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Summary 

The presented thesis deals with the problematic of requirements on safety at work 

and health protection during work on the premises of transportation, processing and further 

usage of lignite in the power plant Ledvice. 

In the first part, basic information on individual production equipment of the power 

plant is given and subsequently, assessment of the respective space, in which it is 

necessary to solve the risk of explosion of the coal dust. 

The second part brings the actual analysis and comparison of legislation concerning 

safety and health protection at work in the operation of the power plant to the mining 

legislation. Summary of the established facts from the preceding parts of the thesis is made 

at the end as well as proposal of procedure for correct specification of requirements on 

qualification of suppliers carrying out maintenance, repairs and other related works on the 

equipment of the power plant Ledvice. 

Keywords: safety, power plant Ledvice, legislation, qualification 

Anotace 

V předložené práci je řešena problematika požadavků na bezpečnost práce a ochraně 

zdraví při práci v prostorách s dopravou, úpravou a dalším využití hnědého uhlí 

v elektrárně Ledvice.  

V první části jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výrobních zařízení 

elektrárny a následné posouzení předmětných prostorů, ve kterých je nutno řešit riziko 

výbuchu uhelného prachu.   

Ve druhé části je řešena vlastní analýza a srovnání legislativy týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v provozu elektrárny s báňskou legislativou. Na závěr je 

provedeno shrnutí zjištěných poznatků z předchozích částí práce a navržen postup pro 

správnou specifikaci požadavků na kvalifikaci dodavatelů provádějících údržbu, opravy 

a ostatní související práce na zařízeních elektrárny Ledvice. 

Klíčová slova: bezpečnost, elektrárna Ledvice, legislativa, kvalifikace  

 



Radek Srb: Aspekty bezpečnostních požadavků při využívání hnědého uhlí v energetice 

 
 

OBSAH 
 

ÚVOD................................................................................................................................ 1 

1. CHARAKTERISTIKA ELEKTRÁRNY LEDVICE ................................................... 3 

1.1. Základní informace .............................................................................................. 3 

1.2. Technický popis zařízení zauhlování elektrárny ................................................ 7 

2 HODNOCENÍ RIZIK VÝBUCHU ............................................................................ 9 

2.1 Riziko výbuchu uhelného prachu v legislativě .................................................. 9 

2.2 Obecná identifikace nebezpečných prostorů .................................................. 10 

2.3 Prostory Elektrárny Ledvice s nebezpečnými látkami (uhelným prachem) ... 10 

2.4 Obecné zdroje iniciace ...................................................................................... 10 

2.5 Klasifikace prostorů nebezpečných výbuchem do zón .................................. 11 

3 POSOUZENÍ PROSTORŮ ELE Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ VÝBUCHU ............. 13 

3.1 Hlubinný zásobník ............................................................................................. 13 

3.2 Svodky vyhrnovacích vozů ............................................................................... 13 

3.3 Přesypy, svodky pásové dopravníky ................................................................ 14 

3.4 Skládka paliva .................................................................................................... 14 

3.5 Vibrační podavače Vibros ................................................................................. 16 

3.6 Kladivové drtiče Aubema .................................................................................. 16 

3.7 Mobilní průmyslový vysavač ............................................................................. 17 

3.8 Odsávací zařízení ............................................................................................... 18 

4 LEGISLATIVA V OBLASTI BOZP ...................................................................... 20 

4.1 Posouzení legislativy oblastí posuzované SBS a dalšími orgány státní správy 
v oblasti BOZP ................................................................................................... 20 

4.2 Důležité právní normy pro oblast BOZP ........................................................... 20 

4.3 Přehled právních předpisů v působnosti Českého báňského úřadu ............. 24 



Radek Srb: Aspekty bezpečnostních požadavků při využívání hnědého uhlí v energetice 

5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ ............................................... 30 

5.1 Posouzení legislativy v oblasti profesních kvalifikačních předpokladů ........ 31 

5.2 Působnost státního odborného dozoru ........................................................... 32 

5.3 Působnost orgánů státní báňské správy ......................................................... 33 

5.4 Návrhy na stanovení kvalifikace dodavatelů ................................................... 34 

6 ZÁVĚR ................................................................................................................ 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

B1 – B5 - Stávající výrobní bloky Elektrárny Ledvice č. 1 až č. 5 

BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ČEZ  - České energetické závody 

ČBÚ  - Český báňský úřad 

ČNR  - Česká národní rada 

DB  - Důl Bílina 

ELE   - Elektrárna Ledvice 

HZ  - Hlubinný zásobník uhlí 

IBP  - Inspektorát bezpečnosti práce 

ITI  - Institut technické inspekce 

NV  - Nařízení vlády 

OBÚ  - Obvodní báňský úřad 

OIP  - Oblastní inspektorát práce 

OOPP  - Osobní ochranné pracovní prostředky 

SBS  - Státní báňská správa 

SÚIP  - Státní úřad inspekce práce 

TIČR  - Technická inspekce České republiky 

ÚUL  - Úpravna uhlí Ledvice 

VV  - Vyhrnovací vůz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Radek Srb: Aspekty bezpečnostních požadavků při využívání hnědého uhlí v energetice 

2015          1 

ÚVOD  

Cílem mé bakalářské práce je analýza rizik a bezpečnostních zásad při využívání 

hnědého uhlí jako paliva v energetice. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedna 

z hlavních priorit jak při vlastní těžbě, tak v následné dopravě a vlastního využití 

v energetických zařízeních. V této souvislosti jsem provedl rovněž analýzu, rozbor 

a srovnání legislativy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozu 

elektrárny Ledvice s báňskou legislativou řešící bezpečnost a ochranu zdraví při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Výbušnost uhelného prachu je jedna z významných negativních vlastností uhlí, 

kterou je nutno řešit ve všech pracovních krocích společně v souladu s platnou legislativou. 

Ve své práci jsem se zaměřil zejména na problematiku nebezpečí výbuchu v prostorách 

manipulace s palivem v uhelných elektrárnách a teplárnách v portfoliu společnosti  

ČEZ, a. s. a dále na bezpečnostní požadavky stanovené platnou legislativou. 

Při svém studiu na hornicko - geologické fakultě jsem se seznámil s legislativou 

státní báňské správy, závaznou pro hornickou činnost a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, která je však v některých případech řešena odlišně od legislativy platné pro 

ostatní odvětví, a to zejména pro energetiku. V novodobém pohledu zákonodárců jde 

legislativa v některých, byť společných oblastech samostatnou cestou. Tato zákonná 

úprava pak klade vysoké nároky na orientaci v legislativě nejen v jejím dodržování 

a kontrolách, ale zejména i pro správné nastavení kvalifikačních požadavků pro zajištění 

dodavatelského způsobu při vlastní výrobě, údržbě a opravách zařízení.  

