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ABSTRAKT 
 

 

Tato bakalářská práce se zabývá, v rámci česko-polské spolupráce mezi 

univerzitami Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Hornicko-geologická 

fakulta, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti) a Politechnika Śląska Zabrze 

(Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji), projektem Výchova 

specialistů v oblasti péče o posthornická území v polsko-českém pohraničí. Hlavním cílem 

projektu je společná příprava odborníků v oblasti managementu hornických oblastí v 

příhraniční oblasti Polské a České republiky, v mém případě, na konkrétní lokalitě: důl 

KWK JAS-MOS (Jastrzębska Spółka Węglowa SA) v Hornoslezké černouhelné pánvi. 

 

klíčová slova: důl, černé uhlí, management, škoda 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This thesis deals within the Czech-Polish cooperation between universities VŠB – 

Technical University of Ostrava (Faculty of Mining and Geology, Institute of Mining 

Engineering and Safety) and Politechnika Śląska Zabrze (Wydział organizations as well as 

Zarządzania, Instytut Inżynierii production) project for The training of specialists in the 

care postmining on the Polish-Czech border region. The main objective of the project is 

the joint development specialists in the management of mining areas in the border areas of 

Poland and the Czech Republic, in my case, the specific location: mine KWK JAS-MOS 

(Jastrzębska Spółka Węglowa SA) in Uppersilesian coal basin. 

 

key words: mine, coking coal, management, damage



Vítězslav Guřan: Analýza fungování systému managementu důlních škod  

na dole JAS-MOS v Polské republice 

1 

 

ÚVOD 

 

Dobývání nerostných surovin a především hlubinná těžba uhlí byla, je a vždy bude 

rizikovou činností. V některých případech bývají přírodní podmínky velmi složité, a proto 

hornictví samo o sobě skýtá nepřeberné množství druhů rizik a problémů, jež jsou s těžbou 

spojeny, jak pod povrchem nebo na povrchu dolu, tak i mimo důl ve spojitosti  

s dobýváním.  

Vzniklá rizika je nutno řešit před zahájením, během či po ukončení činnosti, proto 

je nutno vypracovat tzv. POPD (plán otvírky a dobývky), kde průzkum odhalí potenciální 

rizika (přírodní, technická atd.), která lze dále eliminovat či úplně odstranit, jelikož 

jakákoli důlní škoda s sebou nese finanční ztráty, v horším případě i ztráty na lidských 

životech. 

Mezi nejčastější patří výbuchy metanu, samovznícení uhelného prachu, závaly, 

neopatrnost zaměstnanců a z rozsáhlejších např. poddolovaná území s následkem škod na 

nemovitostech, ekologická problematika aj. Na případné škody je nutno vytvořit, dle 

horního zákona, speciální finanční rezervu, ze které se budou následně hradit. 

Každá těžební společnost (každý důl) má odpovědnost za škody. To znamená, že si 

musí zvolit vlastní strategii managementu, jak bude rizika, respektive možné škody a tudíž 

i bezpečnost svých zaměstnanců řešit (havarijní plán). Dále je nutné zajistit veškerá možná 

ochranná opatření a dodržení platné legislativy.  
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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DOLU JAS-MOS  

Hlubinný uhelný důl KWK JAS–MOS se nachází v těsné blízkosti se státními 

hranicemi (cca 2 km) s Českou Republikou, v jižní části Polska. Dle administrativního 

dělení patří do Slezského vojvodství (hlavní město Katowice s 5 000 000 obyvatel) - 

konkrétně v městě Jastrzębi-Zdrój (necelých 100 000 obyvatel, 200 – 300 m n. m. viz 

příloha 1). Jastrzębie-Zdrój patří mezi relativně mladá průmyslová města, když její 

založení se datuje kolem 15. století, protože původně se jednalo o lázeňské město, kde  

v polovině 20. století objevili černé uhlí a tím došlo k industrializaci. První důl byl 

Jastrzębskou Spółkou Węglowou SA otevřen roku 1962, čímž lázeňství pomalu ale jistě 

upadlo. (přeloženo z oficiálních webových stránek města Jastrzębi-Zdrój) 

Jastrzębska Spółka Węglowa SA patří mezi největší producenty kvalitního 

koksovatelného černého uhlí typu 35
1
 v Polsku a významným v Evropské unii (bezmála 

30 000  zaměstnanců v roce 2012). Samotný JAS–MOS vznikl počátkem 90. let 20. století 

sloučením dolů Jasrzebie a Moszczenica (zde se těží jak koksovatelné ortokoksové, tak 

energetické uhlí). Ostatní doly patřící Jastrzębske Spółce Węglowe SA: Borynia, 

Krupiński, Morcinek, Pniówek a Zofiówka, přičemž v roce 2013 došlo ke sloučení 

provozů Borynia-Zofiówka-JAS-MOS s funkčností do roku 2022.  

Tato společnost je majitelem jak výše zmíněných dolů, tak i elektráren (zásobované 

vlastním energetickým uhlím) a koksoven. (přeloženo z oficiálních webových stránek  

JSW SA.) 

K největším odběratelům koksu patří např. ArcelorMittal Poland, Moravia Steel  

a jiné. Za rok 2012 se na dolech JSW vytěžilo kolem 9,5 milionu koksovatelného uhlí 

(včetně 7,7 milionu tun koksovatelného uhlí typu 35) a 4 miliony tun uhlí energetického. 

V koksovnách bylo v témže roce vyprodukováno 3,8 milionu tun koksu. (přeloženo  

z oficiálních webových stránek JSW SA.)  

Těžba černého uhlí jak koksovatelného, tak i energetického, je podmíněna určitými 

předpoklady, tj. danými přírodními podmínkami (= lokalita musí obsahovat uhlonosné 

sedimenty). Je to právě Hornoslezská uhelná pánev (Górnośląskie Zagłębie Węglowe), 

                                                 
1
 hard coking coal = černé koksovatelné uhlí 
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která tyto podmínky splňuje, a tudíž disponuje nemalými uhelnými ložisky. Blíže  

v podkapitole 1.1 Přírodní podmínky Hornoslezské pánve a důl KWK JAS-MOS. 

