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Anotace  

Tato diplomová práce se zabývá báňskou legislativou pro vyhrazená technická 

zařízení. V první části je zachycena tvorba bezpečnostních předpisů pro technická zařízení 

odvíjející se od historického vývoje v hornictví s ohledem na rozvoj vědy a techniky. 

V druhé části je ukázán průběh procesu technické harmonizace na vývoji báňské 

legislativy pro vybraná důlní zařízení. Dále je popsán postup uvádění stanovených výrobků 

na trh a vybrané moduly posuzování shody strojních zařízení. Třetí část je věnována 

současné právní úpravě. V závěru práce je nastíněn další možný vývoj legislativy  

pro vyhrazená technická zařízení a navrženy dílčí změny vyhlášky č. 392/2003 Sb.,  

o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická 

zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem. 

Klíčová slova: vyhrazená technická zařízení, vybraná důlní zařízení, technická 

harmonizace, stanovený výrobek, posuzování shody strojních zařízení 

 
Summary 

This thesis deals with mining legislation for dedicated technical equipment.  

The first part is reflected development of safety regulations for services deriving from 

historical developments in the mining industry with regard to the development of science 

and technology. The second part shows the progress of the technical harmonization  

in the development of mining legislation for dedicated mining equipment. The following 

describes the procedure for placing specified products on the market and selected modules 

of conformity assessment of machinery. The third part is devoted to the current legislation. 

In conclusion, the future possible development of legislation for dedicated technical 

equipment and proposed minor amendments to Decree No. 392/2003 Coll., the safe 

operation of technical equipment and dedicated technical requirements for pressure 

equipment, lifting and gas in mining activities and activities associated with mining. 

Key words: dedicated technical equipment, selected mining equipment, technical 

harmonization, specified product, conformity assessment of machinery 
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Úvod 
 

Horní právo je po dlouhá staletí pevnou součástí českého právního řádu a jako 

takové zahrnuje v současné podobě kromě úpravy ochrany a hospodárného využití 

nerostného bohatství, ochrany životního prostředí také oblast bezpečnosti provozu. 

Legislativní tvorba horního práva je úzce spjata se způsoby dobývání a využívání ložisek 

nerostných surovin. Specifickým rysem horního práva je přímá závislost na intenzitě těžby 

nerostu a jeho dalším zpracováním do požadované formy. Zvyšování intenzity těžby 

nerostu by nebylo možné bez zavádění výsledků vědy a techniky do báňských provozů, 

které přinášely progresivní technologie, technická zařízení, nové postupy a možnosti těžby. 

Tyto nové prvky však sebou vždy nesou určité bezpečnostní riziko, které je nutné 

technicky nebo organizačně snížit na únosnou míru. V tomto ohledu báňská správa resp. 

báňská legislativa vždy pružně reagovala na tyto rizika a pomocí tvorby předpisů 

upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a předpisů  

k zajištění uspokojivých pracovních podmínek se snažila o eliminaci těchto rizik.  

V této diplomové práci, ve které se zabývám oblastí báňské legislativy  

pro technická zařízení (dále jen „TZ“), vybraná důlní zařízení (dále jen „VDZ“)  

a vyhrazená technická zařízení (dále jen „VTZ“), tak jak jsou tato zařízení definována  

v § 8 a § 8a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), bych nejdříve chtěl 

v časovém sledu popsal historické kořeny předpisů upravujících bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci v hornictví, na které postupně v souladu s celkovým vývojem techniky 

používané v hornictví navázaly právní úpravy pro TZ. Dále bych na příkladu VDZ ukázal 

proces harmonizace právních předpisů pro VDZ a popsal současnou platnou právní úpravu 

bezpečnostních předpisů pro VDZ a VTZ harmonizovanou s právem Evropského 

společenství. V závěru diplomové práce se věnuji nástinu dalšího možného vývoje 

legislativy pro VTZ s ohledem na požadavky organizací provádějící hornickou činnost  

a činnost prováděnou hornickým způsobem a poznatky ze své dosavadní praxe.     
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1 Historické kořeny právní úpravy pro vyhrazená technická 
zařízení  

 

1.1 Období středověku – právo jihlavské a kutnohorské 
Historické kořeny horního práva na našem území, které by obsahovaly  ustanovení 

o bezpečnosti práce s ohledem na rizika spojená s hornickou činností a to konkrétně na 

možný průval vod do díla, lze poprvé nalézt v Jihlavském horním právu z roku 1249 

uděleném králem Václavem I., které obsahovalo v počátku šestnáct základních článků, 

později označovaných jako „Iura montium et montanorum“, které byly určeny nejenom 

jihlavským měšťanům, ale i všem horníkům v Českém království. [1] 

Jihlavské horní právo položilo základ pro vznik dalšího horního práva  

a to Kutnohorského horního práva „Ius regale montanorum“, které v roce 1300 vydal král 

Václav II.. Tento zákoník  vydaný za pomoci přizvaných právníků (hlavní podíl  

na vytvoření zákoníku měl Gozzius z Orvieta) a báňských odborníků, vycházel 

z Jihlavského horního práva a navíc reflektoval společenské a technicko – hospodářské 

změny od doby jeho vydání. Jednou ze změn v něm zohledněných byl i vznik nové sociální 

skupiny a to  námezdně pracujících havířů – „zaměstnanců“ pracujících u těžařů nebo 

v těžařských společnostech a představoval pro ně určitou pracovně právní úpravu, která 

obsahovala předpisy o délce pracovní doby a výplatě mzdy. Dále jsou v něm také položeny 

základy nejstarších důlně provozních bezpečnostních předpisů a upraveno postavení  

a složení báňské správy.  Zákoník byl na dobu vzniku velmi pokrokový a díky svým 

ustanovením, jež zatím neměla ve světě obdoby, byl přeložen do různých jazyků  

a používán i v dalších zemích. V zemích Koruny české tento zákoník platil po mnoha 

úpravách až do roku 1854, kdy byl nahrazen obecným horním zákonem.  

1.2 Období pozdního středověku – právo jáchymovské  
Dalším významným legislativním počinem v oblasti horního práva na našem území  

byl jáchymovský (šlikovský) horní řád, který vydal v roce 1518 hrabě Štěpán Šlik  

pro jáchymovský revír. Jáchymovský horní řád zpracoval Jindřich z Könneritzu a jednalo 

se o přepis horního řádu saského města Annabergu s přizpůsobením na české poměry. 

V tomto horním řádu můžeme poprvé najít pojem pracovní úraz, a ustanovení jenž 

přiznává havíři, který „v jámě nebo při jiné podobné práci u těžaře utrpí úraz na údech, 
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zlomeninu ruky nebo nohy, nebo újmě škodu v podobných případech“, placení mzdy  

a nákladů na léčení po dobu až osmi týdnů. [2] 

V roce 1548 vydává Ferdinand I. pro Jáchymov nový královský horní řád, jenž byl 

cca o 250 let mladší než jihlavské a kutnohorské horní právo a plně odpovídal tehdejším 

hospodářským poměrům. Tento královský horní řád převzala další horní města, jako 

Příbram, Jílové a další. Přijetím a rozšířením jáchymovského horního řádu, při současném 

setrvání některých královských i stavovských hor na právu jihlavsko-kutnohorském, však 

vznikl v českém horním právu dualismus, ve kterém si postupně vynutilo převahu novější 

právo jáchymovské, [2]. V tomto stavu setrvalo české horní právo až do vydání obecného 

horního zákona v roce 1854, který veškeré do té doby platné horní řády zrušil.    

1.3 Georgius Agricola (1494-1555)        
Osobností, kterou není možné nezmínit a která měla v 16. a 17. vliv  

na hornictví byl lékař Georgius Agricola, který do Jáchymova přišel ze Saska v roce 1527 

se záměrem pokračovat tu ve studiu nerostů a využití jejich vlastností pro lékařské účely. 

A již ve svém prvním díle - dialogu "Bermannus sive de re metallica" - sepsaném roku 

1528 v Jáchymově – podává nejen podrobný výčet minerálů jáchymovského ložiska,  

ale zmiňuje se i o způsobu báňských prací a důlní technice. V té době byl již rozhodnut 

napsat souborné dílo o hornictví a hutnictví. Pracoval na něm dalších 20 let a vyšlo rok  

po jeho smrti, tedy v roce 1556 pod názvem "De re metallica libri XII", tedy Dvanáct knih  

o hornictví a hutnictví.  Bylo to vědečké a umělecké dílo bohatě ilustrované dřevoryty,  

a stalo se minimálně na další dvě století učebnicí na řadě evropských hornických škol. 

Agricola v něm vypracoval klasifikaci rudných ložisek a podal popis báňské a hutní 

techniky, s údaji o jejích dimenzích a výkonech.   

Zabývá se v něm také podrobně organizací práce v dole, detailně popisuje opatření, 

která dnes souhrnně označujeme opatřeními k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci. Agricola napsal ve svém literárním díle "De Re Metallica Libri XII“[3]  

v padesátých létech 16. století, „že horníci jsou ohroženi na životě škodlivými plyny  

a zavalujícími se horninami s možnými následky smrti a vážných úrazů“ a vyjadřuje 

myšlenku, zda bude možné hlubinně dobývat, jestliže se horníci nebudou moci chránit. 
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1.4 Vývoj báňské techniky       
S překotným vývojem a zaváděním techniky do dolů od počátku 16. století  

do poloviny 19. století byly pro jednotlivé báňské revíry, nebo jednotlivé doly, vydávány 

předpisy, jenž měly charakter předpisu technologicko-bezpečnostního a jak plyne z výše 

uvedeného byly aplikovány jen na určitá technická zařízení na daném místě. Pro vytvoření 

ucelené představy o vývoji bezpečnostních předpisů pro technická zařízení, by tedy bylo   

nutné sledovat časovou posloupnost jejich vývoje od počátků průmyslové revoluce  

až po současnost.  

Pro stručný nástin logiky vývoje bezpečnostních předpisů ve sledované oblasti 

báňské legislativy pro vyhrazená technická zařízení jsou dále uvedeny, dle mého názoru, 

podstatné události z oblasti využití výsledků vědy a techniky v hornictví na našem území, 

které postupně iniciovaly vznik jednotlivých bezpečnostních předpisů. 

