žadatel, obec, na jejímž území je návrh průzkumného území nebo jeho 

část situována, a osoba, které zvláštní zákon postavení účastníka řízení přiznává 

(typicky spolek hájící zájmy spojené s ochranou životního prostředí). 

Samotné střety zájmů je nutné vyřešit nejpozději před zahájením geologických 

prací, a to v rozsahu a způsobem, který stanoví zvláštní právní předpisy247. K tomu 

navíc i samo povolení k provádění geologických prací stanoví další podmínky: „Dojde-

li prvoinstanční správní orgán k závěru, že navrhované průzkumné území lze stanovit, je 

třeba případný střet zájmů řádně ošetřit podmínkami rozhodnutí. Podmínky rozhodnutí 

by měly sloužit k úpravě otázek, jež nejsou výslovně řešeny zákonem.“248 V porovnání 

s níže diskutovaným povolením hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání), kdy je 

k dohodě o řešení střetu zájmů navíc zakotveno i účastenství osob, jejichž vlastnická 

práva mohou být povolením dotčena, tak jsou zájmy vlastníků hájeny pouze spolu 

s ostatními v rámci procesu řešení střetu zájmů. Tento problém nevyvstává u povolení 

                                                 
246Ustanovení § 4a zákona o geologických pracích. 
247Podle § 22 zákona o geologických pracích. 
248Rozhodnutí ministra životního prostředí České republiky ze dne 11. 2. 2003, č. j. M100118/03. 
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k vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly, kde je zakotveno účastenství mimo jiné 

pro občany, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být 

povolením dotčeny. 

Zákon o geologických pracích preferuje řešení střetů zájmů s vlastníky 

dotčených nemovitostí dohodou, když stanoví, že je-li třeba k provedení vyhledávání a 

průzkumu ložisek zajistit vstup na pozemky v majetku soukromých subjektů, je těžební 

organizace povinna předem uzavřít s vlastníky těchto pozemků (popřípadě, pokud není 

možné zjistit, kdo je vlastník, s nájemci) písemnou dohodu o provádění geologických 

prací, zřizování pracovišť, přístupových cest, přívodu vody a energie, jakož i provádění 

nezbytných úprav půdy, odstraňování porostů a zřizování staveb.249 Pokud není možné 

dohody dosáhnout, rozhodne příslušný krajský úřad o omezení vlastnických práv 

vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických 

prací. Toto rozhodnutí lze vydat pouze v případech vyjmenovaných v ustanovení § 14 

odst. 2 zákona o geologických pracích ve veřejném zájmu (pokud nedojde k rozporu se 

státní surovinovou politikou) v nezbytném rozsahu, na dobu určitou a za náhradu. 

Existenci veřejného zájmu posuzuje krajský úřad ad hoc. Pro otázky související s 

těžbou hnědého uhlí lze uvažovat o případech vyhledávání ložisek vyhrazených nerostů 

hrazených plně z prostředků státního rozpočtu, zjišťování a hodnocení geologických 

údajů pro tvorbu a ochranu životního prostředí a o geologických prácích potřebných pro 

jiné činnosti prováděné ve veřejném zájmu.250  

Vlastník nemovitosti je povinen strpět na své nemovitosti vyznačení a uchovávání 

významných výzkumných děl a průzkumných děl a zdržet se všeho, co by tato díla 

mohlo poškodit, zničit nebo učinit nepoužitelnými. Po skončení prací je těžební 

organizace povinna uvést použité nemovitosti neprodleně do předešlého stavu, 

popřípadě pozemky po dohodě s vlastníkem nemovitosti rekultivovat. Pokud to není 

možné či účelné, je povinna nahradit způsobenou škodu v penězích. Jestliže je vlastník 

podstatně omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má za toto omezení též právo na 

přiměřenou náhradu. Právo na náhradu lze uplatnit u těžební organizace do jednoho 

roku ode dne doručení oznámení o skončení geologických prací, popřípadě u 
                                                 
249Ustanovení § 14 zákona o geologických pracích. 
250ŠPONAR, Petr a VÍCHA, Ondřej: Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy s 
komentářem. 1. vydání. Praha: Arch, 2005, 288 s. ISBN 80-86165-97-3. 



 

71 
 

Ministerstva životního prostředí České republiky do jednoho roku ode dne doručení 

jeho rozhodnutí o vyznačení a uchovávání významných výzkumných a průzkumných 

děl, jinak právo zaniká251. 

Zvláštní právní úprava náhrady vzniklé škody se vztahuje na ložiskový průzkum 

prováděný důlními díly252. Těžební organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné 

snížení vydatnosti jejího zdroje nebo zhoršení její jakosti, je povinna zajistit 

poškozenému náhradní zdroj či dodávku vody nebo uhradit náklady spojené s jejím 

obstaráním, jestliže je poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám. Nahrazují se i 

prokazatelné náklady vynaložené na preventivně zajišťovací opatření k odvrácení nebo 

zmírnění možných následků. Nelze-li stavbu nebo zařízení uvést do předešlého stavu 

proto, že leží v území stavební uzávěry, popřípadě na území, kde se budou i nadále 

dlouhodobě projevovat vlivy geologických prací, je organizace povinna provést 

prozatímní zajištění objektu. Současně má povinnost se dohodnout s jeho vlastníkem, 

zda ho odškodní v penězích, nebo poskytnutím náhradního objektu. Pokud se obě strany 

nedohodnou, stanoví se výše odškodnění znaleckým posudkem, který zohledňuje i 

movitý majetek, jenž se stává v důsledku poskytnutí náhradního objektu nepoužitelným. 