 

Mapa 1: Výřez z geologické mapy Polska 1:1 000 000 a pomyslné vymezení  

Hornoslezské pánve s lokalizací dolu KWK JAS-MOS  

(Instytut nauk geologicznych, Polska akademia nauk) 

 

vysvětlivky: černé linie a křivky – zlomy, PCm – prekambrium, D – devon, C – karbon,  

C2 – svrchní karbon, Cv+n – visé + namur, Tp – pestré pískovce, Tm – organický vápenec 

 

 

 

1.1. Přírodní podmínky Hornoslezské pánve a důl KWK JAS-MOS 

Hornoslezská pánev má trojúhelníkový tvar a je regionálním pojmenováním 

geologicko-geografické oblasti, která má rozlohu cca 4000 km
2
. Rozkládá se z 1/3 v České 

republice (východní část moravskoslezského kraje) a ze 2/3 v jižní části Polska. Tato oblast 

je dle geologické mapy 1, karbonského staří, přesněji C2 = karbon górny = svrchní karbon, 

jež je velmi bohatý na černé uhlí – uhlonosný (pískovec, prachovec, sloj, jílovec). Toto 

uhlí vznikalo střídáním sedimentace přibližně před 350 miliony lety při pohybech zemské 

kůry a mořské hladiny. Dle stratigrafické tabulky 1 je patrná návaznost určitých souvrství 

mezi Českou republikou a Polskem. Mississipp, resp. souvrství Ostravské je jak pro českou 

část Hornoslezské pánve, tak pro polskou západní část Hornoslezské pánve totožné. Rozdíl 
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vyvstává v Mississippu východní části a v Pennsylvanu, kdy už souvrství Karvinské do 

Polska nepokračuje. (Grygar) 

 

Tabulka 1: Členění karbonu hornoslezské pánve – česká a polská část  

(Dopita et al. 1997, upraveno) 

 

 

PL ČR 
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Obrázek 1: Geologický řez A-B přes lokalitu Jastrzebie-Zdrój  

(geologická situace W. Kriegera v Rózkowski, 2004)  

 

vysvětlivky: červené linie – zlomy, Q – kvartér, Ng – neogén, SM – jílovcová série, 

GSP – hornoslezská pískovcová série, SP –paralická série 

(SM – GSP – SP = svrchní karbon) 

 

 

Hornoslezská pánev má velmi komplikovanou stavbu jak na české straně, tak  

i na polské viz obrázek 1 (např. Krakovská vrásovo-zlomová zóna v Polsku, Orlovská  

a Michálkovická struktura v České republice). (Grygar) 

Uhelné sloje jsou zde zastoupeny v mnoho vrstvách a souvrstvích (až 1,5 km) od 

malých slojek po velké sloje v hloubce až 4 km. Mohou se také objevit fosilní vody z dob 

počátku vzniku uhlí (= průvaly) nebo metan, vznikající tlením rostlin (= výbuchy) aj. 

(Grygar) 

 O těžbě černého uhlí v následující podkapitole. 

 

 

 

1.2. Těžba černého uhlí v Hornoslezské pánvi a důl KWK JAS-MOS 

Objevení i následný počátek těžby černého uhlí v Hornoslezské pánvi sehráli 

v historii této oblasti nemalou roli. Přispěli tak ke značné industrializaci – rozvoji 

hornictví, strojírenství, slévárenství/ocelářství, teplárenství aj. Z tohoto důvodu vznikla  

i velká koncentrace a propojenost měst mezi Gliwicemi a Krakówem, kde je těžba černého 

uhlí v Hornoslezské pánvi nejintenzivnější.  

Zájmová oblast je rozdělena, dle mapy 3, mezi devět těžařských společností a to: 

Kompania Weglowa SA, Poludniowy Koncern Weglowy SA, Katowicky Holding 
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Weglowy SA, Jastrzebska Spólka Weglowa SA, Przedsiebiorstwo Górnicze 

SILESIA Sp z. o. o., Siltech Sp z. o. o., Kopalnia Wegla Kamienego Kazimierz-Juliusz Sp 

z. o. o., Eko-Plus Sp z. o. o. a Karbonia PL Sp z. o. o. (viz barevná legenda mapy 3). 

V oblasti Gliwice – Sosnowiec se nachází pás několika již uzavřených dolů (např. důl 

Gliwice, Rozalia, Saturn, Paryž, Jadwiga aj.  

 

 
 

 

 

 

 

Mapa 2: Společnosti těžících černé uhlí v Hornoslezské pánvi k 31. 3. 2014  

1:100 000 s vyznačením dolu KWK JAS - MOS(Polish Geological Institut) 

 

 

 

Na tabulce 2 je možno vidět srovnání i vývoj těžby v Hornoslezské pánvi 

zmíněnými těžařskými společnostmi výše a celkovou těžbu v Polsku od konce 80. let 

20 století až do počátku 21. století. V Hornoslezské pánvi se vytěžilo v letech 1988-2001 

přibližně 95-98 % z celkové polské produkce černého uhlí, avšak postupně docházelo 

k jistému útlumu. Rok 2001 je exploatace oproti roku 1988 jen poloviční. 
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Dle oficiálních informací společnosti JKW SA, má KWK JAS-MOS dobývací 

prostor o ploše 32,5 km
2
 a provozní rezervy: 34 100 000 tun. Těžba uhlí probíhá 

v úrovních -400 m a -600 m s větráním ± 0,00 m, -120 m a -240 m. Počet pater v provozu 

je 6 o výšce 1,5-6 m a sklonem 0 ° ÷ 24 ° viz příloha 2.  

 

 

 

Tabulka 2: Vývoj produkce černého uhlí (energetického a koksárenského) v Polsku  

a dobývání uhlí v Hornoslezské pánvi (Górnośląskie Zagłębie Węglowe – GZW)  

 Polsku v letech 1988-2001 (zdroj GUS) 
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Zde se těží typ uhlí 35.2B
2
 s denní těžbou netto cca 11 100 tun a uhlí energetické. 

Uhlí ortokoksové 35.2B, určené k výrobě koksu má následující parametry: 

- velikost zrna 0-20 mm, 

- obsah popela 6,8 %, 

- vlhkost 9,0 %, 

- obsah síry 0,53%. 

 

 

Energetické uhlí je nabízeno ve dvou základních třídách: 21/27/08 a 20/28/08.  

Třída 21/27/08 má následující parametry: 

- výhřevnost min. 21 000 kJ/ kg, 

- obsah popela max. 27 %, 

- obsah síry 0,80 % max, 

- velikost zrna 0 do 20 mm. 

Třída 20/28/08 má následující parametry: 

- výhřevnost min. 20 000 kJ/ kg, 

- obsah popela max. 28 %- obsah síry 0,80 % max, 

- velikost zrna 0 do 20 mm. 

 

 

Jako při každém dobývání užitkových nerostů jsou i na dole KWK JAS-MOS jistá 

nebezpečí: 

- metan: kategorie IV, 

- voda: první stupeň a druhý stupeň v některých částech pater, 

- otřesy: na čelbě, 

- prach: třídy A a třídy B nebezpečí exploze uhelného prachu v některých částech pater, 

- požár: skupina I samovznícení a skupina II samovznícení v části pater. 

