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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: V. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do připomínkového řízení dopisem předsedy Českého báňského úřadu č.j.: SBS 25811/2013 dne 
7.11.2014 s termínem pro zaslání připomínek do 1.12.2014. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
1. Severní 
energetická a.s. V § 18 odst. 5 a 6 se slova „ a nácvik použití oživovacího přístroje“ 

zrušují.  
Odůvodnění: 
Dle § 18 odst. 5 Báňský záchranář 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. 
Tato povinnost platí pro všechny báňské záchranáře pracující 
v organizacích dle § 7 odst. 1 vyhlášky. S odvoláním na 
odůvodnění změny vyhlášky - zvláštní část k bodu 5, 24 - oživovací 
přístroje, kde dochází k regulaci dýchání, smí nadále podle nové 
právní úpravy používat pouze lékař nikoliv proškolený báňský 
záchranář, vyplývá, že je tato povinnost nácviku použití 
oživovacího přístroje všech báňských záchranářů dále 
bezpředmětná. Navíc tento nácvik musí být prováděn pouze za 
přítomnosti lékaře a tuto podmínku není možné v praxi vždy splnit. 
Z tohoto důvodu navrhuji uvedená slova a nácvik použití 
oživovacího přístroje z vyhlášky vypustit. 
 
 

Akceptováno. 
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Specifické činnosti jednotlivých báňských záchranných stanic 
a z nich vyplývající povinnosti školení a nácviků báňských 
záchranářů řeší služební řád příslušné báňské záchranné stanice. 

2. OKD, a.s. § 15 písm. d) - uloženého textu je uvedena poznámka pod čarou 6), 
která není definována v novele a v současném znění odkazuje na 
nesprávný předpis. 
§ 21 odst. 1 - je zde uvedeno, že při ověřování odborné způsobilosti 
vedoucího ZBZS se postupuje dle vyhl. 298/2005 Sb., není ale 
zřejmé, zda podléhá periodickému ověření a zda musí předkládat 
dokumentaci, kterou před ověřením samostatně zpracoval. 

Akceptováno, odkaz upraven v souladu s požadavky 
Ministerstva zdravotnictví. 

Netýká se novely vyhl. 447/2001. Otázka periodických 
zkoušek a předkládání vzorové dokumentace je 
upravena vyhláškou 298/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. DIAMO, státní 
podnik 

ČI. I bod 8. poznámka pod čarou č. 12 
Správné znění je: „Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách“. 
ČI. I bod 4. 5 11 
Je zrušena povinnost pro ZBZS mít ve výbavě oživovací přístroje. 
Ve „Vybraných ustanoveních“ textu vyhlášky je v § 11, odst. b) ale 
uvedeno, že „prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a 
opravy dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů“ tvoří základní 
vybavení ZBZS. Doporučujeme tuto povinnost (pro oživovací 
přístroje) jako nadbytečnou z § 11, odst. b) vypustit. 

Akceptováno, odkaz současně upraven v souladu s 
požadavky Ministerstva zdravotnictví. 
 
 
Akceptováno zařazením samostatných novelizačních 
bodů. Pojem oživovací přístroje vypuštěn z celé 
vyhlášky. 

4. Palivový 
kombinát Ústí, 
státní podnik 

§ 18 - Báňský záchranář - navrhujeme zrušit stávající odstavce 5 a 6 
a nahradit je novým odstavcem 5 ve znění: 
(5) Báňský záchranář si udržuje odbornou způsobilost tím, že 
nejméně jednou za čtvrtletí absolvuje školení a praktický výcvik 
v rozsahu jedné směny. Tento výcvik zahrnuje i používání 
dýchacího přístroje. 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 (§ 30). 

Dosavadní odstavce 7 a 8 označit jako odstavce 6 a 7. 

