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IV. 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 
Název návrhu vyhlášky:  

VYHLÁŠKA 
ze dne               2016, 

kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., 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. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Český báňský úřad 
 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

prvním dnem třetího kalendářního měsíce 
následujícího po jejím vyhlášení 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

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.   
3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 

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

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost: NE 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Dopad na podnikatelské prostředí bude v rovině organizační. Projektanti instalací strojních zařízení 
se již dříve podíleli na vývoji a montáži strojních celků. Novela v jejich práci vymezuje přesně 
rozsah činnosti, obsah a formu výsledného projektu. Ostatní změny se týkají provozu a revizí 
vyhrazených technických zařízení. Tyto změny však nejsou zásadní a budou pouze korigovat dosud 
zavedenou a prováděnou praxi. Finanční náklady se nepředpokládají. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 
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3.5 Sociální dopady: NE  

 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE  

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

 

3.10 Korupční rizika: NE 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo ochranu státu: NE 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1  Název 
 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., 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. 

1.2 Definice problému 
V současné době je již 12 let v platnosti znění vyhlášky, které odpovídá stupni poznání 

a technickým možnostem doby, v níž byla vyhláška vydána. Vzhledem k technologickému 
pokroku, mimořádným událostem a úrazům souvisejícím se strojním zařízením, zejména 
vyhrazeným technickým zařízením zdvihacím, tlakovým a plynovým, vznikla potřeba novelizace 
některých ustanovení. V praxi se navíc v některých případech projevily formulace umožňující dvojí 
výklad. Dále byla novelizací vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a 
odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovena nová odborná kvalifikace projektant instalací strojních zařízení. Ve 
všech oblastech působnosti státní báňské správy již byli projektanti přezkoušeni, bylo jim vydáno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSA98GCL3N)



 3 

osvědčení o odborné způsobilosti a v současné době provádějí činnosti, ke které jsou určeni. Chybí 
však jednoznačné vymezení zařízení, pro které mají zpracovávat projekty, obsah těchto projektů 
a formální stránka projektu. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době je problematika technických (strojních, nikoliv zařízení elektrických) 
zařízení obecně a zvláště pak vyhrazených technických zařízení zdvihacích, tlakových a plynových 
v oblasti působnosti státní báňské správy řešena vyhláškou č. 392/2003 Sb., 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. 
 
1.4  Identifikace dotčených subjektů 

Mezi dotčené subjekty patří:  
- organizace provádějící hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým 

způsobem, 
- organizace provádějící pro výše uvedené organizace smluvně činnosti (montáže, 

údržbu, prohlídky a revize) na strojních zařízeních, 
- osoby s odbornou kvalifikací pro provádění revizí vyhrazených technických zařízení 

zdvihacích, tlakových a plynových,  
- osoby s odbornou kvalifikací projektant instalací strojních zařízení,  
- státní báňská správa. 

  
 
 

1.5 Popis cílového stavu 
 

Hlavním cílem předloženého návrhu je odstranit v bodě 1.2 uvedené nedostatky, 
aktualizovat původní vyhlášku na úroveň současných poznatků a tím zvýšit bezpečnost provozu 
technických zařízení. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Pokud nebude vyhláška vydána, bude docházet i nadále ke sporům při výkladu některých 

ustanovení, zejména ve výkladu termínu „projekt strojního zařízení“, který zůstane nikde 
nedefinován. Dále nebude adekvátně reagováno na mimořádné události a úrazy, které se 
v uplynulém období staly, takže pravděpodobnost jejich opětovného opakování nebude adekvátně 
snížena. 

2. Návrh variant řešení  

2.1 I. varianta 
 Nulová varianta, tzn. nevydávat žádnou vyhlášku a ponechat současný stav, nezohledňuje 
existenci odborné kvalifikace projektant instalací strojních zařízení a nereaguje na změny stupně 
poznání a technických možností, které nastaly od doby vydání vyhlášky č. 392/2003 Sb. 

2.2 II. varianta 
Vydání novely vyhlášky odstraňující nedostatky uvedené v bodě 1.2.  
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 Návrh vyhlášky nemá finanční dopad na 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. 

