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IV. 
 

Úplný text vyhlášky č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, 
ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb. a vyhlášky č. 379/20012 Sb. – 

vybraná ustanovení - s vyznačením změn 
  

 
§ 6  

Úkoly hlavní báňské záchranné stanice  
 
 (1) Hlavní báňská záchranná stanice plní kromě úkolů uvedených v § 4 tyto další 
úkoly:  
  
a) zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů včetně specialistů a potřebné techniky 
v rozsahu určeném služebním řádem (§ 26) hlavní báňské záchranné stanice a za tím účelem 
zpracovává rozvrh nástupů báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby spojené 
s výcvikem a školením,  
 
b) zajišťuje poskytnutí první pomoci v podzemí, na plynujících dolech II. třídy 
nebezpečí pak odbornou první pomoc6), 

-------------------------- 

6) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“. 

  
c) provádí podle osnov schválených jejím ředitelem základní školení a praktický výcvik pro 
nové báňské záchranáře, popřípadě pro jiné osoby; o získané kvalifikaci vydává průkaz 
báňského záchranáře, popřípadě osvědčení,  
  
d) provádí školení a praktický výcvik členů báňských záchranných sborů, popřípadě i jiných 
osob, včetně výcviku báňských záchranářů ve ztížených podmínkách        (v tepelné komoře, 
v dýmnici, popřípadě v dole, na cvičném pracovišti nebo na jiném místě),  
  
e) opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje a přístroje pro 
umělou plicní ventilaci (dále jen "oživovací přístroje") a jejich příslušenství, kontrolní 
a zkušební přístroje a záchranářskou techniku; postup pro výkon této činnosti určí její ředitel,  
  
f) zabezpečuje zvláštní zkoušky sebezáchranných přístrojů, dýchacích přístrojů a oživovacích 
přístrojů a záchranářské techniky potřebné k ověření jejich technických parametrů a provozní 
spolehlivosti v předpokládaných podmínkách, k objasnění okolností nehod spojených s jejich 
použitím nebo selháním, popřípadě i k jejich ověření v mimořádných podmínkách; obsah 
a náplň těchto zkoušek schvaluje ředitel hlavní báňské záchranné stanice,  
  
g) vyjadřuje se ke služebním řádům závodních báňských záchranných stanic před jejich 
předložením ke schválení,  
  
h) metodicky řídí a nejméně jednou za rok kontroluje činnost závodních báňských 
záchranných stanic,  
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i) kontroluje v organizacích zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci,  
  
j) kontroluje plány zdolávání závažných provozních nehod7) (dále jen "havarijní plán") 
v organizacích a na žádost organizace se účastní vypracování a ročních kontrol havarijních 
plánů,  
  
k) sleduje a využívá poznatky výzkumu a vývoje v oboru báňského záchranářství,  
  
l) na základě rozhodnutí ředitele hlavní báňské záchranné stanice nebo na žádost organizace 
se zúčastňuje záchranářské akce prováděné závodní báňskou záchrannou stanicí,  
  
m) školí a zkouší zaměstnance i jiných organizací určené pro výdej, údržbu a opravy 
detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší, zaměstnance určené 
pro školení uživatelů detekčních a indikačních přístrojů,  
  
n) dodává nebo zabezpečuje plynovým laboratořím referenční (cejchovní) plyny.  
  
 (2) Hlavní báňská záchranná stanice určuje vybavování organizací indikačními 
a detekčními přístroji a sebezáchrannými, dýchacími a oživovacími přístroji včetně jejich 
příslušenství.  
 
       (2) Hlavní báňská záchranná stanice určuje vybavování organizací indikačními, 
detekčními, sebezáchrannými a dýchacími  přístroji včetně jejich příslušenství.  
  
  
 (3) Hlavní báňská záchranná stanice zpracovává roční zprávu o své činnosti a tuto 
zasílá Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům majícím působnost na území, 
pro které byla zřízena.  
 
  
 

§ 10  
Vybavení hlavní báňské záchranné stanice  

 
 (1) Základní vybavení hlavní báňské záchranné stanice tvoří:  
  
a) sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje a oživovací přístroje a jejich příslušenství,  
  
b) prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy sebezáchranných přístrojů, 
dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů a jejich příslušenství,  
  
c) měřicí, detekční a indikační přístroje,  
  
d) osobní ochranné pracovní prostředky (např. protišlehové obleky, protichemické obleky 
a chladicí vesty),  
  
e) prostředky spojení, včetně zařízení pro rychlé svolání báňských záchranářů,  
  
f) zdravotnická technika a materiál,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9Z3FPR3V)



3 

 

  
g) vybraná technika a materiál pro zdolávání předvídatelných havárií,  
  
h) dopravní prostředky pro výjezd báňských záchranářů na záchranářskou akci a obslužné 
dopravní prostředky,  
  
i) technika a zařízení pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, popřípadě i pod vodní 
hladinou,  
  
j) výpočetní technika a prostředky pro fotografické dokumentování a videozáznamy,  
  
k) ubytovací, učební a výcvikové prostory a dýmnice a  
  
l) ošetřovna, laboratoře, garáže, dílny a sklady,  
  
m) prostory a zařízení pro udržování a zvyšování tělesné zdatnosti báňských záchranářů.  
  
 (2) Základní vybavení hlavní báňské záchranné stanice, která má plnit své úkoly též 
v hlubinných dolech, tvoří kromě vybavení uvedeného v odstavci 1 také resuscitační sanitní 
vozidlo a tepelná komora.  
  
