
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, byl podle Jednacího řádu vlády 
a Legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého báňského úřadu pana Ing. Martina 
Štemberky, Ph.D., č.j. 35945/2018/ČBÚ-21, ze dne 8. 10. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Pozn. S výjimkou níže uvedených připomínkových míst všechna připomínková místa sdělila, že k návrhu vyhlášky nemají žádné připomínky, nebo 
v termínu pro zaslání připomínek svoje stanoviska nezaslala. 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy K úvodní větě návrhu vyhlášky 
Doporučujeme nahradit obrat „ve znění pozdějších 
předpisů“ citací těch novelizací zákona č. 18/2004 Sb., 
které změnily znění citovaných ustanovení [§ 29 odst. 2 
písm. h) nebo § 38]. 
 
K čl. I 
K úvodní větě 
Doporučujeme obrat „ve znění pozdějších předpisů“ 
nahradit citací obou dosavadních novel vyhlášky č. 
298/2005 Sb. 
 
K novelizačnímu bodu 1 
V navrhovaném znění § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1 
doporučujeme doplnit slovo „alespoň“ před slova „dva 
roky“ a slova „čtyři roky“, za slovy „čtyři roky“ vypustit 
čárku a slova „4. přílohy č. 1 této vyhlášky“ nahradit slovy 
„4 přílohy č. 1 k této vyhlášce“. 
 
K novelizačnímu bodu 2 
Návětí novelizačního bodu navrhujeme upravit analogicky 
podle čl. 57 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády, 
slova „7. přílohy č. 1 této vyhlášky“ doporučujeme nahradit 
slovy „7 přílohy č. 1 k této vyhlášce“ a novelizační bod 
ukončit tečkou. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) se v upraveném 
novém znění návrhu vyhlášky nemění 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Ministerstvo financí 
Pouze e-mailem 
Po termínu 

K Čl. I 
V úvodní větě slova „pozdějších předpisů“ nahradit slovy 
„vyhlášky č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb.“. 
 
K bodu 1. 
V písmenu c) bodě 1 slovo „dva“ vyjádřit číslovkou „2“, 
slovo „čtyři“ vyjádřit číslovkou „4“ a v bodě 2 slovo „pět“ 
vyjádřit číslovkou „5“. 
V písmenu c) bodě 1 vypustit tečku za slovy „s bodem 4“ 
(nejde o řadovou číslovku). Obdobně v bodě 2. 
V písmenu c) bodě 1 a 2 vložit poloviční kulatou závorku 
nahoře za označení poznámky pod čarou č. 4 a vypustit 
závorku za slovem „programu4“. 
 
K bodu 2. 
V uvozující větě odstranit dvojtečku za slovem „mít“. 
V bodě 1 slovo „šest“ vyjádřit číslovkou „6“ a v bodě 2 
slovo „tři“ vyjádřit číslovkou „3“. 
 
K bodu 3. a 4. 
Odstranit slovo „v“ před slovem „bodu“. Slovo „bodu“ 
vyjádřit slovem „bodě“, odstranit slovo „č.“ před číslovkou 
„4 (7)“, slovo „slova“ vyjádřit slovem „text“, slovo „slovy“ 
vyjádřit slovem „textem“ a v textu slovo „bod“ vyjádřit 
v příslušném pádu, tj. „bodu“. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) se v upraveném 
novém znění návrhu vyhlášky nemění 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
V platné vyhlášce jsou všechny číslovky uvedeny 
slovně, bude zachován stávající systém. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
Oficiálně „bez připomínek“ 
Pouze e-mailem 

1. K úvodní větě návrhu 
a) Doporučujeme vypustit nadbytečný výskyt slova 

„podle“ před citací § 38 zákona č. 18/2004 Sb. 
b) S odkazem na čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády doporučujeme nahradit slova „pozdějších 
předpisů“ výčtem zákonů, jimiž byla novelizována 
citovaná zmocňovací ustanovení zákona o uznávání 
odborné kvalifikace. 

