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O D Ů V O D N Ě N Í      I I .  

A. Obecná část 

Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 
Název návrhu vyhlášky:  

VYHLÁŠKA 
ze dne               2015, 

kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Český báňský úřad 
 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1.7.2015  

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílovým stavem je odstranění překážek při výkladu a aplikaci stavebního a horního práva souvisejícího 
s likvidací hlavních důlních děl, uvedení legislativní zkratky „závažná událost“ do souladu s horními 
předpisy, a optimalizace procesu zajišťujícího bezpečnost a ochranu důlních děl ústících na povrch.  
3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 

Navržená novela nemá vliv na státní rozpočet, ani na rozpočty krajů a obcí. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: NE 

Navržená novela nemá vliv na podnikatelské subjekty. Příznivě může ovlivnit náklady v případech, které 
předchozí právní úprava necitlivě ponechávala stranou. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 

 
3.4 Sociální dopady: NE  

 

3.5 Dopady na životní prostředí: NE  
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1. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (Malá RIA) pro novelu vyhlášky 
č. 52/1997 Sb.,  

1.1. Důvod předložení a cíle 

1.1.1.  Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, 
ve znění pozdějších předpisů.  

1.1.2. Definice problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 

Důvodem předložení navrhované právní úpravy je  

a) promítnutí novely stavebního zákona, podle které po zajištění hlavního důlního díla již na návrh 
organizace příslušný stavební úřad nerozhoduje o stavební uzávěře, nýbrž o stanovení ochranného 
pásma.  

b) změna terminologie v horních předpisech. Označení „událost mimořádná“ je nahrazeno 
označením „událost závažná“. 

c) poznatek praxe, podle kterého striktní dodržení předpisem stanovených rozměrů bezpečnostního 
pásma při likvidaci hlavního důlního díla – jámy - bývá s narůstající hustotou zástavby obtížně 
realizovatelné, a podle dosavadních zkušeností v řadě případů i nadbytečně přísné, což snižuje 
autoritu právní normy. Kvalifikované stanovení rozměrů bezpečnostního pásma s ohledem na 
místní poměry lze dosáhnout lépe prostřednictvím odborně způsobilé osoby – báňského 
projektanta.  

1.1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Platnou právní úpravu v dané oblasti představuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 
č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb., 
vyhlášky č. 592/2004 Sb., a vyhlášky č. 176/2011 Sb. 

1.1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 
Navrhovanou právní úpravou budou dotčeny organizace ve smyslu § 5a horního zákona, 
připravující a zajišťující likvidaci hlavních důlních děl. 

1.1.5. Popis cílového stavu 
 
Cílovým stavem je odstranění překážek při výkladu a aplikaci stavebního a horního práva 
v souvislosti s likvidací hlavních důlních děl, uvedení legislativní zkratky „závažná událost“ 
do souladu s horními předpisy, a optimalizace procesu zajišťujícího ochranu důlních děl ústících na 
povrch. Nová úprava v této souvislosti umožní vycházet z aktuálních poznatků z praxe při 
zajišťování hlavních důlních děl, reflektovat rozmanitost území, v němž se hlavní důlní dílo 
nachází, a optimalizovat tak rozsah stanovované plochy ochranného pásma.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9TMHR969)



3 
 

1.1.6. Zhodnocení rizika 

Nepřijetí navrhované právní úpravy představuje ponechání rozporů v zákonné úpravě a tím 
i zachování nejednotnosti jejího výkladu. Proces stanovení ochranného pásma by tak i nadále nebyl 
předvídatelný a ponechání dosavadního způsobu stanovení rozměrů pásem by představovalo 
zbytečné náklady a omezení. 

1.2. Návrh variant řešení 

1.2.1. Varianta I – nulová varianta – současný stav 

Nulová varianta by znamenala nepřijímat žádná legislativní opatření, což by znamenalo 
nerespektování již provedených legislativních změn v zákonech, a pokud jde o ochranná pásma, 
zbytečné náklady a omezení. 

1.2.2. Varianta II – přijetí navrhované právní úpravy 

Přijetí navrhované právní úpravy přinese soulad s platnými změnami zákonů a optimalizaci 
podmínek při rozhodování stavebních úřadů.  
Navržená novela nemá vliv na rovnost mužů a žen, na státní rozpočet, ani na rozpočty krajů a obcí, 
ani nemá vliv na ostatní podnikatelské subjekty. Navržená novela rovněž nemá žádný dopad ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, nepředstavuje rovněž žádné korupční riziko 
a nevykazuje žádné znaky diskriminace k některé ze sociálních nebo společenských skupin. Novela 
se rovněž netýká práva EU. 