 

§ 11  
Vybavení závodní báňské záchranné stanice  

 
 Základní vybavení závodní báňské záchranné stanice tvoří: 
a) dýchací přístroje a oživovací přístroje a jejich příslušenství, a to  
1. na uhelném dole s výjimkou lignitového dolu nejméně 20 dýchacích přístrojů a 2 oživovací 
přístroje a jejich příslušenství,  
2. na lignitovém dole a na uhelném lomu nejméně 12 dýchacích přístrojů a 2 oživovací 
přístroje a jejich příslušenství,  
3. na dole s jednoduchými poměry a v případech uvedených v § 7 odst. 1 písm. c), d) a e) 
nejméně 6 dýchacích přístrojů a 1 oživovací přístroj a jejich příslušenství,  
  
b) prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy dýchacích přístrojů 
a oživovacích přístrojů,  
  
  
a) dýchací přístroje a jejich příslušenství, a to 
1. na uhelném dole s výjimkou lignitového dolu nejméně 20 dýchacích přístrojů 

a jejich příslušenství, 
2. na lignitovém dole a uhelném lomu nejméně 12 dýchacích přístrojů a jejich 

příslušenství, 
3. na dole s jednoduchými poměry a v případech uvedených v § 7 odst. 1 písm. c), d) 

a e) nejméně 6 dýchacích přístrojů a jejich příslušenství, 
 

b) prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy dýchacích   přístrojů, 

c) měřicí, detekční a indikační přístroje,  
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d) osobní ochranné pracovní prostředky,  
  
e) prostředky spojení pro rychlé svolání báňských záchranářů,  
  
f) dopravní prostředek pro rychlou přepravu báňských záchranářů,  
  
g) učební prostory,  
  
h) dílny a sklady a  
  
i) další vybavení určené služebním řádem.  
 

 § 12  
 

Dýchací přístroje a oživovací přístroje  
 
 (1) Dýchací přístroj a oživovací přístroj může používat jen osoba zaškolená v jeho 
používání [§ 6 odst. 1 písm. c)].  
  
 (2) Dýchací přístroje a oživovací přístroje a jejich příslušenství je nutné udržovat 
v provozuschopném stavu; služební řád určí, kolik z těchto přístrojů nemusí být 
v pohotovostním stavu. Přístroje nepřipravené pro zásah je nutné uložit zvlášť a označit tak, 
aby nemohlo dojít k záměně s přístroji připravenými pro zásah.  
  
 (3) Kyslíkový dýchací přístroj může být pro zásah použit jen v případě určeném 
služebním řádem nebo na příkaz velitele báňského záchranného sboru.  
  
 (4) Pro každý kyslíkový dýchací přístroj je nutné mít připraveny nejméně 3 náhradní 
pohlcovače CO2 a vodních par (dále jen "pohlcovač") a 3 náhradní naplněné tlakové láhve. 
Pro každý oživovací přístroj a pro každý vzduchový dýchací přístroj je nutné mít připraveny 
3 náhradní naplněné tlakové láhve. K plnění tlakových láhví pro kyslíkové dýchací přístroje 
a pro oživovací přístroje je možné použít jen kyslík stlačený lékařský, popřípadě dýchací 
směs určenou výrobcem dýchacího přístroje a pro vzduchové dýchací přístroje hygienicky 
nezávadný vzduch, popřípadě jinou hygienicky nezávadnou fyziologickou dýchací směs.  
 

§ 12  
Dýchací přístroje 

(1) Dýchací přístroj může používat jen osoba zaškolená v jeho používání.  
(2) Dýchací přístroje a jejich příslušenství je nutné udržovat v provozuschopném 

stavu; služební řád určí, kolik z těchto přístrojů nemusí být v pohotovostním 
stavu. Přístroje nepřipravené pro zásah je nutné uložit zvlášť a označit tak, aby 
nemohlo dojít k záměně s přístroji připravenými pro zásah.  

(3) Kyslíkový dýchací přístroj může být pro zásah použit jen v případě určeném 
služebním řádem nebo na příkaz velitele báňského záchranného sboru. 

(4) Pro každý kyslíkový dýchací přístroj je nutné mít připraveny nejméně 
3 náhradní pohlcovače CO2 (dále jen „pohlcovač“) a 3 náhradní naplněné 
tlakové láhve. Pro každý vzduchový dýchací přístroj je nutné mít připraveny 
3 náhradní naplněné tlakové láhve. K plnění tlakových láhví pro kyslíkové 
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dýchací přístroje lze použít kyslík pro dýchání nebo dýchací směs určenou 
výrobcem dýchacího přístroje a pro vzduchové dýchací přístroje hygienicky 
nezávadný vzduch, popřípadě jinou hygienicky nezávadnou fyziologickou 
dýchací směs. 

 
 
 
 
 

§ 15  
Báňský záchranný sbor hlavní báňské záchranné stanice  

 
 Členy báňského záchranného sboru hlavní báňské záchranné stanice jsou:  
  
a) ředitel a jeho zástupce,  
  
b) hlavní mechanik a jeho zástupce,  
  
c) technici, mechanici, četaři, popřípadě specialisté,  
  
d) lékaři s kvalifikací báňského záchranáře (dále jen "lékaři"),  
 
d) lékaři a zdravotničtí záchranáři21) s kvalifikací báňského záchranáře (dále jen „lékaři 
a zdravotničtí záchranáři“), 

---------------- 

21) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a výkonu činnosti souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 

  
  
e) další báňští záchranáři,  
  
f) podle potřeby další zaměstnanci, kteří jsou určeni k plnění úkolů hlavní báňské záchranné 
stanice.  
  

§ 16  
Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice  

 
 (1) Členy báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice jsou:  
  
a) vedoucí a jeho zástupce,  
  
b) vedoucí mechanik, jeho zástupce, a popřípadě i další mechanici,  
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c) četaři,  
  
d) další báňští záchranáři,  
  
e) podle potřeby další zaměstnanci, kteří jsou určeni k plnění úkolů závodní báňské záchranné 
stanice.  
  