 
2. K úvodní větě čl. I 

Doporučujeme nahradit slova „pozdějších předpisů“ 
slovy „vyhlášky č. 240/2006 S. a vyhlášky č. 378/2012 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Sb.“, neboť v úvodní větě článku obsahujícího novelu 
musí být uveden výčet všech dosavadních novel 
měněného právního předpisu. 
 

3. K čl. I bodu 1 [§ 2 odst. 1 písm. c)] 
V zájmu sjednocení textace se zbytkem novelizované 
vyhlášky doporučujeme prohodit slova „alespoň“ a 
„absolvováním“. 
 

4. K čl. I bodu 1 [§ 2 odst. 1 písm. c) bod 1] 
V zájmu sjednocení textace se zbytkem novelizované 
vyhlášky doporučujeme vložit před slova „dva roky“ a 
„čtyři roky“ slovo „alespoň“. 
 

5. K čl. I bodu 1 a 2 [§ 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a § 2 
odst. 1 písm. k) bod 1] 
Doporučujeme vypustit nadbytečné odkazy vyjádřené 
slovy „v souladu s bodem 4. přílohy č. 1 této vyhlášky“ 
a „v souladu s bodem 7. přílohy č. 1 této vyhlášky“. 
 

6. K čl. I bodům 3 a 4 (příloha č. 1 body 4 a 7) 
S odkazem na čl. 57 odst. 3 in fine Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme dané novelizační body 
formulovat tak, že se „text … nahrazuje textem …“. 
 
Bod 2 
Stávající znění: „V § 2 odst. 1 písmeno k) věta druhá 
zní: 
„Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl 
musí mít: …   … způsobem alespoň tři roky.““ 
Změněné znění: „V § 2 odst. 1 písm. k) věta druhá zní: 
„Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl 
musí mít …   … způsobem alespoň tři roky.“.“ 
 
Bod 3 
Stávající znění: „V příloze č. 1 v bodu č. 4 se slova „§ 2 
odst. 1 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Slovo „absolvováním“ z nového textu návrhu 
vypadlo. 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) se v upraveném 
novém znění návrhu vyhlášky nemění. 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) se v upraveném 
novém znění návrhu vyhlášky nemění. 
V ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) byly odkazy na 
přílohy z upraveného textu vypuštěny. 
 
Vysvětleno. 
Tyto novelizační body byly z upraveného textu 
vypuštěny. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Text § 2 odst. 1 písmeno k) věta druhá byl 
v upraveném návrhu vyhlášky změněn. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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c) bod 1 a písm. d)“.“ 
Změněné znění: „V příloze č. 1 bodu 4 se slova „§ 2 
odst. 1 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. 
c) bodu 1 a § 2 odst. 1 písm. d)“.“ 
 
Bod 4 
Stávající znění: „V příloze č. 1 v bodu č. 7 se slova „§ 2 
odst. 1 písm. k)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. k) 
bod 1“.“ 
Změněné znění: „V příloze č. 1 bodu 7 se slova „§ 2 
odst. 1 písm. k)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. k) 
bodu 1“.“ 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 
1. K čl. I bod 1. [k § 2 odst. 1, písm. c), bod 2.]: 
Dle návrhu tohoto ustanovení bude muset mít fyzická 
osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení 
činnosti prováděné hornickým způsobem 
při podzemním stavitelství odbornou kvalifikaci 
získanou alespoň absolvováním bakalářského 
studijního programu v oboru geotechnika nebo 
podzemní stavitelství a odbornou praxi při činnosti 
prováděné hornickým způsobem alespoň pět let. 
V této souvislosti upozorňujeme, že studijní programy 
akreditované po 1.9.2016 spadají do oblastí vzdělávání 
podle nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech 
vzdělávání ve vysokém školství, a že „studijní obory“ 
nejsou akreditovány již od roku 2016. Navrhujeme tedy 
určit oblast vzdělávání a případné podrobnější 
zaměření studijního programu (dle nařízení vlády č. 
275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství). V této souvislosti uvádíme příklad formulace 
kvalifikačního předpokladu pro určitou profesi: 
„fyzická osoba, odpovědná za bezpečné a odborné 
řízení činnosti prováděné hornickým způsobem při 
podzemním stavitelství, musí mít alespoň 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 

 
Vysvětleno. 
Vyřešeno změnou v upraveném znění návrhu 
vyhlášky. 
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programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se 
zaměřením na stavební konstrukce nebo přípravu a 
realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu, které bylo 
získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do 
oblasti vzdělávání“ (aby byly pokryty studijní 
programy akreditované před rokem 2016). 
 