Z výše uvedeného důvodu jsem jako transparentní příklad vybral jednu 

z hnědouhelných elektráren ČEZ, a. s., která leží v bezprostřední blízkosti povrchového 

dolu Bílina, který je ve vlastnictví Severočeských dolů a.s. a dnes tedy součástí skupiny 

ČEZ, a. s. Právě hranice dodávky hnědého uhlí, které se dopravuje pásovými dopravníky 

z lomu Bílina resp. z Úpravny uhlí Ledvice do elektrárny Ledvice je rozhodujícím uzlem 

nejen technologickým, ale i legislativním. V současné době pracuji v ČEZ, a. s. v útvaru 

nákupu pro výrobu a ve své práci jsem se tedy rovněž zabýval legislativními podmínkami 

pro specifika a stanovení kvalifikačních podmínek, které musí dodavatelé splnit a prokázat 

příslušnými dokumenty a oprávněními již v době účasti ve výběrových řízeních.  
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Správné stanovení kvalifikačních požadavků je důležité zejména u zakázek 

zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů [14], kde chybná interpretace vede k vylučování uchazečů o veřejnou zakázku 

a tím i k riziku řešení námitek a dohledu úřadu pro hospodářskou soutěž, které může mít 

negativní dopad z důvodu časové prodlevy ve smluvních zajištěních na vlastní realizaci 

projektu či opravy zařízeních pro výrobu elektrické energie, dodávek tepla a vedlejších 

energetických produktů v elektrárnách a teplárnách skupiny ČEZ, a. s. 
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1. CHARAKTERISTIKA ELEKTRÁRNY LEDVICE 

1.1. Základní informace  

Elektrárna Ledvice je významnou organizační a výrobní jednotkou v portfoliu 

společnosti ČEZ, a. s. Elektrárna leží na úpatí východní části Krušných hor, severně 

od města Mostu mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. 

 

Obrázek 1- Pohled na elektrárnu - rozestavěný nový blok, v pozadí důl Bílina. 

Zdroj: www.iqmining.cz [22] 

Postavena byla v letech 1966 - 1969 a měla celkový výkon 640 MW. Po ukončení 

výstavby byla zdrojová základna elektrárny Ledvice tvořena celkem pěti energetickými 

výrobními bloky s následujícími výkony: B1 - 200 MW, B2 - 110 MW, B3 - 110 MW, 

B4 - 110 MW, B5 - 110 MW [23]. 

K 1. 2. 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a dne 31. 12. 1998 provoz bloku č. 1. 

V letech 1992 - 1994 proběhla u 110 MW bloků č. 2 a 3 výměna turbín, které nyní 

umožňují dodávku tepla z každého bloku v objemu 170 MW. Odběr dalších 44 MW 

tepelných umožňuje také turbína bloku č. 4. V následujících letech 1996 - 1998 proběhla 

generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba fluidního kotle. Dne 1. listopadu 1998 byl 
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zahájen zkušební provoz bloku č. 4, jako energetického zdroje v blokovém uspořádání 

turbíny s fluidním kotlem. 

Technologie fluidního kotle řeší celý komplex emisí plynů, oxidu siřičitého, oxidů 

dusíku i oxidu uhelnatého a emisí prachových částic. 

V současné době vrcholí dokončení výstavby nového bloku 660 MW, který nahradí 

současné bloky č. 2 a 3. Nový výrobní blok zajistí ekonomicky efektivní provoz po dobu 

cca třiceti let s optimálním využitím dostupných zásob uhlí, po hranici územně - 

ekologických limitů, v přilehlém dolu Bílina. V současné době se aktuálně bouřlivě jedná 

ve vládě o prolomení těžebních limitů i v této lokalitě.  

 

Obrázek 2 – Nový blok 660 MW 

Zdroj: Foto autora 

Vlastní elektrárna je stěžejní výrobní jednotkou společnosti, a to z hlediska právě 

geografického umístění v pánevní oblasti těžby hnědého uhlí přímo na hranici 

hnědouhelného dolu Bílina. Tato poloha se zásadním podílem projevuje na vstupních 
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nákladech výroby elektrické a tepelné energie, protože náklady za dopravu paliva jsou 

tímto minimalizovány. 

V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí o výhřevnosti 11 - 13 MJ/kg. Uhlí 

je dopravováno přímo pásovými dopravníky ze sousední úpravny uhlí Ledvice, buď přímo 

do zásobníků paliva jednotlivých kotlů nebo na manipulační skládku, která má kapacitu 

40 000 t a zajišťuje provoz elektrárny při poruchových stavech v dopravě a těžbě paliva. 

Důl Bílina (dále jen i DB) [26] těží v teplicko-bílinské oblasti uhlí s vysokou 

výhřevností a nízkým obsahem škodlivin. Lom má poměrně mocné nadloží se složitými 

geologickými poměry a je nejhlubším povrchovým dolem v České republice. Povolení 

hornické činnosti bylo pro lom Bílina – DB vydáno na základě Plánu otvírky, přípravy 

a dobývání na období 2010–2030 Obvodním báňským úřadem Most (dnes „Obvodní 

báňský úřad pro území kraje Ústeckého“) dne 8. 11. 2010. 

Postup 1. řezu již počátkem roku 2011 zasáhl do oblasti retence bývalé čerpací 

stanice Libkovice. Ostatní skrývkové řezy nadále sledují vytvořené nivelety se 

zahlubováním západním směrem v těch oblastech, kde zapadá uhelná sloj. V průběhu roku 

2010 došlo k ukončení zakládání na vnější výsypku „Pokrok“ a od té doby jsou veškeré 

nadložní hmoty zakládány na vnitřní výsypku. 

Vytěžené uhlí se dopravuje pásovými dopravníky do Úpravny uhlí Ledvice (ÚUL), 

odkud se po jeho úpravě distribuuje k dalšímu využití.  

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností ÚUL [26]: 

Těžené uhlí se pásovými dopravníky dopravuje do hlubinných zásobníků I a II odkud 

se dopravuje do hrubé drtírny, kde se uhlí drcením zpracuje tak, aby mělo velikost zrn  

0-10 cm. Další cestou putuje uhlí do hrubé třídírny, kde se dále odtřídí velikost zrn 0-1 cm, 

používané v energetice a teplárenství, a zbylé uhlí se rozdělí podle jeho dalšího zpracování. 

Nízkopopelnaté uhlí pro výrobu tříděného uhlí a vysokopopelnaté pro další úpravu 

a zpracování v elektrárnách a teplárnách.  

Nízkopopelnaté uhlí se v provozu zvaném „uhelné prádlo“ zbavuje nežádoucích 

příměsí jílů, kde ve speciálních nádobách s kapalinou dochází k oddělování jílů, které se 

usazují na dně a uhlí plovoucího u hladiny. Takto upravené uhlí putuje do třídírny druhů 

a následnému drobnému prodeji či nakládce do vagónů nebo nákladních aut. 
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Obrázek 3 - Cesta Bílinského uhlí Ledvickou úpravnou 

Zdroj: www.sd-bilinskeuhli.cz  

Pro potřeby úpravy uhlí pro elektrárny a teplárny se využívá objektů drtírny 

a směšovací stanice. V těchto provozech se za pomoci kladivových drtičů uhlí drtí na 

frakci 0-4 cm a ve směšovací stanici se míchají průmyslové směsi a hruboprach 

dle konkrétních požadavků elektráren a tepláren. Takto upravené uhlí putuje pásovými 

dopravníky do nakládacího zásobníku, kde se nakládá na železniční vagony nebo 

do předávací stanice. Předávací stanice je důležitým uzlem jak technologickým, 

tak i legislativním, protože z předávací stanice je uhlí dopravováno již po pásových 

dopravnících, které jsou již součástí technologického celku zauhlování elektrárny Ledvice. 

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i dodávky tepla pro 

odběratele v nejbližším okolí prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ Teplárenská a. s., 

která dodává teplo pro města Teplice a Bílina. Společná výroba elektřiny a tepla v jednom 

cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří 

i životní prostředí. 

Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při maximálním tepelném 

výkonu 150 MW. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 380 MW, kapacita chemické 

úpravny vody umožňuje dodat 270 MW do teplených sítí. Elektrárna tedy disponuje 

http://www.sd-bilinskeuhli.cz/
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značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město 

Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit [23]. 