Účastníci se mohou dohodnout i na jiném způsobu náhrady škody, pokud taková 

dohoda nebude odporovat právním předpisům. Je-li třeba v předstihu řešit bezpečnost a 

plynulost dopravy, přeložku veřejných dopravních cest, inženýrských sítí, 

telekomunikačních vedení a zařízení spojů, náhradní bytovou nebo účelovou výstavbu, 

je možno předem poskytnout plnění až do výše předpokládané škody s tím, že toto 

plnění se započítává na náhradu škody. Pokud by skutečná výše škody nedosáhla částky 

poskytnutého plnění, vzniklý přeplatek se vrací. 

Bylo-li nalezeno ložisko nerostů, podléhá v této fázi důkladné analýze. Pokud 

není jasné, zda nalezený nerost je vyhrazený, nebo nevyhrazený, rozhodne o tom 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v dohodě s Ministerstvem životního 

prostředí České republiky253. V případě, že je rozhodnuto o vyhrazeném nerostu, 

nabývá stát vlastnictví a majiteli pozemku, na kterém či pod kterým se vyhrazené 

                                                 
251Ustanovení § 16 zákona o geologických pracích. 
252Ustanovení § 37 horního zákona. 
253Ustanovení § 3 odst. 3 horního zákona. 
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ložisko nachází, je jeho vlastnické právo omezováno, opět bez možnosti jeho 

účastenství na tomto rozhodování. 

 Je-li těžba nalezeného ložiska odsunuta, těžební organizace může požádat o 

stanovení chráněného ložiskového území. Účastníkem řízení je pouze navrhovatel. I 

toto stanovení omezuje vlastnické právo majitelů potenciální hornickou činností 

dotčených pozemků, protože se ve své podstatě jedná o územní opatření o stavební 

uzávěře, jejímž cílem je vyloučení ekonomických aktivit v chráněném území, které by 

mohly narušit možnosti budoucí exploatace. „Rozhodnutím o stanovení chráněného 

ložiskového území vlastník pozemku ztrácí možnost na svém pozemku realizovat cokoliv, 

co nesouvisí přímo s těžbou (např. dům, garáž, kůlnu, zahradní domek, plot atp.)“254 

Výjimka z tohoto pravidla závisí na rozhodnutí o umístění takových staveb a zařízení v 

chráněném ložiskovém území, které vydává stavební úřad na základě závazného 

stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním 

báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby 

nebo zařízení nesouvisejícího s dobýváním255. Možnosti využití nerostného bohatství 

však nesmějí být narušeny, popř. musí být narušeny co nejméně. Znemožnit nebo ztížit 

dobývání lze jen ve výjimečných případech. Pokud bude takto nepovolená stavba 

realizována, není těžební organizace odpovědná za škodu na ní vzniklou. 

 Zajímavostí je, že horní zákon nepřiznává ani v případě řízení o stanovení 

chráněného ložiskového území účastenství osobám, jejichž práva či oprávněné zájmy 

mohou být stanovením dotčeny. Naopak, akcentuje, že účastníkem je pouze žadatel. 

Územní opatření o stavební uzávěře, ke kterému je chráněné ložiskové území 

připodobňováno, těmto osobám právo hájit své zájmy přiznává. Řízení o vydání 

územního opatření o stavební uzávěře umožňuje vlastníkům nemovitostí a jiným 

osobám, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 

mohou být přímo dotčeny, podat proti návrhu písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 

dnů ode dne jeho zveřejnění. O námitkách rozhoduje správní úřad, který opatření 

vydává; ten je povinen námitky vypořádat.  

                                                 
254BERNARD 2006 op. cit, s. 46. 
255Ustanovení § 19 odst. 1 horního zákona. 
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4. 1. 2. Dobývací prostor, povolení hornické činnosti  

Podle ustanovení § 27 odst. 5 horního zákona má těžební organizace povinnost 

projednat podmínky stanovení dobývacího prostoru s orgány a fyzickými a právnickými 

osobami, jimž přísluší ochrana dotčených zájmů. Není tedy nutné střety zájmů přímo 

vyřešit, byť by návrh na stanovení dobývacího prostoru, který těžební organizace podá, 

měl výsledky projednání reflektovat. Tato premisa vychází ze závěru, že stanovení 

dobývacího prostoru vlastníkům nebrání v dalším užívání pozemků v jejich vlastnictví, 

ať již leží vně či uvnitř dobývacího prostoru256. Výše zmíněné orgány, fyzické a 

právnické osoby jsou povinny své připomínky, požadavky a stanoviska uplatnit do 

jednoho měsíce u dotyčné těžební organizace. Mimo jiné jsou také podle ustanovení § 

28 odst. 2 horního zákona účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru. 

Nutnost faktického řešení střetů zájmů však přináší až řízení o povolení hornické 

činnosti (otvírky, přípravy a dobývání). Účastníky řízení o povolení hornické činnosti 

jsou žadatel, investor, vlastník důlního díla, občané, jejichž práva a právem chráněné 

zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním 

obvodu má být hornická činnost vykonávána. Toto povolení nelze bez doložení 

vyřešených střetů zájmů udělit. Podle ustanovení § 33 odst. 1 horního zákona jsou 

osoby povinny ve vzájemné součinnosti řešit střety zájmů a navrhnout postup, který 

umožní využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených 

objektů a zájmů. Dikce tohoto ustanovení reflektuje princip upřednostnění těžby před 

ostatními činnostmi, ovšem E. Pavlorková k tomu říká: „Ačkoliv to z metody jazykového 

výkladu není patrné, výsledkem řešení střetů zájmů může být i nesouhlas s využitím 

výhradního ložiska, čímž dojde k zabezpečení ochrany zájmů jiných.“257  

Ideálním řešením podle horního práva by měla být dohoda subjektů, obsahující 

informace o požadovaném rozsahu a časovém rozmezí konkrétní ochrany. Ta se 

                                                 
256Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 6. 5. 2009, sp. zn. 4 As 68/2008-138. 
In: Aspi [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 1. 2014]. 
257PAVLORKOVÁ, Eva: Řešení střetů zájmů při povolování těžby, Ekologický právní servis. [cit. 2014-
01-18]. Dostupné z WWW: <http://www.eps.cz/poradna/kategorie/hornictvi-doly-lomy/rada/reseni-
stretu-zajmu-pri-povolovani-tezby> 
 



 

74 
 

předkládá krajskému úřadu k zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úřad 

do jednoho měsíce od jejího předložení nevyjádří svůj nesouhlas258.  