 (2) Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice na uhelném dole, 
s výjimkou lignitového dolu, tvoří alespoň 5% 4% počtu i nepravidelně fárajících 
zaměstnanců, nejméně však 60 báňských záchranářů. Na lignitovém dole a uhelném lomu 
nemůže být počet báňských záchranářů menší než 18. Na dole s jednoduchými poměry 
a v případech uvedených v § 7 odst. 1 písm. c), d) a e) může být počet báňských záchranářů 
snížen až na 12. Jde-li o společnou závodní báňskou záchrannou stanici (§ 7 odst. 2), je nutné, 
aby do sboru byli zařazeni báňští záchranáři všech těchto organizací nebo jejich částí.  
  
 (3) Podmínkou pro složení báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné 
stanice je, aby v něm byli zastoupeni báňští záchranáři všech potřebných profesí, které se při 
záchranářské práci mohou vyskytnout.  
  
 (4) Závodní dolu zajistí, aby seznam členů báňského záchranného sboru závodní 
báňské záchranné stanice s uvedením jejich jména a příjmení, profese, bydliště, čísla telefonu 
a svolávacího zařízení a funkce v báňském záchranném sboru byl k disposici v závodní 
báňské záchranné stanici a u dispečera, popřípadě na jiném místě určeném havarijním plánem. 
Změny je nutné v seznamu vyznačit neprodleně.  
  
 (5) Závodní dolu zajistí, aby báňští záchranáři na uhelném dole byli přiměřeně 
rozděleni do všech pracovních směn s tím, že inspekční služba nebo dispečer budou vždy 
informováni o tom, kde se báňští záchranáři přítomní na směně nacházejí. Současně zajistí, 
aby báňští záchranáři byli ve směnové evidenci odlišně evidováni.  
  

 
§ 18  

Báňský záchranář  
 
 (1) Báňským záchranářem se může stát ten, kdo  
  
a) dosáhl věku 21 let a je zdravotně způsobilý11) pro práce v báňském záchranném sboru,  
  
b) absolvoval základní školení a praktický výcvik pro báňské záchranáře a úspěšně vykonal 
závěrečnou zkoušku z báňského záchranářství na hlavní báňské záchranné stanici,  
  
c) složil slib báňského záchranáře do rukou ředitele hlavní báňské záchranné stanice; členové 
báňského záchranného sboru státní báňské správy skládají slib báňského záchranáře do rukou 
předsedy Českého báňského úřadu. Po složení slibu obdrží průkaz báňského záchranáře.  
 

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje lékař12) zdravotnického zařízení poskytujícího 
zaměstnavateli závodní preventivní péči.13) 
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 (2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel 
pracovnělékařských služeb12) zaměstnavatele. 

--------------  

12) Zákon č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, ve znění     zákona č. 
167/2012 Sb. a zákona č. 47/2013 Sb. 

 
 (3) Základní školení a praktický výcvik podle odstavce 1 písm. c) trvá 80 vyučovacích 
hodin; u absolventů vysokých škol a u báňských záchranářů, kteří v posledních 2 letech 
neabsolvovali praktický výcvik, může ředitel hlavní báňské záchranné stanice základní 
školení a praktický výcvik zkrátit až na 40 vyučovacích hodin.  
  

(4) Báňský záchranář nemůže plnit úkoly báňské záchranné služby, pokud se 
nepodrobí preventivní lékařské prohlídce alespoň jednou za rok a mimořádné prohlídce vždy 
po nemoci delší než 4 týdny, po úrazu, který mohl ovlivnit jeho zdravotní způsobilost pro 
vykonávanou funkci, v případech, kdy tak stanoví zvláštní předpis,14) a také tehdy, jestliže lze 
odůvodněně předpokládat, že se změnila způsobilost zaměstnance k vykonávané funkci, 
a není na základě těchto prohlídek uznán zdravotně způsobilým plnit tyto úkoly.  
 
      (4) Báňský záchranář nemůže plnit úkoly báňské záchranné služby,  

a) pokud se nepodrobí podle právních předpisů upravujících posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci14) periodické pracovnělékařské prohlídce alespoň jednou za rok, 

b) mimořádné lékařské prohlídce, je-li důvodné podezření, že změnou jeho zdravotního 
stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, nebo 

c)  na základě provedené prohlídky byl vydán lékařský posudek se závěrem, že není 
způsobilý k výkonu činnosti báňského záchranáře. 

  14) Zákon č. 373/2011 Sb. 

      Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení  některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovně lékařských službách 
a některých druzích posudkové péče). 

(5) Báňský záchranář pracující v organizaci nebo její části uvedené v § 7 odst. 1 písm. 
a), b) a e) si udržuje odbornou způsobilost tím, že nejméně jednou za čtvrtletí absolvuje 
školení a praktický výcvik v rozsahu 1 směny. Tento výcvik zahrnuje i používání dýchacího 
přístroje v dýmnici a nácvik použití oživovacího přístroje; báňští záchranáři pracující na 
uhelném dole absolvují v rámci tohoto výcviku také pobyt v tepelné komoře. Jednou 
v kalendářním roce může být praktický výcvik v dýmnici a tepelné komoře nahrazen účastí 
v zásahu s použitím dýchacích přístrojů v dole. Praktický výcvik smí být konán 
i v nedýchatelném prostředí, pokud jsou při něm dodržovány zásady vedení zásahu uvedené 
v zásahovém řádu hlavní báňské záchranné stanice (§ 29).  
 

      (5)  Báňský záchranář si udržuje  odbornou způsobilost tím, že nejméně jednou za 
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čtvrtletí absolvuje školení a praktický výcvik v rozsahu 1 směny. Tento výcvik zahrnuje 
i používání dýchacího přístroje v dýmnici; báňští záchranáři pracující na uhelném dole 
absolvují v rámci tohoto výcviku také pobyt v tepelné komoře. Místo výkonu 
praktického výcviku, jeho podmínky     a možnost náhrady praktického výcviku účastí 
v zásahu s použitím dýchacích přístrojů se řídí výcvikovým řádem hlavní báňské 
záchranné stanice. 