 

1.4.1 Technická zařízení uváděná do provozu v 16. století   
Technická zařízení používaná na dolech v 16. byly především čerpadla důlních vod 

pomocí kterých šlo lépe odčerpávat vodu z dolu a tím jít do větších hloubek a dále také 

těžní vrátky. Například v roce 1522 bylo poprvé v Jáchymově postaveno četkové čerpadlo, 

které se brzy po té začalo zavádět v řadě dalších dolů. Kožené četky, odpovídající svým 

průměrem průměru potrubí, byly upevněny na řetězu ve vzdálenostech 1,5 až 2 m a tažný 

řetěz se přetáčel na hřídeli vodního kola. Tím byl docílen plynulý pohyb četek a také 

vodních sloupců v potrubí mezi jednotlivými četkami. Pohon četkového čerpadla je  

na obr. č. 1 realizován šlapacím kolem, [4].  

V druhé polovině 16.století se začalyna některých dolech zkoušet těžní vrátky   

na vodní pohon se svrchním náhonem, upraveným pro pohon jednoho ze dvojice vodních 

kol na společné ose a to buď jedním nebo druhým směrem. Tyto těžní stroje, tzv. 

velkovrátky, se uplatnily i při čerpání důlní vody pomocí měchů z volských koží. 

Velkovrátky byly vybaveny dvěma řetězy a proto bylo čerpání vody nejen výkonnější, ale 

také rychlejší. Příklad velkovrátku je uveden na obr. č. 2.   
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        Obr 1. – Četkové čerpadlo [3]                                  Obr 2. – Velkovrátek [3]  

1.4.2 Technická zařízení uváděná do provozu v 17. století  
 

Níže uvedené letopočty, byly vybrány z Historie hornictví v letopočtech, [5]. 
 
1604 – byl učiněn záznam o používání strojových pístových čerpadel na Horní  

Bíberově štole v Bánské Štiavnici, 

1613 – byl postaven vodotěžní stroj v dole Routový Věnec v Kutné Hoře,   

1626 – postaven „první“ pákový vodotěžní stroj Báňská Štiavnici, 

1684 – prováděn pokus s tzv. vnitřním šlapacím kolem pro pohon pístových,  

důlních čerpadel v Bánské Štiavnici, 

1696 – 27. května byl v Bánské Štiavnici postaven a uveden do provozu první ze tří  

vodotěžných strojů M.K.Hella. 

1.4.3 Technická zařízení uváděná do provozu v 18. století 
1715 – byl v Nové Bani na Slovensku postven první atmosférický vodotěžní stroj, 

1722 – byl v Nové Bani na Slovensku postaven Izakem Potterem první  

atmosférický parní stroj na evropském kontitnentu,  
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1749 – byl postaven první vodosloupcový atmosférický parní vodotěžní stroj J.K.  

Hella na jámě Leopold v Báňské Štiavnici, 

1798 – byla v Jáchymově zavedena dvojitá vzduchová čerpadla. 

1.4.4 Technická zařízení uváděná do provozu v 19. století  – století páry 
1804 – bylo postaveno vodosloupcové čerpadlo podle J.K.Hella v Horním  

Slavkově, 

1810 – byl učiněn první pokus s použitím parních strojů na uhelných dolech  

            u Otvic na Chomutovsku, 

1836 – byl postaven první parní stroj na Kladensku na dole Ludmila, 

1836 – bylo na jámě Marie v Příbrami vyměněno konopné těžní lano za drátěné  

            a bylo to první kónické lano na světě, 

1846 – byla zaváděna první první parní důlní čerpadla na ostravsku, 

1849 – v dole Marie na Březovch Horách u Příbrami byl postaven první stoupací  

stroj s parním pohonem v Rakousku – Uhersku, pro který byl později vydán 

zvláštní řád fárání mužstva na anneském stoupacím stroji, tzv. „fahrkunsu“, 

1849 – vynalezena J.Couchem pneumatická sbíječka, 

1857 – v českých uhelných dolech je zaváděno strojní vrtání, 

1882 – v uhelných dolech zaváděny vícepatrové klece a zvyšována těžní rychlost, 

1890 – začaly se zavádět první elektrické těžní stroje, 

1891 – byl postaven elektrický kompresor na dole Hoheneger, 

1894 – bylo zavedeno elektrické osvětlení na dolech ve Spišsku, 

1897 – byly nasazeny pneumatické vrtačky na Nové jámě v Lazech. 

1.5 Obecný horní zákon 
Rok 1854 představuje významný mezník v oblasti báňského zákonodárství a tedy  

i v legislativní oblasti bezpečnostních předpisů. Obecný horní zákon jako císařský  

a královský patent ze dne 23. 5. 1854 byl vydán pod č. 146 v ročníku 1854 říšského 

zákoníku (dále jen „obecný horní zákon“) [7]. Přijetím tohoto zákona byl zároveň 

dokončen proces kodifikace a unifikace horního práva na celém území tehdejší Rakousko-

Uherské monarchie. Tato právní norma obsahovala 285 paragrafů setříděných do 16 dílů 

upravovala zákonné podmínky kutání a propůjčky, způsob postoupení pozemků, náhradu 

důlních škod, organizaci těžařstev, vrchní dozor báňské správy apod. 
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Pro sledování vývoje bezpečnostních předpisů pro oblast technických zařízení  

je tento zákon důležitý v tom, že v § 220 obecného horního zákona [7]  vybavil báňské 

úřady pravomocí vrchního dozoru nad provozem hor. báňským úřadům příslušelo „bdíti 

nad vykonáváním povinností, které ukládá horní zákon báňským podnikatelům, a všude 

zasáhnouti, kde zachování hor nebo jejich vztahy k veřejným zájmům vyžadují zvláštních 

opatření“. Toto ustanovení bylo zákonným podkladem pro vydávání bezpečnostních 

předpisů, které ve smyslu tohoto zákona chránily veřejný zájem. Bezpečnostní předpisy  

té doby se opíraly i o § 221 písm. c) obecného horního zákona [7], podle kterého 

 „jsou báňské úřady povinny vydávati všelijaká nařízení, jichž jest třeba k tomu, aby bylo 

zajištěno plnění předpisů horního zákona“. Uvedená ustanovení obecného horního zákona 

byla vlastně  zmocňovacím ustanovením zákona k vydávání bezpečnostních předpisů 

báňskými úřady.  

Místo dřívějších víceméně jednotlivě vydávaných bezpečnostních pokynů  

a příkazů vytyčil obecný horní zákon již hlavní zásady bezpečnosti práce, a to stanovením 

povinností udržovat povrchová nebo podzemní díla v řádném provozu, tj. tak, „aby byla co 

možná nejvíce zajištěna proti každému nebezpečí pro osoby a majetek“. Přitom mezi 

potřebná bezpečnostní opatření určil také denní prohlídky a zajištění strojů, odstranění 

náčiní, jehož používání ohrožuje bezpečnost dělníků, zabezpečení první pomoci při 

úrazech a nehodách apod. Byla též stanovena povinnost vypracování služebních řádů  

a jejich potvrzení báňským úřadem, hlášení událostí ohrožujících bezpečnost osob, budov, 

pozemků, apod. 

1.6 Nařízení, vyhlášky, výnosy a bezpečnostní předpisy pro technická 
zařízení vydané na základě obecného horního zákona    

Příkladem legislativy vydané báňskými úřady pro technické zařízení na základě  

obecného horního zákona může být nařízení o jízdě na laně vydané báňským hejtmanstvím 

pro zemi Českou v Praze pod č.7000 ze dne 1. července 1934 [8]. Toto nařízení zrušilo 

všechny do té doby platné výnosy a nařízení. Stanovovalo v  několika oddílech přesné 

požadavky na zařízení v jámě, těžní věž a její zařízení, těžní stoj a jeho zařízení, těžní lano, 

těžní klec, prohlídky a údržbu, používání zařízení pro jízdu na laně, odpovědnost. 

V dodatcích tohoto nařízení jsou de facto technické normy, která stanovují způsob 

výpočtu, použitý materiál, rozměry a druhy zkoušek lana a ostatních částí závěsu klece. 
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Dodatky obsahují formuláře pro povolování jízdy na laně, pro povolení k používání 

těžních lan atd..   

První konkrétní vyhláškou o které by se dalo říct, že se důkladně zabírala 

vyhrazenými technickými zařízeními v dnešním slova smyslu byla vyhláška Ministerstva 

průmyslu č. 2391/1948 Ú.l.I, o strojních zařízeních a o zařízeních na povrchu v hornických 

závodech  [9].Tato vyhláška se skládala ze dvou dílů, z nichž první pojednával o strojních 

zařízeních  a druhý o zařízeních na povrchu. V prvním díle byly kapitoly věnované parním 

kotlům a parovodům, zařízením na stlačený vzduch, zažízením elektrickým, atd. Druhý díl 

se zabýval výstavbou hornický provozů na povrchu a obsahoval také kapitolu věnovanou 

zdvihadlům.  Tato vyhláška brala v potaz ostatní v té době platné předpisy na ochranu 

života a zdraví a příslušná jejich ustanovení zahrnovala a nebo je přiměřeně upravilana 

potřeby hornických provozů.  

Vyhláška byla postupně nahrazována bezpečnostními předpisy, výnosy Ústředního 

báňského úřadu (dále jen „ÚBÚ“). Bezpečnostní předpis, výnos ÚBÚ č.j. 2300/1955,  

o bezpečnostních předpisech pro uhelné a lignitové doly kromě uhelných lomů  

a kamenouhelných dolů revíru ostravsko – karvinského, bezpečnostní předpis, výnos ÚBÚ 

č.j. 500/1955, o bezpečnostních předpisech pro kamenouhelné doly ostravsko – 

karvinského revíru [6].  

1.7 Bezpečnostní předpisy platné po vydání horního zákona 
č. 41/1957 Sb. 

V období  po vydání zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní 

zákon) [10], byla v platnosti ucelená řada bezpečnostních předpisů, které byly jednotlivě 

zaměřeny podle druhu vykonávané hornické hornické činnosti. To znamená, že jednotlivé 

bezpečnostní předpisy obsahovaly také části stanovující opatření k zajištění bezpečnosti  

na používaném technickém zařízení.  