Nedošlo-li k dohodě, nebo jestliže s ní krajský úřad nesouhlasí, rozhodne o 

řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky po projednání 

s Ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem v 

součinnosti s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy, a to s přihlédnutím 

ke stanovisku krajského úřadu259. P. Dvořák podtrhuje, že tato právní úprava ponechává 

hodně prostoru pro „nedohodu“ zmíněných subjektů. „Zcela výjimečně jsme svědky 

toho, že tyto subjekty společně navrhnou postup, který umožní využití výhradního 

ložiska. Podstatně častěji jsme svědky toho, že si strany vzájemně kladou (a vytvářejí) 

překážky, které neumožní dohody dosáhnout, a tím de facto i de iure znemožní, aby 

příslušný báňský úřad vydal rozhodnutí.“260  

Ve své úpravě platné do 15. ledna 2013 horní zákon počítal i s takovou patovou 

situací, kdy by se střet zájmů nepodařilo vyřešit podle postupu navrženého 

v ustanoveních § 33 odst. 1 – 3 horního zákona. Ustanovení § 33 odst. 4 horního zákona 

zakotvovalo kroky pro případ, že nedojde k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo 

právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených nemovitostí, přičemž převažuje 

veřejný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníků 

nemovitostí. V této situaci se mělo postupovat podle ustanovení § 31 odst. 4 horního 

zákona. Ustanovení § 31 odst. 4 písm. b) horního zákona stanovilo, že pro účely 

dobývání výhradního ložiska je organizace oprávněna nabývat pro plnění úkolů 

stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem rozhodnutím o 

vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva; o vyvlastňovacím řízení platily 

zvláštní předpisy.  

Zřízením užívacího práva rozuměla starší doktrína uzavření nájemní smlouvy. 

Již výše v obecném pojednání o právu vlastnickém bylo zmíněno jako jedno z dílčích 

oprávnění, jež společně s dalšími právy tvoří obsah práva vlastnického. Oprávnění věc 

užívat umožňuje využití charakteristických vlastností věci, tedy realizovat její užitnou 
                                                 
258Ve výjimečných případech nemusí být dohoda uzavírána, pokud k řešení střetu zájmů došlo 
v předešlých fázích procesu podle zvláštních právních předpisů. 
259Ustanovení § 33 odst. 2 - 3 horního zákona. 
260DVOŘÁK, Pavel: K některým problémům současného horního práva. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 
12/2006, s. 20 - 22.  
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hodnotu.261 Občanský zákoník umožňuje užívací právo zřídit pomocí nájemní či 

pachtovní smlouvy. Ustanovení § 2201 občanského zákoníku říká, že nájemní 

smlouvou je přenechána věc k dočasnému užívání. Zvláštním institutem je pak podle 

ustanovení § 2332 občanského zákoníku pacht, prostřednictvím kterého se 

propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a 

pachtýř se zavazuje platit za to pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu věci. 

Takové dočasné užívání nemovitostí by bylo realizovatelné za předpokladu, že majitelé 

nemovitostí a těžební společnost si vzájemně ve smlouvě dohodnou jako způsob užívání 

provádění těžby a sjednají změnu pronajímané, respektive propachtované věci. Tam, 

kde by těžba nerostu byla spojena s nutností přesídlit obyvatele obce, kterým by 

nemovitosti bylo možné vrátit až po dokončení exploatace a rekultivaci pronajatých 

pozemků (čili v řádu desítek let), se nejeví užívací právo jako příhodný prostředek.  

Druhou původní možností bylo nabývání nemovitostí nebo práv k nemovitostem 

rozhodnutím o vyvlastnění. O vyvlastnění pojednává již zmíněný čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, který stanoví základní mantinely jeho využití, a to pouze ve 

veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Prováděcím předpisem je pak zákon 

č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

vyvlastnění“). Zákon o vyvlastnění přináší tuto definici: „Vyvlastněním se rozumí odnětí 

nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k 

pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním 

zákonem.“ 262. Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění podtrhuje preferenci dohody 

mezi účastníky; tento proces není přípustný, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě 

získat dohodou či jiným způsobem. Vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený 

zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad 

zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. 

Zákonný základ byl zakotven v ustanovení § 31 odst. 4 písm. b) horního zákona, 

náhrada za vyvlastnění byla poskytována v rámci mechanismů zákona o vyvlastnění. 

Kritickým bodem této úpravy však byl institut veřejného zájmu. Právní řád České 

republiky v žádné právní normě tento pojem nedefinoval a stále nedefinuje. Ústavní 
                                                 
