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377

ZÁKON

ze dne 25. října 2012,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 41 odst. 1 se slova „anebo vysoce hodnot-
ných komodit, jako jsou zejména drahé kovy nebo
drahé kameny,“ zrušují.

2. V § 41 odstavec 6 zní:

„(6) Oznámení se podává na společném ohlašova-
cím formuláři Evropské unie, jehož vzor je uveden
v příloze k tomuto zákonu. Tiskopis společného ohla-
šovacího formuláře Evropské unie je k dispozici u cel-
ního úřadu; ministerstvo společný ohlašovací formulář
Evropské unie, včetně všech jeho ostatních jazykových
verzí zveřejněných Evropskou komisí, rovněž zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Osoba, která
oznámení podává, odpovídá za správnost a úplnost
v něm vyplněných údajů.“.

3. V § 41 odst. 7 se slova „a vysoce hodnotných
komodit“ zrušují.

4. Příloha k zákonu zní:
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„Příloha k zákonu č. 253/2008 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2012,

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, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 zá-
kona 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. g) a podle § 38 záko-
na č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a ji-
né způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na od-
bornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
a o změně některých právních předpisů, ve znění vy-
hlášky č. 240/2006 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) odbornou kvalifikací způsobilost k výkonu hor-
nické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem prokazovaná předepsaným ukončeným
vzděláním a předepsanou odbornou praxí při hor-
nické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým
způsobem,

b) odbornou způsobilostí naplnění odborné kvalifi-
kace a prokázání znalostí z právních předpisů
(§ 3 odst. 1), a to v rozsahu potřebném pro bez-
pečný a spolehlivý výkon činnosti,

c) ukončeným středním vzděláním úspěšné ukončení
studia v oblasti technických věd a nauk potřeb-
ných k vykonávání hornické činnosti nebo čin-
nosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické
a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a pří-
pravy vyžadované v České republice, jsou stano-
veny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Prokazuje se
dokladem o ukončeném středním vzdělání,

d) ukončeným vysokoškolským vzděláním úspěšné
ukončení studia v oblasti technických věd a nauk
potřebných k vykonávání hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem. Teore-
tické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání
a přípravy vyžadované v České republice, jsou sta-
noveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Prokazuje se
dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání,

e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornic-
kým způsobem. Odborná praxe v oborech elek-
trotechnika, strojírenství nebo ukládání odpadů
se prokazuje též výkonem činnosti získané mimo
hornickou činnost nebo činnost prováděnou hor-
nickým způsobem. Prokazuje se dokladem o od-
borné praxi,

f) vedením důlních a podzemních děl proces vytvá-
ření nebo likvidace důlních a podzemních děl při
hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hor-
nickým způsobem (zahrnuje ražení, hloubení, vy-
ztužování, údržbu, rekonstrukci, zakládání, zajiš-
ťování a likvidaci důlních nebo podzemních děl
a dobývání ložisek nerostů, skrývkové a těžební
řezy, etáže výsypek),

g) vzorovou dokumentací soubor technických pod-
kladů k požadované odborné způsobilosti, které
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
bezpečnost provozu a požadované pracovní pod-
mínky při hornické činnosti nebo činnosti prová-
děné hornickým způsobem.“.

2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 15 a 16 zní:

„(1) Fyzické osoby ustanovené k zajištění odbor-
ného a bezpečného výkonu hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem musí splňovat tuto
odbornou kvalifikaci:

a) závodní dolu2) jako fyzická osoba odpovědná za
bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem na dole
musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvo-
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váním alespoň magisterského studijního pro-
gramu3) a odbornou praxi při hornické činnosti
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
alespoň čtyři roky,

b) závodní lomu2) jako fyzická osoba odpovědná za
bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem

1. na lomech s celkovou roční těžbou užitkového
nerostu vyšší než 500 tisíc tun musí mít odbor-
nou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň
magisterského studijního programu3) a odbor-
nou praxi při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři
roky,