1.2. Technický popis zařízení zauhlování elektrárny 

Účelem technologického zařízení zauhlování je doprava paliva z budovy předávacího 

místa Úpravny uhlí Ledvice (ÚUL) přímo do bunkrové stavby nebo doprava paliva na 

skládku a ze skládky zpět do drtící stanice, kde pak dochází k následnému větvení dopravy 

buď do bunkrové stavby stávající kotelny (bloky B2, B3, B4) nebo nové kotelny bloku 

660 MW. Všechny dopravní cesty jsou řešeny stabilními pásovými dopravníky, které jsou 

umístěny na betonových patkách na terénu nebo v uzavřených zauhlovacích mostech. 

Standardní pásová doprava má schopnost překonávat stoupání 15° – 17°, proto je pro 

dopravu paliva na kotelnu použita konstrukce trubkového dopravníku, která umožní 

překonat vyšší stoupání až na kótu kotelny + 35,65 m. Výhodou trubkových dopravníků je 

kromě překonávání větších stoupání, také minimalizace prašnosti [1]. 

 

Obrázek 4 - Pohled na trubkový dopravník 

Zdroj: Foto autora 
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Parametry paliva 

V elektrárně je spalováno hnědé uhlí z Dolů Bílina upravené Úpravnou uhlí Ledvice. 

Uhlí má tyto základní parametry: 

výhřevnost   10,5 - 13 MJ/kg 

voda v palivu   23 - 28 % 

obsah popela v sušině  31 - 46 % 

měrná váha   0,85 t/m3 

zrnění    0 - 40 mm 

Doprava paliva začíná předávacím místem na straně Úpravny uhlí Ledvice. Probíhá 

dopravními pásy v uzavřeném zauhlovacím mostě do věže č. 1 a do drtící stanice. Z drtící 

stanice pokračuje dopravníkovým pásem v uzavřeném mostu do věže č. 3 a dále 

na skládku, kde je palivo shazováno pomocí hydraulických rukávců. V jedné větvi pak 

doprava pokračuje z drtící stanice trubkovými dopravníky po otevřených lávkách do 

objektu stávající kotelny. 

Trasa dopravy směrem k bunkrům je řešena jako dvojlinková, trasa dopravy směrem 

ke skládce je od drtírny dále jednolinková. 

Skládka paliva je obsluhována buldozery jak pro skladování paliva, tak pro zauhlení 

nového hlubinného zásobníku. Zauhlování skládky je řešeno pomocí 3 ks shrnovacích 

pluhů a jednoho přesypu přes hlavu pásového dopravníku. Na těchto přesypech jsou 

instalovány teleskopické shrnovací rukávce, které mají za úkol zajistit snížení prašnosti při 

sypání paliva na skládku. 

V prostorách zauhlování při provozu vzniká, vyskytuje a usazuje se hořlavý 

a výbušný uhelný prach v souvislé vrstvě vyšší než 1 mm [24]. 
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2 HODNOCENÍ RIZIK VÝBUCHU 

2.1 Riziko výbuchu uhelného prachu v legislativě 

Požadavky na eliminování rizika výbuchu uhelného prachu v provozech jsou 

stanoveny ve dvou samostatných legislativních větvích, a to dle toho, kterému vrchnímu 

dozoru podléhají. Zdali se jedná o státní báňskou správu nebo orgány státní správy.  

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

v provozech elektrárny Ledvice se řídí dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších 

požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Dle tohoto nařízení byla rovněž zpracována Dokumentace o ochraně před 

výbuchem v ČEZ, a. s., elektrárna Ledvice [24]. 

Toto nařízení stanoví, v souladu s právem Evropských společenství, způsob 

organizace práce a pracovních a technologických postupů a dále bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů 

a nářadí (dále jen "zařízení") na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu, a to 

v provozech, které nepodléhají vrchnímu dozoru státní báňské správy. 

Pokud se jedná o předávací místo dopravy uhlí z Úpravny uhlí Ledvice (ÚUL), tak 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci vlastního provozu ÚUL je řešena v souladu 

s legislativou státní báňské správy.  

Pro provozy s nebezpečím výbuchu, ve kterých je vykonávána hornická činnost, 

činnost prováděná hornickým způsobem a které podléhají vrchnímu dozoru, jsou 

požadavky na bezpečný provoz stanoveny v samostatné legislativě státní báňské správy, 

a to zejména v Zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů [20].  

Podrobněji se rozborem uvedené legislativy zabývám v kapitole 4. 
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2.2 Obecná identifikace nebezpečných prostorů 

O rizikovosti technologie – ve které se vyskytuje hořlavý prach, který může 

se vzduchem vytvářet výbušnou směs v nebezpečném množství – rozhoduje dosažení 

resp. překročení nebezpečné koncentrace prachu a přítomnost iniciačních zdrojů. 

Jsou-li koncentrace směsi během technologického procesu uvnitř zařízení 

nad hodnotou spodní meze výbušnosti, pak je technologie z hlediska výbuchu hořlavých 

prachů nebezpečná. 

2.3 Prostory Elektrárny Ledvice s nebezpečnými látkami 
(uhelným prachem) 

Nebezpečné látky (v mém případě uhelný prach), které při skladování nebo 

v technologii jsou schopné potencionálně vytvářet nebezpečí výbuchu, se vyskytují 

v následujících provozech a prostorech: 

 Hlubinný zásobník 

 Vyhrnovací vozy 

 Pásové dopravníky 

 Skládka paliva 

 Vyrovnávací zásobník 

 Vibrační podavače 

 Drtiče 

 Vzorkovací stanice 

 Stabilní odsávací zařízení  

2.4 Obecné zdroje iniciace 

Zdroje iniciace mohou být klasifikovány podle pravděpodobnosti jejich výskytu 

následujícím způsobem: 

 Zdroje iniciace, které se vyskytují trvale a často 

 Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout zřídka 

 Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout velmi zřídka 
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V podmínkách používaného zařízení, ochranných systémů a součástí musí být tato 

klasifikace brána v úvahu za rovnocennou pro: 

 Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout při běžném provozu 

 Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek selhání 

 Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek ojedinělých 

selhání 

Obecné základní typy zdrojů iniciace jsou: 

 Horké povrchy  

 Plameny a horké plyny  

 Mechanické jiskry  

 Elektrická zařízení 

 Statická elektřina 

 Úder blesku 

 Vysokofrekvenční elektromagnetické pole 

 Elektromagnetické záření 

 Ionizující záření 

 Ultrazvuk 

 Chemické reakce  

2.5 Klasifikace prostorů nebezpečných výbuchem do zón 

Hořlavé prachy jsou nebezpečné, protože po jejich rozvíření ve směsi se vzduchem 

vytvářejí prostředí s nebezpečím výbuchu. Vrstvy, usazeniny a hromady hořlavého prachu 

proto musí být považovány za zdroj, který může vytvářet výbušnou atmosféru [2]. 

Zařízení, které je umístěno do prostředí, kde mohou vznikat oblaka prachu, musí být 

chráněno proti vznícení prachu a mít omezenou povrchovou teplotu pod teplotu, při které 

může dojít ke vznícení rozvířeného prachu nebo vrstvy prachu.  
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Prach, který není odstraněn odsávacím zařízením, se usazuje s rychlostí, která závisí 

mezi jiným i na velikosti částic. Je nutno vzít na vědomí, že rozředěný nebo malý trvalý 

zdroj úniku je časem schopen vytvořit potencionálně nebezpečné vrstvy prachu. 

Jedním z nejdůležitějších kroků je identifikace zdrojů úniku prachu. Je nutné znát 

nejen podmínky, které mohou v provozu vznikat, ale možnost tvorby výbušné směsi 

prachu se vzduchem nebo vrstvy hořlavého prachu. Zvlášť se tedy musí posuzovat vnitřní 

prostor zařízení s prachem a následně okolí zařízení, resp. vnější prostor. 