Základní řadu tvořily tyto bezpečnostní předpisy : 

- bezpečnostní předpis výnos ÚBÚ č.j. 5000/1958 pro vyhledávání, průzkum  

a dobývání rudných a nerudných ložisek, 

- bezpečnostní předpis výnos ÚBÚ č.j. 9000/1961 pro hlubinné uhelné doly, 

- bezpečnostní předpis výnos ÚBÚ č.j. 9500/1963 pro uhelné lomy, 
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- bezpečnostní předpis výnos ÚBÚ č.j. 8000/1963 pro těžbu ropy a zemního plynu 

a pro vrtné a geofyzikální práce. 

Tato základní řada platila až do vydání bezpečnostního předpisu, který byl vydán 

výnosem ČBÚ č. 1/1971, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu 

v organizacích, podléhajících hornímu zákonu (dále jen „výnos ČBÚ č. 1/1971“) [11]   

a platil pro všechny organizace provádějící činnosti dle horního zákona bezezbytku.  

Nově tedy platil pro všechny organizace jeden všeobjímající bezpečnostní předpis, 

který sice zahrnoval vše potřebné avšak byl značně rozsáhlý s čímž souvisela i jistá 

nepřehlednost a špatná přenositelnost. Nutno podotknou, že forma jeho vydání ho stejně 

rozdělila na jednotlivé brožury dle jeho kapitol, které více či méně kopírovaly názvy 

předchozích vyhlášek, nařízení a výnosů. 

Bezpečnostní předpis se zabýval technickými zařízeními ve třináctém díle 

nazvaném strojní, elektrická a energetická zařízení , který obsahoval následující oddíly:  

I. Všeobecná ustanovení, II. Zařízení na stlačený vzduch, plyn, páru a horkou vodu, 

spalovací motory, různé stroje a zařízení, III. Důlní dobývací, razící a nakládací stroje,  

IV. Povrchové dobývací stroje, zakladače, vrtací stroje a pomocné stroje, V. Zařízení 

elektrická. 

V roce 1972 byl Vědeckovýzkumným uhelným ústavem Ostrava – Radvanice, 

vydán obsáhlý přehled obecně platných právních předpisů a technických norem včetně 

výnosů Státní báňské správy vztahující se k Bezpečnostnímu předpisu ČBÚ - výnosu ČBÚ  

č. 1/1971[12]. Tento přehled sloužil k rychlé orientaci o platných obecných předpisech  

a technických normách, souvisejících s aplikací ustanovení nového bezpečnostního 

předpisu v báňském provozu. 

Ačkoliv už se v legislativě konce 70. let objevil pojem vyhrazená technická zařízení 

a to konkrétně ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č.151/1969 Sb., kterou se určovala vyhrazená 

technická zařízení [13], vydané na základě horního zákona č. 41/1957 Sb. a zákona ČNR 

č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

předpisů  (dále jen „zákon č. 174/1968 Sb.“), tak bezpečnostní předpis vydaný výnosem 

ČBÚ č.1/1971 pouze zavedl v § 13 002 pojem vybraná technická zařízení.  

Výčet jednotlivých vybraných technických zařízení pro podzemí byl obsahem výnosu 

ČBÚ č.j. 3400/1972, pro povrch byl výčet dán výnosem ČBÚ č. 17/1980.  
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1.8 Vyhrazená technická zařízení 
 

Vyhrazená technická zařízení byla tedy poprvé definována v § 1 vyhlášky ČÚBP  

a ČBÚ č. 151/1969 Sb., která stanovila, že za vyhrazená technická zařízení se považují 

zařízení, která mohou způsobit zvýšené ohrožení života, zdraví nebo majetku a dělí se na: 

   

a) tlaková zařízení: 

parní a kapalinové kotle, tlakové nádoby stabilní, tlakové nádoby k dopravě plynů. 

b) zdvihací a dopravní zařízení: 

zdvihadla, visuté (podvěsné) drážky, jeřáby, výtahy, speciální (účelová) zařízení, 

lanové dráhy, vleky, pohyblivé schody.  

c) elektrická zařízení silnoproudá a hromosvody: 

elektrická zařízení a hromosvody ve výrobnách elektrické energie a ve stanicích  

s vedeními, elektrická zařízení a hromosvody ve výrobních závodech, skladech, 

dílnách, ústavech a v objektech občanské vybavenosti, elektrická zařízení 

pracovních strojů, technologických linek a spotřebičů. 

d) plynová zařízení:  

zařízení pro výrobu a úpravu topných, hořlavých, hoření podporujících a zdraví 

škodlivých plynů, dusíku a kysličníku uhličitého (dále jen "plyny"), zařízení  

pro plnění a skladování plynů včetně skladů karbidu vápníku, zařízení pro rozvod 

plynů včetně zařízenína zvyšování a snižování tlaku, zařízení pro spotřebu plynů.  

 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 151/1969 Sb. byla novelizována soustavou oborových  

vyhlášek, která vydal ČÚBP a ČBÚ v roce 1979 a byly to vyhlášky: 

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. – pro tlaková zařízení 

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb. – pro zdvihací zařízení 

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. – pro elektrická zařízení 

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. – pro plynová zařízení 

Výše uvedené vyhlášky určovaly výčet vyhrazených technických zařízení a dále 

stanovovaly podmínky jejich bezpečného provozu atd.. Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18, 19  

a 21/1979 Sb., ač několikrát novelizované stále platí pro organizace, na které se nevztahuje 

působnost orgánů státní báňské správy.  
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1.8.1 Rozdělení vyhlášek ČÚBP a ČBÚ určujících VTZ 
 

S přijetím zákona č. 124/2000 Sb., kterým se měnil zákon č. 174/1968 Sb.,  zákon  

č. 61/1988 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 124/2000 Sb.“) [14], došlo  

k faktickému rozdělení původně společných vyhlášek ČÚBP a ČBÚ, které určovaly 

vyhrazená technická zařízení a stanovovaly podmínky pro zajištění jejich bezpečnosti. 

Tímto také došlo v následujících letech k rozdílnému vývoji legislativy pro VTZ, tvorbě 

různé terminologie atd.   

Příslušnými ustanoveními zákona č. 124/2000 Sb., bylo Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, stejně tak jako ČBÚ, zmocněno upravit svými vyhláškami předpoklady 

kladené na odbornou způsobilost organizací a fyzických osob k činnostem na  VTZ  

a způsoby prověřování jejich odborné způsobilosti.  

V zákoně č. 61/1988 Sb., to bylo  provedeno přidáním § 8 a, který v odstavci 8 

zmocňuje  ČBÚ upravit vyhláškami předpoklady kladené na odbornou způsobilost 

organizací a fyzických osob k činnostem na  VTZ, a způsoby prověřování jejich odborné 

způsobilosti.  ČBÚ vydal na základě tohoto zmocnění prováděcí vyhlášky č. 74/2002 Sb.,  

o vyhrazených elektrických zařízeních a č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu 

technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací  

a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen 

„vyhláška č. 392/2003 Sb.“), jimiž reagoval v rámci své působnosti na potřeby regulace 

požadavků a podmínek bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení. Současně 

s těmito novými předpisy byly vydány vyhlášky č. 393/2003 Sb., č. 394/2003 Sb. 

a č. 395/2003 Sb. novelizující původní prováděcí vyhlášky k zákonu č. 174/1968 Sb., 

kterými se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti tak, že z nich vyjmul závaznost pro organizace, které provádějí činnost 

podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy.  
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1.9 Technická zařízení dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě 

 

V roce 1988 byl vydán zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách  

a o státní báňské správě (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) [15], který v § 8 technická 

zařízení stanovoval, že:  

- při HČ a ČPHZ se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky,  

které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu, 

- způsobilost technických zařízení a pomůcek se prověřuje jejich pravidelnými 

prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávnění  

a odborně způsobilí pracovníci, 

- typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek se mohou používat  

        jen na základě povolení Českého báňského úřadu, 

- organizace vykonávající HČ nebo ČPHZ mohou projektovat a vyrábět vyhrazená   

        technická zařízení sloužící k vykonávání HČ nebo ČPHZ jen na základě povolení  

        obvodního báňského úřadu, 

- ČBÚ obecně závazným právním předpisem dále stanoví: 

a) vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich 

používání a postup při povolování jejich typů, 

b) vyhrazená technická zařízení a postup při jejich povolování. 

 

1.10 Vybraná důlní zařízení  
 
 

Na základě zmocnění v § 8 zákona č. 61/1988 Sb. vydal ČBÚ vyhlášku č. 68/1988 

Sb. o vybraných důlních zařízeních.  
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1.10.1 Vyhláška č. 68/1988 Sb. o vybraných důlních zařízeních 
 

Vybraná důlní zařízení byla stanovena vyhláškou ČBÚ č. 68/1988 Sb.,  

o vybraných důlních zařízeních (dále „vyhláška č. 68/1988 Sb.“) [16]. Výčet vybraných 

důlních zařízení byl uveden v § 1, který definoval vybraná důlní zařízení, že jsou: 

a) dobývací komplexy, plnoprofilové razicí stroje a mechanizované štíty používané  

v podzemí, 

b) vrtací stroje pro vrty o průměru větším než 800 mm, 

c) důlní bezkolejové stroje se spalovacími motory nebo elektrickým pohonem 

používané v podzemí,  

d) analyzátory, indikátory a detektory pro zjišťování složek důlního ovzduší včetně 

jejich příslušenství,  

e) dýchací a oživovací přístroje pro báňskou záchrannou službu včetně jejich 

příslušenství, 

f) sebezáchranné přístroje,  

g) hasicí přístroje a zařízení používaná v podzemí,  

h) důlní osobní svítidla, 

i) přístroje a prostředky zajišťující kontrolu bezporuchového stavu elektrických 

zařízení v podzemí kromě nadproudových ochran.  

Vyhláška č. 68/1988 Sb. dále stanovovala v § 2 postup organizace při žádosti  

o povolení používat vybrané důlní zařízení. Žádost organizace předkládala nejpozději 

jeden měsíc před plánovaným použtím ČBÚ spolu s požadovanými doklady. ČBÚ toto 

vybrané důlní zařízení povolil do provozu, nebo před rozhodnutím o žádosti nařídil 

ověřovací provoz. 

