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                                                  III. 
 

O d ů v o d n ě n í 
                                                             
 
 
Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 
 

Název návrhu vyhlášky:  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Český báňský úřad 
 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. 9. 2015  

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílovým stavem je zabezpečit soulad horních předpisů s předpisy zdravotnickými, a zakotvit 
postupy, které si vyžádaly technické, vývojové, organizační  a technologické změny  v této oblasti. 
3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 

Nebudou dopady na státní rozpočet, protože zajištění báňské záchranné služby není veřejnoprávní 
povinností státu, ale povinností soukromých subjektů vykonávajících hornickou činnost nebo 
činnost prováděnou hornickým způsobem. Rovněž se nepředpokládají dopady na rozpočty krajů  
a obcí, protože navržená úprava jde mimo rozpočty krajů a obcí. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: NE 

Nepředpokládá se žádný finanční dopad na podnikatelské subjekty.  

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 

 
3.4 Sociální dopady: NE  

 

3.5 Dopady na životní prostředí: NE  
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A.  Obecná část 

1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1.1 Důvod a název předložení  

1.1.1 Název 
           Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě,     
ve znění pozdějších předpisů 

1.1.2 Definice problému a důvod předložení 
           Důvodem předložení novely jsou změny v legislativě zdravotnictví 
a v technologickém přístrojovém vybavení, které formálně i věcně dopadají na tuto oblast - 
tedy báňské záchranářství.  

 

1.1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
          Současná legislativní úprava již nereflektuje legislativní změny v oblasti zdravotních 
předpisů ani inovační změny v technickém vybavení, zejména u dýchacích přístrojů  
a oživovací techniky. Rovněž současný stav textu předpisu neodpovídá skutečnosti, že 
Český báňský úřad na základě šetření smrtelných úrazů záchranářů zakázal svým 
opatřením používání některých prostředků záchranářské dýchací techniky (ústenky). 

1.1.4 Identifikace dotčených subjektů 

          Navrhovanou právní úpravou budou dotčeny všechny subjekty provozující báňskou 
záchrannou službu (na území ČR v současné době 4 Hlavní báňské záchranné služby – 
HBZS Most, Praha, Ostrava, Hodonín a 12 Závodních báňských záchranných služeb), 
zejména pak ty, které vykonávají hornickou činnost v hlubinných dolech. 

Jiné podnikatelské subjekty ani orgány státní správy dotčeny touto právní úpravou 
nebudou. 

 

1.1.5 Popis cílového stavu 

          Cílovým stavem je úprava podmínek pro činnost báňské záchranné služby 
v souvislosti s technickými, vývojovými a organizačními změnami při činnosti báňské 
záchranné služby a soulad horních předpisů se zdravotnickými předpisy. 
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1.1.6 Zhodnocení rizika 

           Nepřijetím navrhované právní úpravy by došlo k rozporu platné báňské legislativy 
se zdravotnickými předpisy a po technické a organizační stránce se současným vývojem 
báňského záchranářství. 

  

 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta I - nulová varianta – současný stav 

           Nulová varianta by znamenala nepřijímat žádná legislativní opatření, což by 
znamenalo dále udržovat nesoulad báňské a zdravotnické legislativy, nerespektování změn 
v oblasti inovace technického vybavení a legislativní tolerování zjištěného nebezpečného 
stavu při záchranářských zásazích (např. používání ústenek při zásazích v nedýchatelném 
ovzduší.)  

2.2 Varianta II - přijetí navrhované právní úpravy 

           Přijetím navrhované právní úpravy dojde k naplnění cíle harmonizace platného 
stavu s novou  legislativní úpravou ve zdravotnictví, dodržení standardu bezpečnosti práce 
a ochrany osob a majetku při výkonu báňské záchranné služby. 

               

Navržená novela nemá vliv: 

1) na rovnost mužů a žen, protože ženy doposud nevykonávají činnost báňských záchranářů,  

2) na státní rozpočet, protože zajištění báňské záchranné služby není veřejnoprávní povinností 
státu, ale povinností soukromých subjektů vykonávajících hornickou činnost nebo činnost 
prováděnou hornickým způsobem, 

3) na rozpočty krajů a obcí, protože navržená úprava jde mimo rozpočty krajů a obcí,  

4) na ostatní podnikatelské subjekty. 

        Dále navržená novela nemá vliv na níže uvedené oblasti (5 - 11), jelikož se jich vůbec 
nedotýká.  

5) na ochranu soukromí a osobních údajů,  

6) na korupční rizika,  

7) na diskriminaci k některé ze sociálních nebo společenských skupin,  
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8) na konkurenceschopnost,  

9) na statistické služby, 

10) na životní prostředí, 

11) na spotřebitele. 