3.2 Náklady 
 Návrh vyhlášky 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.   

3.3  Přínosy 

I. varianta 
 Nulová varianta, tzn. nevydávat žádnou vyhlášku, nemá žádný přínos. Budou i nadále 

vznikat sporné výklady jednotlivých ustanovení a s tím související různý přístup u jednotlivých 
organizací. Zejména část novelizace, která vymezuje obsah projektu instalace strojního zařízení, 
bude chápána různě, ve většině případů spíše minimalisticky. Pokud nebude vymezen obsah 
a všechny náležitosti projektu obdobně, jako je stanoveno ve vyhlášce č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti 
provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, pro projekty instalací elektrických zařízení, bude v mnoha případech 
tendence organizací zpracovat dokument, který bude vydávat za projekt a na jehož zpracování bude 
kladen jediný požadavek - minimum pracnosti.  Z těchto důvodů se lze důvodně obávat, že právem 
chráněné zájmy, tj. podmínky zabezpečení ochrany života a zdraví osob a bezpečnosti 
provozovaného technického zařízení, nebudou bez přiměřené úpravy novelizovaných ustanovení 
splněny v požadované míře.  

II. varianta 
Vydání vyhlášky a přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu strojních – technických zařízení 

v náročných podmínkách hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jelikož 
odstraní ve variantě I. uvedené nevýhody. Všechny novelizace jednotlivých ustanovení vyplynuly 
z poznatků získaných při inspekční činnosti státní báňské správy. 

3.4  Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
I. varianta 

 Nulová varianta není přijatelná, neboť nereaguje na změny, které nastaly během 12 let 
účinnosti vyhlášky č. 392/2003 Sb., zejména co se týče vzniku nové odborné kvalifikace projektant 
instalací strojních zařízení. Je tak potřeba vymezit okruh působnosti projektanta a náležitosti jím 
zpracovávané projektové dokumentace, která je podmínkou pro uvedení strojního zařízení do 
provozu. I nadále budou přetrvávat nedostatky uvedené v bodě 3.3 zjištěné při kontrolní činnosti 
státní báňské správy. 
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II. varianta 
Vydáním novely dojde ke zpřesnění výkladů jednotlivých ustanovení, do řádu prohlídek, 

údržby a zkoušek pro technická zařízení se doplní i požadavek na stanovení prohlídek, údržby   
zkoušek pro jeho nezbytné příslušenství, jako např. vázací prostředky, odvodňovače, pojistné 
ventily apod. 

Snížení rizika nesprávného výkladu vyhlášky a vymezení náležitostí projektové 
dokumentace zpracovávané projektantem instalací strojních zařízení dle názoru předkladatele 
přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu technických strojních zařízení. Zejména instalace 
technologických linek nebyla dosud v oblasti působnosti státní báňské správy dostatečně řešena, je 
však při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem velmi častá. Každá tato 
činnost je v podstatě unikátní, a veškeré technologické linky jsou přizpůsobené místním přírodním 
podmínkám. V praxi to znamená, že těžař nakoupí jednotlivé výrobky schválené podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, avšak jejich návaznost na sebe, mezní a 
zejména bezpečnostní hodnoty musí být řešeny pro konkrétní pracoviště.  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 Nejúčelnější variantou řešení je, v souladu se zhodnocením přínosů a nákladů  
dle kapitoly 1.3, varianta II., která znamená vydání novely vyhlášky o bezpečnosti provozu 
technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová 
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 

 Návrh vyhlášky nemá vliv na životní prostředí, na rovnost mužů a žen, na státní rozpočet, 
ani na rozpočty krajů a obcí. Dopad na podnikatelské subjekty se předpokládá pouze v rovině 
organizační – dojde ke zpřesnění rozsahu činnosti projektantů instalací strojních zařízení, obsahu a 
formy výsledného projektu. Finanční náklady podnikatelských subjektů v souvislosti s novelou se 
nepředpokládají. Navržená úprava rovněž nemá žádný dopad ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů ani ve vztahu k výkonu státní statistické služby, nepředstavuje žádné korupční 
riziko a nevykazuje žádné znaky diskriminace k některé ze sociálních nebo společenských skupin. 
Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrženou novelu vyhlášky relevantní. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Kontrolu dodržování povinností stanovených návrhem vyhlášky budou provádět v rozsahu 
stanoveném v § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, Český báňský úřad a příslušné obvodní 
báňské úřady. 

6. Přezkum účinnosti regulace 
 Přezkum účinnosti požadavků vyplývajících z předloženého návrhu vyhlášky bude prováděn 

v rámci vrchního dozoru orgánů státní báňské správy. V případě zjištění závažných nedostatků 
navržené vyhlášky bude připraven novelizující právní předpis. 

7.  Konzultace 
 Navrhované znění vychází z poznatků ústředních báňských inspektorů, zabývajících se na 

Českém báňském úřadě a na jednotlivých obvodních úřadech agendou strojní nebo elektrickou.  
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8.  Kontakt na zpracovatele RIA 

 Ing. Jiří Fiedor, Český báňský úřad, odbor hornictví, tel. 221 775 346, e-mail: 
Jiri.Fiedor@cbusbs.cz. 
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