(přeloženo z oficiálních webových stránek JSW SA) 

                                                 
2
  ortokoks – petrografické označení černého uhlí (na základě % obsahu uhlíku, odraznosti vitrinitu aj.) 
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2. CHARAKTERISTIKA DŮLNÍCH ŠKOD DLE PLATNÉ 

LEGISLATIVY 

 
U každého hlubinného dobývání ložisek užitkových nerostů, dochází jako důsledku 

dobývání, ke vzniku malých či větších volných prostorů. Když však dosáhnou tyto volné 

prostory jisté velikosti či rozměru, dojde k pozvolnému tzv. zavalování nadložních vrstev 

až k povrchu dobývaného prostru. Jako následek tohoto zavalování vznikne na povrchu 

nad dobývaným prostorem tzv. poklesová kotlina. Poklesy, jež se vytvoří nad vyrubaným 

prostorem, jsou většinou nepravidelné, a tím pádem nastává napětí, které se přenáší 

samozřejmě na zemský povrch, takže velmi často může docházet jak k jeho poškození, tak 

i případně k totální destrukci. Ve větším rozsahu se tento jev nazývá poddolované území 

obrázek 2 a 3. (Mikulenka, 2008) 

Mezi nejčastější a nejzávažnější škody, které vzniknou dobýváním výhradního 

ložiska, jsou především škody na pozemcích, stavbách nebo životním prostředí. Možnými 

dopady na životní prostředí a ekologii se zabývá Ministerstvo životního prostředí (např. 

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) nebo v mezinárodním 

měřítku EIA. 

 

 

 

 
Obrázek 2: Ukázka důlní škody poblíž KWK JAS-MOS (originál autor) 
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Obrázek 3: Ukázka důlní škody poblíž KWK JAS-MOS (originál autor) 

 

 

 
 

2.1. Platná legislativa 

 Platnou legislativu vydává v České republice Český báňský úřad se sídlem v Praze 

a svou působnost přenáší na 8 Obvodních báňských úřadů. Vrchní dozor je vykonáván 

orgány státní báňské správy nad hornickou činností, činností prováděnou hornickým 

způsobem aj. Orgány státní báňské správy dále kontrolují, zda hornické organizace 

vykonávají tyto činnosti v souladu s platnou legislativou ( např. č. 44/1988 Sb., zákonem  

č. 61/1988 Sb. atd). 

 

2.1.1 Česká legislativa  

Česká báňská legislativa se řídí zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství – tzv. HORNÍ ZÁKON, který je pro hornictví stěžejní. Horní zákon 

byl několikrát novelizován. Paragrafy tykající se důlních škod nalezneme např.  

i v zákonech č. 254/2001 Sb. - tzv. VODNÍM, či v zákoně č. 289/1995 Sb. - tzv. LESNÍM. 
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Horní zákon se skládá z těchto částí: 

 

ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení (§ 1 - § 7) 

ČÁST DRUHÁ - Povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska (§ 8 - § 10) 

ČÁST TŘETÍ – Lož. průzkum a hospodaření se zásobami výhr. ložisek (§ 11 - § 14c) 

ČÁST ČTVRTÁ - Ochrana nerostného bohatství (§ 15 - § 19) 

ČÁST PÁTÁ – Nakládání s pozemky (§ 20, § 21-22 zrušen) 

ČÁST ŠESTÁ - Výstavba dolů a lomů (§ 23) 

ČÁST SEDMÁ - Dobývání výhradních ložisek (§ 24 - § 33) 

ČÁST OSMÁ - Jiné zásahy do zemské kůry (§ 34 - § 35) 

ČÁST DEVÁTÁ - Důlní škody a jejich náhrada (§ 36 - § 37a) 

ČÁST DESÁTÁ - Společná ustanovení (§ 38 - § 42) 

Přechodná ustanovení 

 

Dále jsou vybrány a citovány nejdůležitější české paragrafy, jež se důlních škod 

týkají. 

 

 

Horní zákon: část devátá § 36 Důlní škody 

Úplná definice důlních škod je dle horního zákona následující: „Za důlní škody se 

považují škody způsobené na hmotném majetku vyhledáváním a průzkumem ložisek, pokud 

se provádí důlními díly, dobýváním výhradních ložisek, zřizováním, zajišťováním a 

likvidací důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, odvalovým, výsypkovým a kalovým 

hospodářstvím organizací, úpravou a zušlechťováním nerostů, prováděnými v souvislosti s 

jejich dobýváním, jakož i škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry. (ods.1) 

Za důlní škodu se považuje i ztráta povrchové a podzemní vody, podstatné snížení 

vydatnosti jejich zdrojů a zhoršení její jakosti, k němuž došlo v důsledku činností 

uvedených v odstavci 1. (ods. 2) 

Za důlní škodu odpovídá organizace, jejíž činností byla škoda způsobena s 

výjimkou případů uvedených v § 37 odst. 7. Odpovědnosti za důlní škodu se organizace 

zprostí jen, prokáže-li, že škoda byla způsobena okolností, jež nemá původ v činnosti 
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uvedené v odstavci 1. (ods. 3)“ (zákon 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství – horní zákon) 

 

 

Horní zákon: část devátá § 37 Náhrada důlních škod a § 37a vytváření finančních 

rezerv 

Každá báňská společnost je při dobývání povinna vytvářet v potřebné finanční výši 

rezervy na důlní škody a na provedení sanací (včetně rekultivací) pozemků postihnutých 

dobýváním ložiska. Tvorbu finančních rezerv schvaluje obvodní báňský úřad (dále jen 

OBÚ) při povolování hornické činnosti k otvírce a dobývání ložiska. Čerpání veškerých 

rezerv povoluje OBÚ po dohodě s Ministerstvem životního prostředí a dále také po 

vyjádření postihnuté obce. (Starý et al., 2012) 

Bohužel jakékoliv vzniklé náklady na odškodnění se nepřímo promítají do 

ekonomicko-hospodářské bilance báňského podniku. (Mikulenka, 2008) 

 

 

Úplná definice § 37 Náhrada důlních škod je následující: „Na vypořádání důlní 

škody se vztahují obecné předpisy o náhradě škody, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(ods. 1) 

Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje 

nebo zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému náhradní zdroj nebo dodávku 

vody, popřípadě nahradit škodu úhradou nákladů spojených s jejím obstaráním, jestliže je 

poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o náhradě ztráty podzemní vody platí 

zvláštní předpisy. (ods. 2) 

Nahrazují se též prokázané náklady účelně vynaložené na preventivně zajišťovací 

opatření, která směřují k odvrácení nebo zmírnění následků hrozících vlivem činností 

uvedených v § 36. Za preventivní zajišťovací opatření se nepovažují opatření prováděná na 

stavbách a zařízeních podle podmínek stanovených stavebním povolením nebo zvláštními 

předpisy pro nově zřizovanou stavbu nebo zařízení z hlediska možných vlivů činností 

uvedených v § 36. (ods. 3) ………“ 

§ 37 Náhrada důlních škod pokračuje až do ods. 7. (zákon 44/1988 Sb. o ochraně 

a využití nerostného bohatství – horní zákon) 
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Úplná definice § 37a Vytváření finančních rezerv je následující: „K zajištění 

vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. 

Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních 

škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem 

(§ 37 odst. 4). Tato rezerva je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. (ods. 1) 

Vytváření rezerv podle odstavce 1 a podle § 31 odst. 6 podléhá schválení 

příslušným obvodním báňským úřadem, který schvaluje též čerpání z těchto rezerv po 

dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky. Tyto finanční prostředky se 

ukládají na zvláštní vázaný účet v bance 20a) a nesmějí být předmětem ručení ani zahrnuty 

do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu 20b), ani nemohou být 

předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí. Obvodní báňský úřad si před vydáním 

rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv vyžádá vyjádření dotčené obce. V případě organizací 

s majetkovou účastí státu rozhoduje obvodní báňský úřad v dohodě s ministerstvem 

průmyslu a obchodu České republiky. (ods. 2) 

Žádost organizace o čerpání z rezervy podle odstavce 1 musí být doložena výčtem 

důlních škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem vynakládání 

prostředků na odstranění důlních škod. Náklady na nezbytné znalecké posudky nese 

organizace. (ods. 3)……“  

§ 37a Vytváření finančních rezerv pokračuje až do ods. 6. (zákon 44/1988 Sb. o ochraně 

a využití nerostného bohatství – horní zákon) 

 

 V podkapitole 2.2. Polská legislativa bude zmíněn stěžejní zákon, jímž se hornictví, 

resp. důlní škody řídí. 

 

 

 

2.1.2. Polská legislativa  

 

Polská báňská legislativa se opírá především o zákon z 9. června 2011, Prawo 

geologiczne i górnicze - právo geologické a hornické (Dz.U. Nr 163, poz. 981). 

Nejdůležitější je díl 8 odpovědnost za škody (DZIAŁ VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 

SZKODY). Právo geologické a hornické se skládá z těchto částí: 
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ČÁST PRVNÍ – Obecné (článek 1 - 9) 

ČÁST DRUHÁ – Vlastní těžba, nástroje těžby a další pravomoci (článek 10 - 20) 

ČÁST TŘETÍ – Koncese (článek 21 - 49) 

ČÁST ČTVRTÁ – Kvalifikace a odpovědnost závodu (článek 50 - 78) 

ČÁST PÁTÁ - Geologické práce (článek 79 - 103) 

ČÁST ŠESTÁ – Základy těžby a záchranářství (článek 104 - 132) 

ČÁST SEDMÁ – Poplatky (článek 133 - 143) 

ČÁST OSMÁ - Odpovědnost za škody (článek 144 - 152) 

ČÁST DEVÁTÁ – Správa, geologická služba a dohled (článek 153 - 174) 

ČÁST DESÁTÁ – Pokuty (článek 175) 

ČÁST JEDENÁCTÁ – Trestněprávní předpisy (článek 176 - 189) 

ČÁST DVANÁCTÁ - Změny v platných právních předpisech (článek 190 - 200) 

ČÁST TŘINÁCTÁ – Přechodná a závěrečná ustanovení (článek 201 - 227) 

 

 

Nejdůležitější články tohoto zákona, jež se důlními škodami zabývají, se nacházejí v 

ČÁSTI VIII článek 144 - 152 Odpovědnost za škody. 

 

 

 

Právo geologické a hornické: ČÁST VIII článek 144 - 152 Odpovědnost za škody 

 

Pro porovnání českého a polského zákona následuje nedokonalý právní překlad 

článků 144 - 152 z práva hornického a geologického, citované ČÁST VIII - Odpovědnost 

za škodu, jež jsou definovány takto: „Článek 144 Majitel nemůže oponovat hrozby 

způsobené dobýváním, který je provozován v souladu s právními předpisy. Nicméně, může 

se domáhat náhrady škody způsobené tímto hnutím, a to za podmínek stanovených 

zákonem. (ods. 1) 

Ustanovení odstavce 1 se použije přiměřeně na jiné subjekty, jejichž majetková 

práva jsou ohrožena dobýváním. (ods. 2) 

Nejsou-li okolnosti uvedené v odstavcích 1 a 2, podnikatel je odpovědný za škodu 

podle zásad stanovených v občanském zákoníku. (ods. 3) 
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Článek 145 

Pokud zákon nestanoví jinak, musí opravit škody uvedené v článku 144 1 a 2, 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Článek 146 

Odpovědnost za škodu hradí podnikatelský subjekt, jenž vede důlní provoz, a to,  

v důsledku které vedlo k poškození - položka 1228 a č. 197, položka 1306 a 2011 č. 34, 

položka 173 č.  75, položka 398 č. 106, bod 622 a č. 134, položka 781 (ods. 1) 

Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na jiné subjekty zabývající se činností upravených 

zákonem, a to i v případě, že se nevztahuje na tyto předpisy týkajících se těžebního 

zařízení. (ods. 2) 

Pokud nelze určit, kdo způsobil škodu, je na podnikatelském subjektu, který za 

zveřejnění škody má právo vést v dobývacím prostoru, ve kterém došlo ke škodě, činnosti 

regulované zákonem. (ods. 3) 

Pokud podnikatel odpovídá za škodu nebo jeho nástupce za ztrátu, odpovídá stát 

zastoupený příslušným dozorovým orgánem za dobývání v souladu s podmínkami této 

kapitoly. (ods. 4) 

Pokud ke škodě došlo i z jiných důvodů, než je dobývání, odpovědnost subjektů 

uvedených v odstavci 1-4 a jiných subjektů, je společný a nerozdílný. (ods. 5) 

Odpovědnost podnikatelů a subjektů zabývající se profesionálním výkonem svých 

prací ve stejné společnosti je solidární. (ods. 6) 

 

Článek 147 

Kompenzace může zejména být poskytnuta formou pozemků, budov, zařízení, 

prostor, vodou nebo jiným zboží stejného druhu. (ods. 1) 

Náhrada škod na zemědělské nebo lesnické zemi, vzniklé degradací nebo 

zpustošením v důsledku dobývání v ustanovení způsobem stanoveným o ochraně půdy. 

(ods. 2) 
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Povinnost obnovit předchozí stav má ten, kdo je odpovědný za škodu. Poškozený, se 

souhlasem osoby odpovědné za škodu, může být odškodněn odpovídající sumou peněz. 

(ods.3)……“ 

ČÁST VIII článek 144 - 152 Odpovědnost za škody pokračuje až do článku 152 (Prawo 

geologiczne i górnicze - právo geologické a hornické). 