261HENDRYCH, Dušan: Právnický slovník. 3, podstatně rozšíř. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 1459 s. 
ISBN 978-80-7400-059-1. 
262Ustanovení § 2 písm. a) zákona o vyvlastnění. 
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soud České republiky uvádí: „Ústavněprávním předpokladem vyvlastnění či omezení 

vlastnického práva je již zmíněný veřejný zájem. Existuje řada definic tohoto neurčitého 

právního pojmu. Obecné soudy považují veřejný zájem za zájem obecně prospěšný. Dle 

judikatury německého Spolkového ústavního soudu je podmínka veřejného zájmu 

splněna tehdy, pokud vyvlastnění slouží (nikoliv jen obecně) k plnění veřejného úkolu; 

předpokládá se tedy zvýšený, věcně objektivní veřejný zájem. Podle Evropského soudu 

pro lidská práva opatření ve smyslu čl. 1 odstavce prvního věty druhé Dodatkového 

protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod musí sledovat 

legitimní politické účely - hospodářské, sociální nebo zvláštní veřejné zájmy v dotčené 

oblasti. Příkladmo uvedené definice mají společného jmenovatele, jímž je jejich 

obecnost, což je dáno širokým spektrem situací, při kterých je třeba danou podmínku 

posuzovat; svůj obsah tak uvedený pojem nabývá při řešení každého jednotlivého 

případu, a to na základě rozsouzení různých zájmů při zohlednění konkrétních 

okolností.“263  

Státní energetická koncepce z roku 2004 obsahuje jako jeden ze svých cílů 

definici veřejného zájmu pro energetické účely. Ovšem stejně jako celá legislativní 

definice schází v právních předpisech i postup, kdo a jak veřejný zájem vyhlašuje. Proto 

se na tomto poli vyskytovaly různé názory odborníků, které pravomoc prohlásit veřejný 

zájem svěřují vládě coby vrcholnému orgánu moci výkonné, a další názory volající po 

novele horního zákona, která by těžbu vyhrazených nerostů či nerostů specificky 

vyjmenovaných označila za činnost ve veřejném zájmu.  

Proti obecnému legislativnímu vytyčení veřejného zájmu se však postavil 

Ústavní soud České republiky. Ten znovu zdůraznil, že jeho existenci je třeba zjišťovat 

v konkrétním případě individuálně: „Veřejný zájem v konkrétní věci je zjišťován v 

průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, 

po zvážení všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění rozhodnutí, jehož ústředním 

bodem je otázka existence veřejného zájmu, pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný 

zájem převážil nad řadou soukromých, partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba 

nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), a nelze jej 

                                                 
263Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03. In: Aspi [právní 
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 9. 2013]. 
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v konkrétní věci a priori stanovit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v 

konkrétním případě typicky pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné.“264 

Tolik diskutovaná novelizace horního práva byla nakonec uskutečněna 

počátkem roku 2013, ovšem ve zcela jiném směru. Dne 15. ledna 2013 vstoupil 

v účinnost zákon č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství. Tento zákon je podstatou tzv. „malé“ novely horního 

zákona, která, ač nazvána jako malá, přináší převratné změny. 

 Jak bylo uvedeno výše, těžební organizace mohla až do účinnosti tohoto zákona 

nabývat pro těžební účely nemovitosti nebo práva k nemovitostem rozhodnutím o 

vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva, dle právní úpravy zvláštních předpisů. 

Toto zakotvení v ustanovení § 31 odst. 4 písm. b) bylo malou novelou horního zákona 

vyškrtnuto. Na předmětnou úpravu odkazující ustanovení § 33 odst. 4 bylo taktéž 

zrušeno.  

Dle důvodové zprávy k zákonu č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství265, má tento právní předpis, jenž 

navazuje na koaliční prohlášení z roku 2010, sloužit k narovnání vztahů mezi státem a 

soukromými vlastníky. Příčinou tohoto kroku je nedostatečná ochrana soukromého 

vlastnictví zvýhodňující v procesu řešení střetu zájmů stát. Dále důvodová zpráva 

porovnává důsledky ponechání současného stavu a výsledky zavedení nového. 

V případě nerealizování zákonem podniknutých kroků by podle ní státu zůstal zákonný 

prostředek pro umožnění hospodárného využití strategických zásob nerostů, které jsou v 

jeho vlastnictví, zejména v případě ohrožení jeho surovinové nebo energetické 

bezpečnosti. K tomu však bude nutno vynaložit značné finanční kompenzace za újmu 

na majetku, popřípadě též i za přemístění obyvatel nebo obcí, náklady na těžbu se tedy 

značně zvýší. Přijetím předmětného zákona dojde podle důvodové zprávy k posílení 

ochrany práv vlastníků pozemků a nemovitostí dotčených případnou těžbou, byť na 

úkor ztížení procesu řešení střetů zájmů.  

                                                 
264Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04. In: Aspi [právní 
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 9. 2013]. 
265Sněmovní tisk č. 731/0, důvodová zpráva k zákonu č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 
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Tato úprava bude mít podle důvodové zprávy pozitivní dopad na obyvatele měst 

a obcí a majitele pozemků a nemovitostí dotčených těžebními aktivitami z hlediska 

možnosti domoci se řádného odškodnění nebo finančního vyrovnání v případě řešení 

střetu zájmů s těžebními organizacemi. Dále důvodová zpráva uvádí, že v některých 

případech bude možno zcela eliminovat předpokládané negativní důsledky hornické 

činnosti na životním prostředí a odstranit překážky stavebního rozvoje.  

R. Makarius uvažuje nad ústavností samotné „malé“ novely horního zákona. 

Podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má vlastnické právo všech 

vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu. Zrušení možnosti vyvlastnění v legislativě 

horního práva má podle R. Makaria ve svých konsekvencích negativní dopad na 

vlastníka vyhrazeného nerostu, kterému není zajištěna stejná zákonná ochrana, jakou 

stát poskytuje vlastníku pozemku, pod kterým se zmíněné ložisko nachází. Pokud tento 

vlastník nedá souhlas vlastníku výhradního ložiska k jeho těžbě, nemá druhý zmíněný 

možnost se svého vlastnického práva domoci. Stejně tak R. Makarius poukazuje na 

nesoulad s čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který zakazuje zneužití 

vlastnických práv. Ta mohou být za současného stavu zneužita právě na úkor vlastníka 

vyhrazených nerostů.266 Zastánci opačného názoru argumentují, že stát jako vlastník se 

z vlastní vůle takto mohl omezit. 