Vyhláškou č. 68/1988 Sb. byly zrušeny do té doby platné výnosy ČBÚ  

čj.: 2300/1980, 2301/1980, 3576/1982 a 3800/1971, které tuto oblast upravovaly. 
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1.10.2 Vyhláška č. 53/1994 Sb. o vybraných důlních zařízeních 
 

V roce 1994 došlo k novelizaci vyhlášky č. 68/1988 Sb. vyhláškou č. 53/1994 Sb., 

kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 68/1988 Sb. o vybraných důlních zařízeních (dále 

„vyhláška č. 53/1994 Sb.“) [17].  Vyhláška č. 53/1994 Sb. upravila v §1 svoji působnost  

i na činnost prováděnou hornickým způsobem a podstatně rozšířila výčet vybraných 

důlních zařízení a to tak, že vybraná důlní zařízení byly: 

a) důlní stroje dobývací a razicí, mechanizované výztuže, nakladače, a to včetně 

kotvicích a zajišťovacích zařízení, a mechanizované štíty, 

b) vrtné soupravy a vrtací stroje pro vrty o průměru větším než 800 mm,  

c) lokomotivy, bezkolejové stroje, pásové a hřeblové dopravníky, a to včetně jejich 

kotvicího zařízení, pokud jsou tyto používané v podzemí,  

d) lokomotivy závěsné dráhy a brzdné vozíky závěsných drah,  

e) těžní stroje,  

f) dobývací a zakládací velkostroje, kolesové nakladače, zařízení dálkové pásové 

dopravy s pásy o šíři 1800 mm a větší,  

g) těžební zařízení plovoucích strojů,  

h) elektrická zařízení používaná v prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů 

a par a hořlavých prachů,  

i) dýchací, oživovací a sebezáchranné přístroje včetně jejich příslušenství,  

j) zařízení pro zjišťování a měření plynných a prachových složek důlního ovzduší 

včetně jejich příslušenství,  

k) ruční hasicí přístroje, hasicí zařízení, pokud jsou tato používána v podzemí,  

l) chladicí zařízení, odprašovací zařízení, pokud jsou tato používána v podzemí,  

m) osobní svítidla,  

n) elektrické přístroje a elektrická zařízení zajišťující bezpečnost v podzemí. 
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2 Asimilace souvisejících předpisů s předpisy EU 
 

Česká republika je na základě Asociační dohody s Evropským společenstvím [18] 

povinna harmonizovat svůj právní řád. To také znamená dosažení shody v oblasti 

technické legislativy, která má za cíl zajistit vysokou bezpečnost výrobků a umožnit volný 

pohyb těchto výrobků napříč EU bez dalších legislativních omezení v členských státech. 

Tento proces se souhrnně nazývá technickou harmonizací a normalizací.  

Technickou harmonizací se rozumí sjednocení technických právních předpisů, 

technických norem a postupů pro posuzování shody vlastností výrobků a služeb, které jsou 

předpisy či normami upraveny. Harmonizace má být zajištěna do té míry, aby byly 

odstraněny technicko-legislativní překážky obchodu, které díky různým národním 

požadavkům existují. 

2.1 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
 

Oblast TZ, VDZ a VTZ , pokud o nich uvažujeme jako o stanovených výrobcích, 

které představují zvýšenou míru rizika, upravil zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) [19]. Tento zákon novelizoval 

oblast státního zkušebnictví a zahrnul právní úpravu bezpečného výrobku podle směrnice 

92/59/EHS o všeobecné bezpečnosti výrobků.  

Zákonem č. 22/1997 Sb. a jeho novelizacemi např. zákonem č. 102/2001 Sb.,  

o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti 

výrobků) [20], postupně došlo k sejmutí odpovědnosti za bezpečnost výrobku ze státu,  

a přenesení této odpovědnosti na výrobce resp. distributora.  

Zákonem č. 22/1997 Sb. ČR upustila od resortního přístupu prokazování shody  

a přijala evropský model nového přístupu k technické harmonizaci a normalizaci  

a globálního přístupu k posuzování shody.  

Zákon č. 22/1997 Sb. upravil v § 1 následující oblasti: 

- způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené 

míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, 

popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem") 
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-  práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do 

provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto 

nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1) 

- práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí 

s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním 

zkušebnictvím, 

- způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických 

předpisů a technických norem, 

-  akreditaci subjektů posuzování shody. 

Stát nově pouze určuje podstatné technické požadavky na výrobky, které mohou 

ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodního prostředí. Soustava českých 

technických norem se stala nezávaznou a je postupně harmonizována s normami 

evropskými. Systém posuzování shody výrobků s technickými požadavky, který do té 

doby zajišťovaly státní zkušebny, byl doplněn soustavou autorizovaných a akreditovaných 

osob. 

K provádění zákona č. 22/1997 Sb. jsou postupně vydávána nařízení vlády, 

technické předpisy podle § 3 tohoto zákona, která dle druhu výrobků, jichž se týkají, 

stanovují další požadavky v souladu s příslušnými směrnicemi EU.     

Pro námi sledovanou oblast stanovených výrobků používaných při HČ je jedním 

z nařízení vlády provádějící zákon č. 22/1997 Sb. nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,  

o technických požadavcích na strojní zřízení (dále „NV č. 176/2008 Sb.“) [21].  

Toto nařízení vlády definuje pro strojní zařízení základní požadavky na návrh a konstrukci, 

podmínky pro uvádění na trh nebo do provozu, postupy posuzování shody, postup uvádění 

na trh u neúplného strojního zařízení, označení CE, atd.  Podle tohoto nařízení vlády jsou 

stanovenými výrobky: a) strojní zařízení, b) vyměnitelná přídavná zařízení,  

c) bezpečnostní součásti, d) příslušenství pro zdvihání, e) řetězy, lana a popruhy,  

f) odnímatelná mechanická převodová zařízení, g) neúplná strojní zařízení. 

Charakteristická strojní zařízení používaná při HČ v podzemí, na které se toto  

NV č. 176/2008 Sb. vztahuje, jsou v příloze č. 4 uvedená pod bodem 12.1. lokomotivy  

a brzdné vozy a 12.2. hydraulicky ovládaná mechanizovaná výztuž. Toto nařízení vlády  

se však nevztahuje na VTZ. (VDZ byla zrušena v roce 2005) 
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2.2 Technická harmonizace pro vybraná důlní zařízení 
 

Průběh procesu technické harmonizace tj. sjednocení technických právních předpisů, 

technických norem a postupů pro posuzování shody vlastností výrobků a služeb, které jsou 

předpisy či normami upraveny, lze názorně ukázat na vývoji báňské legislativy ČR  

pro vybraná důlní zařízení.  Příkladem resortního přístupu k posuzování shody je vyhláška 

č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních, kde byly stanoveny technicko-legislativní 

požadavky, které organizace musely splnit při podání žádosti k ČBÚ o povolení používat 

vybrané důlní zařízení.  

Mezi tyto technicko-legislativní požadavky přikládané organizací k žádosti patřilo:  

a) prohlášení, že zařízení odpovídá požadavkům ochrany zdraví při práci  

a bezpečnostním požadavkům obecně závazných a právních předpisů a technických 

norem, 

b) rozhodnutí příslušné státní zkušebny/osvědčení příslušné resortní zkušebny, 

c) základní technická dokumentace, 

d) závazný posudek příslušného orgánu hygienické služby. 

ČBÚ rozhodl o žádosti organizace o povolení používat vybrané důlní zařízení 

nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti, pokud nerozhodl o ověřovacím 

provozu, kterým se ověřily bezpečnostní, hygienické, technické a technologické parametry 

vybraného důlního zařízení v podmínkách odpovídajících předpokládanému provozu. 

Vyhláška č. 68/1988 Sb., se tedy odvolávala při procesu povolování používání 

vybraného důlního zařízení na související platnou legislativu, rozhodnutí příslušné státní 

zkušebny, základní technickou dokumentaci o výrobku popř. závazný posudek orgánu 

hygienické služby. Vyhláška č. 68/1988 Sb. i přes svou novelizaci v roce 1994 

zachovávala výše uvedený postup schvalování vybraného důlního zařízení, který nebyl 

slučitelný s právem EU. Tento legislativní postup defacto znevýhodňoval výrobky 

vyrobené mimo ČR z důvodu toho, že musely znova projít povolovací proces dle platné 

legislativy ČR.     
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2.2.1 Vyhláška č. 5/1998 Sb., o vybraných důlních zařízeních 
 

V reakci na přijetí zákona č. 22/1997 Sb., muselo zákonitě dojít ke zrušení vyhlášky 

č. 68/1988 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/1994 Sb. Oblast vybraných důlních zařízení byla 

nově upravena vyhláškou č. 5/1998 Sb., o vybraných důlních zařízeních (dále jen 

„vyhláška č. 5/1998 Sb.“) [22].  

V § 1 odst. 1) vyhláška č. 5/1998 Sb. stanovila, že vybraná důlní zařízení jsou: 

důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jejichž použití v podmínkách předpokládaného 

provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je spojeno  

se zvláštními riziky a které mohou být používány jen na základě povolení ČBÚ.  

Odstavec 2 § 1 vyhlášky č. 5/1998 Sb. stanovil postup při povolování vybraných 

důlních zařízení k používání a podmínky jejich používání při HČ a ČPHZ. 

Vybraná důlní zařízení byla nově definovaná v § 2 vyhlášky č. 5/1998 Sb. 

 a to ve třech skupinách: 

1) Vybranými důlními zařízeními používanými v podzemí byly 

a) stroje dobývací, stroje razicí, mechanizované výztuže a mechanizované štíty, 

b) lokomotivy, brzdné vozíky, vozy pro dopravu osob a bezkolejové stroje,  

c) dýchací a sebezáchranné přístroje včetně jejich příslušenství,  

d) zařízení pro zjišťování a měření plynných a prachových složek důlního ovzduší 

včetně příslušenství těchto zařízení,  

e) klimatizační zařízení a odprašovací zařízení,  

f) důlní těžní zařízení. 

 (2) Vybranými důlními zařízeními používanými v podzemí v prostředí  

s nebezpečím výbuchu byla dále  

a) nakladače, 

b) pásové dopravníky a hřeblové dopravníky,  

c) důlní osobní svítidla,  

d) přístroje a prostředky zajišťující kontrolu bezpečného stavu elektrických zařízení, 

kromě nadproudových ochran,  

e) vrtné soupravy a vrtací stroje,  

f) elektrická zařízení,  

g) ventilátory.  
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 (3) Vybranými důlními zařízeními používanými na povrchu byla  

a) elektrická zařízení a odprašovací zařízení používaná v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, 

b) dobývací velkostroje, zakládací velkostroje, kolesové nakladače, skládkové stroje  

a zařízení pásové dopravy nad 1800 mm šířky pásu,  

c) těžební zařízení plovoucích strojů.  

