
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, 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. 

 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého báňského úřadu 
dne 21. 4. 2016, s termínem dodání stanovisek do 12. 5. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 

K návrhu vyhlášky 
Doporučujeme zvážit, zda nově navrhovaný text 
neupravit do samostatného § 3a, vzhledem k tomu, že 
dosavadní § 3 obsahuje už 9 odstavců. 
 

Akceptováno. 

V odst. 10 písm. b) a c) doporučujeme odstranit závorky 
a text v nich obsažený upravit jako normativní odkaz 
např. "podle odstavce 11". 
 

Akceptováno. 

Doporučujeme účinnost stanovit konkrétním datem Akceptováno jinak. 
Účinnost bude stanovena konkrétním datem bezprostředně po 
projednání materiálu v pracovních komisích LRV. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. Upozorňujeme na nadbytečné uvozovky v platném 
znění vyhlášky v § 3 odstavci 10. 

 

Akceptováno. 
 
 
 
Neakceptováno. 
V písmenu b) by bylo možno návrh akceptovat, v písmenu c) 

2. K navrhovanému znění § 3 odst. 10 písm. b) a c) - u 
písm. b) a c) doporučujeme nahradit slovo 
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„potvrzujícího“ slovem „potvrzující“.  
 
Odůvodnění: Slovo „potvrzujícího“ se má zřejmě 
vztahovat k projektantovi, tedy jedná se o projektanta 
potvrzujícího svůj souhlas s projektovou dokumentací 
podpisem. Domníváme se ale, že vazba slova 
„potvrzujícího“ na projektanta působí dosti 
nesrozumitelně a těžce uchopitelně a tudíž by bylo 
vhodné vztáhnout toto „potvrzení“ na podpis. Nově 
by tak toto ustanovení znělo: „podpis projektanta 
instalací strojního zařízení (odstavec 11) potvrzující 
jeho souhlas s projektovou dokumentací, evidenční 
číslo jeho osvědčení a datum podpisu,“ 

by však věta byla nesrozumitelná. Kvůli zachování jednotného 
vyjadřování ponecháno slovo „potvrzujícího“. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 

Doporučující připomínky:  
1. K materiálu obecně: Upozorňujeme na skutečnost, 

že v textu jsou neúplně citovány názvy právních 
předpisů, na které je napříč celým materiálem i 
opakovaně odkazováno, případně není název 
právních předpisů uveden vůbec (viz např.: zákon č. 
22/1997 Sb., vyhláška č. 298/2005 Sb., vyhláška č. 
75/2002, vyhláška č. 392/2003 Sb., vyhláška 
č. 378/2012 Sb., směrnice Rady 92/104/ES apod.). 
Doporučujeme názvy právních předpisů správně 
citovat, tj. rozepsat či doplnit, případně zavést vhodné 
zkratky. 

Akceptováno. 
U zákona č. 22/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. byl 
doplněn úplný název, u ostatních citovaných předpisů nebyla 
chybějící či neúplná citace zjištěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Vytčené slovní obraty byly přeformulovány. 
 

2. K materiálu obecně: Materiál vykazuje řadu 
formulačních nedostatků a nevhodných spojení (viz 
např. RIA na str. 3, bod 1. 6, slovní spojení „který 
zůstane nikde nedefinován“; na str. 5, bod 7., 
„elektrická a strojní agenda“; na str. 5, varianta II, 
„údržby zkoušek“; Odůvodnění na str. 3, k bodům 4 
a 5, formulace části věty „…z nárůstu mimořádných 
událostí a úrazů na nich“, atd.), nepřesností (viz 
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např. Odůvodnění na str. 3, k bodu 2, odst. 2, kde je 
nutné v textu doplnit slovní spojení „…s maturitní 
zkouškou z oborů s technickým zaměřením“), 
gramatické chyby (viz např. Odůvodnění na str. 3, k 
bodu 1, namísto „jeho“ užít tvar „jejich“) a některá 
slovní spojení jsou v textu, resp. ve větě použita 2x 
(viz např. RIA, na str. 3, bod 1. 6, slovo 
„adekvátně“; Odůvodnění na str. 3, bod 2, „osoba 
zodpovědná za provoz, která je zodpovědná“).  

Doporučujeme zvážit revizi celého materiálu ve shora 
uvedeném smyslu. 