 Původně měla na „malou“ novelu navazovat tzv. „velká“ novela horního zákona. 

Ta prozatím existuje pouze ve formě věcného záměru vypracovaného Ministerstvem 

průmyslu a obchodu České republiky, který již prošel připomínkovým řízením. 

Hlavními cíli stojícími v pozadí jsou nové zásady, které poskytnou moderní rámec pro 

podnikatelskou činnost a výkon státní správy v oblasti těžby nerostů tak, aby bylo 

dosaženo vyváženého postavení občanů, samospráv a báňských podnikatelů 

při respektování zájmů státu v oblasti surovinové a energetické bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí267.  

                                                 
266MAKARIUS, Roman.: Zákon č. 44/1988 Sb. přestává být horním zákonem. Uhlí-rudy-geologický 
průzkum. 5/2012, s. 7 - 8. 
267KUBA, Martin: Věcný záměr „velké“ novely horního zákona. Tisková konference. 13. 12. 2013. [cit. 
2013-09-21]. Dostupný z WWW: <http://aem.cz/soubory/dokumenty/vecny-zamer-novely-horniho-
zakona.pdf  > 
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 „Velká“ novela horního zákona by měla přinést mimo změnu ve státní báňské 

správě268 novou kategorii nerostů, a to strategické vyhrazené nerosty, mezi které se 

budou řadit především černé, hnědé uhlí a uran, a dále zvláštní podmínky ochrany 

těchto nerostů a posílení vlivu státu při jejich vyhledávání, průzkumu a těžbě. Dále by 

měla definovat pravidla zjišťování veřejného zájmu na těžbě a v případě jeho existence 

přinést možnost vyvlastnění nemovitostí nebo alespoň omezení vlastnických práv ve 

prospěch exploatace na základě postupů podle zvláštních právních předpisů. Posledním 

významným bodem je možnost regulovat výši těžby na určitém ložisku a směřovat 

produkci na konkrétního odběratele.  

Co se týče vyvlastnění či omezení vlastnického práva podle „velké“ novely, jako 

prioritní řešení je prosazována dohoda s vlastníky. Potenciální nucená vyvlastnění či 

omezení by měla být vázána jenom na strategické vyhrazené nerosty na základě 

rozhodnutí vlády ve prospěch státu, které potvrdí celospolečenskou nutnost těžby a její 

podmínky, včetně pravidel užití vydobytého nerostu. Kompenzace, která by vlastníkům 

dotčených pozemků a nemovitostí náležela, by měla být přiměřená a se státní garancí.269 

Vzhledem k politickým změnám z června roku 2013 je však realizace „velké“ novely 

horního zákona nejistá. Dohoda tak zůstává jediným možným řešením střetů zájmů pro 

účely udělení povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání). 

I po vyřešení střetu zájmů však může být vlastnické právo dotčených vlastníků 

dále omezováno. Podle ustanovení § 15 zákona o hornické činnosti, které se použije při 

otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, úpravě a zušlechťování nerostů 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, při zřizování, zajišťování důlních děl a 

lomů nebo jejich likvidaci a dále při zřizování a provozu odvalů, výsypek a odkališť, 

zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a při zvláštních zásazích do zemské kůry, 

mají zaměstnanci těžební organizace a správních úřadů po předchozím oznámení 

vlastníku (popřípadě uživateli či správci) oprávnění vstupovat na cizí nemovitosti, 

provádět obhlídku, popřípadě zaměření a používat tyto nemovitosti ke zřizování a 

udržování měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných 
                                                 
268Jakými jsou i nové podmínky pro těžební úhrady a stanovení dobývacího prostoru včetně vyměření, 
převodu, využívání a kontroly tvorby rezerv na rekultivace a důlní škody. 
269KAŠTOVSKÝ, Vít: Věcný záměr „velké“ novely horního zákona, tisková konference Energetika Most 
2013, 13. 6. 2013. [cit. 2013-09-21]. Dostupný z WWW:<www.ohk-most.cz/download.aspx?dontparse= 
true&FileID=10880> 
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měřických zařízení. V nezbytném rozsahu mohou také provést na vlastní náklad úpravy 

půdy, odvětvit a odstraňovat porosty překážející obhlídce a používání měřických a 

hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení. Při těchto 

činnostech musí dbát, aby co nejméně zasahovali do práv a právem chráněných zájmů 

vlastníků (popř. správců, uživatelů) nemovitostí. Vlastníci nemovitostí jsou povinni 

strpět umístění těchto značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení a 

zdržet se všeho, co by je mohlo zničit, poškodit nebo učinit nepouživatelnými.  

Po ukončení této činnosti musí těžební organizace, popř. správní úřad neprodleně 

uvést použité nemovitosti do předešlého stavu a uvědomit o tom vlastníka (správce, 

uživatele) nemovitosti. Pokud není možné nebo hospodářsky účelné nahradit 

způsobenou škodu uvedením do předešlého stavu, má vlastník (správce, uživatel) 

nemovitosti právo na náhradu škody v penězích. Jsou-li však tyto subjekty podstatně 

omezeny v obvyklém užívání nemovitosti, mají též právo, aby jim byla poskytnuta 

přiměřená jednorázová náhrada. Toto právo lze uplatnit u příslušného správního úřadu 

nebo těžební organizace (dle subjektu, jehož činnost právo omezila) do jednoho roku 

ode dne doručení oznámení o ukončení činnosti, jinak prekluduje. Spory o 

jednorázovou náhradu rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu se nemovitost 

nachází, v přenesené působnosti 270. 

4. 2. Shrnutí 

V této kapitole jsem se zabývala vlastnickými vztahy a jejich vlivem na 

možnosti realizace těžby hnědého uhlí. Ložiska hnědého uhlí se nacházejí pod 

povrchem, tedy pod pozemky a stavbami, které jsou vlastněny soukromými osobami. 