  
 (6) Báňský záchranář pracující v organizaci nebo její části uvedené v § 7 odst. 1 písm. 
c) a d) si udržuje odbornou způsobilost tím, že nejméně jednou za čtvrtletí absolvuje školení 
a praktický výcvik v rozsahu 1 směny. Tento výcvik zahrnuje i používání dýchacího přístroje 
a nácvik použití oživovacího přístroje. Jeden praktický výcvik v kalendářním roce provádí 
báňský záchranář v dýmnici a 3 na cvičném pracovišti. Zásah v dýchacím přístroji nahrazuje 
výcvik na cvičném pracovišti. Praktický výcvik na cvičném pracovišti může být konán 
v nedýchatelném prostředí, pokud jsou při něm dodržovány zásady vedení zásahu uvedené 
v zásahovém řádu hlavní báňské záchranné stanice (§ 29). Praktický výcvik na cvičném 
pracovišti může být nahrazen výcvikem na místě určeném ředitelem hlavní báňské záchranné 
stanice.  
  
 (7) Báňský záchranář nemůže plnit úkoly báňské záchranné služby, pokud si 
neudržuje odbornou způsobilost, fyzickou připravenost a pracovní návyky potřebné pro plnění 
úkolů báňské záchranné služby. Dostatečnou fyzickou připravenost prokazuje splněním 
kritérií (§ 30) nejméně jednou za 12 měsíců.  
  
 (8) (6) Báňský záchranář mladší 45 let ztrácí odbornou způsobilost také v případě, že 
alespoň jednou za 18 měsíců nevykoná stálou pohotovostní službu na hlavní báňské 
záchranné stanici nebo na závodní báňské záchranné stanici se stálou pohotovostí; to se 
nevztahuje na členy báňského záchranného sboru státní báňské správy.  
 

§ 20  
 

Hlavní mechanik hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupce  
 
 (1) Hlavním mechanikem hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být 
jen báňský záchranář, který má vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením 
magisterského, popřípadě bakalářského studijního programu v oblasti technických věd 
strojního, popřípadě elektrotechnického zaměření s nejméně čtyřletou odbornou, z toho 
nejméně dvouletou záchranářskou praxí, nebo zaměstnanec s úplným středním odborným 
vzděláním příslušného směru15) se středním vzděláním s maturitní zkouškou15) v oblasti 
hornictví nebo jiného technického oboru a nejméně osmiletou odbornou, z toho nejméně 
čtyřletou záchranářskou praxí.  
  
 (2) Hlavního mechanika ustanovuje do funkce a odvolává z ní ředitel hlavní báňské 
záchranné stanice.  
 
  

§ 21  
Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9Z3FPR3V)

aspi://module='ASPI'&link='447/2001%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='447/2001%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='447/2001%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='447/2001%20Sb.%252329'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='447/2001%20Sb.%252330'&ucin-k-dni='30.12.9999'


9 

 

(1) Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen 
báňský záchranář, který má vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením 
magisterského, popřípadě bakalářského studijního programu v oblasti hornictví a hornické 
geologie, hutnictví a slévárenství se zaměřením na hornictví, popřípadě hlubinné vrtání, 
s nejméně tříletou odbornou praxí, z toho alespoň jednoletou záchranářskou praxí, nebo 
báňský záchranář s úplným středním odborným vzděláním příslušného směru15) s nejméně 
šestiletou odbornou praxí, z toho alespoň dvouletou záchranářskou praxí, který úspěšně 
vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí obvodního báňského úřadu.10) 
Podmínkou pro ustanovení do funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho 
zástupce je absolvování speciálního výcviku na příslušné hlavní báňské záchranné stanici 
v trvání 10 dní, který je zakončen úspěšně vykonanou zkouškou z báňského záchranářství. Při 
ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisů3a).  
 

(1)   Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen 
báňský záchranář, který musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním 
středního vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti hornictví nebo jiného technického 
oboru, odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem 6 let, z toho nejméně  dvouletou  praxí v báňském záchranném sboru, 
a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí obvodního báňského 
úřadu. Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního 
předpisu3a). V případě vysokoškolského vzdělání v předmětné oblasti se požadavek na 
odbornou praxi snižuje na polovinu. 

____________ 

  15) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 (2) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce může být organizací do 
této funkce ustanoven nebo z ní odvolán po projednání s obvodním báňským úřadem. 
Ustanovení do funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce 
organizace neprodleně ohlásí obvodnímu báňskému úřadu a hlavní báňské záchranné stanici.  
  
 (3) Předpokladem pro výkon funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice 
a jeho zástupce je znalost havarijních plánů organizací nebo jejich částí uvedených v § 7 odst. 
1, pro které je závodní báňská záchranná stanice zřízena nebo pro které zajišťuje výkon 
báňské záchranné služby.  
  
 

§ 27 
Pohotovostní řád hlavní báňské záchranné stanice  

 
 Pohotovostní řád hlavní báňské záchranné stanice určí požadavky na připravenost 
báňských záchranářů a technických prostředků k neprodlenému zásahu. Obsahuje vždy:  
  
a) organizaci pohotovostní služby báňských záchranářů a rozsah pohotovosti technických 
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prostředků, včetně opatření pro neprodlené obnovení stálé pohotovosti v případě výjezdu na 
záchranářskou akci,  
  
b) personální zabezpečení pohotovostní služby, 
  
c) zajištění lékařské služby první pomoci a  
  
c) zajištění poskytnutí první pomoci nebo odborné první pomoci a 

d) zajištění pohotovostní služby průvodce na uhelném dole s výjimkou dolu s jednoduchými 
poměry.  
  