 

 Dále následuje Srovnání legislativ, ve kterém se nachází porovnání obou výše 

citovaných legislativ (pozn. autora: polská nedokonale právně přeložena), jimiž se 

hornictví, resp. důlní škody v České republice a Polsku řídí. 

 

 

 

2.1.3. Srovnání legislativ 

 

 Při porovnání výše uvedené české a polské legislativy, bylo zjištěno, že polská 

legislativa obsahuje nejen část hornickou, ale navíc část i geologickou (v České republice 

má geologie vlastní zákon a to 62/1988 Sb. o geologický pracích a Českém geologickém 

úřadu). Dále rozdělení jednotlivých částí, paragrafů či článků je odlišné viz výše. (Horní 

právo má 10 částí, Právo geologické a hornické má 13 částí).  

Právo geologické a hornické neobsahuje přímou definici, co se vlastně považuje za 

důlní škodu. Oproti tomu český Horní zákon, ano. Česká legislativa neobsahuje časový 

termín, do kdy lze o náhradu škody na majetku, žádat. Oproti tomu polské Právo 

geologické a hornické, ano. Dále polská legislativa se nezmiňuje o nutnosti vytvářet 

finanční rezervy na důlní škody a sanace, či způsob čerpání rezerv. Oproti tomu český 

Horní zákon, ano. 

 
 

 

 

2.2. Charakteristika důlních škod na dole JAS-MOS 

 

 Dle následujících získaných a přeložených tabulek 3; 4 a 5, přímo získané z dolu 

KWK JAS-MOS je patrné např., že za rok 2009 vznikly náklady cca 7 000 000 zlotých (při 

průměrném kurzu dle ČNB v roce 2009 činil 1PLN = 6,113), což představuje asi  
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 42 700 000 Kč. Bylo opraveno dohromady 99 objektů a 9 v průběhu oprav. Přes 50% škod 

nastalo ve veřejném státním sektoru a v soukromém viz tabulka 3.  

 

 

 

 

Dále byly vyhotoveny i mapy např. kategorií odolností staveb v oblasti těžby dolu 

KWK JAS-MOS či zón a velikostí vlivů důlní těžby v letech 2008-2010 dolu  

KWK JAS-MOS viz příloha 3 a 4. 

 

 

Dále za rok 2011 dle tabulky 4, opravy stouply skoro o 30 %, jelikož bylo opraveno 

celkem 127 objektů a 22 v průběhu oprav. Vzniklé náklady se zvýšily taktéž a to na  

12 139 700 zlotých (při průměrném kurzu dle ČNB v roce 2011 činil 1PLN = 5,982), což 

představuje asi 72 600 000 Kč. Nejvíce bylo opraveno obytných domů 73, dále byly 

kompenzace dle Prawa geologicznego i górnicznego § 95 (zmíněný paragraf se týká 

podzemních vod v ochranných pásmech a chráněných krajinných oblastech) 19 a silnice, 

dálnice a viadukty 18. Více jak 50 % nákladů šlo na opravy silnic, dálnic a viaduktů  

7 311 900 zlotých cca 43 800 000 Kč. Další podstatná část 2 125 000 zlotých na obnovy 

obytných budov asi 12 700 000 Kč. 

 Náhradní investice nebyly v tomto roce žádné. 

                

forma vlastnictví   

uživatele 

vzniklé 

výdaje 

v        

tis. 

zlotých 

počet objektů počet 

opravené  
v průběhu 

opravy 

soudní 

rozhodnutí 

žádosti/   

uzavřené 

dohody 

protokoly 

0 1 2 3 4 5 6 

celkově 1 6722,3 99 9 3 240/209 - 

veřejný sektor státní 2 3803,8 10 2 - 0/2 - 

z toho uhelný důl 3 - - - - - - 

sektor veřejný obecní 4 343,4 3 1 - 3/2 - 

sektor soukromý 5 2575,1 86 6 3 237/205 - 

                

 

         

Tabulka 3: Náprava škod podle formy vlastnictví uživatele v roce 2009  

(přeložené interní informace KWK JAS – MOS) 
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typ nemovitosti 
měrné 

jednotky 
číslo 

počet objektů vzniklé náklady v tis. zlotých 

opravené 

v 

průběhu 

opravy 

celkem 
oprava 

a revize 

náhradní 

investice 

další 

platby 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

CELKEM 1     127 22 12139,7 9974 - - 

obyt. budovy 2 byt 73 73 20 2125 2125 - - 

přístavby 3 m
3
 2450 10 1 101 101 (-) - 

prům. stavby 4 

tis. m
3
 

- - - - - (-) - 

obecný zájem 5 10,5 2 - 286,4 287,4 (-) - 

vybavení a 

zařízení žel. 

stanice 6 

km 

- - - - - (-) - 

vybavení a 

zařízení důlní 

žel. 7 - - - - - (-) - 

regulace řek 

a potoků 8 0,5 1 - 97 98 (-) - 

odvod koryt 9 ha - - - - - (-) - 

vodovod. sítě 10 

km 

- - - - - (-) - 

kanal. síť 11 - - - - - (-) - 

síť plynovodů 12 0,7 1 1 52,7 52,7 (-) - 

silnice, ulice, 

most, viadukt 13 1,44 18 - 7311,9 7311,9 (-) - 

další objekty 14   - 3 - 155,3 - (-) 155,3 

nebyt. prostor 15   - - - - - - - 

byt. prostor 16 byt - - - - - - - 

prevent. bezp. 

zařízení 17   - - (12) 180,1 - - 180,1 

nově realiz. 

bydlení 18 byt 12 - (12) 181,1 - - 181,1 

soc. infrastr. 19 tis. km
3
 - - (-) - - - - 

tech. infrastr. 20 km - - (-) - - - - 

kompenzace 

půdy a plodin 21 ha 75,5 - - 100,1 - - 100,1 

kompenzace z 

paragrafu 95 

prawa gor. 22     19 - 1061,7 - - 1061,7 

obyt. budovy 23 byt 4 4 - 760,6 - - 760,6 

 další objekty 24   - 15 - 301,1 - - 301,1 

další náklady 25 - - - - 667,5 - - 667,5 

 

Tabulka 4: Opravy poškození z hlediska množství, typu a financí v roce 2011 

(přeložené interní informace KWK JAS - MOS) 
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V roce 2013 byly výdaje za důlní škody celkem 7 334 200 zlotých (při průměrném 

kurzu dle ČNB v roce 2013 činil 1PLN = 6,189), což čítá kolem 45 400 000 Kč, dále pak 

státní spolu s komunálním. Bezmála 60 % šlo do na škody v soukromém sektoru a taktéž 

zde bylo nejvíce opravených objektů 139. V soukromém sektoru bylo i nejvíce 

kompletních závěrů 238 z 251, tedy 95 % 

 

 

 

 

 

 

 

Forma 

vlastnosti 

uživatele 

vzniklé 

výdaje 

v tis. zl. 

počet objektů počet případů 

opravené opravované 
komplex. 

závěry 

předlož. 