Akceptováno, navržený text je jednodušší a výstižnější. 
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Odůvodnění: 
Požadavek na nácvik použití oživovacího přístroje při každém 
praktickém výcviku báňského záchranáře je v souvislosti s 
navrhovanými změnami (smí je nadále používat pouze lékař) 
nelogický. „Kategorizace“ báňských záchranářů dle ustanovení § 7, 
odst. 1, není jednoznačná a.obtížně ji lze aplikovat například na 
zaměstnance některých báňských záchranných stanic. Navrhujeme 
proto ponechat stanovení podmínek a míst praktického výcviku 
báňských záchranářů v kompetenci jednotlivých hlavních báňských 
záchranných stanic. 
§ 49 - Doklady a záznamy - navrhujeme v odstavci 1, písmeno e) 
vypustit slova „« ústenek“. Odůvodnění: 
Odůvodnění: 
Požadavek na vedení záznamů o zkouškách ústenek je s ohledem na 
zákaz jejich použití při záchranářském zásahu nelogický. 

Akceptováno. Zařazen nový novelizační bod do novely 
vyhlášky. 
 

5. Odborový svaz 
Stavba České 
republiky 

Bod 8., který se týká úpravy § 18 odst. 2 výše uvedené vyhlášky, 
navrženo nahradit slova „závodní preventivní péči“ slovy 
„pracovně-lékařské služby“. 
Odůvodnění: 
V materiálu, který je nazvaný Vybraná ustanovení textu vyhlášky 
s vyznačením změn, je v § 18 (2) uveden text pracovně lékařské 
služby. Úprava textu se odvolává na příslušná ustanovení Zákona 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném 
znění. V tomto zákoně je uváděn pouze termín pracovnělékařské 
služby. Proto si dovolujeme navrhnout, aby byl tento text uveden 
i v návrhu nové vyhlášky proto, aby tato byla zcela v souladu se 
Zákonem č. 373/2011 Sb. v platném znění. 
 
 

Akceptováno. Upraveno rovněž v souladu s požadavky 
Ministerstva zdravotnictví. 
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6. Ministerstvo 
zdravotnictví 

A. Připomínky zásadní povahy: 

1. K čl. I bodu 1 

Požadujeme slova „přednemocniční neodkladnou péči6)“ 
nahradit slovy „poskytnutí první pomoci“ a současně zrušit 
poznámku pod čarou č. 6. 

Odůvodnění: 

Zajišťování přednemocniční neodkladné péče hlavní 
báňskou záchrannou stanicí, jak je navrhováno v bodu 1, je 
v rozporu s právními předpisy upravujícími poskytování 
zdravotních služeb.  
Návrh je podle našeho názoru rovněž v rozporu i se zákonem 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 odst. 
2 citovaného zákona náleží mezi úkoly báňské záchranné 
služby „poskytnutí první pomoci v podzemí“. Tomu 
odpovídá i stávající znění § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 
447/2001 Sb., které se nemění. 
Přednemocniční neodkladná péče je poskytována v rámci 
zdravotnické záchranné služby za podmínek stanovených 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění 
zákona č. 385/2012 Sb. Poskytovatelem přednemocniční 
neodkladné péče je poskytovatel zdravotnické záchranné 
služby, kterým může být pouze příspěvková organizace 
zřízená za tím účelem krajem a která současně má oprávnění 
k poskytování zdravotnické záchranné služby (viz § 2 a § 8 

 
 
 
 
K zásadním připomínkám Ministerstva zdravotnictví 
bylo ČBÚ svoláno jedná na den14.1.2015. Zásadní 
připomínky byly projednány a v plném rozsahu 
akceptovány. 
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zákona č. 374/2011 Sb.).  

Poskytovatel této péče musí splňovat požadavky na její 
personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, a požadavky na věcné a technické 
vybavení podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 

2. K čl. I bodu 6 

Úvodní část ustanovení je třeba uvést v tomto znění: 
„V § 15 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. x zní:“.  

poznámku pod čarou č. x je třeba uvést v tomto znění: 
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 k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
Odůvodnění: 
Dosavadní poznámku pod čarou č. 6 nelze v tomto případě 
použít; v připomínce uvedené v bodě 1 navrhujeme její 
zrušení. 

3. K čl. I bodu 8 
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Požadujeme bod 8 uvést v tomto znění: 

„8. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní: 

„(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek 
vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb12) 
zaměstnavatele. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 
ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 47/2013 Sb. 
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.“.“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o uvedení dosavadního odstavce 2 do souladu se 
zákonem č. 373/2011 Sb. 