Připomínky: 
1. K úvodní části: 

Upozorňujeme, že v platném znění vyhlášky 
je v úvodní části text „§ 29 odst. 2 písm. e)“ nikoli „§ 29 
odst. 2 písm. h)“ jak je uvedeno v předloženém 
materiálu. Úvodní ustanovení není předmětem 
novelizace, přesto doporučujeme nahradit text „písm. 
e)“ textem „písm. h)“, příp. zvážit, zda toto ustanovení 
v úvodní části uvádět, neboť není zcela zřejmé, 
zda vyhláška 298/2005 Sb., upravuje náležitosti 
dle § 29 odst. 2 písm. h) zákona č. 18/2004 Sb., 
v platném znění. 
 

2. K úvodní části: 
Doporučujeme doplnit celý název zákona č. 18/2004 
Sb., tak jak je uveden ve Sbírce zákonů a slova 
„ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy „ve znění 
zákona č…, dle novel, které se vztahují k příslušnému 
ustanovení zákona, a to v souladu s čl. 64 
Legislativních pravidel vlády. 
 

3. K čl. I, úvodní větě: 
Doporučujeme nahradit slova „ve znění pozdějších 
předpisů“ slovy „ve znění zákona č. 240/2006 Sb. 
a zákona č. 378/2012 Sb.“. 
 

4. K čl. I bod 1[k § 2 odst. 1 písmeno c), body 1. a 2.]: 
V souladu s čl. 57 odst. 4 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme u poznámky 4 převést i závorku do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) se v upraveném 
novém znění návrhu vyhlášky nemění. 
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formátu horního indexu. 
 

5. K čl. I bod 2.: 
V souladu s čl. 57 odst. 4 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „V § 2 odst. 1 písmeno k) věta 
druhá zní“ nahradit slovy „V § 2 odst. 1 písm. k) se věta 
druhá nahrazuje:“. 
 

6. K čl. I bod 2.: 
Doporučujeme na konci věty za uvozovky doplnit tečku. 
 

7. K čl. I bod 3.: 
Doporučujeme sjednotit novelizační bod s textem 
uvedeným v příloze V materiálu platné znění vybraných 
ustanovení vyhlášky č. 298/2005 Sb. s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění v příloze 1 bod 4. 
 

8. K čl. 1 bod 4.: 
Doporučujeme v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády nahradit slova „se slova „§ 2 odst. 
1 písm. k)“ nahrazují“ slovy „se text „§ 2 odst. 1 písm. 
k) nahrazuje“. 
 

9. Připomínka nad rámec materiálu: 
V § 2 odst. 1, písm. e) a f) platného znění vyhlášky č. 
298/2005 doporučujeme v souladu s § 58 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění nahradit stávající slova 
„středoškolského vzdělání zakončeného maturitou“ 
slovy „středního vzdělání s maturitní zkouškou“. 

 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Vysvětleno. 
Novelizační bod z  návrhu vyhlášky vypuštěn. 
 
 
 
 

- Dtto  - 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Není předmětem návrhu změny vyhlášky  
č. 298/2005 Sb. 
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Ministerstvo vnitra K úvodní větě: 
Navrhovaná vyhláška provádí mimo jiné i zmocňovací 
ustanovení obsažená v zákoně o uznávání odborné 
kvalifikace, která byla významně měněna novelou 
provedenou zákonem č. 126/2016 Sb., doporučujeme 
proto slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy 
„ve znění zákona č. 126/2016 Sb.“. 
 
K čl. I – k úvodní větě: 
Slova „ve znění pozdějších předpisů“ navrhujeme nahradit 
slovy „ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 378/2012 Sb.“. 
 