Novela se rovněž netýká práva EU, nicméně je technickým předpisem a podléhá 
notifikačnímu řízení.      

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

          Nulová varianta je nepřijatelná, protože by znamenala rozpor mezi horním právem  
a právní úpravou v oblasti zdravotnictví, a pokud by nebylo reagováno na vývoj v technické 
oblasti, došlo by k zakonzervování současného stavu. 

 
4. Návrh řešení 

          Nejpřijatelnější je varianta, která se předkládá v návrhu novely vyhlášky, a to proto, že 
má nejméně negativních dopadů na provoz hornických organizací a odpovídá praktickým 
zkušenostem získaným orgány státní báňské správy  v rámci vrchního dozoru nad bezpečnosti 
práce a bezpečnosti provozu. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

           Doporučenou variantu budou využívat všechny organizace, které vykonávají hornickou 
činnost popřípadě i činnost prováděnou hornickým způsobem, a jsou povinny zřizovat nebo 
využívat báňskou záchrannou službu (§ 7 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů). 

 6. Přezkum účinnosti a regulace 

           Přezkum účinnosti regulace bude prováděn orgány státní báňské správy v rámci 
výkonu dozoru průběžně a nepřetržitě. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

          Tento návrh byl pravidelně konzultován v letech 2013 a 2014 na jednáních štábů 
báňských záchranných služeb i v rámci interního vnitřního připomínkového řízení Státní 
báňské správy. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

JUDr. Olga Švejdová, Český báňský úřad, oddělení legislativy, tel. 221 775 343, 
e-mail: olga.svejdova@cbusbs.cz  

Ing. Alexander Hykel, Český báňský úřad, odbor hornictví , tel.221 775 622, e-mail:  
alexander.hykel@cbusbs.cz  
 
 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
 
Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovaná úprava se nedotýká 
mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad mezinárodního práva. 
 
 
 
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 
v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, 
s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního dvora. 
Upravovaná problematika není v rozporu s předpisy Evropské unie upravující bezpečnost 
práce v podzemí, zejména směrnice 92/104/ES. Jako technický předpis návrh vyhlášky 
podléhá notifikačnímu řízení. 
 
 
Zvláštní část 
 
K čl. I 
 

K bodům 1, 5, 8, 10, 16, 17, 21: 
Novelizační body harmonizují text vyhlášky s požadavky zákona č. 372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb., 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních zařízeních, zákona č 95/2004 Sb.,  
o podmínkách získávání a uznání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákona č. 96/2004 Sb. 
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů. 
 Novela přebírá pojmy a definice výše uvedených předpisů. Jedná se zejména o pojmy 
pracovnělékařská služba, poskytování první pomoci a odborné první pomoci, zdravotnický 
pracovník (zdravotnický záchranář), resuscitační sanitní vozidlo apod. Uvedené změny 
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v navrhované novele vyhlášky byly v rámci připomínkového řízení detailně projednány 
s Ministerstvem zdravotnictví a odsouhlaseny. 
 
K bodu 2, 3 ,4, 6, 30: 
Novela reaguje na problematičnost používání oživovacích přístrojů, které regulují dýchání. 
Podle nové právní úpravy je smí používat pouze lékař, nikoliv proškolený báňský záchranář 
jako doposud.  S ohledem na nedostatek lékařů v tomto oboru se  proto  nadále netrvá na 
povinnosti vybavení oživovacími přístroji v základním vybavení báňských záchranných čet.  
 
K bodu 7: 
Báňská záchranná služba v souvislosti s ukončením životnosti původních dýchacích přístrojů 
je již vybavena novými dýchacími přístroji typu PS BG 4, které již např. nejsou osazeny 
pohlcovači vodních par. Novela reaguje na technické změny u dýchacích přístrojů – určení 
dýchacího média, změny v obsahu kontrol těchto přístrojů vyvolané jinou konstrukcí 
přístrojů. 
 
K bodu 9: 
Novela reaguje na skutečnost, že klesá zájem důlních pracovníků o získání odborné 
způsobilosti báňského záchranáře. Současně přihlédla k tomu, že po celou dobu účinnosti 
stávající vyhlášky o báňské záchranné službě nedošlo při likvidaci mimořádných událostí 
k potřebě nasazení reserv báňských záchranářů v rozsahu 5% z osazenstva dolu. Po provedené 
analýze se procento dobrovolných báňských záchranářů z osazenstva hlubinného dolu (5%) 
snižuje na 4% s tím, že minimální počet 60 záchranářů zůstává zachován. 
 