4. K čl. I bodu 9 

Požadujeme bod 9 uvést v tomto znění: 

„9. V § 18 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní: 
„(4) Báňský záchranář nemůže plnit úkoly báňské záchranné 
služby, pokud se nepodrobí podle právních předpisů 
upravujících posuzování zdravotní způsobilosti k práci14) 
periodické pracovnělékařské prohlídce alespoň jednou za 
rok, mimořádné lékařské prohlídce, je-li důvodné podezření, 
že změnou jeho zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní 
způsobilosti k vykonávané funkci, nebo na základě 
provedené prohlídky byl vydán lékařský posudek se 
závěrem, že není způsobilý k výkonu činnosti báňského 
záchranáře. 
14) Zákon č. 373/2011 Sb. 
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Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 
(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých 
druzích posudkové péče).“.“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o uvedení dosavadního odstavce 4 do souladu se 
zákonem č. 373/2011 Sb. a vyhláškou č. 79/2013 Sb. Pokud 
lze důvodně předpokládat, že se změnila zdravotní 
způsobilost zaměstnance, je nutné tento předpoklad ověřit 
mimořádnou lékařskou prohlídkou a vydáním nového 
lékařského posudku. Bez kladného posudkového závěru 
nemůže báňský záchranář nadále plnit úkoly báňské 
záchranné služby. 

5. K čl. I bodu 11. 

Nesouhlasíme s nahrazením slov „lékařské služby první 
pomoci“ slovy „přednemocniční neodkladné péče“. 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění připomínky k čl. I bodu 1. 

6. K čl. I bodu 16 

Z ustanovení § 36 vyplývá, že lékař a zdravotnický 
záchranář v rámci své činnosti poskytují báňským 
záchranářům zdravotní služby. Zdravotnický záchranář 
však nemůže posuzovat zdravotní způsobilost báňských 
záchranářů. Zdravotničtí pracovníci mohou vykonávat své 
povolání pouze v rámci své odborné způsobilosti podle 
zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. 
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Rovněž není jasné, kdo je poskytovatelem zdravotních služeb 
ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. Zdravotní služby lze 
poskytovat pouze na základě oprávnění vydaného fyzické 
nebo právnické osobě podle citovaného zákona, s výjimkou 
případů v zákoně výslovně uvedených (viz § 2 odst. 1 a § 11). 

B. Závěr: 

Ministerstvo zdravotnictví si uvědomuje důležitost báňské 
záchranné služby při ochraně lidských životů a zdraví. 
Navrhovaná právní úprava však ve výše uvedených 
případech není v souladu s právní úpravou podmínek 
poskytování přednemocniční neodkladné péče, posudkové 
péče a pracovnělékařských služeb. V této souvislosti rovněž 
poukazujeme na problematičnost úpravy používání 
některých druhů zdravotnické techniky báňskými 
záchranáři, například dýchacích a oživovacích přístrojů. 

Považujeme za nezbytné, aby sporné otázky byly 
s Ministerstvem zdravotnictví projednány. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K zásadním připomínkám Ministerstva zdravotnictví 
bylo ČBÚ svoláno jedná na den14.1.2015. Zásadní 
připomínky byly projednány se zástupci MZ a v plném 
rozsahu akceptovány.  
 
 
 
 
 
 

7. Hospodářská 
komora  Připomínka k § 18, odstavcům 5 a 6 

Navrhujeme upravit znění dotčených odstavců následovně: 

„(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 

 
 
 
 
Akceptováno. 
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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.[...]. 