žádosti 

uzavř. 

dohody 
protokoly 

rozsudky 

soudu 

včetně 

pohledávek 

poškozených 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CELKEM 1 7334,2 170 38 251 44 224 0 9 5 

sektor státní  2 1591,4 9 2 1 0 1 0 0 0 

včetně 
majetku 

podnikatele 3 0 0 0 x x x 0 x x 

sektor 
soukromý  4 4232,6 139 36 238 43 212 0 9 5 

včetně 
majetku 

podnikatele 5 0 0 0 x x x 0 x x 

sektor 
komunál 6 1510,2 22 0 12 1 11 x 0 0 

Tabulka 5: Vzniklé důlní škody a počet případů dle formy uživatele za rok 2013                    

(přeložené interní informace KWK JAS - MOS) 
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3. SYSTÉM MANAGEMENTU DŮLNÍCH ŠKOD 

Rizikový management neboli management rizik (risk management) je soubor 

činností, kterými by si měl každý podnik stanovit před zahájením své činnosti veškerá 

rizika, která by se mohla objevit. Rizika mohou nastat před, během i po ukončení činnosti 

či projektu. Jsou to např. tato: ekonomická, v souvislosti s životním prostředím či rizika 

vyšší moci. 

Management rizik v hornictví můžeme definovat jako minimalizaci nežádoucích 

důsledků čistých rizik, tedy takových, které mají za následek pouze ekonomickou ztrátu 

pro organizaci. V podstatě se jedná o identifikaci, vyhodnocení a ekonomické ovládnutí 

rizik, kterým je podnikatelský subjekt vystaven. Nedílnou součástí rizikového 

managementu je i management v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků či 

ostatních osob (vyhláška 22/1989 Sb.), dále pak rizika poškození majetku, zabezpečení 

objektů, rizika plynoucí z požárů, výbuchů, znečistění životního prostředí, odpovědnost 

dodavatele za škody způsobené jeho výrobkem apod. (Koudelková, 2011) 

Konkrétně v oblasti důlních škod je nutno řešit v managementu rizik především 

legislativní požadavky, zvýšení bezpečnosti a zlepšení pracovních podmínek, prevence 

vzniku ztrát, image a podnikovou kulturu popř. také pojištění. Velmi záleží, jaký 

manažerský přístup vedení dolu zastává, zda legalistický (respektuje právo a normy), 

sociálně humanitární, finančně ekonomický a poslední přístup z hlediska lidských faktorů. 

Každý management si dále volí svou strategii buď pro-aktivní (jak předcházet rizikům), 

nebo reaktivní (jak řešit již vzniklá rizika).  

Na základě úspěšnosti managementu rizik či bezpečnosti práce - potažmo důlních 

škod – lze zájmy managementu ohodnotit certifikací systému managementu bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví (Occupational Health and Safety Zone) OHSAS 18001.  

 

3.1. Management rizik na dole JAS-MOS 

 

Dle překladu z oficiálních webových stránek JSW SA.: Systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví působí v rámci integrovaného systému řízení. Účelem 
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systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vytvoření a zlepšení mechanismů 

pro proces řízení v závodě, který sníží rizika a expozice pracovníků. Tento proces je 

realizován v neustále opakovaném cyklu operací a rozhodování o plánování, organizování 

a auditu.  

Operace jsou prováděny na základě vyvinutých postupů a instrukcí a monitoring je 

podporována počítačovým systémem. Pokud tak učiníte, můžete zlepšit činnost v této 

oblasti, a zejména přijmout opatření k zajištění používání bezpečných procesů, jež se snaží 

předcházet nehodám, nemocí z povolání a potenciálním nehodám. Bylo to prohlášení  

o identifikaci, sledování a minimalizaci rizika, která mohou mít vliv na bezpečnost 

provozu, prohlásil a intenzivnější úsilí na podporu pro - bezpečné chování mezi posádkou.  

Vedení společnosti se zavazuje poskytnout nezbytné prostředky a zdroje zaměřené 

na vytváření bezpečných postojů zaměstnanců a sledovat rizika a zmírnit jejich dopad na 

životní prostředí. 

To umožní zlepšit opatření v těchto oblastech, zejména přijmout opatření k zajištění 

používání bezpečných postupů, jejichž cílem je předcházet úrazům, nemocem z povolání  

a potenciální nehody. 

Jako součást certifikovaného systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v dolech 

JSW SA provádí pravidelné a ad hoc
3
 interní audity či roční sledování auditů. 

Součástí strategie pro zlepšení bezpečnosti a rozvoje JSW SA, byl zaveden  

a certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany přírody JSW SA, čímž se 

zlepšila ve směru zvyšování povědomí zaměstnanců o existujících hrozbách, jejich uznání 

a prevenci. (přeloženo z oficiálních webových stránek JSW SA) 

Dne 07. 11. 2003 ocenil Certifikační orgán Ústředního báňského ústavu důl  

KWK JAS-MOS certifikátem systému řízení bezpečnosti práce, dále důl KWK JAS-MOS 

vlastní certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví  

No CS/11/03. (přeloženo z oficiálních webových stránek JSW SA) 

Celá společnost JSW SA získala certifikát integrovaného systému řízení kvality v 

souladu s požadavky normy ISO 9001. Dále společnost získala certifikát životního 

prostředí v souladu s normami 14001 ochrany zdraví při práci a bezpečnosti podle norem - 

                                                 
3
 „za určitým účelem“ nebo „pro tento jednotlivý (konkrétní) účel“ 
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PN-N - 18001 a bezpečnosti informací dle normy - 27001, pro těžbu, zpracování a prodej 

uhlí. Představitel vedení pro integrovaný systém řízení a řízení rizik je v současné době 

Jaroslaw Jędrysek. (přeloženo z oficiálních webových stránek JSW SA) 
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4. HAVARIJNÍ PLÁNY, JEJICH TVORBA A UDRŽOVÁNÍ 
 

Havarijní plán je soubor opatření a činností směřující k záchraně života a ochraně 

zdraví osob a majetku při haváriích s popisem způsobu zdolávání havárií a seznamem 

prostředků umožňujících zdolání předvídatelných havárií. (vyhláška 71/2002 Sb. Českého 

báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu) 

Bez Havarijního plánu nebo-li Plánu zdolávání závažných provozních nehod se 

neobejde žádný provoz jak v České republice, tak kdekoliv na světě. Je to jeden ze 

základních dokumentů, které podnik resp. těžební společnost musí mít. Plány mají své 

dané náležitosti. 

