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Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá úpravu, která mimo jiné směřuje ke zjednodušení obsazování pozic 
technických dozorů. Nejsme ovšem přesvědčeni o přínosu či pozitivním věcném důsledku navrhované 
úpravy v § 2 odst. 1 písm. c), jak specifikujeme níže, a to i se související úpravou bodu 4 přílohy 1. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k Části první, Hlava 1, § 2, odst. 1, písm. c), bod 2 

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje předmětný bod vypustit a ve smyslu připomínky upravit rovněž 

přílohu 1, bod 4. 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

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 

2. 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, 

 

Odůvodnění 

Bakalářské studium v oboru geotechnika nebo podzemní stavitelství obsahuje oblasti uvedené v bodu 4. 

přílohy 1 vyhlášky, případně by je vysoké školy, na kterých se příslušný obor vyučuje, měly zahrnout do 

obsahu tohoto studia. 

Naopak s útlumem montánních studií a nedostatkem absolventů klasických báňských oborů je logickým 

požadavkem, aby absolventi nejspíše stavebních fakult se specializací na geotechniku a podzemní 
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stavitelství měli kvalifikaci i pro závodní hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, 

kde není stanovena funkce závodního lomu nebo dolu, za stejných podmínek jako absolventi báňského 

studia tj. již po 2 letech odborné praxe. 

Vyhláška navíc navrženou úpravou § 2, odst. 1, písmena c), bodu 2) naopak nelogicky diskvalifikuje 

absolventy s báňským vzděláním, a to včetně magisterského. 

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. 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

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. 

Odůvodnění 

Viz předcházející připomínka. 

3. Připomínka k příloze 1, bod 7 

Konzistentně s předchozí připomínkou navrhujeme 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. 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

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

- trhací práce, 

- bezpečnostní předpisy 

Odůvodnění 

Viz předcházející připomínka.  

 