§ 31  
Postavení velitele báňského záchranného sboru  

 
 (1) Činnost báňských záchranářů při záchranářské akci organizuje a řídí velitel 
báňského záchranného sboru. Tuto funkci vykonává vedoucí závodní báňské záchranné 
stanice organizace nebo její části postižené havárií nebo jeho zástupce, pokud neurčil ředitel 
hlavní báňské záchranné stanice jinak. V případě, že při záchranářské akci současně zasahují 
báňští záchranáři hlavní báňské záchranné stanice, přejímá řízení a organizaci činnosti ředitel 
hlavní báňské záchranné stanice nebo jeho zástupce nebo jím určený technik hlavní báňské 
záchranné stanice. Při výjezdu k havarijnímu zásahu pohotovostních jednotek závodní báňské 
záchranné stanice se stálou pohotovostí bez účasti jednotek hlavní báňské záchranné stanice 
přejímá řízení a organizaci činnosti vedoucí závodní báňské záchranné stanice se stálou 
pohotovostí nebo jeho zástupce.  
  
 (2) Velitel báňského záchranného sboru je podřízen vedoucímu likvidace havárie. Od 
jeho příkazu se smí odchýlit jen tehdy, jde-li o nebezpečí z prodlení nebo při vážném ohrožení 
života. Pokud se odchýlí od příkazu, neprodleně o tom informuje vedoucího likvidace havárie. 
Odmítnout splnění příkazu může pouze tehdy, pokud by jeho splnění zřejmě a bezprostředně 
ohrožovalo životy báňských záchranářů.  
  
 (3) Neprodleně po dojezdu na místo postižené havárií se velitel báňského záchranného 
sboru spojí s vedoucím likvidace havárie, vyžádá si příkazy k zásahu a rozhodne o počtu 
a vybavení čet vysílaných do zásahu.  
  
 (4) Velitel báňského záchranného sboru se zdržuje na stanovišti určeném vedoucím 
likvidace havárie. Vzdálit se z určeného místa může jen se souhlasem vedoucího likvidace 
havárie; v tomto případě určí svého zástupce.  
  

 (5) Velitel báňského záchranného sboru povolává a určuje čety, popřípadě    
i jednotlivé báňské záchranáře k plnění úkolů a určuje rozmístění základen a jejich velitele. 
Zajišťuje plnění příkazů vedoucího likvidace havárie. Rozhoduje o typu dýchacího přístroje, 
který má být v zásahu použit, a o jeho úpravě z hlediska délky jeho ochranné doby. 
Rozhoduje též o přítomnosti mechanika a lékaře na základně; přitom mechanika určí na 
základnu vždy při zásahu potápěčů a lékaře vždy při zásahu ve vysokých koncentracích 
škodlivin (§ 32 odst. 5), při zásahu ve ztížených mikroklimatických podmínkách, při zásahu 
s mimořádným psychickým zatížením a při zásahu potápěčů v hloubkách přesahujících 10 m, 
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v podzemních prostorách nebo ve vodě teplejší než 26 st. C. Rozhoduje též o přítomnosti 
mechanika a lékaře nebo zdravotnického záchranáře na základně. Podle potřeby 
rozhodne i o zřízení záchranářských hlídek; přitom jednočlenná hlídka může být jen v místě, 
odkud je přímé spojení s velitelem základny nebo s velitelem báňského záchranného sboru.  

  
 (6) Velitel báňského záchranného sboru uplatňuje u vedoucího likvidace havárie 
požadavky k zajištění materiálů, prostředků a pomocných služeb nezbytných pro činnost čet 
a báňských záchranářů v zásahu.  
  
 

§ 32  
Postavení velitele základny  

 
 (1) Činnost báňských záchranářů přidělených na základnu řídí velitel základny.  
  
 (2) Velitelem základny může být jen báňský záchranář, který má alespoň kvalifikaci 
četaře (§ 25).  
  
 (3) Velitel základny je podřízen veliteli báňského záchranného sboru a plní jeho 
příkazy.  
  
 (4) Velitel základny rozhoduje o nasazování čet do zásahu a jejich střídání, 
o připravenosti záložní čety přidělené na základnu k poskytnutí okamžité pomoci četě 
v zásahu a o vybavení základny. Vydává příkazy k odchodu čety do zásahu a určuje způsob 
spojení a interval dorozumívání mezi základnou a četou v zásahu a maximální dobu nasazení 
čety v zásahu a její pracovní úkoly. O svých rozhodnutích a o plnění uložených úkolů 
informuje velitele báňského záchranného sboru.  
  
 (5) Velitel základny rozhoduje o tom, má-li být dýchací přístroj použit s maskou nebo 
s ústenkou; ústenka však nemůže být použita, jde-li o prvotní zásah nebo průzkum 
bezprostředně po vzniku havárie, o průzkum uzavřených důlních děl a o zásah v prostředí, ve 
kterém je v profilu důlního díla koncentrace CO vyšší než 0,3 % nebo koncentrace CO2 
měřená ve výši kolen vyšší než 16 %.  
  

(5) (6) Velitel základny vede deník základny, do kterého zapisuje vydané příkazy a čas 
jejich vydání, obsah hlášení čet, výsledky měření koncentrací plynů a další důležité 
skutečnosti týkající se zásahu nebo základny.  

  
(6) (7) Velitel základny může opustit základnu jen se souhlasem velitele báňského 

záchranného sboru; v tomto případě však po dohodě s velitelem báňského 
záchranného sboru na dobu své nepřítomnosti určí svého zástupce.  

  
 
 

§ 34  
Postavení četaře  

 
 (1) Četař je bezprostředním nadřízeným všem členům čety. Řídí činnost čety 
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a zabezpečuje její celistvost a akceschopnost. Při své činnosti se řídí příkazy velitele 
základny, popřípadě příkazy velitele báňského záchranného sboru, pokud si tento jeho řízení 
vyhradil. Seznámí se s úkoly čety a vysvětlí je všem členům čety před nástupem k jejich 
plnění. Podle místních podmínek rozhoduje o postupu čety, o organizaci práce a o praktickém 
provádění svěřených úkolů. V četě po jejím sestavení ihned určí svého zástupce. Při postupu 
čety do zásahu postupuje jako první, při návratu jako poslední.  
  