 
K bodu 10, 11: 
Ustanovení upravuje posuzování zdravotní způsobilosti k práci pro báňského záchranáře na 
základě pracovnělékařské prohlídky a definuje institut pracovnělékařské prohlídky periodické 
a mimořádné. Plnění úkolů báňské záchranné služby jednoznačně podmiňuje vydáním 
souhlasného lékařského posudku o způsobilosti k výkonu činnosti báňského záchranáře 
 
 
 
K bodu 12, 13: 
Novela vypouští z výcviku báňského záchranáře nácvik použití oživovacího přístroje. Upouští 
od jednoznačné definice, místa a náhrady  praktického výcviku a přesouvá jej do výcvikových 
řádů hlavních báňských záchranných stanic, aby je mohly stanovit podle vlastních potřeb  
a místních poměrů.  
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K bodu 14, 15: 
Novela upravuje kvalifikační požadavky pro výkon funkce hlavního mechanika, vedoucího 
závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce s ohledem na výkon těchto funkcí  
i v provozech při činnosti prováděných hornickým způsobem. V souladu se zákonem  
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zavádí pojem „střední vzdělání s maturitní zkouškou“.  
Připouští požadované vzdělání nejenom v oblasti hornictví, ale v jiných technických 
příbuzenských oborech. Důvodem je nedostatek absolventů se středním i vysokoškolským 
vzděláním v oblasti hornictví.  
 
K bodům 18, 22, 23, 29: 
Novela zvyšuje požadavky na bezpečnost záchranářského zásahu a reaguje na poslední 
smrtelné úrazy báňských záchranářů, ke kterým došlo při špatném použití ústenky namísto 
dýchací obličejové masky. Používání ústenky s nosní svorkou, kterou bylo možno použít 
zejména v těžkých mikroklimatických podmínkách náhradou za dýchací obličejovou masku, 
bylo zakázáno samostatným rozhodnutím Českého báňského úřadu ihned po mimořádné 
události. Změnu je nutno promítnout do novely vyhlášky jako obecné pravidlo. 
 
K bodu 19, 20: 
Upouští se od podrobného definování rozsahu četařské kontroly, která má jiný obsah pro 
různé dýchací přístroje. Báňská záchranná služba v souvislosti s ukončením životnosti 
původních dýchacích přístrojů je již nyní vybavena popř. vybavována novými dýchacími 
přístroji typu PS BG 4 s jiným konstrukčním uspořádáním.  Nadále proto bude četařská 
kontrola definována ve Služebních řádech Hlavních báňských záchranných stanic, podle typu 
dýchacího přístroje. 
Ustanovení rovněž akceptuje skutečnost, že v nových dýchacích přístrojích není možná 
výměna tlakové láhve během použití. 
 
K bodu 21: 
Ustanovení se v plném rozsahu ruší. Potřebu zajistit lékaře při záchranářských zásazích musí 
stanovit služební řád hlavních báňských záchranných stanic, a to s přihlédnutím k fyzické 
náročnosti záchranářského zásahu a vyhodnoceným rizikům. Před zásahem rovněž nelze 
provádět mimořádnou lékařskou prohlídku k ověření zdravotní způsobilosti báňského 
záchranáře, tato je jednoznačně daná ustanovením § 18 odstavce 2 a 4.   
 
 
K bodům 24, 28, 32: 
Novela akceptuje výsledky výzkumu a vývoje v technické inovaci přístrojů a zařízení  
v oblasti báňského záchranářství i nové způsoby vedení a organizaci báňské záchranné služby. 
Proto se ruší technické přílohy č. 1, 2 a 3 s tím, že budou přesunuty do Služebních řádů 
Hlavních báňských záchranných stanic, kde případné inovace mohou být operativně 
zapracovány. Služební řády podléhají schválení Českého báňského úřadu. 
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K bodu 25, 26, 27: 
Dlouhodobé nasazení báňského záchranáře při záchranářské činnosti řeší Služební řád Hlavní 
báňské záchranné stanice. Hodnocení ztížených mikroklimatických podmínek při 
záchranářských zásazích bude rozdílné podle jednotlivých báňských záchranných stanic, 
přičemž je nutno přihlédnout k jejich vybavení ochrannými pomůckami a zařízením. 
Hodnocení mikroklimatických podmínek se přesunuje do služebních řádů jednotlivých 
báňských záchranných stanic, neboť je nelze stanovit obecně.  
 
K bodu 31: 
Vyznamenání báňských záchranářů Záchranářským záslužným křížem bylo zřízeno již  
v r. 1997. Vyznamenání se uděluje na základě návrhů ředitelů hlavních báňských záchranných 
stanic, orgánů státní báňské správy a doporučení Štábu báňské záchranné služby, jako 
poradního orgánu předsedy Českého báňského úřadu.  
 
K čl. II a k čl. III 
S ohledem na změnu ustanovení upravujících technické otázky byl návrh podroben 
notifikačnímu řízení. S ohledem na tuto skutečnost se předpokládá účinnost od 1. září 2015. 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9Z3FPQRN)