(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. [...]“ 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme na skutečnost, že předložený materiál a jeho 
Odůvodnění není v souladu se stávajícím zněním vyhlášky. 
Jedná se o povinnost výcviku zahrnujícího nácvik použití 
oživovacího přístroje, jež platí pro všechny báňské záchranáře 
pracující v organizacích dle § 7, odst. 1 vyhlášky. 
S odvoláním na Odůvodnění novely vyhlášky, respektive 
Zvláštní část k bodu 5, 24 - oživovací přístroje, kde dochází 
k regulaci dýchání, smí nadále podle nové právní úpravy 
používat pouze lékař, nikoliv proškolený báňský záchranář, 
vyplývá, že je tato povinnost nácviku použití oživovacího 
přístroje všech báňských záchranářů dále bezpředmětná. Navíc 
tento nácvik musí být prováděn pouze za přítomnosti lékaře 
a tuto podmínku není možné v praxi vždy splnit. 
Z tohoto důvodu navrhujeme uvedená slova „a nácvik použití 
oživovacího přístroje“ z vyhlášky vypustit. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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8. Ministerstvo 
vnitra 

K nadpisu 

Na konci nadpisu doporučujeme pro nadbytečnost vypustit tečku 
(viz čl. 33 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 

K čl. I bodu 5 - k § 12 odst. 4 vyhlášky č. 447/2001 Sb. 

V tomto ustanovení doporučujeme zkratku „popř.“ nahradit 
slovem „nebo“. 

 

K čl. I bodu 10 - k § 21 odst. 1 vyhlášky č. 447/2001 Sb. 

V poslední větě tohoto novelizačního bodu doporučujeme slovo 
„snižuji" nahradit slovem „snižuje“. 

K čl. I bodu 12 - k § 31 odst. 5 vyhlášky č. 447/2001 Sb. 

Ustanovení § 31 odst. 5 pokládáme za příliš obsáhlé a z tohoto 
důvodu za nepřehledné. Doporučujeme proto toto ustanovení 
vhodně rozdělit do pododstavců, popřípadě do bodů. 

 
 
 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Neakceptováno, nejedná se o zásadní připomínku, 
úprava by byla pro novelizaci značně složitější. 
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9. HBZS Praha K čl. I, § 7 odst. 3 

varianta l – ponechat odstavec v původním znění 

varianta 2 zní: 
Od zřízení závodní báňské záchranné stanice lze na základě 
doporučení hlavní báňské záchranné stanice a se souhlasem 
obvodního báňského úřadu upustit, pokud její funkci plní jiná 
závodní báňská záchranná stanice nebo přímo hlavní báňská 
záchranná stanice. 
Souhlas obvodního báňského úřadu se nevyžaduje při 
činnosti prováděné hornickým způsobem, s výjimkou 
dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, pokud hlavní 
báňská záchranná stanice s přihlédnutím zejména na 
akceschopnost, dojezdové časy a ostatní rizikové faktory 
doporučí obvodnímu báňskému úřadu, aby funkci závodní 
báňské záchranné stanice plnila jiná báňská záchranná 
stanice.  

 
 
Akceptováno. Odstavec bude ponechán v původním 
znění. 

10. ČMKOS nemá připomínky  

11. OS STAVBA K § 18 odst. 2 navrhujeme nahradit slova pracovně-lékařské 
služby slovem pracovnělékařské služby v souladu se zákonem 
373/2011 Sb., 

Akceptováno 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9Z3FPS52)



12 
 

12. Sekce LRV 2 připomínky k odůvodnění 

• odůvodnit v čem spočívá zvýšení bezpečnosti práce 
a provozu s přihlédnutím k záměně kyslíku pro dýchání 
a zaměstnávání zdravotnického personálu místo lékařů, 

• vyčíslit úspory i náklady  

 
Uvedené připomínky jsou zohledněny v přepracovaném 
odůvodnění. 

13. 
Zaměstnavatelský 
svaz důlního 
a naftového 
průmyslu 

K čl. I, § 7 odst. 3 

varianta l – ponechat odstavec v původním znění 
varianta 2 zní: 
Od zřízení závodní báňské záchranné stanice lze na základě 
doporučení hlavní báňské záchranné stanice a se souhlasem 
obvodního báňského úřadu upustit, pokud její funkci plní jiná 
závodní báňská záchranná stanice nebo přímo hlavní báňská 
záchranná stanice. 
Souhlas obvodního báňského úřadu se nevyžaduje při 
činnosti prováděné hornickým způsobem, s výjimkou 
dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, pokud hlavní 
báňská záchranná stanice s přihlédnutím zejména na 
akceschopnost, dojezdové časy a ostatní rizikové faktory 
doporučí obvodnímu báňskému úřadu, aby funkci závodní 
báňské záchranné stanice plnila jiná báňská záchranná 
stanice. 
k čl. I, bod 4 § 11 