2. na lomech s celkovou roční těžbou užitkového
nerostu nižší než 500 tisíc tun musí mít odbor-
nou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň
bakalářského studijního programu4) a odbornou
praxi při hornické činnosti nebo činnosti pro-
váděné hornickým způsobem alespoň dva roky
nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu
středního vzdělání s maturitní zkouškou a od-
bornou praxi při hornické činnosti nebo čin-
nosti prováděné hornickým způsobem alespoň
čtyři roky,

c) závodní jako fyzická osoba odpovědná za bez-
pečné a odborné řízení hornické činnosti nebo čin-
nosti prováděné hornickým způsobem na provo-
zech, kde není stanovena funkce závodního dolu
nebo závodního lomu, musí mít odbornou kvalifi-
kaci získanou absolvováním alespoň bakalářského
studijního programu4) a odbornou praxi v přísluš-
né regulované činnosti alespoň dva roky, nebo ale-
spoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního
vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hor-
nickým způsobem alespoň čtyři roky,

d) bezpečnostní technik jako fyzická osoba způsobilá
pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu5) při hor-
nické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým
způsobem musí mít odbornou kvalifikaci získa-
nou absolvováním alespoň bakalářského studij-
ního programu4) a odbornou praxi v příslušné re-
gulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň
odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání
s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hor-
nické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým
způsobem alespoň čtyři roky,

e) báňský projektant jako fyzická osoba způsobilá

projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení,
které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem, vypracovávat
plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,
pokud nejsou upraveny zvláštním právním před-
pisem6), musí mít odbornou kvalifikaci získanou
absolvováním alespoň magisterského studijního
programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou kvali-
fikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakon-
čeného maturitou a odbornou praxi při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způ-
sobem alespoň čtyři roky,

f) projektant instalací elektrických zařízení je fyzická
osoba způsobilá projektovat instalace elektrických
zařízení používané při hornické činnosti nebo čin-
nosti prováděné hornickým způsobem a vypraco-
vávat související plány a dokumentaci. Musí mít
odbornou kvalifikaci získanou absolvováním ale-
spoň magisterského studijního programu3) a od-
bornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem alespoň jeden
rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu
středoškolského vzdělání zakončeného maturitou
a odbornou praxi při hornické činnosti nebo čin-
nosti prováděné hornickým způsobem alespoň
čtyři roky,

g) geomechanik jako fyzická osoba způsobilá vypra-
covávat dokumentaci, projektovat a řídit činnost
v protiotřesové oblasti musí mít odbornou kva-
lifikaci získanou absolvováním alespoň magister-
ského studijního programu3) a odbornou praxi
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hor-
nickým způsobem alespoň tři roky,

h) hodnotitel rizik ukládání odpadů jako fyzická
osoba způsobilá vypracovávat integrovanou ana-
lýzu úložiště a provádět hodnocení rizik ukládání
odpadů v podzemních úložištích7) musí mít od-
bornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň
magisterského studijního programu3) a odbornou
praxi při hornické činnosti nebo činnosti prová-
děné hornickým způsobem alespoň čtyři roky.
Tato odborně způsobilá osoba je rovněž způsobilá
k provádění vyhodnocování ukládání odpadů na
povrchu důlních děl vzniklých hornickou činností
nebo činností prováděnou hornickým způsobem
a k hodnocení rizik při nakládání s těžebními od-
pady15),
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i) vedoucí větrání jako fyzická osoba způsobilá k ří-
zení větrání dolu při hornické činnosti musí mít
odbornou kvalifikaci získanou absolvováním ale-
spoň magisterského studijního programu3) a od-
bornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky,

j) odborný znalec jako fyzická osoba stanovená Čes-
kým báňským úřadem je oprávněn zpracovávat

1. odborné posudky a stanoviska pro posuzování
stability podzemních objektů a dalších prostor
vytvářených činností prováděnou hornickým
způsobem16),

