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III. 
O D Ů V O D N Ě N Í  

A. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Cílem novely je vymezení oblasti působnosti projektantů instalací strojních zařízení; tato 
odborná kvalifikace byla zavedena vyhláškou č. 378/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2005 
Sb., 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. Zejména jde o jednoznačné stanovení obsahu a ostatních náležitostí jimi 
zpracovaných projektů. Dále jsou novelou odstraněny některé nepřesnosti ve formulacích 
umožňujících dvojí výklad. Vyhláška je novelizována také v reakci na mimořádné události, úrazy 
a poznatky týkající se nových technických řešení.   
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR a se 
zákonem, k jehož provedení je právní úprava navržena, včetně souladu se 
zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
 Navržená novela vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a se zákonem, 
k jehož provedení je navržena. Vychází ze zásad uvedených v Ústavě České republiky a v Listině 
základních práv a svobod, zejména ze zásady zákonnosti uvedené v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 4 
Listiny a ze zásady zákonného výkonu veřejné moci uvedené v čl. 2 Listiny. Zmocnění k vydání 
vyhlášky a jeho meze jsou dány v ustanovení 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a § 8a odst. 8 zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána 

Navrhovaná právní úprava je podle názoru předkladatele v souladu s mezinárodními 
smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie, zejména se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh a směrnicí Rady 
92/104/ES ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu. Judikatura soudních orgánů 
Evropské unie se problematiky navržené vyhláškou netýká. Tato vyhláška bude notifikována 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 
o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti. Tím je zajištěn soulad s uvedenou směrnicí. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 392/2003 Sb. byla za 12 let své účinnosti pouze jednou novelizována, a to 
vyhláškou č. 282/2007 Sb. Vzhledem k technologickému pokroku, mimořádným událostem a 
úrazům souvisejícím se strojním zařízením, zejména vyhrazeným technickým zařízením zdvihacím, 
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tlakovým a plynovým, vznikla potřeba novelizace některých ustanovení. V praxi se navíc 
v některých případech projevily formulace umožňující dvojí výklad. Dále je nezbytné jednoznačně 
vymezit oblast působnosti projektanta instalací strojních zařízení a obsah a náležitosti jím 
zpracovaných projektů.  
 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel; dopady na životní prostředí, 

 Návrh vyhlášky nemá finanční dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, 
neboť nezakládá správním úřadům nové kompetence; pouze upřesňuje ty, které již byly stanoveny 
zákonem. Takto již stanovenou působnost budou správní orgány vykonávat v rámci svých rozpočtů. 
Navržená úprava nemá finanční dopad na podnikatelské prostředí. Stanovené povinnosti, které 
organizace provádějící hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem musí 
dodržovat, zůstanou prakticky nezměněné, dojde pouze k dílčím úpravám a zpřesnění. Vzhledem 
k technickému charakteru předmětné právní úpravy navrhovatel nepředpokládá žádné sociální 
dopady ani dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Materiál neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace. 
Dopad na rovnost žen a mužů je neutrální. 
 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Materiál nezvyšuje množství 
zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání s nimi. 
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
 
  
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K Čl. I 
 
 
K bodu 1 [§ 3 odst. 3 písm. a)]    
Do obsahu řádu prohlídek, údržby a zkoušek pro technická zařízení se doplňuje i požadavek na 
stanovení prohlídek, údržby a zkoušek pro jeho příslušenství, které je nepostradatelnou součástí při 
jejich používání a může ovlivnit bezpečnost stejně jako hlavní zařízení. Tím jsou myšleny například 
vázací prostředky, odvodňovače, pojistné ventily apod.  
 
K bodu 2 (§ 3 odst. 10 až 12) 
V odstavci 10 je uveden požadavek na vytvoření projektu pro technologické komplexy, linky a 
podobné celky, které jsou vytvořeny z jednotlivých výrobků zhotovených podle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Projekt pak stanoví jejich návaznost, mezní stavy, blokády, výpočty nosných 
konstrukcí, specifikaci umístění bezpečnostních prvků, jejich nastavení a předepsané zkoušky po 
montáži apod. Jsou to zejména náležitosti, které se musí nastavit v místě montáže pro konkrétní 
pracoviště a které výrobce neřeší, nebo je řeší alternativně. Dále jsou zde stanoveny formální 
náležitosti projektu, závazné pro projektanty instalací strojního zařízení. 
V odstavci 12 je nově upraven požadavek na určení technika odpovědného za řízení montáže, 
provozu a údržby strojního zařízení, který musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou 
s technickým zaměřením. Současná právní úprava požaduje ve vyhláškách č. 22/1989 Sb., 
č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb. určení technika pro řízení montáže, provozu a údržby zařízení 
pouze pro jednotlivé druhy strojní dopravy. Zejména u malých lomů se však vyskytují případy, kdy 
je těžený nerost nakládán zařízením zakoupeným dle zákona č. 22/1997 Sb. přímo na dopravní 
prostředek podléhající zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, a na jeho základě vydané vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V těchto 
organizacích pak není jednoznačně určena osoba zodpovědná za provoz vyhrazených technických 
zařízení (zejména zdvihacích a tlakových), která je zodpovědná za zajištění předepsaných revizí na 
těchto zařízeních, v daném případě dodavatelsky.  
 
K bodu 3 (§ 6 odst. 3)  
V textu byla upřesněna definice plynových zařízení tak, aby do nich zjevně nemohla být zařazena 
plynová hospodářství s inertními plyny, jako je např. dusík. To, že jmenovaná zařízení nejsou 
zařazena mezi vyhrazená zařízení plynová, nemá žádný vliv na případné zařazení u těchto inertních 
systémů použitých tlakových nádob mezi vyhrazená zařízení tlaková. 
 
K bodům 4 a 5 (§ 7 odst. 5)  
V tomto ustanovení došlo k přeřazení dopravních zařízení ve svislých podzemních dílech ze třídy II 
do přísnější třídy I. Ke změně bylo přikročeno na základě zkušeností z provozu těžních 
a dopravních zařízení, zejména z nárůstu mimořádných událostí a úrazů na nich. 
 
K bodu 6 (§ 12 odst. 9)  
Odstavec byl upřesněn vzhledem k přeřazení dopravních zařízení ve svislých podzemních dílech ze 
třídy II do třídy I. ve výše uvedeném § 7 odst. 5. 
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K Čl. II 
 
Vzhledem k technické povaze předpisu je vyhlášku nutno notifikovat Evropské komisi v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
 
K Čl. III 
 
Účinnost se navrhuje stanovit s tříměsíční legisvakanční lhůtou. 
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