K čl. I bodu 1 – k odkazu na poznámku pod čarou č. 4: 
Upozorňujeme, že v rámci odkazu na poznámku pod 
čarou by i kulatá závorka měla mít formu horního indexu. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Novelizační bod vypuštěn. Ustanovení § 2 odst. 1 
písm. c) se v upraveném znění návrhu vyhlášky 
nemění. 
 

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Zásadní připomínka: 
Bod 2., § 2 odst. 1 písmeno k) 
V § 2 odst. 1 písm. k) návrhu požadujeme 
navrhovanou praxi u „Technického dozoru pro vedení 
důlních a podzemních děl“ prodloužit, a to  
pod bodem 1 z navrhovaných 6 měsíců na 12 měsíců a 
pod bodem 2 z navrhovaných 3 roků na 5 let. 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno. 
 

Hospodářská komora 
České republiky 

Zásadní připomínky: 
1. Připomínka k Části první - Hlava 1, § 2 odst. 1 písm. 

c) 
Požadujeme předmětné ustanovení upravit takto: 
„c) závodní jako  
1. fyzická osoba odpovědná za bezpečné a 
odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem na provozech, kde 
není stanovena funkce závodního dolu nebo 
závodního lomu, musí mít odbornou kvalifikaci 
získanou alespoň absolvováním bakalářského 
studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno. 
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regulované činnosti dva roky, nebo alespoň 
odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s 
maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem čtyři roky, v souladu s bodem 4. přílohy 
č. 1 této vyhlášky, nebo 
1. fyzická osoba odpovědná za bezpečné a 
odborné řízení činnosti prováděné hornickým 
způsobem při podzemním stavitelství, musí mít 
odbornou kvalifikaci získanou alespoň 
absolvováním bakalářského studijního programu4) 
v oboru geotechnika nebo podzemní stavitelství a 
odbornou praxi při činnosti prováděné hornickým 
způsobem alespoň pět let,“. 
 

2. Připomínka k příloze 1, bod 4 
V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme 
ponechat původní znění předmětného ustanovení. 
Zároveň podle zásady srozumitelnosti právních 
norem navrhujeme sloučit bod e) a bod a) – oblasti 
se věcně překrývají, postačuje jedna. 
„4. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah 
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice 
pro výkon činnosti závodního a bezpečnostního 
technika podle § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a d) této 
vyhlášky: 
a) hornictví nebo základy podzemního a 
inženýrského stavitelství nebo dobývání ložisek 
nebo ražení podzemních děl nebo studijního 
předmětu podobného obsahu, 
b) geologie, 
c) geodézie nebo důlní měřictví, 
d) strojírenství nebo strojní zařízení nebo studijní 
předmět podobného obsahu, 
e) dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl 
nebo studijní předmět podobného obsahu, 
f) trhací práce, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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g) bezpečnostní předpisy.“. 
 

3. Připomínka k příloze 1, bod 7 
Konzistentně s předchozí připomínkou požadujeme 
sloučit bod e) a bod a) – oblasti se věcně 
překrývají, postačuje jedna. Zároveň doporučujeme 
jednotlivé odrážky označit písm. a) až d) v souladu 
s požadavkem na právní čistotu a jednotnou vnitřní 
úpravu normy. To se týká i bodů 9 a 10 přílohy. 
„7. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah 
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice 
pro výkon činnosti technického dozoru pro vedení 
důlních a podzemních děl podle § 2 odst. 1 písm. k) 
bod 1 této vyhlášky: 
- hornictví nebo základy podzemního a 
inženýrského stavitelství nebo dobývání ložisek 
nebo ražení podzemních děl nebo studijní předmět 
podobného obsahu, 
- strojírenství nebo strojní zařízení, 
- dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl 
nebo studijní předmět podobného obsahu, 
- trhací práce, 
- bezpečnostní předpisy.“. 

 
 
 
Akceptováno. 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

V návrhu změny § 2 odst. 1 písmeno c) v bodu 2. nahradit 
slova „pět let“ slovy „čtyři roky“. 
 
 
V návrhu změny § 2 písmeno k) v bodu 1. nahradit slova 
„šest měsíců“ slovy „jeden rok“ a v bodu 2. slovo „tři“ 
nahradit slovem „dva“. 
 