2. odborné posudky a stanoviska a provádět
zkoušky u vybraných důlních strojů, zařízení,
přístrojů a pomůcek a

musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň
magisterského studijního programu3) a odbornou
praxi při hornické činnosti nebo činnosti prová-
děné hornickým způsobem alespoň čtyři roky.
Český báňský úřad přihlédne při stanovení odbor-
ného znalce k jeho technickým a odborným zna-
lostem, délce odborné nebo vědecké praxe a k zna-
losti obecně závazných právních předpisů,

k) technický dozor8) je fyzická osoba ustanovená ke
kontrole výkonu odborné a bezpečné činnosti za-
městnanců, dodržování technologických předpisů,
předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví
při práci, bezpečnosti provozu a pracovních pod-
mínek. Technický dozor pro vedení důlních a pod-
zemních děl musí mít odbornou kvalifikaci v roz-
sahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň
šest měsíců. Technický dozor pro výkon speciál-
ních činností (zejména strojní, elektro, chemické,
stavební) musí mít alespoň střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou v příslušném oboru,

l) projektant instalací strojního zařízení jako fyzická
osoba způsobilá projektovat instalace strojních za-
řízení používané při hornické činnosti nebo při
činnosti prováděné hornickým způsobem a vypra-
covávat související plány a dokumentaci musí mít
odbornou kvalifikaci získanou absolvováním ale-
spoň magisterského studijního programu3) a od-
bornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem alespoň jeden
rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu
středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbor-
nou praxi při hornické činnosti nebo činnosti pro-
váděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

m) hlavní důlní měřič jako fyzická osoba způsobilá
provádět a řídit důlně měřickou činnost. Je odpo-
vědná za správnost a úplnost vyhotovené důlně
měřické dokumentace a její odborné vedení, do-
plňování a uchovávání musí mít odbornou kvalifi-
kaci získanou absolvováním alespoň magister-
ského studijního programu3) a odbornou praxi ve
výkonu důlně měřické činnosti při hornické čin-
nosti nebo činnosti prováděné hornickým způso-
bem alespoň dva roky,

n) důlní měřič jako fyzická osoba způsobilá provádět
a řídit jednotlivá měření při důlně měřické čin-
nosti. Je odpovědná za správnost a úplnost jednot-
livých měření a vyhotovených jednotlivých částí
důlně měřické dokumentace, které tato osoba pro-
váděla nebo řídila při důlně měřické činnosti, musí
mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním
alespoň bakalářského studijního programu4) nebo
v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou. V případě středního vzdělání s maturitní
zkouškou musí mít odbornou praxi ve výkonu
důlně měřické činnosti při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň
jeden rok.

15) § 4 odst. 3 vyhlášky č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí
plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení
jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení
zákona o nakládání s těžebním odpadem.

16) § 5c zákona č. 61/1988 Sb.“.

3. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Odborná způsobilost závodního je oprávně-
ním též k výkonu regulovaných činností uvedených
v ustanovení § 4 písm. d) a k).“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Ověřování odborné způsobilosti

Orgány státní báňské správy ověřují odbornou
způsobilost

a) závodního dolu,

b) závodního lomu,

c) závodního,

d) bezpečnostního technika,

e) báňského projektanta,

f) projektanta instalací elektrických zařízení,

g) geomechanika,
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h) hodnotitele rizik ukládání odpadů,

i) vedoucího větrání,

j) odborného znalce,

k) technického dozoru pro vedení důlních a podzem-
ních děl,

l) projektanta instalací strojního zařízení,

m) hlavního důlního měřiče,

n) důlního měřiče.“.

5. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Ke zkoušce se podává přihláška místně pří-
slušnému orgánu státní báňské správy s vymezením po-
žadovaného druhu hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem k dané odborné způ-
sobilosti. V přihlášce fyzická osoba uvede své jméno,
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
K přihlášce se přikládají úředně ověřené kopie dokladů
o odborné kvalifikaci a doklady o dosavadní činnosti
v oblasti hornické činnosti nebo činnosti prováděné
hornickým způsobem.“.