 (2) Při nebezpečí z prodlení nebo při záchraně lidských životů četař může četu 
rozdělit.  
  
 (3) Před nástupem do zásahu s použitím dýchacích přístrojů četař dohlíží na to, aby si 
každý člen čety provedl kontrolu svého dýchacího přístroje (dále jen "záchranářská 
kontrola"). Po provedení záchranářské kontroly četař provádí u všech členů čety kontrolu 
dýchacích přístrojů sestávající z kontroly tlaku v láhvi, vhodnosti pohlcovače, správnosti 
připojení a nasazení masky nebo ústenky a z kontroly správné funkce přídavkového ventilu 
(dále jen "četařská kontrola"). Po provedení záchranářské kontroly četař provádí  u všech 
členů čety četařskou  kontrolu dýchacích přístrojů (dále jen „četařská kontrola“). Obsah 
záchranářské a četařské kontroly určí služební řád hlavní báňské záchranné stanice. Dále četař 
zkontroluje úplnost výstroje každého báňského záchranáře v četě s ohledem na specifické 
požadavky zásahu (např. oblek v protišlehové úpravě, speciální výstroj) a úplnost vybavení 
čety.  
  
 (4) V průběhu zásahu četař měří v pravidelných intervalech ne delších než 15 minut 
teplotu ovzduší a v nedýchatelném prostředí dohlíží na provádění kontroly tlaku v láhvích 
dýchacích přístrojů u jednotlivých báňských záchranářů; při tom musí zastavit činnost čety. 
Při zásahu ve ztížených mikroklimatických podmínkách platí také ustanovení § 44 odst. 2.  
  
 (5) Četař v průběhu zásahu v nedýchatelném prostředí řídí činnost čety tak, aby pro 
postup čety na určené místo, pro vykonání přikázané práce a pro návrat na základnu žádný 
báňský záchranář nespotřeboval více než 80 % zásoby kyslíku, vzduchu nebo dýchací směsi, 
kterou má v dýchacím přístroji k disposici.  
  
 (6) Četař může nařídit návrat čety na základnu. Četař tak rozhodne vždy, jestliže 
u kteréhokoliv báňského záchranáře v četě došlo k poruše dýchacího přístroje, výměně 
tlakové láhve v dýchacím přístroji, úrazu nebo k projevům zdravotních potíží.  
  

§ 36  
Postavení lékaře na základně  

 
 (1) Lékař sleduje zdravotní stav báňských záchranářů a jejich způsobilost k zásahu. 
Lékař spolupracuje s velitelem základny při výběru báňských záchranářů vysílaných do 
zásahu z hlediska jejich zdravotní způsobilosti, při určení doby nasazení čety v zásahu a při 
určení podmínek a režimu odpočinku po návratu čety ze zásahu. Je-li to s ohledem na povahu 
zásahu nezbytné, určuje pitný a stravovací režim a podle potřeby i nezbytná opatření. 17)  
  
 (2) Lékař provede mimořádnou prohlídku (§ 18 odst. 4) v nezbytně nutném rozsahu 
zpravidla před nástupem báňských záchranářů do zásahu a vždy po jejich návratu ze zásahu. 
O svých zjištěních vede průběžný záznam; závažná zjištění ihned hlásí veliteli základny.  
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§ 37  
Postavení báňského záchranáře  

 
 (1) Po vyrozumění o poplachu se báňský záchranář neprodleně dostaví na určené 
místo; od okamžiku vyrozumění o poplachu se činnost báňského záchranáře považuje za 
výkon práce.  
  
 (2) Báňský záchranář ihned po příchodu na určené místo ohlásí svému nadřízenému 
momentální subjektivní zdravotní stav a splnění povinností uvedených v § 18 odst. 4 až 6. Při 
ohlášení osobních zdravotních potíží nemůže být nasazen do zásahu.  
  
 (3) Před nástupem do zásahu s dýchacím přístrojem si báňský záchranář provede 
záchranářskou kontrolu svého dýchacího přístroje a kontrolu úplnosti a použitelnosti svého 
vybavení přiděleného pro daný typ zásahu.  
  
 (4) Báňský záchranář usiluje o splnění příkazu, který mu byl vydán. Provádí-li zásah 
v dýchacím přístroji, sleduje průběžně tlak kyslíku, vzduchu nebo dýchací směsi ve svém 
dýchacím přístroji. Používá-li ústenku, nesmí mluvit a musí mít u sebe rezervní nosní svorku. 
Sleduje také členy své čety a jejich stav. V případě jakékoliv nehody jim okamžitě poskytne 
nezbytnou pomoc a uvědomí o tom četaře nebo jeho zástupce. Zjistí-li jakékoliv příznaky 
zhoršení svého zdravotního nebo duševního stavu nebo zjistí-li takové příznaky u jiného člena 
čety, nebo zjistí-li závady na svém dýchacím přístroji nebo na ostatním vybavení, ihned o tom 
uvědomí četaře nebo jeho zástupce, a není-li to možné, pak kteréhokoliv člena čety.  
  

 
§ 39  
Četa 

 
  

 (1) Nejmenší jednotkou báňských záchranářů v zásahu je četa.  
  
 (2) Do zásahu v dýchacích přístrojích nastupují báňští záchranáři nejméně v pětičlenné 
četě; tříčlenné čety mohou nastoupit do zásahu jen ve výjimečných případech na příkaz 
velitele báňského záchranného sboru a za podmínky, že pracoviště báňských záchranářů je 
snadno přístupné a se záložní četou je zajištěno trvalé spojení.  
  
 (3) Velitel báňského záchranného sboru zajistí, aby o rozdělení báňských záchranářů 
do čet a o četách byla vedena evidence.  
  
