M) ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD
A) Platné právní předpisy
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění
zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000
Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb. a zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. (účinnost od
1.7.2010) a zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1.1.2011)

č. 44/1988 Sb.

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 Sb., zákona
č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., *úplné znění č. 408/2002 Sb.+, zákona č. 226/2003 Sb.,
zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb.
zákona č. 186/2006, zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb. (účinnost od 30. 1.
2008), zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č.
274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. (účinnost
od 1.7.2010) a zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1.1.2011)

č. 66/1988 Sb.

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

č. 157/2009 Sb.

B) Prováděcí předpisy
Vyhláška ministerstva dopravy a ÚBÚ č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví
pravidla pro styk drah s hornickou činností

č. 28/1967 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.

č. 50/1978 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky
ČBÚ č. 173/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č.
99/1995 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 341/2001 Sb., ČBÚ č. 338/2004 Sb.,
vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 199/2006 Sb.

č. 72/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních
ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č.
242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb.

č.104/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti

č. 22/1989 Sb.
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provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v
podzemí, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 477/1991 Sb., vyhlášky ČBÚ č.
340/1992 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 3/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č.
54/1996 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 109/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000
Sb, vyhlášky ČBÚ č. 330/2002 Sb., vyhlášky č. 141/2004 Sb., vyhlášky č.
298/2005 Sb. a vyhlášky č. 282/2007 Sb. a vyhlášky č. 361/2009 Sb.
Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým
způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky
ČBÚ č. 8/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 236/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č.
434/2000 Sb., vyhlášky č. 142/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. a
vyhlášky č. 240/2009 Sb.

č. 26/1989 Sb.

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky ČBÚ č.
340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 9/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 237/1998 Sb.,
vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 143/2004 Sb. a vyhlášky č.
298/2005 Sb.

č. 51/1989 Sb.

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení
ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových
objektů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. a vyhlášky ČBÚ č.
331/2002 Sb.

č. 415/1991 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro
ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č.
300/2005 Sb.

č. 99/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky č. 351/2000 Sb.

č. 172/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

č. 174/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů,
ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 175/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti
a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování
výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění
vyhlášky ČBÚ č. 340/2001 Sb.

č. 327/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti
a
některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění
vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 435/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního
požárního vodovodu

č. 2/1994 Sb.
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Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu
objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve
znění vyhlášky ČBÚ č. 90/2003 Sb.

č. 4/1994 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků
inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v
uhelných dolech

č. 5/1994 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví technické podmínky provedení
protivýbuchových uzávěr prachových a vodních

č. 10/1994 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti
a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro
výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 76/1996 Sb.

č. 102/1994 Sb.

Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které
jsou součástí těchto činností ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 15/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ
342/2001 Sb. a vyhlášky č. 200/2006 Sb.

č.

č. 99/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při
činnosti prováděné hornickým způsobem

č. 202/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým
způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č.
144/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 55/1996 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních
důlních děl, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. a 592/2004 Sb.

č. 52/1997 Sb.

Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu ve znění
vyhlášky č. 485/2006 Sb.

č. 35/1998 Sb.

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a
geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění
vyhlášky ČBÚ č. 360/2001 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č.
Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro
zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při

č. 75/2001 Sb.
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239/1998

krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a
bezpečnostních opatření a provádění kontrol
Vyhláška ČBÚ o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky ČBÚ č.
87/2006 Sb.

č. 447/2001 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního
plynu

č. 71/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlní degazaci

č. 72/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o vyhrazených elektrických zařízeních

č. 74/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení
používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem

č. 75/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících
dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb.

č. 165/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů,
závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a
poruch technických zařízení

č. 447/2002 Sb.

Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin pro použití
v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování
vlastností těchto výbušnin

č. 293/2003 Sb.

Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na
vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č.
282/2007 Sb.

č. 392/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění
vyhlášky č. 571/2006 Sb.

č. 415/2003 Sb.

Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

č. 659/2004 Sb.

Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o
změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.

č. 298/2005 Sb.

Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních
objektů

č. 49/2008 Sb.

Vyhláška o vzorech tiskopisů žádosti o udělení povolení k předávání,

č. 153/2008 Sb.
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nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které
neobsahují detekční látky (účinnost od 4. 11. 2008)
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s
těžebním odpadem

č. 378/2008 Sb.

Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním
odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších
podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

č. 429/2009 Sb.
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č. 428/2009 Sb.