Vzhledem k tomu, že podnikatelé dlouhodobě žádají 
předkladatele prováděcích právních předpisů o 
sjednocování termínů účinnosti k datu 1. ledna a 1. 
července, žádáme, aby datum účinnosti novely předmětné 
vyhlášky bylo stanoveno na den 1. ledna 2020. 

Vysvětleno. 
Novelizační bod vypuštěn. Ustanovení § 2 odst. 1 
písm. c) se v upraveném znění návrhu vyhlášky 
nemění. 
Vysvětleno. 
Odsouhlaseno 
 
 
 
Akceptováno. 
Účinnost novely vyhlášky dle Legislativních 
pravidel vlády bude stanovena na 1. ledna 2021.  
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Zaměstnavatelský svaz 
důlního a naftového 
průmyslu 

V návrhu změny § 2 odst. 1 písmeno c) v bodu 2. nahradit 
slova „pět let“ slovy „čtyři roky“. 
 
 
 
V návrhu změny § 2 písmeno k) v bodu 1. nahradit slova 
„šest měsíců“ slovy „jeden rok“ a v bodu 2. slovo „tři“ 
nahradit slovem „dva“. 
 
Vzhledem k tomu, že podnikatelé dlouhodobě žádají 
předkladatele prováděcích právních předpisů o 
sjednocování termínů účinnosti k datu 1. ledna a 1. 
července, žádáme, aby datum účinnosti novely předmětné 
vyhlášky bylo stanoveno na den 1. ledna 2020. 

Vysvětleno. 
Novelizační bod vypuštěn. Ustanovení § 2 odst. 1 
písm. c) se v upraveném znění návrhu vyhlášky 
nemění. 
 
Vysvětleno. 
Odsouhlaseno 
 
 
Akceptováno. 
Účinnost novely vyhlášky dle Legislativních 
pravidel vlády bude stanovena na 1. ledna 2021. 

Těžební unie Zásadní připomínky: 
1. Připomínka k Části první - Hlava 1, § 2 odst. 1 písm. 

c) 
Požadujeme předmětné ustanovení upravit takto: 
„c) závodní jako  
1. fyzická osoba odpovědná za bezpečné a 
odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem na provozech, kde 
není stanovena funkce závodního dolu nebo 
závodního lomu, musí mít odbornou kvalifikaci 
získanou alespoň absolvováním bakalářského 
studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné 
regulované činnosti dva roky, nebo alespoň 
odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s 
maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem čtyři roky, v souladu s bodem 4. přílohy 
č. 1 této vyhlášky, nebo 
1. fyzická osoba odpovědná za bezpečné a 
odborné řízení činnosti prováděné hornickým 
způsobem při podzemním stavitelství, musí mít 
odbornou kvalifikaci získanou alespoň 
absolvováním bakalářského studijního programu4) 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno. 
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v oboru geotechnika nebo podzemní stavitelství a 
odbornou praxi při činnosti prováděné hornickým 
způsobem alespoň pět let,“. 
 

2. Připomínka k příloze 1, bod 4 
V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme 
ponechat původní znění předmětného ustanovení. 
Zároveň podle zásady srozumitelnosti právních 
norem navrhujeme sloučit bod e) a bod a) – oblasti 
se věcně překrývají, postačuje jedna. 
„4. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah 
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice 
pro výkon činnosti závodního a bezpečnostního 
technika podle § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a d) této 
vyhlášky: 
a) hornictví nebo základy podzemního a 
inženýrského stavitelství nebo dobývání ložisek 
nebo ražení podzemních děl nebo studijního 
předmětu podobného obsahu, 
b) geologie, 
c) geodézie nebo důlní měřictví, 
d) strojírenství nebo strojní zařízení nebo studijní 
předmět podobného obsahu, 
e) dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl 
nebo studijní předmět podobného obsahu, 
f) trhací práce, 
g) bezpečnostní předpisy.“. 
 