 

 

4.1. Tvorba a náležitosti havarijního plánu v České republice 

Tvorba a náležitosti havarijního plánu v České republice jsou podrobně popsány ve 

vyhlášce 71/2002 Sb. Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě 

ropy a zemního plynu, viz dále: 

„HLAVA I ZÁSADY VYPRACOVÁNÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU 

§ 3 Vypracování havarijního plánu 

(1) Organizace zajistí vypracování havarijního plánu pro všechny předvídatelné 

druhy havárií.  

(2) Havarijní plán je nutné vypracovat přehledně, stručně a srozumitelně, a to pro  

a) každý důl,  

b) každé pracoviště při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu, při vrtných a geofyzikálních 

pracích prováděných na vrtbě zaměřených na vyhledávání a průzkum ložisek ropy  

a zemního plynu a při podzemním skladování ropy a zemního plynu (dále jen provozní 

středisko).  
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(3) Vypracování havarijního plánu a provádění změn se zúčastňují zaměstnanci 

určení závodním dolu, popřípadě vedoucím pracovníkem (dále jen závodní dolu), vedoucí 

závodní báňské záchranné stanice a podle potřeby zástupce hlavní báňské záchranné 

stanice; pracuje-li na dole nebo provozním středisku uvedeném v odstavci 1 také 

dodavatelská organizace, přizve závodní dolu k těmto činnostem i zástupce této 

organizace.  

(4) Závodní dolu zajistí, aby havarijní plán byl včas vypracován, podle potřeby 

doplňován a upravován.  

(5) Závodní dolu zajistí, aby v případě, kdy při havárii na jím řízeném dole by 

mohlo dojít k ohrožení sousedního dolu, havarijní plán zajišťoval také bezpečnost 

sousedního dolu a aby závodní tohoto sousedního dolu byl o situaci neprodleně 

vyrozuměn……“  

Zásady vypracování havarijního plánu pokračují až do § 7. 

(vyhláška 71/2002 Sb. Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě 

ropy a zemního plynu) 

 

 

 

4.1.1 Změny, doplňování a kontroly havarijního plánu 

Změny, doplňování a kontroly havarijního plánu v České republice jsou podrobně 

popsány ve vyhlášce 71/2002 Sb. Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech  

a při těžbě ropy a zemního plynu, viz dále: 

 

„HLAVA VI ZMĚNY, DOPLŇOVÁNÍ A KONTROLY HAVARIJNÍHO PLÁNU 

§ 23 Změny a doplňování havarijního plánu 

Změny a doplňování havarijního plánu se provádí neprodleně a srozumitelně  

s uvedením data, jména, příjmení a podpisu zaměstnance, který je provedl, a to ve všech 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2002/071002/Sb_071002_------_.php#%C4%8C%C3%81ST%20DRUH%C3%81//HLAVA%20I///%C2%A7%203/%281%29
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vyhotoveních havarijního plánu. Mapová část havarijního plánu se doplňuje podle 

zvláštního právního předpisu.  

§ 24 Kontroly havarijního plánu 

(1) Havarijní plán pravidelně kontroluje a aktualizuje určený zaměstnanec.  

(2) Kromě kontrol uvedených v odstavci 1 zkontroluje havarijní plán nejméně 

jednou za rok komise složená ze zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 3 . Při této kontrole 

členové komise také ověří prohlídkami pracovišť, záchranných cest a hasebních prostředků 

soulad havarijního plánu se skutečným stavem.  

(3) O výsledku kontroly havarijního plánu sepíše komise uvedená v odstavci 2 

záznam.  

§ 25 Kontrola havarijního plánu hlavní báňskou záchrannou stanicí 

Hlavní báňská záchranná stanice kontroluje havarijní plány v obvodu své 

působnosti nejméně jednou za 12 měsíců. Při této kontrole zejména prověří technické 

prostředky určené pro rychlé a účinné zdolávání havárie, havarijní sklady a rozvod 

důlního požárního vodovodu. O výsledku kontrol sepíše záznam s návrhem opatření  

a předá jej závodnímu dolu.“  

(vyhláška 71/2002 Sb. Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě 

ropy a zemního plynu) 

 

 

 

4.2. Tvorba a náležitosti havarijního plánu v Polsku 

 

 Dle písemné informace hlavního inženýra Hlavní báňské záchranné služby  

v Ostravě Ing. Zdeňka Pavelka, Ph. D., není v Polsku samostatný předpis k havarijnímu 

plánování, jako je v České republice vyhláška č. 71/2002 Českého báňského úřadu  

o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu. Polské předpisy, jež se 

týkají havarijních plánů, jsou integrovány do záchranářských předpisů. Nalezneme je  

v nařízení ministerstva hospodářství ze dne 12. června 2002, ve správě Báňské záchranné 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2002/071002/Sb_071002_------_.php#%C4%8C%C3%81ST%20DRUH%C3%81//HLAVA%20VI///%C2%A7%2024/%281%29
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2002/071002/Sb_071002_------_.php#%C4%8C%C3%81ST%20DRUH%C3%81//HLAVA%20I///%C2%A7%203/%283%29
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2002/071002/Sb_071002_------_.php#%C4%8C%C3%81ST%20DRUH%C3%81//HLAVA%20VI///%C2%A7%2024/%282%29
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služby (Dziennik Ustawy Nr 94: ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 

12. czerwca 2002 r., w sprawie ratownictwa górniczego) v nejdůležitější kapitole 1 a § 5 -  

s novelizací na polských webových stránkách Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 

S.A. (Hlavní báňská záchranná stanice). Dále Pavelek podotýká, že v polské legislativě se 

neobjevuje velitel likvidace havárie a vše se odehrává přes tzv. kierownika ruchu kopalni 

(závodní dolu).  

Závodnímu dolu předkládá vedoucí báňských záchranářů vypracovaný 

harmonogram cvičení záchranářů, jež se budou následující rok uskutečňovat. 

 

 Nařízení ministerstva hospodářství ze dne 12. června 2002, kapitola1 a § 5 zní po 

překladu následovně: 

 

„KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 5 

1. Při každém zahájení těžby se připravuje záchranný plán, který je povinen určit, 

jak bude probíhat záchrana v případě ohrožení bezpečnosti lidí a pohybu v důsledku, jež je 

způsobený: ohněm, otřesy, výbušnými plyny nebo uhelným prachem, výronem plynů  

a množstvím, závalem výkopu, vniknutím vody až do důlních děl, otvírkou izolované 

dobývky, pronikání do neaktivních děl, výbuch plynu, únik sirovodíku, sesuvy půdy  

v povrchových dolech či energetických haváriích. 