Vyhláška č. 5/1998 Sb. dále stanovovala v § 3 postup při žádosti  

o povolení používat vybrané důlní zařízení.  

Žádost se předkládala k ČBÚ spolu s požadovanými doklady:  

a) identifikačními údaji o vybraném důlním zařízení,  

b) prohlášením o shodě včetně certifikátů, na jejichž základě bylo prohlášení o shodě 

vydáno, 

c) informacemi od výrobce nebo dovozce, které umožní posoudit obvyklé nebo 

rozumně předvídatelné nebezpečí spojené s užíváním výrobků, (návodem  

k používání, návodem k obsluze), 

d) charakterem prostředí, pro které se o povolení používání vybraného důlního 

zařízení žádá. 

Při podání žádosti o povolení používat vybrané důlní zařízení, zde bylo  podle § 3 

odst. 2 písm. b)  vyžadováno tzv. prohlášení o shodě a to v souladu s § 13 zákona  

č. 22/1997 Sb.,  oproti vyhlášce 68/1988 Sb., která požadovala v § 2 odst. 2 písm. b) 

příslušné rozhodnutí státní zkušebny.     

Vyhláška č. 5/1988 Sb. se v § 3, který stanovoval náležitosti žádosti o povolení 

používat vybrané důlní zařízení, také odvolávala na § 8 odst.7 písm. a)  zákona 

č.22/1997 Sb., který stanovoval povinnost  výrobce, dovozce nebo distributora, který byl 

dále podle povahy výrobků povinen zejména poskytnout uživatelům informace, které jim 

umožní posoudit obvyklé nebo rozumně předvídatelné nebezpečí spojené s užíváním 

výrobků, které by mohlo ohrozit oprávněný zájem po dobu předpokládané životnosti 

výrobku, pokud toto nebezpečí není zřejmé bez odpovídajícího upozornění. Tato informace 

nezbavuje žádnou osobu povinnosti dodržovat požadavky na bezpečnost výrobků 

stanovené v právních předpisech, stanovující povinnosti výrobců, dovozců a distributorů 

při uvádění výrobků na trh.   
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2.2.2  Vyhláška č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních 
 

Snaha ČR o získání řádného členství v ES a tedy její přidružení, byla završena dne 

1. 7. 2001 kdy vstoupil v platnost Protokol k Evropské dohodě mezi Českou republikou  

na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejími členskými státy na straně druhé  

o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) (dále jen „PECA“) [23]. 

Protokol PECA řešil uznávání dokumentů z posuzování shody a vzájemnou akceptaci 

stanovených průmyslových výrobků u nás a v členských státech EU. PECA tak odstranil 

technické překážky obchodu mezi členskými státy. Protokol PECA ke dni vstupu ČR  

do EU tj. k 1.5.2004 skončil svou účinnost. 

K Evropské dohodě PECA byla a je průběžně vydávána řada zákonů 

a podzákonných právních norem. Mezi tyto právní normy lze zařadit již zmiňovaný zákon 

č. 22/1997 Sb., a také zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů ( dále jen „zákon č. 102/2001 Sb.“).  

Zákon č. 102/2001 Sb. změnil již výše uvedený zákon č. 22/1997 Sb. tím,  

že v tomto zákoně zrušil § 8 Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění 

výrobků na trh  z důvodu, že sám obsahoval toto ustanovení v § 5.  

Na tuto změnu reagoval ČBÚ zrušením do té doby platné vyhlášky č. 53/1994 Sb.   

a vydal vyhlášku č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních  (dále jen „ vyhláška  

č. 73/2002 Sb.“) [24]. Vyhláškou č.73/2002 Sb. byly v § 2 stanoveny vybrané důlní 

zařízení následovně: 

a) razicí a dobývací stroje určené pro použití v uhelných dolech, 

b)  lutnové ventilátory určené pro použití v uhelných dolech,  

c) mechanizovaná výztuž pro doly s nebezpečím důlních otřesů, 

d) elektrická zařízení určená do prostor se zvýšeným a vysokým nebezpečím výbuchu 

metanu SNM 2 a SNM 3,4) s výjimkou kabelů,  

e) čidla, analyzátory, indikátory a detektory pro zjišťování plynných složek ovzduší 

pracovišť, 

f) dýchací a sebezáchranné přístroje,  

g) důlní osobní svítidla 
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h) roznětnice a nabíjecí stroje pro práce s výbušninami,   

i) stroje a zařízení pro použití v podzemí, která výrobcem k tomuto účelu nebyla 

určena.  

Vyhláška č.73/2002 Sb. dále požadovala, aby před používáním vybraných důlních 

zařízení byl požádán ČBÚ o povolení toto zařízení používat. ČBÚ ověřil, zda zařízení 

splňuje zákonné požadavky a rozhodl o jejich povolení. Před rozhodnutím o povolení, však 

mohl ČBÚ ještě nařídit jejich ověřovací provoz, kterým se zajišťuje ověření bezpečnosti 

zařízení ve specifických podmínkách ČR.  

Příkladem postupu uvední výrobku na trh v souladu s vyhláškou č.73/2002 Sb., 

může být uvedení na trh Odprašovacího zařízení UO-630B-02/ČSA polského výrobce, 

které bylo v roce 2005 uvedeno do provozu v hornictví ČR na základě Opatření ČBÚ   

č. 6/2005 ze dne 22. 2. 2005 [25].  

V současnosti by Odprašovací zařízení obdobného provedení bylo možné uvést  

do provozu v hornictví ČR na základě prohlášení o shodě vystavené notifikovanou osobou, 

např. Glówny instytut górnictwa, Nb. 1453, Polská republika nebo Technické laboratoře 

Opava Nb. 1384, Česká republika.    

Dne 1. května 2004 se ČR stala právoplatným členem EU. Vstupem ČR do EU 

vyvstala pro ČR povinnost řídit se Smlouvou o založení ES, která v článku 28 zakazuje 

využívat veškeré obchodní pravidla uzákoněných členskými státy, která by mohla, přímo 

či nepřímo, skutečně či potenciálně, klást překážky obchodu  v rámci ES.  

S ohledem na tuto právní skutečnost přistoupil ČBÚ ke zrušení vyhlášky č. 73/2002 

Sb., v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb.  Zrušení bylo provedeno 

vyhláškou č. 199/2005 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČBÚ č. 73/2002 Sb. [26] 

2.3 Uvádění stanovených výrobků na trh a posuzování shody 
stanovených výrobků 

 

Výrobce nebo dovozce je povinen podle zákona č. 22/1997Sb. a zákona 

102/2001 Sb. uvádět na trh v České republice jen bezpečné výrobky. Před uvedením 

stanoveného výrobku na trh musí být vydáno písemné ES prohlášení o shodě a výrobek 

musí být označen označením CE. 

Výrobce vydává  ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě 
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posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády. U výrobků 

dovážených z oblasti mimo EU vydává ES prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce 

výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU. 

Jeden výrobek může být stanoveným výrobkem i podle několika nařízení vlády. 

V těchto případech musí splňovat požadavky všech nařízení vlády, která se na něj vztahují. 

V ustanovení § 12, odst. 3) zákona č. 22/1997 Sb. je definováno celkem 11 

konkrétních postupů předepsaných pro posuzování shody stanovených výrobků.  

Nejčastějšími postupy jsou: 

a) Posuzování shody výrobcem (výjimečně zplnomocněným zástupcem) nebo 

dovozcem. 

b) Posuzování shody autorizovanou osobou (AO) resp. notifikovanou osobou (NO). 

c) Posuzování shody akreditovanou osobou, tj. oprávněným certifikačním orgánem 

certifikujícím výrobky (COV).  

Postupy posuzování shody jednotlivých typů stanovených výrobků jsou definovány 

v příslušných nařízeních vlády.  

2.3.1 Posuzování shody u strojních zařízení  
Procesy posuzování shody strojních zažízení dle NV č. 176/2008 Sb. , jenž  

dokladují splnění předepsaných základních požadavků na ochranu zdraví  

a bezpečnost, mohou mít více variant. Pro potřeby této diplomové práce vybírám: 

a) ES prohlášení o shodě dle přílohy č. 8 NV č. 176/2008 Sb. 

     Pokud chce výrobce uvést na trh nebo do provozu strojní zařízení, které není uvedeno  

v příloze č. 4 k NV č. 176/2008 Sb., musí použít postup posuzování shody interním 

řízením výroby podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení vlády, při němž výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce zajišťuje a prohlašuje, že dotyčné strojní zařízení, které bude 

uvedeno na trh, splňuje všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které 

se na ně vztahují.  

b) ES přezkoušení typu dle přílohy č. 9 NV č. 176/2008 Sb. 

Příloha č.4 nařízení vlády č.176/2008 Sb., zahrnula v bodě 12. Strojní zařízení pro 

práce v podzemí těchto typů: 12.1. lokomotivy a brzdné vozy, 12.2. hydraulicky ovládané 

2013                                                                                                                                      30 



 
Ing. Josef Pros:                                   Báňská legislativa pro vyhrazená technická zařízení 

mechanizované výztuže, u kterých musí být před jejich uvedením na trh nebo do provozu, 

použit postup posouzení shody ES přezkoušením typu, podle přílohy č.9 NV č. 176/2008 

Sb., kterým notifikovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzor strojního zařízení uvedeného 

v příloze č.4 k tomuto nažízení („typ“), splňuje požadavky tohoto nařízení.  

2.4 Dozor nad stanovenými výrobky při provádění HČ a ČPHZ 
 

Zákon č. 22/1997 Sb. v § 18 stanovuje, že dozor nad tím zda stanovené výrobky jsou 

uváděny a dodávány na trh nebo do provozu v souladu s požadavky stanovenými tímto 

zákonem, a zda stanovené výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle 

předpisu Evropských společenství, nebo jiným stanoveným označením podle tohoto 

zákona, provádí také v rozsahu stanoveném mu zákonem č. 61/1988 Sb. Český báňský 

úřad. 