Podle horního zákona však hnědé uhlí představuje vyhrazený nerost a jako takový je ve 

vlastnictví státu, tudíž není součástí pozemku. Pokud bude mít stát zájem na vytěžení 

ložiska, učiní tak prostřednictvím těžební organizace na podkladě série výše 

diskutovaných správních aktů. V této situaci se zájmy soukromých subjektů na jejich 

vlastnickém právu a zájmy na uskutečnění exploatace dostávají do sporu, který 

nazýváme střetem zájmů. Jeho vyřešení je nezbytnou podmínkou pro uskutečnění 

geologických prací a udělení povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání). 

                                                 
270Ustanovení § 16 zákona o hornické činnosti. 
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Zatímco pro účely provádění geologických prací lze v zákonem určených případech 

dohodu dotčených subjektů nahradit dočasným omezením vlastnického práva, pro 

povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání) je tato dohoda jediným 

možným nástrojem řešení. Představuje tak významný limit těžby hnědého uhlí, pokud 

se jí nepodaří dosáhnout, není možné těžbu realizovat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

Závěry  

Tato diplomová práce si kladla za cíl analyzovat právní limity těžby hnědého 

uhlí a posoudit, jak vstupují do jednotlivých fází hornické činnosti. Hnědé uhlí je 

vyhrazeným nerostem, realizace jeho těžby probíhá v následujících etapách. Nejdříve je 

provedeno vyhledávání a průzkum ložiska, na podkladě zjištěných informací je 

stanoven dobývací prostor, v rámci kterého je možné k samotné těžbě přikročit až po 

získání povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání). Exploatace může být 

zakončena vydobytím ložiska, popřípadě dříve, jsou-li jeho zásoby odepsány. 

Právní úpravou těžby hnědého uhlí se zabývá samostatný právní obor, horní 

právo, jenž závazně upravuje postupy a podmínky, které musí být naplněny, aby mohla 

být exploatace uskutečněna. Z tohoto hlediska se jedná o nejzákladnější právní limit 

těžby hnědého uhlí. Právními předpisy horního práva se znatelně prolíná idea 

upřednostnění těžby nerostného bohatství před jakoukoliv jinou činností. Tato premisa 

však není v současnosti v plné míře realizovatelná vzhledem k nutnosti chránit 

celospolečenské zájmy, a to především životní prostředí a vlastnická práva majitelů 

nemovitostí dotčených potenciální těžbou.  

Co se týče prvého jmenovaného zájmu, ochrany životního prostředí, jeho 

nástroje jsou schopné exploataci limitovat zcela tím, že zabrání její realizaci nebo ji 

alespoň omezí prostřednictvím podmínek provádění a ukládání povinností těžebním 

organizacím, jejichž plnění podléhá kontrole. V první etapě hornické činnosti, 

vyhledávání a průzkumu ložisek, je možné prosadit tzv. „nulovou“ variantu, která 

spočívá v neuskutečnění hornické činnosti vzhledem k existenci převažujícího 

chráněného zájmu, na jehož bázi je zamítnuta žádost o povolení k provádění 

geologických prací. Je-li však toto povolení uděleno, ochrana životního prostředí je 

reflektována především prostřednictvím podmínek v něm specifikovaných pro 

projektování a výkon geologických prací a prostřednictvím povinností vyplývajících ze 

zvláštních právních předpisů na ochranu dotčených zájmů. Stanovení dobývacího 

prostoru podstupuje posouzení jeho vlivů na životní prostředí, samo rozhodnutí o 

stanovení dobývacího prostoru je navíc i územním rozhodnutím o změně využití území 

a jako takové podléhá závazným stanoviskům orgánů složkové ochrany životního 
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prostředí. V případě negativního stanoviska nemůže být těžba provedena. I pro povolení 

hornické činnosti (konkrétně otvírky, přípravy a dobývání) jsou stěžejní závazná 

stanoviska orgánů složkové ochrany životního prostředí. Jejich cílem, pokud s těžbou 

souhlasí, je nastavení podmínek jejího výkonu, jež doplňují zákonné povinnosti. 

Základním materiálem pro toto správní řízení je plán otvírky, přípravy a dobývání, 

k němu přiložená dokumentace obsahuje mimo jiné i plán sanace těžbou dotčeného 

území. Na bázi tohoto plánu a pravidel zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 

a zákona o lesích pak těžební organizace postupuje po ukončení těžby.  

Pro specifičnost jsem z obecného pojednání o ochraně životního prostředí 

v hornictví vydělila v kapitole třetí této diplomové práce problematiku tzv. 

ekologických limitů těžby. Ekologické limity těžby představují limitní linie přijaté 

usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991, jež omezují již stanovené 

dobývací prostory lomů v Severočeské hnědouhelné pánvi. Usnesení vlády České 

republiky je interní normativní instrukcí, nikoliv právním předpisem závazným erga 

omnes; je předpokladem pro přijetí právně závazných kroků, které předvídá (především 

se jedná o změnu dobývacích prostor a odpis zásob). Kroky předpokládané v mnou 

analyzovaném usnesení vlády č. 444 z roku 1991 však nebyly přijaty. Jejich naplnění by 

legitimně vedlo k útlumu těžby hnědého uhlí a samo o sobě by představovalo její právní 

limit. Neuskutečněním těchto kroků zůstala ingerence státu pouze ve fázi interního 

předpisu, který zavazuje správní úřady, nikoliv však veřejnost.  