6. V § 5 odst. 4 se slova „písm. a) až i)“ nahrazují
slovy „písm. a) až i) a l) až m)“.

7. V § 5 odst. 7 se na konci textu doplňují slova
„s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem“.

8. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Platnost osvědčení

Osvědčení o odborné způsobilosti je platné 5 let
ode dne jeho vystavení. Platnost osvědčení o odborné
způsobilosti lze opakovaně prodloužit na základě
úspěšně vykonané periodické zkoušky podle ustano-
vení § 8 o dalších 5 let.“.

9. V § 8 odst. 1 se slova „§ 4 písm. a) až i) a l)“
nahrazují slovy „§ 4 písm. a) až j) a l) až n)“.

10. V § 8 odst. 2 se slova „do tří let“ nahrazují
slovy „do pěti let“.

11. V § 8 odst. 4 se slova „ , a to až po uplynutí
doby 3 měsíců, nejpozději však do 6 měsíců, jinak
osvědčení pozbývá platnost (§ 6)“ zrušují.

12. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Datum vykonání periodické zkoušky a plat-
nost osvědčení vyznačí příslušný správní orgán na rubu
osvědčení.“.

13. § 9 zní:

„ § 9

(1) Uznávání odborné kvalifikace, odborné způ-
sobilosti a jiné způsobilosti státních příslušníků člen-
ských států Evropské unie a členských států Evrop-
ského hospodářského prostoru a Švýcarské konfede-
race k výkonu příslušné regulované činnosti se provádí
podle zvláštního právního předpisu14), pokud je ověřují
orgány státní báňské správy.

(2) U státních příslušníků členských států Evrop-
ské unie a členských států Evropského hospodářského
prostoru a Švýcarské konfederace se vyžaduje pro vý-
kon regulované činnosti nezbytně nutná znalost české-
ho jazyka v rozsahu potřebném pro zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti pro-
vozu.“.

14. Název přílohy č. 1 zní:

„Vstupní požadavky na teoretické a praktické
oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy

vyžadované v České republice pro výkon
vybraných regulovaných činností“.

15. V příloze č. 1 body č. 3 až 7 znějí:

„3. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice
pro výkon činnosti závodního lomu podle § 2
odst. 1 písm. b) bodu 2 této vyhlášky:

a) geologie,

b) dobývání ložisek,

c) hornická rizika a záchranářství,

d) horní právo a bezpečnostní předpisy,

e) trhací práce.

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) a d) této vy-
hlášky:

a) hornictví nebo základy podzemního a inženýr-
ského stavitelství 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,
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f) trhací práce,

g) bezpečnostní předpisy.

5. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice
pro výkon činnosti báňského projektanta podle
§ 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky:

a) hornictví nebo základy podzemního a inženýr-
ského stavitelství,

b) geologie,

c) technické kreslení,

d) strojírenství nebo strojní zařízení,

e) geomechanika nebo geotechnika,

f) větrání důlních nebo podzemních děl,

g) dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl
nebo studijní předmět podobného obsahu,

h) důlní měřictví nebo geodézie,

i) bezpečnostní předpisy,

j) trhací práce.

6. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice
pro výkon činnosti vedoucího větrání podle § 2
odst. 1 písm. i) této vyhlášky:

a) hornictví,

b) geologie,

c) strojírenství nebo strojní zařízení,

d) větrání důlních nebo podzemních děl,

e) dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl,

f) důlní měřictví nebo geodézie,

g) bezpečnostní předpisy,

h) trhací práce.

7. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice
pro výkon činnosti technického dozoru pro ve-
dení důlních a podzemních děl podle § 2 odst. 1
písm. k) této vyhlášky:

a) hornictví nebo základy podzemního a inženýr-
ského stavitelství nebo studijní předmět podob-
ného obsahu,

b) strojírenství nebo strojní zařízení,

c) dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl
nebo studijní předmět podobného obsahu,

d) trhací práce,

e) bezpečnostní předpisy.“.

16. V příloze č. 1 bod č. 8 zní:

„8. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice
pro výkon činnosti projektanta instalací elektric-
kých zařízení podle § 2 odst. 1 písm. f) této vy-
hlášky:

a) elektrotechnika,

b) bezpečnostní předpisy.“.