 (4) Velitel báňského záchranného sboru nebo jím pověřený technik vydá pro každou 
četu určenou do zásahu před zahájením zásahu písemný příkaz, který obsahuje:  
  
a) označení čety,  
  
b) jméno a příjmení četaře,  
  
c) jména a příjmení všech báňských záchranářů v četě s uvedením jejich evidenčního čísla,  
  
d) evidenční číslo (označení) přiděleného dýchacího přístroje, popřípadě sebezáchranného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9Z3FPR3V)

aspi://module='ASPI'&link='447/2001%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'


14 

 

přístroje pro každou osobu v četě,  
  
e) datum a hodinu nástupu do zásahu,  
  
f) rámcový příkaz k práci se základním vymezením úkolů a místa jejich plnění,  
  
g) podpis toho, kdo příkaz vydal.  
Vzor písemného příkazu určí služební řád hlavní báňské záchranné stanice.  
  
 (5) Pro první zasahující čety může být vydán příkaz i ústně; velitel báňského 
záchranného sboru zajistí písemné zaznamenání tohoto příkazu.  
  
 (6) Do zásahu v nedýchatelném prostředí nastupuje báňský záchranář s dýchacím 
přístrojem na zádech a s připojenou maskou, popřípadě ústenkou, je-li použití ústenky 
dovoleno.  
  
 (7) Příkaz k použití dýchacích přístrojů dává četař; báňský záchranář je oprávněn 
použít dýchací přístroj i bez tohoto příkazu, jestliže se domnívá, že je toto použití nezbytné.  
  
 (8) Zásah ve ztížených mikroklimatických podmínkách a zásah v nedýchatelném 
prostředí je možný jen za podmínky, že báňští záchranáři v zásahu jsou na základně jištěni 
alespoň stejným počtem čet, kolik je jich v zásahu. Velitel základny dbá na to, aby báňští 
záchranáři přidělení do záložní čety na základně byli vybaveni a připraveni tak, aby báňským 
záchranářům v zásahu mohli poskytnout okamžitou pomoc. Za podmínek určených 
zásahovým řádem může četa na základně plnit funkci záložní čety i pro 2 čety v zásahu.  
  
 (9) Zásah na záchranu lidského života a při nebezpečí z prodlení může být zahájen 
i bez záložní čety na základně; v takovém případě však velitel báňského záchranného sboru 
přijme opatření k co nejrychlejšímu zajištění dostatečné zálohy.  
  
 (10) Při zásazích v prostředí s viditelností menší než 1 m četař zajistí, aby báňští 
záchranáři v četě byli mezi sebou spojeni spojovacími lanky; to neplatí pro zásah báňských 
záchranářů lezců a potápěčů.  
  
 (11) Pokud četa po návratu ze zásahu v nedýchatelném prostředí zůstává na základně 
jako záložní četa, uvede mechanik všechny použité dýchací přístroje neprodleně do 
pohotovostního stavu.  
  
 (12) Základní vybavení čety nastupující do zásahu stanoví příloha č. 1 této vyhlášky; 
další vybavení čety určí služební řád hlavní báňské záchranné stanice. Vyžaduje-li to povaha 
zásahu, je velitel báňského záchranného sboru oprávněn vybavení čety změnit.  
  
 (13) Potápěči a lezci nastupují na základnu nejméně v pětičlenné četě. Ustanovení 
odstavců 2, 8 a 9 se na zásah lezců a potápěčů nevztahuje.  
  

 
§ 43  

Opakovaný zásah v dýchacím přístroji  
 
 Báňský záchranář může být do zásahu v dýchacím přístroji opakovaně nasazen při 
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dodržení těchto podmínek:  
  
a) v prvních 2 dnech trvání havárie nemůže součet dob zásahu v dýchacím přístroji překročit 6 
hodin za 24 hodiny. Báňský záchranář může být opětovně vyslán na takové práce alespoň po 
jednohodinové přestávce; jde-li o zásah ve ztížených mikroklimatických podmínkách, je 
nutné dodržet ustanovení § 44 odst. 3. V případě nebezpečí z prodlení nebo záchrany lidského 
života může velitel báňského záchranného sboru nařídit kratší přestávky,  
  
b) v dalších dnech trvání havárie, jakož i při plánovaných nehavarijních zásazích nemůže 
součet dob zásahu v dýchacím přístroji překročit 4 hodiny za 24 hodiny. Báňský záchranář 
může být opětovně vyslán na takové práce alespoň po stejně dlouhé přestávce, jako trval 
zásah v dýchacím přístroji. Báňský záchranář může být v období 60 dnů po sobě jdoucích 
vysílán do zásahu v dýchacím přístroji nejvýše po dobu 30 dnů.  

 § 44  
 

Zásah ve ztížených mikroklimatických podmínkách  
 

(1) Pro určení délky doby zásahu báňských záchranářů ve ztížených 
mikroklimatických podmínkách podle jejich zvláštního vybavení (druhu oděvu a použití 
chladicích vest) a podle relativní vlhkosti platí hodnoty uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.  
 

(2) Při zásahu ve ztížených mikroklimatických podmínkách sleduje četař teplotu 
prostředí v intervalech ne delších než 10 minut. Pokud teplota na pracovišti vzroste o více než 
3 st.C za 10 minut, vrátí se četa na základnu; to neplatí pro cestu na pracoviště. Ve stejných 
intervalech dává četař pokyn členům čety k odečtu tepové frekvence. Překročí-li tepová 
frekvence u některého člena čety v zásahu hodnotu 160 tepů za minutu, vrátí se četa na 
základnu.  
 

(3) Báňský záchranář po návratu z prostředí se ztíženými mikroklimatickými 
podmínkami nemůže být znovu vyslán do takového prostředí, pokud se nejedná o záchranu 
lidského života, dříve než po dvou hodinách odpočinku. Po tuto dobu nemůže být zařazen ani 
do záložní čety.  
 