Můj navazující výzkum se proto soustředil na to, zda existence interní 

normativní instrukce může představovat limitující faktor, pokud by těžební organizace 

v Severočeské hnědouhelné pánvi chtěly získat pro již stanovené dobývací prostory 

povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy, dobývání). Jestliže by těžební organizace 

naplnily zákonem požadované podmínky, bude obvodní báňský úřad stát před 

rozhodnutím, zda povolení udělit. Povolení je správním aktem, na který vzniká žadateli 

právní nárok v případě splnění zákonných předpokladů. K tomu však vyjádřil svůj 

odlišný názor Nejvyšší správní soud České republiky, který rozhodoval ve věci 

povolení k provádění geologických prací. Podle něj je povolení geologických prací svou 

povahou spíše koncesí než povolením, čili správním aktem podléhajícím správní 

diskreci, na který právní nárok neexistuje. Otázkou je, zda by se tento závěr dal 
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analogicky vztáhnout také na řízení o povolení hornické činnosti. I toto povolení 

umožňuje výkon práv náležejících státu, která mohou být propůjčena osobě od státu 

odlišné. Přestože je na tomto místě třeba připomenout, že diskutované dobývací 

prostory byly stanoveny před listopadem roku 1989, domnívám se, že oba případy 

nejsou automaticky porovnatelné. Žadatel o povolení hornické činnosti (otvírky, 

přípravy, dobývání) se na rozdíl od žalobce v předmětném soudním rozhodnutí může 

opírat o předchozí, již vydaná povolení k provádění geologických prací a rozhodnutí o 

stanovení dobývacího prostoru, včetně výhradních práv k těmto územím, 

prostřednictvím kterých stát vyjádřil svůj zájem na těžbě. Judikatura objasňující tuto 

problematiku ve vztahu k povolení hornické činnosti ovšem prozatím schází, byť by ve 

věci ekologických limitů těžby představovala stěžejní rozhodnutí. Přikloníme-li se totiž 

k náhledu na povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání) coby na koncesi, 

může usnesení vlády České republiky č. 444 z roku 1991 hrát roli jako nositel 

chráněných zájmů či hodnot ovlivňující diskreci správního úřadu, a tím pádem i těžbu 

limitovat. V opačném případě nemůže obvodní báňský úřad, řídící se zásadou 

zákonnosti, zamítnout žádost o povolení, na které vznikl právní nárok, z důvodu 

existence interní normativní instrukce, která nebyla provedena příslušnými zavázanými 

správními úřady.  

Posledním mnou analyzovaným právním limitem těžby hnědého uhlí je ochrana 

vlastnických práv. Ložiska výhradních nerostů jsou majetkem státu, avšak zřídkakdy se 

nacházejí jen pod nemovitostmi v jeho vlastnictví. Zájmem na uskutečnění exploatace 

tak mohou být ohrožena vlastnická práva soukromých subjektů. Tuto situaci nazýváme 

střetem zájmů, jeho řešení je jádrem tzv. majetkového limitu těžby hnědého uhlí, jelikož 

představuje nezbytný předpoklad její realizace. Střet zájmů je nejprve třeba vyřešit před 

započetím geologických prací při vyhledávání a průzkumu ložiska. Dohoda s vlastníky 

nemovitostí může být při splnění podmínek zákona o geologických pracích z rozhodnutí 

krajského úřadu nahrazena dočasným omezením vlastnického práva za náhradu. S cílem 

uskutečnit těžbu nalezeného ložiska však musí být střety zájmů vyřešeny i ve fázi řízení 

o povolení hornické činnosti (otvírky, přípravy a dobývání). Novela horního zákona 

z ledna roku 2013 vyškrtla možnost krajního řešení prostřednictvím vyvlastnění a 

zřízení užívacího práva, dohoda všech dotčených subjektů se tak stala jediným možným 
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východiskem a kritickým limitem těžby hnědého uhlí. Nepodaří-li se dohody v této fázi 

dosáhnout, nelze těžbu realizovat, a to ani pro strategické potřeby státu. Silný 

majetkový limit je doplňován možností účastenství subjektů, jejichž vlastnická práva 

mohou být potenciální exploatací dotčena, na správních řízeních. Tato účast je 

automaticky zakotvena pro řízení o stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické 

činnosti, schází však především v řízení o povolení k provádění geologických prací (zde 

může být účastníkem alespoň spolek podle zvláštních právních předpisů, které 

postavení účastníka přiznávají, byť tato úprava cílí především na otázky ochrany 

životního prostředí) a v řízení o stanovení chráněného ložiskového území.  

S ohledem na stáří jednotlivých rozhodnutí o stanovení dobývacích prostor 

v mnou sledované lokalitě Severočeské hnědouhelné pánve a na data účinnosti 

relevantních právních předpisů zůstávají některé výše zmíněné limity omezeními těžby 

směřujícími do budoucna. To platí především o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Osobně se domnívám, že posílení postavení vlastníků dotčených nemovitostí 

nedávnou novelizací horního zákona bylo legitimním krokem, avšak provedeným ne 

zcela vhodným způsobem. Nejenže nebyla rozšířena možnost účastenství na správních 

řízeních, ale zároveň se nevyváženě oslabilo postavení státu, který si ani v případech 

nutnosti bez souhlasu soukromých subjektů nemůže opatřit nerostné bohatství ve svém 

vlastnictví. De lege ferenda by se podle mého názoru měla legislativa horního práva 

rozšířit minimálně o zakotvení účasti dotčeného vlastníka ve všech správních řízeních, 

která se týkají jím chráněných zájmů. O právech a povinnostech soukromých subjektů 

by se nadále nemělo rozhodovat bez jejich intenzivního zapojení, jak to v současnosti 

právní předpisy horního práva umožňují především ve vztahu ke stanovení chráněného 

ložiskového území. Ač podporuji důraz na řešení střetů zájmů dohodou, domnívám se, 