2.5 Autorizované/notifikované osoby 
 

Členské státy EU notifikují své autorizované zkušebny/právnické osoby pro určité 

druhy výrobků a sdělí jejich identifikační údaje Evropské komisi. Seznam těchto 

notifikovaných autorizovaných národních zkušeben/právnických osob je veden v Úředním 

věstníku ES. V EU se navzájem uznávají výsledky zkoušek provedených v těchto 

notifikovaných zkušebnách.   

Jako příklad je dále uveden seznam autorizovaných/notifikovaných zkušeben  

pro směrnici 2006/42/ES [27] o strojních zařízeních, kterou do legislativy  ČR zapracovává  

NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zřízení. 

Výběr ze seznam autorizovaných/notifikovaných zkušeben pro posouzení shody 

strojního zařízení dostupný z [28]: 

AO 201/NB1014 - Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. 

     AO 202/NB1015 - Strojírenský zkušební ústav, s.p. 

AO 211/NB1017 - TÜV SÜD Czech s. r. o.  

AO 214/NB 1019 - VVUÚ, a. s.  

AO 251/NB 1384 - Technické laboratoře Opava, a. s. 
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3 Současná právní úprava 
 

Současná právní úprava báňské legislativy pro VTZ je dána  § 8 a  zákona č. 61/1988 

Sb., který v odst. 1) definuje VTZ následovně „Vyhrazenými technickými zařízeními jsou 

zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají 

dozoru podle tohoto zákona. Jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová“.  

 A dále je současná právní úprava prováděna následujícími vyhláškami:  

a) Vyhláškou č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení  

a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při 

HČ a ČPHZ [29], 

b) Vyhláškou č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních [30], 

c) Vyhláškou č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 

používaných při HČ a ČPHZ [31]. 

3.1 Státní odborný dozor nad VTZ 
 

Do současnosti platný zákon ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru  

nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, rozdělil v § 3 působnost organizací 

státního odborného dozoru nad bezpečností práce tak, že v § 3 odst. 2 písm. a) vyjímá  

ze své působnosti činnosti, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních 

předpisů dozoru orgánů státní báňské správy.  

Tímto předpisem je zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách  

a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, který v § 39 odst. 1) písm. b) říká, 

že orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad dodržováním horního zákona, 

tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních 

předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických 

zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích,  

pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem  

a při nakládání s výbušninami.  

2013                                                                                                                                      32 



 
Ing. Josef Pros:                                   Báňská legislativa pro vyhrazená technická zařízení 

To znamená, že v námi sledované oblasti báňské legislativy pro vyhrazená 

technická zařízení vykonávají státní odborný dozor nad vyhrazenými technickými 

zařízeními orgány státní báňská správy, které dle § 8a odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.: 

a) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících 

fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických 

zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,  

b) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, 

montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení,  

c) rozhodují o odnětí nebo omezení oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým 

osobám k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických 

zařízení a k plnění nádob plyny v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení,  

d) rozhodují o odnětí nebo omezení osvědčení fyzických osob ke zkouškám, revizím, 

montážím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení v případě zjištěného 

porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  

ČBÚ jako orgán státní báňské správy určí vyhláškou dle § 8a odst. 8 zákona  

č. 61/1988 Sb.:  

a) stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů státní báňské správy se považují za 

vyhrazená, a zároveň určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,  

b) stanoví bližší podmínky kladené na vyhrazená technická zařízení, pokud jde o úroveň 

jejich bezpečnosti, umístění, výrobu, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a 

průvodní a provozní dokumentaci,  

c) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací z hlediska 

potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků,   

d) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska 

předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.  
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V ostatních případech, krom případů vyjmutých z působnosti zákona ČNR  

č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

předpisů dle § 3 odst. 2 písm. b) a c) vykonává státní odborný dozor nad bezpečností práce 

na VTZ Technická inspekce České republiky (dále jen „TIČR“), která je organizací 

státního odborného dozoru a spadá pod Státní úřad inspekce práce.  Zřizovatelem TIČR je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

TIČR provádí státní odborný dozor nad bezpečností VTZ tím, že: 

- vydává odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, 

výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizích VTZ splněny 

požadavky bezpečnosti technických zařízení, 

- provádí prohlídky a řídí a vyhodnocuje zkoušky VTZ, 

- prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob, 

- prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám 

nebo obsluze VTZ a vydává o tom osvědčení, 

- osvědčuje, zda technická zařízení a materiály splňují požadavky bezpečnosti 

technických zařízení, zejména u prototypů a VTZ z dovozu.  

 

3.2 Vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová  
při HČ a ČPHZ 

 

ČBÚ vydal vyhlášku č. 392/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu 

technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací  

a plynová při HČ a ČPHZ [29].  

Vyhláška vymezila rozsah právní úpravy tím, že stanovila (i negativně), na která 

technická zařízení používaná při HČ a ČPHZ se vyhláška vztahuje.  

Vzhledem ke skutečnosti, že převážnou část technických zařízení používaných  

při HČ a ČPHZ tvoří VTZ podle § 8a zákona č. 61/1988 Sb., stanovila vyhláška zároveň 

zvláštní podmínky i pro tato VTZ, zařadila je do tříd, stanovila bližší podmínky kladené  

na tato zařízení, pokud jde o úroveň jejich bezpečnosti, umístění, montáž, demontáž, 
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opravy, údržbu, provoz, prohlídky, zkoušky a revize a průvodní a provozní dokumentaci,  

a blíže vymezila předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob k činnosti 

na technických zařízeních z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe 

v oboru.  

Tato vyhláška jako podzákonná norma respektuje zákon č. 102/2001 Sb., zákon  

č. 22/1997 Sb., a na jejich základě vydaná nařízení vlády (dále „NV“), například: 

- NV č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové 

nádoby, 

-  NV č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení,  

- NV č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,  

- NV č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,  

- NV č. 208/2011Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná 

tlaková zařízení,  

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Vyhláška se dělí do čtyř částí, má 22 paragrafů a sedm příloh. 

Část první - úvodní ustanovení 

§ 1 Předmět úpravy, § 2 Výklad pojmů, § 3 Požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a provozu a způsob jejich ověřování, § 4 Bližší požadavky na bezpečnost 

provozovaných technických zařízení, § 5 Prohlídky, zkoušky a revize technických zařízení. 

Část druhá – VTZ a jejich zařazení do tříd  

§ 6 Vyhrazená technická zařízení, § 7 Zařazení VTZ do tříd, § 8 Výroba VTZ 

tlakových, § 9 Požadavky na umístění VTZ tlakových, § 10 Požadavky na umístění VTZ 

zdvihacích a na provozní dokumentaci, § 11 Požadavky na umístění VTZ plynových,  

§ 12 Zkoušky a revize VTZ. 

Část třetí - odborná způsobilost 

§ 13 Předpoklady odborné způsobilosti, § 14 Požadavky na odbornou způsobilost 

fyzických osob k práci a ostatním činnostem na technických zařízeních s výjimkou revizí  
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a zkoušek, § 15 Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost k obsluze vyhrazených 

technických zařízení tlakových - kotlů, § 16 Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost 

k obsluze vyhrazených technických zařízení zdvihacích, § 17 Zvláštní požadavky  

na odbornou způsobilost k obsluze vyhrazených technických zařízení plynových, § 18 

Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost pro montáže a opravy vyhrazených 

technických zařízení, § 19 Požadavky na odbornou způsobilost revizního technika  

a ověřování jeho odborné způsobilosti. 

           Část čtvrtá - přechodná a závěrečná ustanovení 

           § 20 Přechodná ustanovení, § 21 Zrušovací ustanovení, § 22 Ustanovení o účinnosti.  

           Přílohy č. 1 až 7 vyhlášky č. 392/2003 Sb. stanovují podrobné požadavky 

usnadňující provedení vyhlášky a jsou to: 

Příloha č. 1 - Prohlídky technických zařízení 

Příloha č. 2 - Zkoušky technických zařízení 

Příloha č. 3 - Revize vyhrazených technických zařízení  

Příloha č. 4  - Lhůty pro provádění revizí a zkoušek technických zařízení. 

Příloha č. 5 - Rozlišovací znaky rozsahů oprávnění k výrobě, montáži, opravám, 

revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení. 

Příloha č. 6 - Nejkratší dobu odborné praxe požadovanou pro činnost  

na technických zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání žadatele  

Příloha č. 7 - Rozlišovací znaky rozsahů osvědčení fyzických osob k činnostem  

na technických zařízeních. 

3.3 Vyhrazená elektrická zařízení 
 

Problematika vyhrazených elektrických zařízení byla zapracována do dvou vyhlášek 

a to do vyhlášky ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních  

a do vyhlášky ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních definuje vyhrazená 

elektrická zařízení a klade požadavky na odbornou způsobilost organizací provádějících 
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práce na vyhrazených elektrických zařízeních, vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti 

provozu elektrických technických zařízení používaných při HČ a ČPHZ se zabývá otázkou 

obecné bezpečnosti při provozu elektrických technických zařízení, tedy i vyhrazených,  

a proto ji lze považovat za základní.  

3.3.1 Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických 
zařízení používaných při HČ a ČPHZ 

 

Tato vyhláška vychází ze skutečnosti, že jednotlivá elektrická zařízení mohou 

různým způsobem ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu. 

Z tohoto důvodu cit. vyhláška stanoví zařazení elektrických zařízení do tříd a skupin,  

pro které platí dále odlišné intervaly revizí, kontrol a prohlídek jako prostředky prevence 

před nebezpečím vzniku pracovních úrazů. To se promítá i do bližších podmínek 

kladených na tato zařízení pokud jde o úroveň jejich bezpečnosti, umístění, montáž, 

opravy, provoz, zkoušky a průvodní a provozní dokumentaci, a do bližšího vymezení 

předpokladů kladených na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané 

kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.  

Vyhláška zachovává zažitý institut revizního technika a ostatních odpovědných 

pracovníků, přičemž pro stanovení požadavků na odbornou způsobilost profesních 

pracovníků elektro se odvolává na platnou vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů [32]. (pozn. vyhláška 50/1978 Sb.,  

o odborné způsobilosti v elektrotechnice tedy platí i pro organizace dozorované Státním 

úřadem inspekce práce).  