Prostory, v nichž se výbušná atmosféra vyskytuje ve formě oblaku hořlavého prachu 

ve vzduchu, se zatřiďují do těchto zón [2]: 

Tabulka č. 1: Zatřídění prostorů do zón s nebezpečím výbuchu  

CHARAKTERISTIKA NEBEZPEČÍ VÝBUCHU ZATŘÍDĚNÍ DO ZÓNY 

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem 

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale 

nebo po dlouhou dobu nebo často 

20 

Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry 

tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu 

pravděpodobný 

21 

Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené 

oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu není 

pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude 

přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek 

22 

 

Zařízení musí být posuzováno za normálního provozu, abnormálních situací a při 

spouštění či najíždění, aby mohl být posouzen rozsah výskytu oblaku a vrstev prachu.  

Prostor okolo zařízení může ovlivňovat mnoho faktorů. Nachází-li se v zařízení 

s prachem vyšší tlak než je atmosférický, je nutné zde uvažovat nad netěsnostmi zařízení, 

které mohou zapříčinit snadné vytlačení prachu z netěsného zařízení.  

Jsou-li známy možnosti úniku z procesu, musí být každý zdroj úniku identifikován 

a stanoven jeho stupeň úniku. 
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3 POSOUZENÍ PROSTORŮ ELE Z HLEDISKA 
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU 

3.1 Hlubinný zásobník 

Hlubinný zásobník a kanály zauhlování jsou podzemní vodotěsná železobetonová 

monolitická konstrukce. Půdorysně má tvar obdélníku vnitřních rozměrů  

84,50 m x 10,30 m. Kapacita zásobníku je 600 m
3
 uhlí [24]. 

Jelikož je pro tuto část (prostor) technologie používáno palivo, u kterého je prachový 

podíl velice malý, lze konstatovat, že výbuch v této části technologie může nastat jen 

v ojedinělých stavech či případech. Jelikož eliminace uhelného prachu (sekundární 

prašnost) je prováděna pomocí zkrápění přesypů není důvod předpokládat možnost 

 vytvoření nebezpečné výbušné koncentrace vně v podzemním prostoru hlubinného 

zásobníku. 

Na základě provedení zásobníku lze konstatovat, že daný prostor představuje prostor 

bez nebezpečí výbuchu. Jelikož se jedná o otevřený zásobník, není zde předpoklad vzniku 

výbušné koncentrace. Tudíž se jedná o prostředí bez nebezpečí výbuchu. 

3.2 Svodky vyhrnovacích vozů 

Vyhrnovací vozy (VV) jsou dvouosé, pojíždějící po kolejích umístěných po stranách 

na konstrukci pásových dopravníků pod HZ mezi polohami vymezených nájezdovými 

lištami koncových vypínačů. 

Na ocelovém rámu vozíku je umístěn elektromotor s převodovkou pohonu pojezdu 

vozíku, pohon vyhrnovací růžice tvořený elektromotorem, variátorem a šnekovou 

převodovkou, vyhrnovací růžice a výsypka. 

Pomocí vyhrnovací růžice je skladované surové uhlí z hlubinného zásobníku 

vyhrnováno přes štěrbinu do svodky VV a následně dopravováno na dopravní pás, 

umístěný pod VV [24]. 
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3.3 Přesypy, svodky pásové dopravníky 

Pásové dopravníky se skládají z ocelové konstrukce, ve které jsou zasazeny 

válečkové stolice s dopravními válečky, po kterých se pohybuje pryžový pás (gurta), 

poháněcí stanice, vratné stanice, napínací stanice, stěrače vnější a vnitřní strany pryžového 

pásu. 

Pogumování a drážkování bubnů je provedeno z důvodu odvádění vody a zvýšení 

adheze bubnu k pásu a tedy zvýšení přenášeného výkonu poháněcí bunu na pás a zároveň 

minimalizaci vzniku nálepů.  

Některé z pohonů pásových dopravníků jsou vybaveny kotoučovou brzdou. 

Kotoučová brzda se skládá z brzdového kotouče, dvojice brzdových čelistí a ovládacího 

elektromagnetu. 

Dopravní pásy představují zařízení, jenž slouží k dopravě paliva, které leží na 

pásech. Z tohoto důvodu samotné dopravní pásy nepředstavují zařízení, kde dochází ke 

vzniku výbušné koncentrace. 

Mnohem větší pravděpodobnost vzniku výbušné koncentrace je na jednotlivých 

přesypech a ve svodkách mezi dopravními pásy. Dochází zde k přesypu paliva z jednoho 

pásu na druhý, přičemž dochází k víření jemných částic paliva (uhelný prach apod.), 

což má za následek vznik výbušné koncentrace [24]. 

3.4 Skládka paliva 

Prostor skládky umožňuje uskladnit v přechodném období až 90 000 t uhlí. Jedná se 

o období, kdy bude potřeba překlenout provozní odstávku dolů – cca 10 dní za rok.  

Kapacita trvalé skládky je udržována cca na 40 000 t uhlí.  

Manipulační část skládky je v prostoru mezi mostem nad skládkou a přihrnovacím 

zásobníkem. Při vytváření trvalé zásoby je skládka hutněna buldozery. 
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Plocha skládky je zpevněna kamenivem. Celkem se jedná o plochu velikosti  

11 500 m
2
. Je provedena z vibrovaného štěrku o zrnitosti 16-32 mm v tloušťce 300 mm, 

který je zakalen drobným kamenivem o zrnitosti 8-16 mm tloušťky 100 mm. Odvodnění 

skládky je řešeno průsakem do drenážního systému v podloží skládky. Nad dnem skládky, 

zpevněným kamenivem, je trvale udržována vrstva uhlí cca 1 m, aby nedošlo při shrnování 

k přimíchání kameniva do toku paliva a případného poškození návazného technologického 

zařízení ELE [24]. 

 

Obrázek 5 – Skládka uhlí 

Zdroj: Foto autora 

Obvod skládky je ohraničen železobetonovými silničními svodidly výšky 800 mm. 

Svodidla jsou navržena po celém obvodu skládky. Obvod skládky měří 410,0 m. 
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Dno skládky musí být vzorně srovnáno. Palivo je sypáno do jednotlivých polí pod 

dopravníkovým pásem, odkud je odhrnováno buldozery k hlubinnému zásobníku. Palivo 

musí být skladováno v souvislých řadách a musí se provádět opatření proti samovznícení. 

Kontrola skladování paliva je prováděna hlavně sledováním vnějších příznaků, 

teploty paliva (vlhká místa, stoupání páry, zápach plynu, propadání paliva). Teplota uvnitř 

je měřena pomocí speciálních tyčových teploměrů. Kritická teplota je kolem 65-70 
0
C, při 

které se nad hromadou objevují vodní páry, později kouř a zplodiny destilace. 

Na základě umístění skládky a vzhledem k povaze skládky lze konstatovat, že daný 

prostor představuje prostor bez nebezpečí výbuchu. Jelikož se jedná o skládku otevřenou, 

není zde předpoklad vzniku výbušné koncentrace. Jedná se tedy o prostředí bez nebezpečí 

výbuchu. 

3.5 Vibrační podavače Vibros 

Vibrační žlabový dopravník je přímočaře kmitající zařízení. Svařenec dopravníku je 

vyroben ze standardního materiálu třídy 11373. Je v provedení zakrytém. Dopravní plocha 

je vyložena výměnnou nerezovou vložkou. Vibrátory jsou umístěny pod dopravní plochou 

stroje. Pružné uložení tvoří ocelové šroubovité pružiny. Uložení je koncipováno jako 

podepřené. 