3. Připomínka k příloze 1, bod 7 
Konzistentně s předchozí připomínkou požadujeme 
sloučit bod e) a bod a) – oblasti se věcně 
překrývají, postačuje jedna. Zároveň doporučujeme 
jednotlivé odrážky označit písm. a) až d) v souladu 
s požadavkem na právní čistotu a jednotnou vnitřní 
úpravu normy. To se týká i bodů 9 a 10 přílohy. 
„7. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah 
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice 

 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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pro výkon činnosti technického dozoru pro vedení 
důlních a podzemních děl podle § 2 odst. 1 písm. k) 
bod 1 této vyhlášky: 
- hornictví nebo základy podzemního a 
inženýrského stavitelství nebo dobývání ložisek 
nebo ražení podzemních děl nebo studijní předmět 
podobného obsahu, 
- strojírenství nebo strojní zařízení, 
- dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl 
nebo studijní předmět podobného obsahu, 
- trhací práce, 
- bezpečnostní předpisy.“. 
 

Doplnění § 2 o bod č. 3 „Odbornou kvalifikaci v rozsahu 
učebního oboru technického směru a odbornou praxi při 
HČ a ČPHZ 10 let“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Odsouhlaseno. 

Svaz průmyslu a dopravy 
České republiky 

Zásadní připomínky: 
1. Připomínka k Části první - Hlava 1, § 2 odst. 1 písm. 

c) 
Požadujeme předmětné ustanovení upravit takto: 
„c) závodní jako  
1. fyzická osoba odpovědná za bezpečné a 
odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem na provozech, kde 
není stanovena funkce závodního dolu nebo 
závodního lomu, musí mít odbornou kvalifikaci 
získanou alespoň absolvováním bakalářského 
studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné 
regulované činnosti dva roky, nebo alespoň 
odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s 
maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem čtyři roky, v souladu s bodem 4. přílohy 
č. 1 této vyhlášky, nebo 
1. fyzická osoba odpovědná za bezpečné a 
odborné řízení činnosti prováděné hornickým 
způsobem při podzemním stavitelství, musí mít 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno. 
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odbornou kvalifikaci získanou alespoň 
absolvováním bakalářského studijního programu4) 
v oboru geotechnika nebo podzemní stavitelství a 
odbornou praxi při činnosti prováděné hornickým 
způsobem alespoň pět let,“. 
 

2. Připomínka k příloze 1, bod 4 
V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme 
ponechat původní znění předmětného ustanovení. 
Zároveň podle zásady srozumitelnosti právních 
norem navrhujeme sloučit bod e) a bod a) – oblasti 
se věcně překrývají, postačuje jedna. 
„4. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah 
vzdělání a přípravy vyžadované  
v České republice pro výkon činnosti závodního a 
bezpečnostního technika podle § 2 odst. 1 písm. c) 
bod 1 a d) této vyhlášky: 
a) hornictví nebo základy podzemního a 
inženýrského stavitelství nebo dobývání ložisek 
nebo ražení podzemních děl nebo studijního 
předmětu podobného obsahu, 
b) geologie, 
c) geodézie nebo důlní měřictví, 
d) strojírenství nebo strojní zařízení nebo studijní 
předmět podobného obsahu, 
e) dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl 
nebo studijní předmět podobného obsahu, 
f) trhací práce, 
g) bezpečnostní předpisy.“. 
 
 

3. Připomínka k příloze 1, bod 7 
Konzistentně s předchozí připomínkou požadujeme 
sloučit bod e) a bod a) – oblasti se věcně 
překrývají, postačuje jedna. Zároveň doporučujeme 
jednotlivé odrážky označit písm. a) až d) v souladu 
s požadavkem na právní čistotu a jednotnou vnitřní 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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úpravu normy. To se týká i bodů  
9 a 10 přílohy. 
„7. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah 
vzdělání a přípravy vyžadované  
v České republice pro výkon činnosti technického 
dozoru pro vedení důlních a podzemních děl podle 
§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1 této vyhlášky: 
- hornictví nebo základy podzemního a 
inženýrského stavitelství nebo dobývání ložisek 
nebo ražení podzemních děl nebo studijní předmět 
podobného obsahu, 
- strojírenství nebo strojní zařízení, 
- dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl 
nebo studijní předmět podobného obsahu, 
- trhací práce, 
- bezpečnostní předpisy.“. 
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