že naprostým vyloučením možnosti omezení vlastnického práva či vyvlastnění ve 

prospěch těžby hnědého uhlí, potažmo všech vyhrazených nerostů, jsou výrazně 

limitovány strategické možnosti státu, pro které by v legislativě horního práva tyto 

krajní možnosti měly existovat. Vhodné by bylo do budoucna uvažovat i o rekodifikaci 

horního práva vzhledem ke stáří právních předpisů, které ne vždy reflektují změny 

společenských a politických poměrů.                       
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Abstrakt  

Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout rozbor právních limitů 

kladených těžbě hnědého uhlí v České republice, a to včetně posouzení, jakým 

způsobem tyto limity vstupují do jednotlivých fází hornické činnosti. První kapitola 

shrnuje relevantní právní úpravu horního práva. Druhá kapitola se věnuje omezením 

nastaveným ve prospěch ochrany životního prostředí. Následující kapitola se dále 

soustřeďuje na specifickou problematiku tzv. ekologických limitů těžby. Čtvrtá kapitola 

pak přibližuje omezení kladená právem vlastnickým. Diplomová práce je zakončena 

závěrem shrnujícím v ní obsažené poznatky. 

 

 

Abstract 

The thesis aims to provide an analysis of the legal limits imposed on brown coal 

exploitation in the Czech Republic, including an assessment of how these limits enter 

into particular stages of coal mining. The first chapter summarizes the applicable 

mining law legislation. The second chapter deals with restrictions set out by protection 

of the environment rules. Furthermore, the following chapter focuses on specific topic 

of so called ecological limits of exploitation. The fourth chapter points out the limits 

laid by the right of ownership. Finally, the thesis comprises a summary of contained 

conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

Právní aspekty limitů těžby hnědého uhlí 

Resumé 

Těžba nerostných surovin představuje podstatnou část průmyslových aktivit 

v každém vyspělém státě. Tato činnost má však nepopiratelný vliv na životní prostředí. 

Z tohoto důvodu je jí nastavován právní rámec realizace, jehož cílem je především 

regulovat negativní dopady. V návaznosti na výše řečené si tato diplomová práce klade 

za cíl poskytnout náležitý rozbor tohoto právního rámce, čili právních limitů, jež právo 

exploataci klade, a to konkrétně ve vztahu k těžbě hnědého uhlí. Součástí tohoto 

rozboru je i posouzení, jak tyto limity vstupují do jednotlivých fází hornické činnosti.  

První kapitola shrnuje relevantní právní úpravu. Znalost horního práva, jeho historie, 

pramenů, principů a jednotlivých fází hornické činnosti je pro čtenáře nezbytností k 

ucelenému uchopení problematiky, která je předmětem této diplomové práce. 

Následující kapitola se věnuje ústřednímu limitu těžby hnědého uhlí - ochraně životního 

prostředí, jejíž pravidla jsou schopna exploataci zcela zamezit, popřípadě nastavit 

omezení jejího uskutečňování, to vše s cílem dosažení trvale udržitelného rozvoje. Třetí 

kapitola dále vyčleňuje z obecného pojednání o ochraně životního prostředí v hornictví 

specifickou problematiku tzv. ekologických limitů těžby. Tyto limity byly nastaveny 

usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991, jež představuje poněkud 

kontroverzní nástroj omezení těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

Toto usnesení vlády České republiky je detailně analyzováno s ohledem na jeho povahu 

a limitační schopnosti. Čtvrtá kapitola pak přibližuje omezení kladená nejdůležitějším 

věcným právem, a to právem vlastnickým. Zájmy soukromých subjektů na jeho 

zachování se mnohdy dostávají do střetu se zájmem na uskutečnění těžby. Způsob 

řešení takového střetu pak představuje samostatný limit exploatace. Diplomová práce je 

zakončena závěrem shrnujícím v ní obsažené poznatky, vyzdvihujícím jednotlivé 

nástroje ochrany životního prostředí v hornictví, polemizujícím s možnostmi užití 

ekologických limitů těžby jako jejího přímého omezení a přibližujícím řešení střetů 

exploatací dotčených zájmů. 

 

 



 

94 
 

Legal aspects of brown coal exploitation limits 

Resume 

Exploitation of minerals creates an essential part of industrial activities in every 

developed country. Admittedly, this activity has had an undisputed influence on the 

environment. Therefore, law sets out a framework for its realization having the purpose 

of regulating its negative consequences. In relation to the aforementioned, this thesis 

aims to provide a proper analysis of the legal framework, i.e. legal limits applied by 

legislation of the Czech Republic to brown coal exploitation. This analysis also 

comprises an assessment of how legal limits enter into particular stages of coal mining.  

The first chapter summarizes the relevant legislation. Knowledge of mining law, its 

history, sources, principles and particular stages of mining is necessary for a reader to 

understand the topic comprehensively. The following chapter is focused on protection 

of the environment - a substantial limit of brown coal exploitation. Its binding rules are 

able to prevent exploitation from realization or at least set restrictions of such 

realization, all of this with the purpose of achieving sustainable development. 

Furthermore, the third chapter excludes the specific topic of so called ecological limits 

of exploitation from the general analysis concerning protection of the environment. The 

ecological limits of exploitation were set by the Czech Republic Government 

Resolution no. 444 made in the year 1991 which is considered to be rather controversial 

instrument for limitation of brown coal exploitation in the north brown coal region of 

the Czech Republic. This government resolution is closely analyzed with regard to its 

character and limitation possibilities. The fourth chapter discusses restrictions laid down 

by the most important real right, the right of ownership. Interests of private subjects to 

preserve their possession are often in conflict with interests in realization of 

exploitation. Possibilities to find a solution of such situations create a limit of coal 

mining on its own. Finally, the thesis comprises a summary of conclusions which 

outlines the relevant instruments of protection of the environment in coal mining, 

disputes direct applicability of the ecological limits of exploitation as a restriction and 

shows the mean of solving the indicated conflict of interests. 

 



 

95 
 

Legal aspects of brown coal exploitation limits 
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