Je zrušena povinnost mít ve výbavě oživovací přístroje. 
Ve „vybraných ustanoveních“ textu vyhlášky je v § 11 odst. b), 
ale uvedeno, že „prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, 
zkoušky a opravy dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů“ 

 
 
 
Původní připomínka HBZS Praha. 
Akceptováno. Odstavec bude ponechán v původním 
znění. 
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tvoří základní vybavení ZBZS. Doporučujeme tuto povinnost 
pro oživovací přístroje jako nadbytečnou z § 11 odst. b) 
vypustit. 

k čl. I, bod 8 

opravit znění poznámky pod čarou č. 12 na správné znění 
„Zákon č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“. 

k čl. I § 18 
 
§ 18 - Báňský záchranář - navrhujeme zrušit stávající odstavce 5 a 6 
a nahradit je novým odstavcem 5 ve znění: 

(5) Báňský záchranář si udržuje odbornou způsobilost tím, že 
nejméně jednou za čtvrtletí absolvuje školení a praktický výcvik 
v rozsahu jedné směny. Tento výcvik zahrnuje i používání 
dýchacího přístroje. 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 (§ 30). 

Dosavadní odstavce 7 a 8 označit jako odstavce 6 a 7. 

k § 49 doklady a záznamy 

 navrhujeme v odstavci 1, písmeno e) vypustit slova „« ústenek“.  

 

Akceptováno zařazením dalších samostatných 
novelizačních bodů. Pojem oživovací přístroje vypuštěn 
z celé vyhlášky. 
 
 
 
Opraveno. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, zařazen samostatný novelizační bod. 
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14. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

bez připomínek  

15. Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I, bodům 1,5,8,10 

Doporučujeme, aby z důvodu srozumitelnosti textu bylo platné 
znění vyhlášky s vyznačenými změnami dáno do souladu 
s návrhem vyhlášky. 

K čl. I, bod 2 
Doporučujeme návětí tohoto novelizačního bodu formulovat 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

K čl. I, bodu 10 
Doporučujeme, aby z důvodu srozumitelnosti textu a v souladu 
s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byla v tomto 
novelizačním bodě věta: „Poznámky pod čarou č. 3a) a č. 10) se 
zrušují.“ 

K čl. I, bodům 12 a 14 
Doporučujeme návětí těchto novelizačních bodů  formulovat 
v souladu s čl. 57 odst.4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

K čl. I, bodu 13 

Doporučujeme dát toto ustanovení do souladu s čl. 56 odst. 2 
písm. d) Legislativních pravidel vlády, tj. uvést druhou větu 
tohoto ustanovení na samostatném řádku. 

K čl. I, bodu 18 

Doporučujeme, aby z důvodu srozumitelnosti textu byl návrh 

 
 
Návrh platného textu s vyznačenými změnami byl celý 
přepracován. 
 
 
 
Akiceptováno. Věta vložena na konec odstavce. 
 
 
 
 
Akceptováno, poznámka pod čarou č. 3a) zrušena. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, slovo „zní“ bude nahrazeno slovem  
„nahrazuje“ 
 
 
 
Akceptováno. Druhá věta přesunuta na samostatný 
řádek. 
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dán do souladu s platným zněním vyhlášky s vyznačenými 
změnami. 

 
Návrh platného textu s vyznačenými změnami byl celý 
přepracován. 
 

16. MŠMT Připomínka zásadní, Uvést návrh do souladu s cit. 
ustanovením školského zákona, a to v bodu 10 v § 21 odst. 1 
je uveden obecný pojem „středoškolské vzdělání“ zatímco 
v platném znění je v tomto ustanovení uveden již neplatný 
pojem „úplné střední odborné vzdělání“. Úplnému 
střednímu odbornému vzdělání odpovídá dle § 58 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pojem „střední vzdělání s maturitní 
zkouškou“. 

Akceptováno. Současně samostatným novelizačním 
bodem upraven i požadavek na odbornou kvalifikaci v 
§ 20. 