1.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

1.3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Nulová varianta je nepřijatelná již z toho důvodu, že nereflektuje změny právní úpravy. 

1.4. Návrh řešení 

Nejpřijatelnější je varianta, která se předkládá v návrhu novely vyhlášky. 

1.5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Doporučenou variantu budou využívat veškeré subjekty, které připravují a realizují likvidaci 
hlavních důlních děl.  

1.6. Přezkum účinnosti a regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude prováděn orgány státní báňské správy v rámci výkonu vrchního 
dozoru průběžně a nepřetržitě. 

1.7. Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Michaela Vachtlová 
Tel: 221 775 342 
e-mail: michaela.vachtlova@cbusbs.cz 

Ing. Petr Antoszyk 
Tel: 221775329 
e-mail: petr.antoszyk@cbusbs.cz 
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B.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 
České republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána 

 
Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovaná úprava se nedotýká 
mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad mezinárodního práva. 

C.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními  zásadami práva Evropské unie 

 
Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 
v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, s obecnými 
zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního dvora. Upravovaná 
problematika není v rozporu s předpisy Evropské unie upravující bezpečnost práce v podzemí. Jako 
technický předpis návrh vyhlášky podléhá notifikačnímu řízení. 

D. Zvláštní část 

K Čl. I. 

bod 1.: 

V tomto ustanovení bylo upuštěno od striktního stanovení rozměrů bezpečnostního pásma při likvidaci 
hlavního důlního díla – jámy. Dosavadní zkušenosti a poznatky z výkonu vrchního dozoru státní 
báňské správy při likvidaci jam potvrzují obavu, že lze jen obtížně naplňovat stávající přísnou úpravu 
vycházející z tohoto předpisu. Zejména případy relikvidace starých jam potvrzují, že stanovený 
rozměr 20 m bývá mnohdy nadbytečný, navíc s ohledem na místní poměry v území jen obtížně 
realizovatelný. Stanovení bezpečnostního pásma je plně v kompetenci odborně způsobilé osoby – 
báňského projektanta, který je v dokumentaci podle § 3 vyhlášky č. 52/1997 Sb. určí na základě 
charakteru jámy, báňských, geologických, hydrogeologických a geotechnických podmínek v okolí 
likvidované jámy.  

bod 2. 

Navrhovaná právní úprava předmětné vyhlášky reaguje na již provedené změny 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které přinesl zákon 
č. 350/20012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Podle uvedené právní 
úpravy stanovuje § 97 stavebního zákona územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako 
opatření obecné povahy. Takovým opatřením se omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební 
činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území. Podle 
§ 98 územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území vydává v přenesené 
působnosti rada obce. Rozhodování o likvidovaných hlavních důlních dílech by tak bylo svěřeno 
samosprávě, což s ohledem na event. konflikty s místními zájmy může účel, tj. ochranu důlních děl, 
mařit. Stávající znění § 23 odst. 8 horního zákona již platnou změnu stavebního zákona reflektuje 
(„Stavební úřad na návrh organizace stanoví ochranné pásmo zlikvidovaných hlavních důlních děl 
ústících na povrch.“). Ne tak § 11 odst. 4, věta první stávající vyhlášky, který stanoví, že „Organizace 
podá návrh u stavebního úřadu k vydání rozhodnutí o stavební uzávěře v bezpečnostním pásmu, 
o způsobu a rozsahu ohrazení a označení likvidovaného hlavního důlního díla, případně i o jiné změně 
ve využití tohoto území.“. Nabytím účinnosti vyhlášky tak bude tato diskrepance odstraněna a mimo 
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veškerou pochybnost stanoveno, že je to návrh na stanovení ochranného pásma, který je povinna 
organizace stavebnímu úřadu předložit. 

bod 3.  

Navrhovaná právní úprava předmětné vyhlášky reflektuje změnu termínů v horních předpisech 
„mimořádné události – závažné události“. 

 

K Čl. II. 

Termín nabytí účinnosti je navržen tak, aby adresáti předpisu měli dostatečnou možnost se s ním 
seznámit. 
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