 

2. Plán uvedený v odstavci. 1, by měl určit, jak se mají plnit povinnosti v báňské 

záchranné službě, a to zejména:  

1) organizace záchranných a havarijních pohotovostních služeb v těžebním 

závodě, s přihlédnutím k:  

a) adresám a telefonním číslům osob řízení i kontroly provozu 

převedených do řízení  prací záchranných i pomocných po čas 

průběhu akce záchrany a pořadí jejich oznámení. 

b) obsazení povrchového dolu báňskou záchrannou stanicí, řada 

výměn i způsobů oznámení záchranářům 

       c) umístění a prostory potřebného vybavení pro záchranné operace,  

       d) komunikační systémy, 
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e) adresy a telefonní čísla orgánů veřejné správy a institucí, které se 

musí informovat o vzniklém nebezpečí……“ 

§ 5 pokračuje až do podbodu 8) tohoto Obecného ustanovení. 

(Dziennik Ustawy Nr 94: ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia  

12. czerwca 2002 r., w sprawie ratownictwa górniczego) 

 

 

 

4.2.1.Změny, doplňování a kontroly havarijního plánu 

Pokyny o změnách, doplňování a kontrolách havarijního plánu nalezneme taktéž  

v nařízení ministerstva hospodářství ze dne 12. června 2002, ve správě Báňské záchranné 

služby (Dziennik Ustawy Nr 94: ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 

12. czerwca 2002 r., w sprawie ratownictwa górniczego) v nejdůležitějším odstavci 1 a § 5, 

jehož překlad zní takto: 

 

3. Vedoucí důlní společnosti schvaluje Havarijní plán. 

4. Změny v záchranném plánu se provádí způsobem stanoveným pro schválení 

záchranného plánu s výhradou odstavce 5. 

5. Havarijní plán by měl být pravidelně aktualizován. Rozsah aktualizací 

havarijního plánu určuje vedoucí důlní společnosti. 

6. S obsahem záchranného plánu by měly být seznámeny osoby uvedené v plánu, 

odpovědné za plnění určitých úkolů během záchranné operace. 

(Dziennik Ustawy Nr 94: ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 

12. czerwca 2002 r., w sprawie ratownictwa górniczego) 

 

 

 

4.3. Rozdíly v české a polské legislativě při tvorbě havarijních plánů 

 Po prostudování obou obecně závazných předpisů lze říci, že srovnávaná 

zákonodárství jsou odlišná jak po formální, tak obsahové stránce. Česká legislativa má 

přímo vyhraněnou směrnici z Českého báňského úřadu pro tvorbu, úpravy, aj. havarijního 

plánu oproti polské legislativě, která má formu úředního věstníku Ministerstva 
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hospodářství ve správě Báňské záchranné služby viz výše v této kapitole a je pouze 

součástí zmíněného předpisu, jež je převážně zaměřen na báňské záchranářství (odborná 

příprava a školení, potápěčské záchranné práce atd.). Proto je polské zákonodárství o 

mnoho delší. Pokud se ale budeme držet osnovy této práce a tudíž porovnávat pouze 

tvorbu a udržování havarijních plánů, je česká legislativa o něco málo delší. 

 Obecně však můžeme konstatovat, že obě sledovaná nařízení jsou si ve své podstatě 

velmi podobná, avšak nikoliv totožná. Rozdílnost nastává např. v odlišnosti členění 

paragrafů, formulaci jednotlivých vět předpisů, dodatcích aj. 
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5. ZÁVĚR 
 

Černouhelný důl KWK JAS-MOS, vzniklý počátkem 90. let 20. století sloučením 

dolů Jastrzebie a Moszczenica, nacházející se při hranicích s Českou republikou v městě 

Jastrzębi-Zdrój (cca 20 km od Karviné), patří mezi jednoho z největších polských 

producentů a exportérů ortokoksového uhlí. Těžební společnost Jastrzebska Spólka 

Weglowa SA jen na tomto dole vytěží cca 11 100 tun uhlí ročně. Tento důl byl cíleně 

vybrán pro tuto bakalářskou práci projektem Výchova specialistů v oblasti péče  

o posthornická území v polsko-českém pohraničí, kde je hlavním cílem projektu společná 

příprava specialistů v oblasti managementu hornických oblastí v příhraniční oblasti Polské 

a České republiky 

Na základě získaných dat i dostupných informací z oblasti české a polské báňské 

legislativy bylo při porovnání zjištěno několik rozdílností a to především, že polská 

legislativa obsahuje nejen část hornickou, ale navíc část i geologickou (v České republice 

má geologie vlastní zákon a to 62/1988 Sb. o geologický pracích a Českém geologickém 

úřadu). Dále rozdělení jednotlivých částí, paragrafů či článků je odlišné (Horní právo má 

10 částí, Právo geologické a hornické má 13 částí) atd. Viz kapitola Platná legislativa. 

V oblasti managementu ocenil dne 07. 11. 2003 Certifikační orgán Ústředního 

báňského ústavu důl KWK JAS-MOS certifikátem systému řízení bezpečnosti práce. Dále 

důl KWK JAS-MOS vlastní certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

No CS/11/03. Celá společnost JSW SA získala certifikát integrovaného systému řízení 

kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001. Celá společnost získala certifikát 

životního prostředí v souladu s normami 14001 ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

podle norem - PN-N - 18001 a bezpečnosti informací dle normy - 27001, pro těžbu, 

zpracování a prodej uhlí. Viz kapitola Systém managementu důlních škod. 

Dle interních zdrojů dolu KWK JAS-MOS, předložených přeložených tabulek je 

patrno, že svou zodpovědnost za škody bere těžební závod vážně a snaží se velké procento 

poškozených odškodnit. Ročně se pohybuje suma odškodnění v řádu několika desítek 

milionů korun např. v roce 2013 byla vyplacena částka přibližně 45 000 000 Kč na opravy 

důlních škod. V tomto roce byla mimo jiné opravena silnice v ulici Wodzisławska 

(Jastrzebi Zdrój-Mszana, směr Wodzislaw Slaski), která byla poničená provozem dolu  

a jako další byl v témže roce v řešení viadukt přes již zmíněnou ulici.  
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Těžební společnosti Jastrzebska Spólka Weglowa SA bude i nadále pomáhat se 

zahlazováním důlních škod, jež vznikly vinou těžby – v dnešní době tak potřebného  

a žádaného – uhlí, a to nejen v lokalitě KWK JAS – MOS, ale i v přilehlém okolí. Dle 

předložených tabulek v této práci je vidět, že se nejedná o malé sumy satisfakcí, avšak 

příroda je nevyzpytatelná a možná rizika do budoucna předpokládatelná, takže sumy 

mohou začít narůstat. Záleží však na samotném dole, jak bude schopen tuto možnou 

variantu řešit.  
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