17. V příloze č. 1 se doplňují body č. 11 až 13,
které znějí:

„11. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice
pro výkon činnosti hlavního důlního měřiče podle
§ 2 odst. 1 písm. m) této vyhlášky:

a) důlní měřictví nebo geodézie,

b) hornictví nebo základy podzemního a inženýr-
ského stavitelství,

c) geologie nebo geotechnika,

d) bezpečnostní předpisy,

e) důlní škody a zahlazování následků hornické
činnosti nebo nauka o životním prostředí.

12. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice
pro výkon důlního měřiče podle § 2 odst. 1
písm. n) této vyhlášky:

a) důlní měřictví nebo geodézie,

b) hornictví nebo základy podzemního a inženýr-
ského stavitelství,

c) geologie nebo geotechnika,

d) bezpečnostní předpisy.

13. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadované v České republice
pro výkon činnosti projektanta instalací strojního
zařízení podle § 2 odst. 1 písm. l) této vyhlášky:

a) strojírenství nebo strojní zařízení,

b) bezpečnostní předpisy.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

Odborně způsobilým osobám uvedeným v § 4
písm. j), m) a n) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, začíná
běžet lhůta ke splnění povinnosti stanovené v § 8 vy-
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hlášky č. 298/2005 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti této vyhlášky, ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky. Nevykonají-li uvedené odborně způso-
bilé osoby periodickou zkoušku do 5 let od nabytí
účinnosti této vyhlášky, pozbývá osvědčení platnost.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2012.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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379

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6
písm. a) a § 7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zákona č. 542/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné
službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b)
a c).

2. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Ředitelem hlavní báňské záchranné stanice
a jeho zástupcem může být jen báňský záchranář, který

musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním
magisterského studijního programu v oblasti hornictví
nebo jiného technického oboru, odbornou praxi při
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým
způsobem čtyři roky, z toho nejméně dvouletou praxi
v báňském záchranném sboru, a úspěšně vykonal
zkoušku z báňského záchranářství před komisí České-
ho báňského úřadu3). Při ověřování odborné způsobi-
losti se postupuje podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2012.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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380

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností,

ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 2 zá-
kona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 206/2002
Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou
součástí těchto činností, ve znění vyhlášky č. 298/
/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova v závorce „závodní, zá-
vodní dolu, závodní lomu nebo projektant“ nahrazují
slovy „závodní, závodní dolu, závodní lomu, báňský
projektant nebo hlavní důlní měřič“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo „bydliště“ na-
hrazuje slovy „místo trvalého pobytu, popřípadě byd-
liště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky“.

3. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „rodné číslo“
nahrazují slovy „datum narození“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod
čarou č. 6 zní:

„e) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě
bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České re-
publiky, a datum narození závodního, popřípadě
závodního dolu nebo závodního lomu nebo báň-
ského projektanta nebo hlavního důlního měřiče,
včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu
činnosti6).

6) Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kva-
lifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně někte-
rých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.
a vyhlášky č. 378/2012 Sb.“.

5. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) V oprávnění se uvede:

a) obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení,

b) sídlo, popřípadě místo podnikání nebo místo trva-
lého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý po-
byt na území České republiky,

c) identifikační číslo, popřípadě datum narození,

d) předmět činnosti,

e) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě
bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České re-
publiky, a datum narození závodního, popřípadě
závodního dolu, závodního lomu nebo báňského
projektanta nebo hlavního důlního měřiče, včetně
jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti6),

f) datum vydání oprávnění.“.