Ministerstvo vnitra Připomínky formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 2 – k § 3 odst. 10: 
 Navrhujeme pro nadbytečnost vypustit dvojtečku 
za slovem zejména v uvozovací větě odstavce 10 a stejně 
tak v písmenu a).  
 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Slovo „zejména“ v návětí odstavce 10 se vztahuje k výčtu 
náležitostí projektové dokumentace, nikoliv k výčtu požadavků 
na technický popis a nákres sestavy strojních zařízení. Proto 
považujeme ponechání slova „apod.“ zdůrazňujícího 
demonstrativní výčet v bodech 4 a 5 za nezbytné. 

K čl. I bodu 2 – k § 3 odst. 10 písm. a) bodu 4. a 5.: 
 Doporučujeme v případě zaváděné zkratky „ap.“ 
respektovat čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády a 
navíc se domníváme, že její užití není v tomto případě 
žádoucí – podle našeho mínění je postačující slovo 
„zejména“ použité v návětí odstavce 10. Navrhujeme 
proto zkratku v obou případech bez náhrady vypustit.  
 

Ministerstvo 
zemědělství Připomínka k bodu 2:  

• V nově navrhovaném § 3 odstavci 11 se stanoví 
požadavky odborné způsobilosti pro projektanty 
instalací strojního zařízení. Tato odborná 
způsobilost je stanovena odkazem na vyhlášku č. 
298/2005 Sb. Toto ustanovení je podle našeho 

 
Neakceptováno. 
 
Provázanost vyhlášky s vyhláškou 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 
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názoru v rozporu s předmětem vyhlášky, který je 
upraven v § 1. Požadavky odborné způsobilosti 
jsou již dnes stanoveny vyhláškou č. 298/2005 
Sb. a uvedení či neuvedení nenormativního 
odkazu v této vyhlášce na jejich platnosti nic 
nemění. Považujeme toto ustanovení za 
nadbytečné a doporučujeme jeho vypuštění. 

• Z obdobného důvodu doporučujeme v odstavci 12 
vypustit větu druhou a třetí. 

pozdějších předpisů, považujeme za důležité z hlediska 
srozumitelnosti předpisu pro jeho adresáty. 
 
 
Odborná kvalifikace technika odpovědného za řízení montáže, 
provozu a údržby strojního zařízení není vyhláškou č. 298/2005 
Sb. stanovena (nejedná se o bezpečnostního technika), je tedy 
třeba požadavky na odbornou způsobilost stanovit ve vyhlášce 
č. 392/2003 Sb. 

Úřad vlády ČR – 
odbor kompatibility Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, 
a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu vyhlášky se dotýkají tyto předpisy EU: 

• směrnice 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, 

• směrnice Rady 92/104/ES ze dne 3. prosince 1992 

 
 
 
Stanovisko vzato na vědomí. 
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o minimálních požadavcích na zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v 
povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu a 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Z hlediska posuzování slučitelnosti s právem EU 
nevznášíme připomínky. 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České 
republiky implementováno právo EU a návrh není 
s právem EU v rozporu. 

 
Hospodářská 
komora České 
republiky 

Zásadní konkrétní připomínky 
1. Připomínka k § 6 odst. 2 
Upozorňujeme, že v textu materiálu „Platné znění 
vyhlášky č. 392/2003Sb., ve znění vyhlášky  
č. 282/2007 Sb., s vyznačením navrhovaných změn“ 
chybí písmeno „a)“. Požadujeme doplnění textu o 
písmeno a), a za písmeno a) vložit text ve znění: 
„jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů o nosnosti 
přesahující 3200 kg“. 
Odůvodnění: 
Doplnění (zachování) písmena „a)“ je nezbytné pro 
úplnost § 6 odst. 2. Jeřáby a zdvihadla včetně 

1. Akceptováno. 
 
Písmeno a) bylo do § 6 odst. 2 úplného znění doplněno, jednalo 
se pouze o písařskou chybu, nikoliv o úmyslné vypuštění. 
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kladkostrojů přesahující 3 200 kg jsou vyhrazená 
technická zařízení. Tato připomínka byla konzultována i 
s Obvodním báňským úřadem pro území kraje 
Ústeckého. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Akceptováno 
2. Legislativně-technická připomínka k §§ 14 a 17 
Upozorňujeme na nekonzistentnost mezi § 14 a § 17. 
Požadujeme vypuštění § 17 odst. 1 spolu s odkazem 
vyžadujícím osvědčení v Příloze 7, části III. bodu 2 d). 
Odůvodnění: 
Konkrétně současné znění § 14 odst. 2 písm. c) uvádí, že 
pro obsluhu vyhrazených technických zařízení plynových 
se nevyžaduje osvědčení o odborné způsobilosti, ale § 17 
odst. 1 ještě historicky počítá s potřebným osvědčením a 
stanovuje podmínky pro jeho získání. Jedná se  
o legislativně-technickou chybu, která vznikla při minulé 
novelizaci vyhláškou č. 282/2007, kdy došlo ke změně 
znění § 14 a zrušení požadavku na osvědčení pro obsluhu 
vyhrazených technických zařízení plynových. Bohužel 
však nebyly zároveň vypuštěny odkazy na toto osvědčení 
v ostatních částech vyhlášky.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 
 