Vyhláška obsahuje v § 1 předmět úpravy, v § 2 výklad pojmů, v  § 3 základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu, v § 4 elektrická zařízení tříd A a B,  

v § 5 zařazení elektrických zařízení podléhajících provádění revizí a kontrol do skupin, 

v § 6 další požadavky na bezpečnost provozovaných elektrických zařízení, v § 7 další 

požadavky na bezpečnost provozu elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu,  

v § 8 bližší požadavky na bezpečnost provozovaných elektrických zařízení,  

v § 9 požadavky na odbornou způsobilost osob k řízení a vykonávání činností  

na elektrických zařízeních, v § 10 požadavky na odbornou způsobilost revizního technika  

a ověřování jeho odborné způsobilosti orgány státní báňské správy, v § 11 přechodná 

ustanovení, v § 12 výjimky, v § 13 zrušovací ustanovení, § 14 účinnost. 
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Přílohy vyhlášky č. 75/2002 Sb. jsou: 

Příloha č.1 - Rozlišovací znaky rozsahů osvědčení osob k revizní činnosti,  

Příloha č.2 - Nejdelší přípustné lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických 

zařízení,  

Příloha č.3 - Podklady nezbytné pro provedení revize elektrických zařízení třídy A, 

náplň revize a obsah zprávy o revizi,  

Příloha č.4 - Požadavky kladené na prohlídku, zkoušení a měření při výchozí, 

pravidelné a mimořádné revizi u elektrických zařízení třídy A.  

Vyhláška se svými ustanoveními pomyslně dělí v podstatě na dvě části, a to na část, 

kterou jsou organizacím provozujícím elektrická technická zařízení stanoveny požadavky 

na provozování těchto zařízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu, a na část, kterou jsou uloženy požadavky k provádění prací  

na těchto zařízeních z hlediska elektrotechnické odbornosti. 

Pro stanovení základních požadavků na bezpečnost provozu elektrických zařízení 

odpovídajících míře rizikovosti provozu je provedeno jejich rozdělení do tříd A a B, dále 

jsou tyto třídy rozděleny do skupin. Toto členění je pak využito pro stanovení lhůt 

k provádění pravidelných revizí nebo kontrol.  

V dalších ustanoveních vyhlášky se určují podmínky, za kterých je možno 

elektrické zařízení provozovat a požadavky na odbornou způsobilost pracovníků, kteří řídí, 

vykonávají  činnosti na elektrických zařízení a revizních techniků. 

3.3.2 Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních 
 

Vyhláška č.74/2002 Sb. navazuje na vyhlášku ČBÚ č.  75/2002 Sb., a to tak,  

že se přímo odvolává na příslušná ustanovení vyhlášky č. 75/2002 Sb.. Tato vyhláška 

nahrazuje dosavadní právní úpravu představovanou pro vyhrazená elektrická zařízení 

vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení  

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Oproti stávající právní úpravě, kdy okruh vyhrazených elektrických zařízení nebyl 

stanoven s ohledem na míru ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, ale obsahoval 

všechna elektrická zařízení určená pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie, 
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stanovuje vyhláška č. 74/2002 Sb. jednoznačně, která z elektrických zařízení se považují 

za vyhrazená elektrická zařízení.  

Vyhláška obsahuje 5 paragrafů a má jednu přílohu. V § 1 je uveden předmět 

úpravy, v § 2 je definice vyhrazených elektrických zařízení, v § 3 požadavky na odbornou 

způsobilost organizací a způsob jejího prověřování pro vydání oprávnění , v § 4 Přechodná 

ustanovení v § 5 účinnost. Příloha  obsahuje rozlišovací znaky rozsahů oprávnění  

k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení.  

3.4 Vybraná důlní zařízení 
 

Vyhláškou č. 199/2005 Sb., byla zrušena vyhláška č. 73/2002 Sb.,  

o vybraných důlních zařízeních a to k 16.5.2005.  Tím došlo k zrušení právní úpravy, která 

stanovovala VDZ, podmínky jejich přezkušování, postup povolování, podmínky užívání 

ve shodě s §8 zákona č. 61/1988 Sb.  

Pro úplnost je nutno upozornit na skutečnost, že vydaná opatření, kterými byly 

jednotlivé typy vybraných důlních zařízení povoleny používat, zůstávají v platnosti.  

V praxi to znamená, že podmínky stanovené k jejich užívání musí být dodrženy i nadále. 

Platná opatření jsou zveřejněna na http://www.cbusbs.cz/vybrana-dulni-zarizeni.aspx 

Dojde-li u vybraných důlních zařízení povolených podle vyhlášky č 73/2002 Sb.  

ke změně, nepodléhá již tato změna udělení souhlasu ČBÚ.  

Od 1.1.2007 nabyla účinnosti vyhláška  č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška  

č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi (dále jen „vyhláška č. 415/2003 

Sb.“) [33]. Vyhláška č. 415/2003 Sb. nově obsahuje § 2a , který stanovil, že těžní zařízení  

je vybraným důlním zařízením. Vyhláška č. 415/2003 Sb. byla dále doplněna o podmínky: 

pro uvádění důlního zařízení do provozu, požadavky na obsluhu, úprav na důlním zařízení,  

uvádění do trvalého provozu. Tímto bylo prozatím, alespoň v případě důlních těžních 

zařízení, naplněno zmocnění ČBÚ dané §8 odst. 4) zákona č. 61/1988 Sb. S tímto také 

koresponduje to, že se NV č. 176/2008 Sb. provádějící zákon č. 22/1997 Sb. nevztahuje  

na důlní těžní zařízení.  
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4 Návrh dalšího legislativního vývoje  
 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.8.1, tak  rozdělením původně společných vyhlášek 

ČÚBP a ČBÚ, které určovaly VTZ a stanovovaly podmínky pro zajištění jejich 

bezpečnosti, došlo v následujících letech k: rozdílnému vývoji legislativy pro VTZ  

a požadavků z ní vyplývajících, tvorbě různé terminologie popisující VTZ, rozdílné 

požadavky na přezkušování odborně způsobilých osob a také na uznávání osvědčení  

o odborné způsobilosti a jeho akceptovatelnost i mimo resort, který ho vydal. Což 

například u stavebních organizací, které jednak vykonávají stavební činnost  

a jednak ČPHZ, vede v určitých případech k neopodstatněným nákladům na zajištění 

příslušných revizí a zkoušek.   

Vzhledem k tomu, že jednotlivé resortní zákony a jejich prováděcí předpisy 

upravující oblast bezpečnosti provozu TZ s vyšší mírou ohrožení života a zdraví se opírají 

zejména o bezpečnost stanovenou technickými požadavky na stanovené výrobky 

uvedenými v prováděcích předpisech k zákonu č. 22/1997 Sb., jsou-li jimi příslušná rizika 

řešena, nebo normovými hodnotami či požadavky.   

Bylo rozhodnuto Radou vlády pro BOZP, zpracovat a předložit návrh právní 

úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou 

míru ohrožení života a zdraví, která bude stanovovat obecné požadavky a postupy platné  

pro provoz VTZ. 

 

4.1 Národní akční program BOZP pro období 2013 – 2014 
 

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období   

let  2013 – 2014 (dále jen „národní akční program“) [34], je realizačním dokumentem 

Národní politiky BOZP, schválené usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008 [35]. 

Národní politika BOZP stanovuje základní priority a cíle v oblasti BOZP a ukládá Radě 

vlády pro BOZP jejich rozpracování. Rada vlády pro BOZP stanovila jako jednu z priorit 

národního akčního programu prevenci pracovních rizik. Jako legislativní opatření 

k prevenci pracovních rizik, bylo stanoveno pod bodem č. 5 zpracovat a předložit návrh 

právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou 
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míru ohrožení života a zdraví, která bude stanovovat obecné požadavky a postupy platné  

pro provoz vyhrazených technických zařízení, přičemž požadavky na vlastní provoz TZ 

pro specifické podmínky a účel (práce v podzemí, vojenská technika apod.) bude řešen 

příslušnou zvláštní právní úpravou. 

Zodpovědnost za přípravu této právní úpravy tedy věcného návrhu zákona  

o bezpečnosti provozu VTZ  dostalo Ministerstvo práce a sociálních věcí s tím,  

že přípravou a koordinací prací byl pověřen Stálý výbor pro technickou bezpečnost Rady 

vlády pro BOZP ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a orgány státní správy, mezi 

které patří také ČBÚ. 

 

4.2 Věcný záměr zákona o bezpečnosti provozu VTZ 
 

Již v roce 2008 byl z podnětu Rady vlády zpracován návrh věcného záměru zákona 

o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení [36], která ho nechala zpracovat  

na základě důvodných požadavků a postřehů odborné veřejnosti zastoupené zaměstnavateli 

a odbory, mezi které patřily: 

- odlišný vývoj právních úprav v působnosti jednotlivých resortů, 

- díky odlišnosti právních úprav není možné dosáhnout vzájemného uznávání 

osvědčení o odborné a zvláštní odborné způsobilosti, 

- nesoulad v používaných terminologií v oblasti technických norem upravujících 

bezpečnost VTZ a odbornou způsobilost obsluh, 

- právní úprava VTZ nebere v úvahu nové technologie a vývoj bezpečnostních prvků. 

 

Věcný návrh záměru zákona vycházel ze zadání vytvořit novou právní úpravu, 

která stanoví obecné požadavky a postupy platné pro VTZ a vyšel zejména z těchto 

obecných zásad:  

- vymezit VTZ včetně požadavků na jejich bezpečnost při provozu a stanovit postup 

ověřování jejich bezpečnosti při uvedení do provozu, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpisy, a po celou dobu jejich provozu, 
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- stanovit práva a povinnosti právnickým a fyzickým osobám k zajištění bezpečnosti 

provozu těchto VTZ při jejich uvedení do provozu a při jejich používání, 

- začlenit povinnosti, které jsou stanoveny zaměstnavateli ve zvláštních právních 

předpisech při identifikaci a vyhodnocování rizik spojených s provozem VTZ 

a přijímání opatření k jejich eliminaci, 

- blíže specifikovat podmínky provozu vyhrazeného technického zařízení s ohledem 

na prostředí, ve kterém je provozováno, či způsob jeho užití (například pro práce 

v podzemí prováděné HČ), jež vyžaduje zvláštní úpravu, bude řešena prováděcími 

právními předpisy vydanými podle tohoto zákona, a to těmi ústředními správními 

úřady, jejichž působnosti se specifické podmínky nebo účel užití dotýkají. 