(4) Pro práci potápěčů v prostředí s teplotou kapaliny vyšší než 26 st. C platí 
ustanovení odstavce 2 s výjimkou měření tepové frekvence. Dobu pobytu v takovém prostředí 
určí lékař zpravidla před zásahem. Bez prostředků osobní protitepelné ochrany je pobyt 
potápěčů v prostředí s teplotou kapaliny vyšší než 30 st. C zakázán.  
 
 

§ 44  
Zásah ve ztížených mikroklimatických podmínkách 

  
Doba zásahu báňských záchranářů ve ztížených mikroklimatických podmínkách se 

řídí služebním řádem hlavní báňské záchranné stanice. 

 

 
§ 46  
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Zásah potápěčů  
 
 (1) Četař zajistí, aby při zásahu potápěčů bylo k okamžitému sestupu pod hladinu 
připraveno a vystrojeno nejméně tolik potápěčů, kolik jich současně zasahuje pod hladinou. 
O počtu současně zasahujících potápěčů pod hladinou rozhoduje četař. Zásah potápěčů 
nemůže být prováděn bez přítomnosti mechanika na základně. Zásah je nutné řídit tak, aby 
potápěč byl vždy spojen s návodčím vodicím lankem, popřípadě telefonní linkou nebo hadicí 
s přívodem dýchací směsi.  
  
 (2) Mimo případů záchrany lidského života nemůže potápěč při zanořování ve 
svislých důlních dílech postupovat přes volně se vznášející překážky. Uvolňování nebo 
zvedání takových překážek lanem nemůže být prováděno, pokud potápěč není v bezpečném 
místě nad hladinou.  
  
 (3) Při zásahu v hloubce větší než 10 m nebo při zásahu v místě, kde není možnost 
přímého vynoření na hladinu, je nutné udržovat telefonické spojení mezi každým potápěčem 
v zásahu a potápěčem, který jej zajišťuje. Podmínkou provedení takového zásahu je, aby na 
základně byla připravena v pohotovostním stavu dvoumužná přetlaková komora.  
 

(4) Při zásahu v hloubce větší než 10 m určuje četař dekompresní časy na zastávkách a 
celkovou dobu pobytu pod hladinou podle dekompresních tabulek, které jsou v příloze č. 3 
této vyhlášky.  
 
  
 (4) Dekompresní časy na zastávkách a celková doba pobytu pod hladinou při  
zásahu v hloubce větší než 10 m se řídí služebním řádem hlavní báňské záchranné 
stanice.  

 
 (5) Podmínkou zásahu v prostředí s viditelností menší než 3 m a při zásahu potápěčů 
v zatopeném důlním díle je, aby vodič spojovací telefonní linky se základnou byl uzpůsoben 
tak, aby současně sloužil jako vodicí lanko.  
  
 (6) V chemicky nebo biologicky závadné kapalině a v kapalině chladnější než 14 st. C 
nemůže být používán oblek, který umožní průnik kapaliny k tělu potápěče (tzv. mokrý oblek).  
  
 (7) Pokud činnost pod hladinou vykonávají 2 a více potápěčů, určí četař jednoho 
z nich, který činnost pod vodní hladinou koordinuje.  
  
 (8) Je zakázáno, aby potápěč, který vstupuje do prostoru s uzavřenou vzduchovou 
dutinou, použil vzduch v této dutině k nadechnutí. To neplatí při použití potápěčského zvonu, 
popřípadě kesonu, do něhož je zajištěn přívod vzduchu.  
  
 

 
§ 49  

Doklady a záznamy  
 
 (1) Báňská záchranná stanice vede:  
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a) kmenové listy báňských záchranářů,  
  
b) doklady o zdravotní způsobilosti báňských záchranářů,  
  
c) záznamy o zkouškách dýchacích přístrojů,  
  
d) záznamy o zkouškách oživovacích přístrojů,  
  
d) e) záznamy o zkouškách masek a ústenek,  
  
e) f) záznamy o zkouškách přídavných jehel pod masku,  
  
f) g) záznamy o zkouškách tlakových láhví do dýchacích a oživovacích přístrojů,  
  
h) záznamy o zkouškách vymezovacích vložek k dvouhodinovým pohlcovačům,  
  
g) i) záznamy o kontrole pohlcovačů,  
  
h) j) záznamy o zkouškách kontrolních a zkušebních přístrojů,  
  
i) k) záznamy o kontrole detektorů a indikátorů, které patří do vybavení báňské záchranné 
stanice,  
  
j) l) záznamy o sebezáchranných přístrojích, které patří do vybavení báňské záchranné 
stanice,  
  
k) m) záznamy o kontrole a údržbě plnicího zařízení tlakových láhví do dýchacích 
a oživovacích přístrojů a  
  
l) n) doklady a záznamy o činnosti báňské záchranné služby, včetně vyhodnocení průběhu 
a výsledku zásahů.  
  
 (2) Záznamy mohou být vedeny na paměťových médiích. Organizace zajistí, aby 
záznamy byly zajištěny proti zneužití nepovolanou osobou.  
  
 (3) Kmenový list báňského záchranáře obsahuje zejména záznamy o absolvování 
zásahu, školení a praktického výcviku, o zdravotní způsobilosti a o provedených zkouškách.  
  
 (4) Báňská záchranná stanice uchovává doklady a záznamy20) uvedené v odstavci 1 
písm. a) 10 let od ukončení činnosti báňského záchranáře v báňském záchranném sboru, 
v odstavci 1 písm. b) až m) 1 rok od uplynutí platnosti dokladu    a v odstavci 1 písm. n) 10 let 
od ukončení roku, ve kterém byla činnost provedena.  
  
 
 

50a 

Báňské ocenění 
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           Báňští záchranáři jsou za záchranu lidských životů a zdolávání závažných nehod 
oceňováni Záchranářským záslužným křížem. Ocenění může být uděleno rovněž za 
zásluhy o báňskou záchrannou službu. Záchranářský záslužný kříž uděluje předseda 
Českého báňského úřadu. 

 
Přílohy č. 1 až 3 se zrušují. 
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