3.6 Kladivové drtiče Aubema 

Drtiče jsou provozovány dopravním výkonem 150 t/h. Vstupní zrnitost paliva 

je 0 - 40 mm a výstupní 0 - 6 mm. Palivo je uvnitř drtiče drceno pomocí kladiv, které 

vrhají palivo proti výstupkům mlecí stěny drtiče odkud je odráženo zpět proti kladivům. 

Tento proces je neustále opakován a dopad částí drceného materiálu proti sobě zmenšuje 

materiál na více jemno. Pohon rotoru každého drtiče je zajištěn jedním elektromotorem 

o výkonu 200 kW pomocí převodu klínových řemenů, který je opatřen bezpečnostním 

krytem.  

Pro provoz v zimním období je každý drtič od výrobce vybaven „topením mlecí 

stěny nosným olejem“, což zabrání připečení velmi vlhkých produktů. Zdrojem tepla pro 

každý drtič je topná jednotka sestávající z komponentů elektrického topení (tepelná 

jednotka s nuceným oběhem), okružního čerpadla, expanzní nádoby, bezpečnostních 



Radek Srb: Aspekty bezpečnostních požadavků při využívání hnědého uhlí v energetice 

2015          17 

armatur a skříňového rozváděče. Tyto topné jednotky jsou smontovány 

do provozuschopných kompaktních jednotek a jsou osazeny v blízkosti kladivových drtičů.  

 

Obrázek 6 – Kladivový drtič Aubema 

Zdroj: Foto autora 

3.7 Mobilní průmyslový vysavač 

Strojovna vysavače je navržena na mobilním podvozku, pohon podtlakového 

agregátu je řešen elektromotorem. Jako tahač pro přemísťování strojovny se zpravidla 

používá traktor. Zařízení musí být vždy v protiexplozním provedení. Pro připojení 

mobilního vysavače jsou potrubní systémy vybaveny v připojovacích místech 

mechanickými koncovkami.  

Vysavač má podvozek se dvěma nápravami, přední je otočná. Je schválen k provozu 

na pozemních komunikacích. Na podvozku je vyklápěcí nádoba na odprašky, která 

je hydraulicky vyklápěna.  



Radek Srb: Aspekty bezpečnostních požadavků při využívání hnědého uhlí v energetice 

2015          18 

Odsátý prach a kusové podíly uhlí jsou odlučovány v nádobě na odprašky, kde je 

vestavěn integrovaný filtr. Protože odsávané medium je výbušné, je vysavač chráněn 

zařízením proti výbuchu. 

Odprašky z vysavače mohou být vráceny zpět do technologického procesu, nebo 

vysypány na skládku paliva.  

Mobilní odsávací jednotka byla zařazena na základě funkce jako prostředí 

s nebezpečím výbuchu.  

3.8 Odsávací zařízení 

Technologie odsávání tvoří kompaktní celek několika skupin zařízení, snižuje 

primární prašnost v přesypech pásové dopravy.  

 

Obrázek 7 – Odsávací zařízení nad přesypy 

Zdroj: Foto autora 
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Odsávání sestává z těchto částí: 

 Odsávací jednotka (filtr, ventilátor, rotační podavač, řídící rozvaděč) 

 Ochrana odsávací jednotky proti explozi (detektory, lahve s inertní náplní, centrála) 

 Kompresorová stanice (kompresor, sušička, odvaděč kondenzátu) 

 Zařízení na odtah odprašků (spirálové dopravníky, šnekový mísič, filtrační stanice) 

 Vzduchotechnické potrubí s klapkami a servopohony (venku s izolací 

a oplechováním) 

Odsávací zařízení řeší požadavky na snížení koncentrace prachu po celé trase 

zauhlování elektrárny. Hlavní prašná místa jsou v drtírně a na staré kotelně [24]. 



Radek Srb: Aspekty bezpečnostních požadavků při využívání hnědého uhlí v energetice 

2015          20 

4 LEGISLATIVA V OBLASTI BOZP  

4.1 Posouzení legislativy oblastí posuzované SBS a dalšími 
orgány státní správy v oblasti BOZP 

Jak jsem se již zmínil v kapitole 2.1, důl Bílina včetně Úpravny uhlí Ledvice se řídí 

legislativou v působnosti Českého báňského úřadu. Vlastní provozy elektrárny Ledvice 

se pak řídí právními předpisy v působnosti ostatních orgánů státní správy.  

4.2 Důležité právní normy pro oblast BOZP 

Přehled základních právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, kterými se řídí elektrárny a teplárny ve skupině ČEZ, a. s. jsem uvedl v samostatné 

příloze č. 1 této práce. 

Pro zpracování předmětu mé bakalářské práce jsou pak nejdůležitějšími 

zejména následující vybrané právní předpisy:  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [15]. 

Zákon č. 262/2006 Sb., [15] neboli zákoník práce je nejdůležitější zákon v oblasti 

zaměstnaneckého poměru. Jsou zde vymezeny nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele, 

práva a povinnosti zaměstnance, dále pak řešení otázek OOPP a pracovních úrazů a účast 

zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů [16]. 

Zákon rozšiřuje zákon č. 262/2006 Sb., o další požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci [16]. Určuje požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní 

pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce a pracovní postupy, na bezpečnostní 

značky, značení a signály. Dále pak obsáhleji upravuje rizikové faktory pracovních 

podmínek, které už řeší zákoník práce, ale i odbornou způsobilost osob odborně 

způsobilých ve vyhledávání rizik a povinnosti zaměstnavatele při řešení úkolů v této 

oblasti bezpečnosti práce. Zákon č. 309/2006 Sb., [16] je jedním z nejdůležitějších 

legislativních předpisů týkající se bezpečnosti a zdraví při práci. 
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Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

ve znění pozdějších předpisů [17].  

V § 3 odst. 2 písmeno a) se uvádí, že se zákon nevztahuje „na činnost, pracoviště 

a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské 

správy“. To je zásadním faktor při posuzování požadavků na kvalifikace pracovníků 

v provozu elektrárny Ledvice, kterou se zabývám v poslední kapitole mé práce. Zákon řeší 

vymezení působnosti organizací státního odborného dozoru, které jsou podřízeny Státnímu 

úřadu inspekce práce a dává jim pravomoc k podávání odborných a závazných stanovisek, 

provádění prohlídek, vyhodnocování zkoušek, prověřování odborné způsobilosti 

organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob. Dále pak zmocňuje orgány 

státní správy ke vstupu do prostoru organizací a provozních prostor podnikajících 

fyzických osob za účelem provedení dozoru. Dále k jeho provedení vyžadovat potřebné 

doklady, informace a vytvoření podmínek, k výrobě, montáži, opravám, revizím, 

zkouškám vyhrazených technických zařízení, k plnění nádob plyny. Tento zákon také 

určuje vyhrazené technické zařízení, povinnosti organizace, podnikající fyzické osoby 

a předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů [18]. 

Zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů 

na úseku zaměstnanosti, dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních 

podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti inspektorů 

a kontrolovaných osob při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.  

Od 1.7.2005 byl zřízen Státní úřad inspekce práce a dále oblastní inspektoráty práce, 

které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. 

Současně dle ustanovení § 49 výše uvedeného zákona [18] byl zrušen Český úřad 

bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce. 

Při zpracování mé bakalářské práce jsem se dospěl ke zjištění, že ač k této 

změně došlo skoro již před deseti lety, tak široká veřejnost tuto změnu patrně ani 

nezaregistrovala. 

Inspektoři oblastních inspektorátů práce se při provádění kontrol zaměřují na plnění 

povinností vyplývajících z ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů [18], tedy právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, 
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příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích 

včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě 

výdajů zaměstnancům a právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku. 