 

Věcný návrh záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických 

zařízení obsahoval kapitoly: 

1. Předmět úpravy zákona, 2. Vymezení rozsahu působnosti zákona, 3. Vymezení 

pojmů, 4. Stanovení obecných požadavků na bezpečnost provozu VTZ, 5. Stanovení 

kategorií VTZ podle stupně jejich nebezpečnosti, 6. Ověřování stavu bezpečnosti provozu 

VTZ, 7. Způsobilost k výkonu činností na VTZ I. a II. kategorie, 8. Odborná způsobilost 

k provádění revizí a zkoušek, 9. Stanovení práv a povinností právnických osob a fyzických 

osob po dobu provozu VTZ, 10. Výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu VTZ, 

11. Podmínky pro ukládání sankcí, 12. Zmocnění k vydávání prováděcích právních 

předpisů, 13. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení, 14. Změny a zrušení 

souvisejících zákonů a prováděcích právních předpisů. 

Takto zpracovaný návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu 

vyhrazených technických zařízení však nebyl vládou ČR v roce 2008 schválen. Důvodem 

byly zásadní připomínky a nesouhlasy dotčených ministerstev, orgánů státní správy  

a dalších zainteresovaných stran s textem navrhovaného zákona.  Od té doby již další práce 

nepokračovaly. Z toho důvodu dále přetrvává úkol zpracovat a předložit návrh právní 

úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení prioritou národního akčního 

programu pro roky 2013 – 2014. 
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4.3 Novelizace vyhlášky č. 392/2003 Sb. 
 

V současné době připravuje státní báňská správa novelizaci vyhlášky č. 392/2003 

Sb., která je účinná  od 1.1.2004.  Během své dosavadní  devítileté  existence prokázala 

vyhláška č. 392/2003 Sb. svoji nadčasovost, která byla dána tím, že při její přípravě byly 

brány v úvahu např. směrnice Rady 95/63/ES, kterou se mění směrnice 89/655/ES 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního 

zařízení zaměstnanci při práci [37], směrnice Rady 92/104/ES o minimálních požadavcích  

na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v povrchovém a hlubinném těžebním 

průmyslu [38]a to i přesto, že předmět vyhlášky nebyl právem ES upraven.          

Za dobu své existence byla vyhláška č. 392/2003 Sb. doposud pouze jedenkrát 

novelizována a to vyhláškou č. 282/2007 Sb. [39], která ve vyhlášce č. 392/2003 Sb. 

zrušila § 16 Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost k obsluze vyhrazených 

technických zařízení zdvihacích a související odkaz k rozlišovacím znakům v osvědčeních 

v Příloze č.7. 

4.3.1 Navrhované změny vyhlášky č. 392/2003 Sb. 
 

Níže uvedené dílčí návrhy změn ve vyhlášce č. 392/2003 Sb., vycházejí 

z pracovních návrhů, které byly zpracovávány a projednávány na gremiálních poradách 

obvodních báňských inspektorů se strojním zaměřením v roce 2012 a 2013. 

Změna č. 1  - doplnění působnosti vyhlášky o nakládání s výbušninami   

Vzhledem k tomu, že při výkonu vrchního dozoru nad HČ a ČPHZ, jsou  obvodní 

báňské úřady oprávněny dle § 41 odst. 1 písm. g)  kontrolovat provádění prohlídek  

a zkoušek technických zařízení a to i technických zařízeních používaných při výrobě  

a nakládání s výbušninami a vyhláška 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě  

a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků [40], pro tuto činnost neřeší 

revize technický zařízení používaný při této činnosti je navrhováno doplnění působnosti 

vyhlášky o nakládání s výbušninami.    
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Změna č. 2  - upřesnění pojmu revize  

Dále je navrhováno upřesnění pojmu revize, který bude nově definován § 2 písm. e) 

tak, že revize je ověřování stavu vyhrazeného technického zařízení z hlediska bezpečnosti 

práce a provozu a kontrola shody skutečného provedení technického zařízení s průvodní, 

popřípadě provozní dokumentací a s požadavky technických předpisů. Do znění § 2 písm. 

e) byl doplněn text „vyhrazeného“.      

Změna č. 3  - vymezení obsahu strojní projektové dokumentace a určení technika 

odpovědného za řízení montáže, provozu a údržbu strojího zařízení   

Do požadavků k zajištění bezpečnosti práce a provozu a způsob jejich ověřování 

obsažených v § 3 je navrhováno nově doplnit odstavece 2, 3, 12 a to následovně   

(2) Montáž a provoz strojního zařízení uvedeného v odstavci (1) písm. a) se provádí 

podle projektové, případně výkresové dokumentace zařízení. Po montáži lze zařízení uvést 

do provozu jen po zpracování projektové dokumentace v českém jazyce odpovídající 

skutečnému stavu, která obsahuje alespoň: 

a) technický popis a nákres sestavy strojních zařízení s uvedením: 

1. specifikace jednotlivých částí - výrobků s parametry, které technologický 

celek vyžaduje, včetně jejich spojení a návaznosti, 

2. výpočty nosných konstrukcí, konstrukcí pro řádnou chůzi, 

3. specifikace a umístění bezpečnostních krytů, koncových dorazů, a jiných 

pasivních bezpečnostních zařízení, 

4. specifikace, umístění a hodnoty nastavení bezpečnostních čidel, koncových 

spínačů, měřičů provozních hodnot apd., 

5. technologickou návaznost jednotlivých součástí s uvedením vzájemných 

blokád, zakázaných stavů a mezních hodnot, umístění filtrů, způsoby 

odvodnění, použití dilatačních spojů apd., 

6. způsob provedení spojů jednotlivých částí, zejména vhodnou technologii 

sváření, včetně uvedení materiálů, přídavných materiálů, typu svarového 

spoje a způsob kontroly po svařování, 

7. zkoušky po montáži a případné předepsané revize. 

2013                                                                                                                                      44 



 
Ing. Josef Pros:                                   Báňská legislativa pro vyhrazená technická zařízení 

b) podpis projektanta instalací strojních zařízení (§ 3 odst. 3) potvrzujícího jeho 

souhlas s projektovou dokumentací, evidenční číslo jeho osvědčení a datum 

podpisu, 

c) v případě provedení změn v projektové dokumentaci odpovídající skutečnému 

stavu podpis projektanta instalací strojních zařízení potvrzujícího souhlas 

s předmětnými změnami, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu.  

U změn které nemají vliv na bezpečnost, stačí zakreslení změny do projektové 

dokumentace odpovědným pracovníkem a schválení technikem odpovědným  

za řízení montáže, provozu a údržby strojního zařízení uvedeným v odstavci  

(§ 3 odst. 12).   

(3) Pro projektování instalací strojního zařízení je odborně způsobilá jen osoba, 

která splňuje požadavky zvláštního právního předpisu (§ 2 písm. l vyhlášky  

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 [41]). 

(12) K řízení montáže, provozu a údržby strojních zařízení uvedených v odstavci 

(1) organizace určí technika odpovědného za řízení montáže, provozu a údržby 

strojního zařízení. Tento technik musí mít nejméně úplné střední odborné vzdělání 

strojního směru a nejméně dvouletou praxi. Určený technik může být současně 

určeným jako technik odpovědný za řízení montáže, provozu a údržby zařízení 

jednotlivých druhů strojní dopravy podle zvláštního právního předpisu (např. 

vhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem  

na povrchu ve znění pozdějších předpisů [42]). 
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Závěr  
 

V této diplomové práci, jsem se zabýval oblastí báňské legislativy pro vyhrazená 

technická zařízení. V první části jsem se snažil zachytit tvorbu bezpečnostních předpisů 

pro technická zařízení odvíjející se od historického vývoje v hornictví. Za opravdový 

počátek tvorby bezpečnostních předpisů pro technická zařízení tak jak je známe  

ze současnoti lze považovat konec 18. a počátek 19. století. V této době se pomalu začaly 

v báňských provozech uplatňovat parní stroje, které sebou přinesly zvýšenou míru 

ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Začaly se vytvářet první předpisy lokálního 

významu, které později s rozvojem techniky a vývojem báňské legislativy přešly 

v obecnou platnost danou zákony daného období.               

Ve druhé části diplomové práce, jsem popsal průběh procesu technické 

harmonizace na příkladu vývoje báňské legislativy pro vybraná důlní zařízení. Kladným 

výsledkem tohoto harmonizačního procesu bylo dosažení souladu této legislativy ČR 

s legislativou EU. Mírně záporným efektem této harmonizace z hlediska bezpečnosti práce 

však je to, že roky používaný a zažitý odborný termín vybrané důlní zařízení, který  

technikům v praxi podvědomě říkal, jak se mají k vybraným důlním zařízením  chovat  

a na co si dát pozor v současnosti označuje jedině těžní zařízení, a to na základě  

novelizace vyhlášky č. 415/2003 Sb. vyhláškou č. 571/2006 Sb. V této části diplomové 

práce jsem dále na příkladu popsal postup uvádění stanovených výrobků na trh a vybrané 

varianty posuzování shody strojních zařízení. 

Třetí část, ve které se zabývám současnou právní úpravou se v úvodu věnuje 

rozdělení státního odborného dozoru nad VTZ a dále zde popisuji současnou právní úpravu 

pro VTZ, která je tvořena vyhláškami vydanými ČBU.    

V závěru práce jsem nastínil další možný vývoj legislativy pro vyhrazená technická 

zařízení a to s ohledem na Radou vlády pro BOZP schválený Národní akční program 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který pro roky 2013 – 2014 stanoví pod bodem č. 5 

úkol zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu 

technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života  

a zdraví. Touto právní úpravou je věcný návrh zákona o bezpečnosti provozu VTZ,  
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který již byl zpracován dříve, ale nebyl pro zásadní připomínky a nesouhlasy dotčených 

ministerstev, orgánů státní správy a dalších zainteresovaných stran přijat.  

Dále jsou v práci  navrženy dílčí změny vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti 

provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, 

zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,   

které jsou  vedeny snahou o snížení pracovních rizik v souvislosti s používání VTZ  

a zajištění tak větší bezpečnosti provozu VTZ. 
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