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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

1 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Na základě hodnocení účinnosti regulace identifikoval Český báňský úřad v platné vyhlášce 

č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné 

způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

a o změně některých předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb., 

několik nedostatků: 

 

a) příliš konzervativní úprava odborné způsobilosti, 

b) restriktivní úprava odborné způsobilosti, 

 

Popis stávajících problémů je uvedený v kapitole 1.2 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 

regulace. 

2 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky a se zákonem, k jehož provedení je navržena, a zhodnocení souladu 

navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána 

Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky; vychází ze zásad 

uvedených v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod, zejména ze zásady 

zákonnosti uvedené v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 a 4 Listiny. Zmocnění k vydání předpisů 

upravujících požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti 

provozu a zejména odborné způsobilosti dotčených fyzických osob je obsažena v dosavadním 

§ 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. e) a § 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, přičemž nově se navrhuje jejich úprava týkající se požadavků na 

odbornou způsobilost závodního a technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána, resp. se jich netýká. 

3 Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 
není s právem EU v rozporu. Navrhovaná právní úprava je slučitelná se směrnicí Rady 
89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první 
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samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). Ostatní předpisy 
Evropské unie se navržené právní úpravy přímo netýkají, přičemž tato má nepřímo pozitivní 
dopad na naplňování: 
– směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci vč. příbuzných směrnic (přejatých do právního řádu České republiky 

zejména zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy), 

– směrnice Rady 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní 

značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS). 

V případě prvních dvou směrnic totiž navrhovaná právní úprava rozvádí opatření 

pro předcházení či zvládání rizik ve vazbě na odborné pracovníky, kteří danou odbornost, 

tj. závodní a technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl, vykonávají. 

Návrhy právních předpisů Evropské unie se problematiky řešené v navrhované právní úpravě 

věcně netýkají. 

4 Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Požadavky na odbornou způsobilost v oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem upravuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy, zejména 

pak vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost 

a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem a o změně některých předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb. 

a vyhlášky č. 378/2012. 

 

Vyhláška č. 298/2005 Sb. je koncipována tak, že obsahuje požadavky na odbornou kvalifikaci 

a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem; 

opakované ověření odborné způsobilosti, a to jak vyjmenovaných odborností ze strany orgánů 

státní báňské správy, tj. Českého báňského úřadu, tak obvodních báňských úřadů, anebo 

ostatních odborností ze strany báňských organizací. 

5 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné 

rozpočty. Veškeré činnosti orgánů státní správy budou vykonávány v rámci stávajících 

rozpočtů. Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. 

Lze očekávat, že úpravou požadavků na odbornou způsobilost závodního a technického 

dozoru pro vedení důlních a podzemních děl dojde ke snížení nákladů na zajištění odborné 

způsobilosti dotčených osob, resp. zaměstnavatelů dotyčných odborných subjektů bez 

negativního vlivu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu. Právní 

úprava se svými požadavky promítne reálnou obsazenost daných odborností a provozní praxi 

s výhledem možných nabídek středního, vyššího a vysokého školství ve vazbě k novelou 

regulovaným činnostem, přičemž se nepředpokládá, že by tato změna měla negativní vliv na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením ani národnostní menšiny. Navrhovaná právní 

úprava nebude mít ani dopad na životní prostředí ani jeho složky. 

6 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Dosavadní znění vyhlášky č. 298/2005 Sb. neobsahuje žádná diskriminační ustanovení, 

a to ani ve vztahu k rovnosti žen a mužů. Stejně tak navrhovaná právní úprava nebude 

kolidovat se zákazem diskriminace; nebude mít dopady na rovnost mužů a žen. 

7 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava netýká, nevynucuje ani nepředpokládá 

zpracovávání osobních údajů. 

8 Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava je svým rozsahem zcela přiměřená množině vztahů, které má 

upravovat. Nezavádí žádné nové kompetence orgánů státní správy, pouze upravuje 

skutečnosti, které jimi musí být zohledňovány při kontrolní činnosti (Českým báňským 

úřadem a obvodními báňskými úřady). Kontrolní a rozhodovací mechanismy včetně 

správního uvážení jsou nastaveny standardně dle kontrolního a správního řádu (jasné 

vymezení kontrolujících a jejich pravomocí, včetně možnosti jejich přezkoumatelnosti 

správními i soudními opravnými prostředky apod.). Organizační strukturou Českého 

báňského úřadu jsou pak nastavena pravidla pro rozhodovací pravomoci a odpovědnost za 

přijatá rozhodnutí. Přístup k informacím o takovémto rozhodování není znemožněn 

a rozhodovací činnost tedy lze považovat za transparentní. Novelizační ustanovení nemá vliv 

na dosavadní míru korupčních rizik. 

9 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava se obrany státu nedotýká. 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

Čl. I 
K bodu 1 
Úprava specifikace technického dozoru u důlních a podzemních děl při hornické činnosti 
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, včetně definice požadovaného vzdělání. 
Změnou v § 2 odst. 1 písm. k), tj. vložením bodu 1. a 2. se požadavky na odbornou kvalifikaci 
technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl rozdělily na dvě skupiny, přičemž 
odborná kvalifikace uvedená v bodě 1. navazuje dále na podmínky stanovené v příloze č. 1 
bod 7; na odbornou kvalifikaci v bodě 2. se již tyto podmínky nevztahují. 
 
K bodu 2 

V návaznosti na požadavek dostupnosti získání odborné kvalifikace dle § 4 písm. c) se také 

upravuje bod č. 4 přílohy č. 1 novelizované vyhlášky, který definuje teoretické a praktické 

oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy v ČR pro danou odbornou způsobilost. 
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K bodu 3 

 

V návaznosti k navrhované změně odborných kvalifikací v § 2 odst. 1 písm. k) se také nově 

specifikuje bod č. 7 v příloze č. 1 novelizované vyhlášky, který definuje teoretické a praktické 

oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy v ČR pro danou odbornou způsobilost. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

Stanoví termín nabytí účinnosti vyhlášky legislativně konformně ke konkrétnímu datu, 

s dostatečnou legisvakanční lhůtou, ke dni 1. ledna 2021. 
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