Postavení Státního úřadu inspekce práce v hierarchické struktuře [27]: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

 

 

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 

 

Oblastní inspektoráty práce 

Seznam subjektů podřízených SÚIP: 

- OIP pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze 

- OIP pro Středočeský kraj se sídlem v Praze 

- OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích 

- OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni 

- OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 

- OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové 

- OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně 

- OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě 

Vyhláška č. 85/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, 

revizích a zkouškách plynových zařízení [9]. 

Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, 

udržují plynová zařízení (dále jen "zařízení") nebo provádějí jejich revize. Za zařízení se 

pro účely této vyhlášky považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad 

bezpečností práce, vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a Inspektoráty 

bezpečnosti práce. Ve skutečnosti pak dle nové právní úpravy vykonávanému Státním 

úřadem inspekce práce a dále oblastními inspektoráty práce. 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu [2]. 

Toto nařízení vlády je nejdůležitější právní úpravou pro stanovení a řízení hodnocení 

rizik výbuchu uhelného prachu podrobně popsané v kapitole 2 mé bakalářské práce. 
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Toto nařízení stanoví, v souladu s právem Evropských společenství, způsob 

organizace práce a pracovních a technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí 

(dále jen "zařízení") na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu; tím nejsou dotčena 

ustanovení zvláštních právních předpisů, pokud upravují požadavky na práci s rizikem 

výbuchu. 

„Toto nařízení se nevztahuje na: 

a) prostory používané pro vyšetření nebo ošetření pacientů, nestanoví-li zvláštní 

právní předpis jinak, 

b) používání zařízení na spalování plynných paliv uvedených na trh a do provozu 

v souladu se zvláštními právními předpisy, 

c) nakládání s výbušninami a chemicky nestabilními látkami, 

d) hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a podléhající 

vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona
1
, 

e) používání dopravních prostředků v silniční dopravě, železniční dopravě, 

vnitrozemské a námořní plavbě a letecké dopravě, nestanoví-li zvláštní právní 

předpisy nebo mezinárodní dohody jinak.“ [2] 

1
 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů [20]. 
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4.3 Přehled právních předpisů v působnosti Českého báňského 
úřadu  

Pro porovnání s hierarchickým rozdělením SÚIP zde uvádím přehled organizací 

státní báňské správy: 

Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky 

(ČBÚ)  

 

 

Obvodní báňské úřady (OBÚ) 

Seznam OBÚ z hlediska působnosti: 

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 

- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, 

- Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina. 

V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda ČR. 

Významnost a úzké propojení mezi energetikou a hornictvím dokládá právě 

začlenění společnosti Severočeské doly a.s. do skupiny ČEZ. 

Přehled právních předpisů vydaných v působnosti Českého báňského úřadu jsem 

uvedl v samostatné příloze č. 2. 

Pro zpracování předmětu bakalářské práce jsou pak nejdůležitějšími zejména 

následující vybrané právní předpisy: 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon) 

[19].  

Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání 

nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání 

ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich 



Radek Srb: Aspekty bezpečnostních požadavků při využívání hnědého uhlí v energetice 

2015          25 

dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto 

činnostech. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. 

Bezpečnost práce je zde řešena obecně v § 38 Bezpečnost provozu, který vymezuje 

a ukládá organizacím a orgánům povinnost při hornické činnosti zajišťovat bezpečnost 

provozu včetně havarijní prevence a plnění úkolů báňské záchranné služby, bezodkladně 

odstraňovat nebezpečné stavy ohrožující zákonem chráněný obecný zájem, zejména 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací 

opatření. Jen okrajově se zabývá požadavky na dokumentaci staveb, a to v § 23 odst. 2 

písm. e) – kde se uvádí, že „dokumentace staveb uvedených v zákoně odstavci 1 musí 

kromě náležitostí stanovených obecnými předpisy zajišťovat bezpečnost provozu 

a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění důlních děl, větrání, čerpání a odvádění 

důlních vod, ochranu proti výbuchům, průvalům, požárům a otřesům, jakož i proti průtržím 

hornin, uhlí a plynů“ [19]. 

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě [20].  

S bezpečností a ochranou zdraví osob, bezpečností provozu a ochranou pracovního 

prostředí při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při 

nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty, a to dle § 1 zákona pak souvisí zejména 

ustanovení § 8, které se týká požadavků na technická zařízení [20]. 

Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se mohou používat 

jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. 

 Ustanovení § 8a pak řeší vyhrazená technická zařízení. 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 [20]. 

Organizace mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených 

technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková zařízení, nevztahuje-

li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení zvláštního zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
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zákona č. 71/2000 Sb., v platném znění, jen pokud jsou odborně způsobilé a mají příslušná 

oprávnění. 

Tato část zákona je rovněž velmi důležitou částí pro vypracování mé bakalářské 

práce, zejména pak posouzení a stanovení kvalifikačních požadavků pro dodavatelské 

organizace, které je popsáno v následující kapitole.  

Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů [4]. 

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, 

kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich (dále jen "činnost"), 

projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení 

v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo 

provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví 

podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti 

s kvalifikací. 

Vyhláška č. 26/1989 Sb., Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu [3]. 

Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce 

a provozu") při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. 

Podmínky pro činnosti týkající se provozu elektrických zařízení jsou uvedeny v § 90- 91 

této vyhlášky [3].  

Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při 

činnosti prováděné hornickým způsobem [8]. 

Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze 

a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem. 

V této vyhlášce se stanoví bezpečnostní opatření při práci a obsluze na elektrických 

zařízeních a to bez napětí, pod napětím a v blízkosti částí pod napětím. Je zde uvedeno, při 

kterých pracích je nutno vydat příkaz k opravě a také náležitosti tohoto příkazu a přehled 

vzdáleností v závislosti na napětí živých částí elektrických zařízení. 
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Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních [6]. 

Vyhláška „stanoví, která technická zařízení při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem se považují za vyhrazená elektrická zařízení“. Vyhláška 

dále podrobně vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací 

provozujících vyhrazené elektrické zařízení a to z hlediska potřebného technického 

vybavení a odborné způsobilosti jejich zaměstnanců. Dále pak rozdělují rozlišovací znaky 

rozsahů oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických 

zařízení.  

Domnívám se, že ustanovení této vyhlášky je rozhodující pro správné posouzení 

příslušných oprávnění organizací zajišťujících odborně způsobilou pro montáž, opravy, 

revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. Ustanovení § 3 odst. 1) této vyhlášky 

je rovněž velmi důležitou částí pro vypracování mé bakalářské práce, zejména pak 

posouzení a stanovení kvalifikačních požadavků pro dodavatelské organizace, které je 

popsáno v následující kapitole.  

Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem [7]. 

Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu“) včetně bezpečnosti provozu 

elektrických technických zařízení (dále jen „elektrické zařízení“) používaných při hornické 

činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, při nakládání s výbušninami 

a v provozech s těmito činnostmi souvisejícími, jakými jsou zejména rozvodny, 

kompresorové stanice, čerpací stanice, měřicí a bezpečnostní ústředny. 

Elektrická zařízení jsou zde rozdělena do tříd a skupin. Dále pak určení zařízení, 

která podléhají provádění kontrol, revizí, určení nejdelších přípustných lhůt a podklady 

a náplně pro prohlídky a revize elektrických zařízeních.  

