
II. 

VYHLÁŠKA 
ze dne                         2019, 

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 pozdějších předpisů 

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., a podle  
§ 29 odst. 2 písm. h) a podle § 38 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace  
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů: 
 

Čl. I 

 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 pozdějších předpisů, se mění takto: 

1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) závodní jako  
1. fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti 

prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního 
dolu nebo závodního lomu, musí mít odbornou kvalifikaci získanou alespoň 
absolvováním bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné 
regulované činnosti dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního 
vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem čtyři roky, v souladu s bodem 4. přílohy č. 1 této 
vyhlášky, nebo 

2. fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení činnosti prováděné hornickým 
způsobem při podzemním stavitelství, musí mít odbornou kvalifikaci získanou alespoň 
absolvováním bakalářského studijního programu4) v oboru geotechnika nebo 
podzemní stavitelství a odbornou praxi při činnosti prováděné hornickým způsobem 
alespoň pět let,“. 

 

2. V § 2 odst. 1 písmeno k) věta druhá zní: 

„Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl musí mít:  
1. odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou  

a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 
alespoň šest měsíců v souladu s bodem 7. přílohy č. 1 této vyhlášky, nebo   
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2. odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou 
technického směru a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné 
hornickým způsobem alespoň tři roky.“ 
 

3. V příloze č. 1 v bodu č. 4 se slova „§ 2 odst. 1 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 
písm. c) bod 1 a písm. d)“. 
 

4. V příloze č. 1 v bodu č. 7 se slova „§ 2 odst. 1 písm. k)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. 
k) bod 1“. 

 

Čl. II 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího  
po jejím vyhlášení. 

 
 

Předseda: 
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