I. Připomínky zásadní:  
 

K § 6, odstavec 2: 
Upozorňujeme, že v V. části materiálu – Platné znění 
vyhlášky č. 3925/2003 Sb., … byl zkrácen text v § 6, 
odst. 2) o písmeno a), žádáme tedy doplnit text o písmeno 

Akceptováno. 
 
Písmeno a) bylo do § 6 odst. 2 úplného znění doplněno, jednalo 
se pouze o písařskou chybu, nikoliv o úmyslné vypuštění. 
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„a)“, a za písmeno „a)“ vložit text ve znění „jeřáby a 
zdvihadla včetně kladkostrojů o nosnosti přesahující 
3200 kg“ 
 
Odůvodnění:  
Doplnění (zachování) písmena „a)“ je nezbytné pro 
úplnost § 6, odstavce 2. Jeřáby a zdvihadla včetně 
kladkostrojů přesahující 3 200 kg jsou vyhrazená 
technická zařízení. Tato připomínka byla konzultována i 
Obvodním báňským úřadem pro území Ústeckého kraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Věta přeformulována. 

Dále doporučujeme ve IV. části materiálu – Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace – v bode 1.2 
„Definice problému“ jazykovou úpravu věty 3. věty 
(„…V praxi se navíc v některých případech projevily 
formulace umožňující dvojí výklad.“).  Dle našeho názoru 
se jedná o formulace v textu předpisu, pro jejichž 
nejednoznačnost se v praxi objevil dvojí výklad. 

Zaměstnavatelský 
svaz důlního a 
naftového průmyslu 

I. Připomínky zásadní:  
 

K § 6, odstavec 2: 
Upozorňujeme, že v V. části materiálu – Platné znění 
vyhlášky č. 3925/2003 Sb., … byl zkrácen text v § 6, 
odst. 2) o písmeno a), žádáme tedy doplnit text o písmeno 
„a)“, a za písmeno „a)“ vložit text ve znění „jeřáby a 
zdvihadla včetně kladkostrojů o nosnosti přesahující 
3200 kg“ 
 
Odůvodnění:  
Doplnění (zachování) písmena „a)“ je nezbytné pro 
úplnost § 6, odstavce 2. Jeřáby a zdvihadla včetně 
kladkostrojů přesahující 3 200 kg jsou vyhrazená 

Akceptováno. 
 
Písmeno a) bylo do § 6 odst. 2 úplného znění doplněno, jednalo 
se pouze o písařskou chybu, nikoliv o úmyslné vypuštění. 
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technická zařízení. Tato připomínka byla konzultována i 
Obvodním báňským úřadem pro území Ústeckého kraje. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Věta přeformulována. 
 

Dále doporučujeme ve IV. části materiálu – Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace – v bode 1.2 
„Definice problému“ jazykovou úpravu věty 3. věty 
(„…V praxi se navíc v některých případech projevily 
formulace umožňující dvojí výklad.“).  Dle našeho názoru 
se jedná o formulace v textu předpisu, pro jejichž 
nejednoznačnost se v praxi objevil dvojí výklad. 

Těžební unie Zásadní připomínka:  
 

K § 6, odstavec 2: 
V textu „Platné znění vyhlášky č. 392/2003 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 282/2007 Sb., s vyznačením navrhovaných 
změn“ chybí písmeno „a)“. Požadujeme doplnění textu o 
písmeno „a)“, a za písmeno „a)“ vložit text ve znění 
„jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů o nosnosti 
přesahující 3200 kg“ 
 
Odůvodnění:  
Doplnění (zachování) písmena „a)“ je nezbytné pro 
úplnost § 6, odstavce 2. Jeřáby a zdvihadla včetně 
kladkostrojů přesahující 3 200 kg jsou vyhrazená 
technická zařízení. Tato připomínka byla konzultována i 
Obvodním báňským úřadem pro území Ústeckého kraje 

Písmeno a) bylo do § 6 odst. 2 úplného znění doplněno, jednalo 
se pouze o písařskou chybu, nikoliv o úmyslné vypuštění. 
 

V Praze 20. července 2017 
Vypracoval: Mgr. Zuzana Tousková                                                                                                                                   Podpis: 
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