Zejména pak vyhláška dále stanoví požadavky kladené na kvalifikaci a odbornou 

způsobilost pracovníků, kteří vykonávají činnost na elektrickém zařízení nebo jej 

obsluhují. Pro mou práci je nejdůležitější § 10, který vymezuje odbornou způsobilost 

revizního technika a ověřování jeho odborné způsobilosti orgány státní báňské správy [7]. 
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„Požadavky na odbornou způsobilost revizního technika a ověřování jeho odborné 
způsobilosti orgány státní báňské správy 

1. Odborně způsobilou k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení je osoba 

s požadovanou odborností v elektrotechnice, která má k této činnosti platné osvědčení 

odpovídajícího rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky vydané obvodním báňským úřadem 

(revizní technik); u rozsahů C 0, C 1, C 3 a C 4 podle článku II přílohy č. 1 vyhlášky 

se považuje za dostatečné, pokud revizní technik vlastní platné osvědčení k provádění 

revizí na elektrických zařízeních vydané podle zvláštního právního přepisu, a to 

u rozsahu C 0 vždy a u rozsahů C 1, C 3 a C 4, jen pokud je v osvědčení uveden 

odpovídající rozsah. 

2. Podnětem k vydání osvědčení je písemná žádost organizace o ověření odborné 

způsobilosti zaměstnance k provádění revizí na elektrických zařízeních. V žádosti 

o ověření odborné způsobilosti revizního technika podle odstavce 1 organizace uvede 

jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a rozsah požadovaného 

osvědčení podle přílohy č. 1 vyhlášky. U zkoušky k ověření odborné způsobilosti 

žadatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladů o dosaženém odborném vzdělání 

a doklady o celkové praxi na elektrických zařízeních, na nichž má být jako revizní 

technik pověřen k provádění revizí. 

3. Obvodní báňský úřad vydá reviznímu technikovi osvědčení s vyznačením rozsahu podle 

přílohy č. 1 vyhlášky na základě úspěšně vykonané písemné a ústní zkoušky před 

komisí obvodního báňského úřadu“ [7]. 

Vyhláška 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 [10 ]. 

Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

technických zařízeních a bezpečnosti jejich provozu při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem dále pak technická zařízení, které se považují za 

vyhrazená, jejich zařazení do tříd ukládá za povinnost organizaci vydávání provozní 

dokumentace k těmto zařízením.  

Vyhláška dále stanoví požadavky na výrobu vyhrazených technických zařízení 

tlakových a vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací 

provozujících vyhrazená technická zařízení, na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců, 
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na odbornou způsobilost dalších fyzických osob a určuje zkoušky, prohlídky a revize 

zařízení, jakož to i jejich naplň, náležitosti a lhůty jejich konání.  

Tato vyhláška se však nevztahuje na vyhrazená elektrická zařízení, které již řeší 

Vyhláška č. 75/2002 Sb., [7] ve znění pozdějších předpisů viz výše !!! 
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5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ 

Již v úvodu své bakalářské práce jsem si kladl za cíl porovnat legislativní podmínky 

pro stanovení kvalifikačních požadavků, které musí dodavatelé splnit při výrobě, údržbě 

či opravách na zařízení elektrárny Ledvice. Tyto kvalifikační požadavky pak prokazují 

dodavatelé příslušnými oprávněními a osvědčeními a to již v době účasti ve výběrových 

řízeních. 

V této kapitole správné stanovení kvalifikačních požadavků je důležité zejména 

u zakázek zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

[14], kde chybná interpretace vede k vylučování uchazečů o veřejnou zakázku a tím 

i k riziku řešení námitek a dohledu úřadu pro hospodářskou soutěž, které může mít 

negativní dopad z důvodu časové prodlevy ve smluvních zajištěních na vlastní realizaci 

projektu či opravy zařízeních pro výrobu jak elektrické energie, tak pro dodávky tepla 

a ostatní energetických produktů. 

Ve své práci jsem se zaměřil na problematiku legislativy vyhrazených zařízení, a to 

zejména z důvodu častých pochybení při její interpretaci a prokazování příslušné 

kvalifikace.  

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení 

zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru. Jsou to technická zařízení 

tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická 

zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné 

způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na 

těchto zařízeních. 

Domnívám se, že přestože technické podmínky pro vyhrazená technická zařízení 

vycházejí například u vyhrazených technických zařízení tlakových, zdvihacích 

a plynových historicky ze stejné legislativy ČBÚ i SÚIP, tak pro správné nastavení 

a posouzení příslušných oprávnění je dnes rozhodující, který dozorný orgán je pověřen 

v souladu s příslušnou legislativou vydávat oprávnění a vykonávat následnou kontrolní 

činnost. K tomu je nutno přihlédnout při prokazování profesních kvalifikačních 

předpokladů, tj. předkládání a následné posouzení příslušných oprávnění či osvědčení 

k odborným činnostem dle příslušné legislativy.  
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5.1 Posouzení legislativy v oblasti profesních kvalifikačních 
předpokladů 

Mezi shodné prováděcí předpisy v legislativě Českého báňského úřadu a Státního 

úřadu inspekce práce patří: 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů [4]. 

Jak jsem uvedl výše, prováděcí předpisy vyhrazených technických zařízení 

tlakových, zdvihacích a plynových vychází historicky ze stejné legislativy, ale s účinností 

ke dni 1.1.2004 jde legislativa státní báňské správy samostatnou cestou: 

Vyhláška č. 18/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů [11]. Od 1.1.2004 se vyhláškou 393/2003 Sb., 

ruší působnost  ČBÚ, tzn. tato vyhláška již neplatí pro organizace provádějící činnost 

podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy. 

Vyhláška č. 19/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů [12]. Od 1.1.2004 se vyhláškou 394/2003 Sb., 

ruší působnost  ČBÚ, tzn. tato vyhláška již neplatí pro organizace provádějící činnost 

podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy 

Vyhláška č. 21/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů [13]. Od 1.1.2004 se vyhláškou 395/2003 Sb., 

ruší působnost  ČBÚ, tzn. tato vyhláška již neplatí pro organizace provádějící činnost 

podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy. 

POZOR, ve výše uvedených vyhláškách č. 18, 19 a 21/1979 Sb., zůstalo v názvu, 

že se jedná o vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. 

V současné době to může být matoucí, protože Český úřad bezpečnosti práce byl k datu 

1.7.2005 zrušen (byl zřízen Státní úřad inspekce práce) a dnem 1.1.2004 nejsou vyhlášky 

platné pro ČBÚ.   
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Báňské legislativní předpisy, podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské 

správy: 

Vyhláška ČBÚ 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 [3]. 

Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů [5]. 

Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem [8]. 

Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních [6]. 

Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 

používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 

pozdějších předpisů [7]. 

Vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů [10]. 

5.2 Působnost státního odborného dozoru 

Ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce a zákona č. 174/1968 Sb., o státním 

odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů [18], [17] 

a vyhlášek, které upravují oblast vyhrazených technických zařízení vyplývají úkoly pro 

Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a organizaci státního odborného 

dozoru ITI Praha. 

Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají 

organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem 

práce a sociálních věcí. Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí 

jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení. 
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Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce 

práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního 

odborného dozoru. 

Působnost organizací státního odborného dozoru se vztahuje na všechny právnické 

osoby (dále jen "organizace") a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, 

pokud jde o provozování této činnosti, (dále jen "podnikající fyzické osoby"). 

Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje: 

a) na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů 

dozoru orgánů státní báňské správy, 

b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na 

úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit 

Ministerstvo vnitra, organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů 

Ministerstva vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a na technická 

zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost, 

c) na technická zařízení, před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovená k posuzování 

shody podle zvláštního zákona,1a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, 

nestanoví jinak. 