6. V § 4 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) uplynutím doby platnosti osvědčení o způsobilosti
k výkonu činnosti nebo ukončením pracovněpráv-
ního vztahu nebo jiného obdobného poměru zá-
vodního dolu, popřípadě závodního lomu, závod-
ního, báňského projektanta nebo hlavního důlního
měřiče, neuzavře-li právnická, popřípadě fyzická
osoba ke dni skončení tohoto poměru nový ob-
dobný poměr s odborně způsobilou osobou6).
Obvodní báňský úřad může povolit vykonávání
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornic-
kým způsobem, jakož i projektování objektů a za-
řízení, které jsou součástí těchto činností, na pře-
chodnou dobu bez této odpovědné fyzické osoby,
pokud tím nemůže dojít k ohrožení životů a zdraví
lidí nebo ke značným škodám na majetku.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2012.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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381

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických
technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6
odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické čin-
nosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zákona č. 542/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu
elektrických technických zařízení používaných při hor-
nické činnosti a činnosti prováděné hornickým způso-
bem, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti pro-
vozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu“) včetně
bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení
(dále jen „elektrické zařízení“) používaných při hor-
nické činnosti, činnosti prováděné hornickým způso-
bem1), při nakládání s výbušninami a v provozech s tě-
mito činnostmi souvisejícími, jakými jsou zejména roz-
vodny, kompresorové stanice, čerpací stanice, měřicí
a bezpečnostní ústředny.“.

2. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Montáž elektrického zařízení třídy A se pro-
vádí podle projektové dokumentace zařízení. Po mon-
táži lze elektrické zařízení uvést do provozu jen po
zpracování projektové dokumentace v českém jazyce
odpovídající skutečnému stavu, která obsahuje alespoň:

a) polohový plán se zakresleným rozmístěním elek-
trických stanic, rozvodných zařízení, spotřebičů,
kabelových rozvodů, sdělovacích a bezpečnostních
zařízení a prostorového vymezení vnějších vlivů
prostředí, v podzemí dále s vyznačením větrních
cest,

b) technický popis a schéma zapojení elektrického
zařízení s uvedením:

1. způsobu ochrany před úrazem elektrickým
proudem28), konfigurace sítí, specifikace použi-
tých elektrických zařízení a kabelů,

2. údajů o úbytcích napětí a zkratových pomě-
rech,

3. údajů o zkratuvzdorných průřezech u kabelo-
vých vedení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV
stejnosměrných a v prostorech podle § 4 odst. 1
písm. a),

4. stanovených druhů nadproudových ochran a je-
jich nastavených hodnot,

5. použitých přístrojů, ochranných relé a pro-
středků ke kontrole stavu elektrických zařízení
a sítí, jejich nastavení,

6. použitých stíněných kabelů s určením míst je-
jich spojení či uzemnění vodivých vrstev
(ekranu),

7. provedení a požadovaných hodnot ochranného
uzemnění,

c) podpis projektanta instalací elektrických zařízení
(§ 9 odst. 7), kterým potvrzuje jeho souhlas s pro-
jektovou dokumentací, evidenční číslo osvědčení
projektanta a datum podpisu,

d) v případě provedení změn v projektové dokumen-
taci odpovídající skutečnému stavu podpis pro-
jektanta instalací elektrických zařízení, kterým
potvrzuje souhlas s předmětnými změnami, evi-
denční číslo osvědčení projektanta a datum pod-
pisu; to se nevyžaduje u změn provedených na již
provozovaném elektrickém zařízení podle od-
stavce 5, pokud jsou splněny požadavky podle od-
stavce 6.“.

Čl. II

Změna vyhlášky č. 75/2002 Sb. byla oznámena
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskyto-
vání informací v oblasti technických norem a předpisů
a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění
směrnice 98/48/ES.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2012.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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382

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti
a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 20 odst. 2, § 38
odst. 5 písm. a) a § 41 odst. 1 písm. h) zákona č. 61/
/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., a podle
§ 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona
č. 541/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické doku-
mentaci při hornické činnosti a některých činnostech
prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky
č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb., se mění
takto:

1. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3
zní:

„§ 3

Hlavní důlní měřič

Požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou
způsobilost k výkonu funkce hlavního důlního měřiče
stanoví vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifi-

kaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem3).

3) Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kva-
lifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně někte-
rých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.
a vyhlášky č. 378/2012 Sb.“.

2. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Důlní měřič

Požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou
způsobilost k výkonu funkce důlního měřiče stanoví
vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a od-
bornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem3).“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2012.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš
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