17. MPO 1. Do tabulky RIA se zřejmě nedopatřením dostal text:“Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazu.“ Doporučujeme vypuštění textu. 

2. Doporučujeme upravit text novel. bodu 2  „Souhlas 
obvodního báňského úřadu se nevyžaduje při činnosti prováděné 
hornickým způsobem, to neplatí pro dobývání nevyhrazených 
nerostů v podzemí. 

Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. Na základě připomínek SZDNP upuštěno 
od novelizace příslušného ustanovení. Ponechán 
původní text. 
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18. MPSV K bodu 4: 

Doporučujeme slova „písmeno a) zní“ nahradit slovy „písmena 
a) a b) znějí“ a v textu  písmena b) vypustit oživovací přístroje“ 

K obecné části odůvodnění, bod 1.1.4 první odstavec nahradit 
slovo „služby“ slovem „stanice“ a slovo „služeb“ nahradit 
slovem „stanic“ 

K zvláštní části k čl. I, k bodům 1,3, 6, 8, 11, 16 upozorňujeme 
na nesprávnost, kdy slovo „zařízeních“ je nutno nahradit slovem 
„službách“. 

Do nadpisu K bodu 5, 24 je třeba doplnit bod „4“, neboť 
samotné odůvodnění k bodu 4 schází, ten přitom souvisí s body 
5 a 24, že ve vybavení závodních záchranných stanic nemají být 
oživovací přístroje. 

 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 

19. Ministerstvo 
financí 

V názvu vyhlášky vypustit tečku. 

Není zřejmé, proč není ve výčtu uveden zákon č. 542/1991 Sb., 
který se dotkl § 7 odst. 9 zákona a naopak je zde uveden zákon 
č. 184/2011 Sb., který nezměnil ani jedno z citovaných 
zmocňovacích ustanovení. 
Bod 1- §6 Doporučujeme uvést do souladu s čl. 47 odst. 4 Leg. 
pravidel vlády, podle kterého text za označením poznámky pod 
čarou začíná velkým písmenem, 

Bod 2 - §7 Doporučujeme upravit podle čl. 59 odst. 8 písm. b) 
LPV takto: V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Souhlas 
obvodního báňského úřadu se nevyžaduje nerostů v podzemí.“ 

Bod 5- § 12 odst. 4 Doporučujeme v poslední větě doplnit čárku  

Akceptováno. 
 
Opraveno, uveden zákon 542/1991 Sb. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Na základě připomínek upuštěno od novelizace 
příslušného ustanovení. 
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před slovo popřípadě. 

Bod 8- § 18 odst. 2 Doporučujeme zvážit, zda má být poznámka 
pod čarou č. 14 uvedena i za slovem „lékař“ (jak vyplývá z textu 
úplného znění). 

Bod 10 - § 24 odst. 1 Doporučujeme v první větě nahradit slovo 
šest číslovkou „6“ v souladu s čl. 43 odst. 1 LPV. 
Upozorňujeme, že je nutno zrušit poznámky pod čarou č. 3 a 
a 10, které jsou součásti nahrazovaného textu a jinde v zákoně 
se nevyskytují, 

Bod 16 - § 36 Není zřejmé, zda se v první větě také nejedná 
o báňské záchranáře. Zároveň doporučujeme zrušit poznámku 
pod čarou č. 17, která je součástí nahrazovaného textu a jinde 
v zákoně se nevyskytuje. 

Bod 20- § 43 písm. a) Doporučujeme uvést do souladu s § 56 
odst. 4 písm. b) LPV takto: V § 43 písm. a) se část věty za 
středníkem včetně středníku zrušuje. 

Bod 21 - § 43 písm. b) Doporučujeme uvést, že věta druhá 
a třetí se zrušuje. 

K odůvodnění – Upozorňujeme, že název vyhlášky je 
v odůvodnění uveden odlišně od návrhu vyhlášky. 
Doporučujeme sjednotit. 

Akceptováno. 
 
 
Zváženo, nemá být uvedena. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, 
 zrušen celý § 36 včetně poznámky pod čarou č. 17 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 

 
 
V Praze dne 6. ledna 2020 
 
Vypracoval: JUDr. Olga Švejdová         Podpis: …………………………… 
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