5.3 Působnost orgánů státní báňské správy 

V působnosti státní báňské správy pak oblast vyhrazených technických zařízení 

upravuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů [20], a to konkrétně v § 8a, odst. 6:  

„Orgány státní báňské správy 

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, 
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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.“ 

5.4 Návrhy na stanovení kvalifikace dodavatelů 

Kvalifikační požadavky ve výběrových řízeních pro elektrárnu Ledvice a ostatní 

uhelné elektrárny a teplárny ve skupině ČEZ, je vhodné proto z výše uvedených důvodů 

stanovit jednoznačně a s odkazem na konkrétní legislativu.   

V elektrárně Ledvice jsme v loňském roce zadávali výstavbu nové záložní 

a najížděcí plynové kotelny, a to formou výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů [14]. 

Zpracovali jsme kvalifikační dokumentaci, ve které jsme na základě specifikace 

odbornými technickými útvary, stanovili následující profesní kvalifikační předpoklady 

dodavatelů: 

„Dodavatel prokáže svou kvalifikaci doklady osvědčující odbornou způsobilost 

dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, které 

jsou pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů  pro 

vyhrazená technická zařízení (elektrická, plynová a tlaková zařízení). Oprávnění podle 

§ 6a, odst. 1, písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., v činnostech výroba (mimo plynových 

zařízení), montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení [17]. Pro 

elektrická vyhrazená zařízení v rozsahu E1A, E2A, E2B.“ 
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K výše uvedenému kvalifikačnímu požadavku uvádím znění příslušného § 6a, 

odst. 1, písm. c) zákona 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

ve znění pozdějších předpisů [17]. 

„Organizace státního odborného dozoru, zřízené výhradně k tomuto účelu 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených 

technických zařízení 

a) podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, 

výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených 

technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení, 

b) ve stanovených případech provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými 

osvědčují, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení 

splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení; 

ve stanovených případech potvrzují úspěšné výsledky zkoušek, 

c) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací 

a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, 

zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny 

a vydávají jim k tomu oprávnění, 

d) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, 

opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení 

a vydávají jim o tom osvědčení.“ [17] 

Do příloh č. 3 a č. 4 jsem doplnil pro příklad a porovnání příslušná oprávnění 

či osvědčení vydaných Technickou inspekcí České republiky, Institutem technické 

inspekce a Obvodním báňským úřadem, které byly předmětem posouzení kvalifikace 

dodavatelů v uvedeném výběrovém řízení. 

Někteří dodavatelé prokazovali svou kvalifikaci doklady osvědčující odbornou 

způsobilost dodavatele v činnostech výroba (mimo plynových zařízení), montáž, opravy, 

revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, oprávněními vydanými OBÚ. Tato 

oprávnění jsou však vydávána podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících 

právních předpisů [20].   
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Dle výsledků mé analýzy týkající se platné legislativy, která je součástí mé 

bakalářské práce jsem dospěl k názoru, že dodavatelé se mylně domnívají, že příslušná 

oprávnění osvědčující odbornou způsobilost dodavatele vydanými OBÚ jsou 

plnohodnotnými doklady s doklady vydanými dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním 

odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů [17] a argumentují 

tím, že hornictví je mnohem rizikovější prostředí a tím i požadavky na odbornou 

způsobilost daleko přísnější. Neuvědomují si však, že vlastní kontrolu odborné způsobilosti 

vykonává ten dozorný orgán, v jehož působnosti se předmět zakázky realizuje. V tomto 

případě dozor vykonává OIP a ne OBÚ.   

 



Radek Srb: Aspekty bezpečnostních požadavků při využívání hnědého uhlí v energetice 

2015          37 

6 ZÁVĚR  

V úvodní kapitole jsem si vytýčil úkoly v oblasti bezpečnosti práce. Z hlediska 

různorodých výrobních zařízení elektrárny Ledvice zařazených do jednotlivých logických 

a technologických celků jsem provedl analýzu těch celků, které jsou neopomenutelné při 

řešení bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu uhelného prachu. Tato analýza je 

důležitá při stanovení kvalifikačních požadavků na osoby provádějících na předmětných 

zařízeních práce jak obsluhu, tak zejména údržbové práce a opravy.  

Součástí mé bakalářské práce je rovněž analýza, rozbor a srovnání legislativy týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozu elektrárny Ledvice s báňskou 

legislativou řešící bezpečnost a ochranu zdraví při práci v hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem.  

V průběhu zpracování jsem dospěl k závěru, že v mnoha případech nejde ani tak 

o zásadní technické rozdíly v legislativě ČBÚ a SÚIP, ale o nastavení podmínek při jejich 

aplikaci jednotlivými dozornými orgány, kterými jsou Obvodní báňské úřady nebo 

Oblastní inspektoráty práce.  

V poslední kapitole jsem se snažil nalézt jednoznačnou odpověď na určení 

působnosti a odpovědnosti pro správné stanovení kvalifikačních požadavků na dodavatele 

zajišťujících dodávky, služby či stavební práce v elektrárnách skupiny ČEZ, a. s. 

Správné stanovení kvalifikačních požadavků je důležité zejména u zakázek 

zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů [14], kde chybná interpretace vede k vylučování uchazečů o veřejnou zakázku 

a tím i k riziku řešení námitek a dohledu úřadu pro hospodářskou soutěž, které může mít 

negativní dopad z důvodu časové prodlevy ve smluvních zajištěních na vlastní realizaci 

projektu či opravy zařízeních pro výrobu jak elektrické energie, tak pro dodávky tepla 

a ostatní energetických produktů. 

V mé praxi pak při zadávání veřejných zakázek, a to v souladu se zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů [14], i k dosud 

vydané judikatuře a právním výkladům jsem dospěl k názoru, že zadavatel je oprávněn 

stanovit jakékoliv objektivní požadavky na rozsah kvalifikace. V tomto případě pokud 

zadavatel specifikuje výslovný požadavek v zadávacím řízení na prokázání kvalifikace 
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příslušným oprávněním vydaným dle § 6a, odst. 1, písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., 

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů [17], musí 

být dodavatelé, kteří prokazují kvalifikace dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících 

právních předpisů [20], v takovém případě vyloučení ze zadávacího řízení pro nesplnění 

kvalifikačních požadavků.  

Tento přístup zadavatele však někteří dodavatelé vnímají jako direktivní, a to i přes 

oporu v platné legislativě, a proto byla problematika týkající se příslušných právních 

předpisů a jejich působnosti předmětem mého rozboru.      

Věřím, že výsledek mé práce by mohl přinést do útvarů nákupu a dalších 

technických útvarů skupiny ČEZ, a. s. řadu odpovědí pro správné stanovení jednoznačných 

požadavků při specifikaci a zejména následného posuzování kvalifikačních požadavků na 

dodavatele vybíraných pro realizaci svých projektů. V současné době jsou nákupní útvary, 

a to i dceřiných společností (vč. Severočeských dolů, a. s.) centralizovány do divize správa 

ČEZ, a. s., a tím jsou kladeny na příslušné pracovníky nákupu stále vyšší požadavky na 

jejich odborné znalosti. Rozbor různorodosti a rozsáhlosti legislativního prostředí 

ve skupině by tak mohl být vhodným prostředkem pro základní orientaci v dané 

problematice. 
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Mezi právní předpisy v oblasti BOZP řadíme zejména: 

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

10. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

11. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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13. Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.  

14. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška 

o vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění pozdějších předpisů. 

15. Vyhláška č. 18/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

16. Vyhláška č. 19/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Vyhláška č. 21/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. 

19. Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu 

a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 

z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrolní a dozorové činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

20. Zákon ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

ve znění pozdějších předpisů. 

21. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

22. Vyhláška č. 85/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích 

a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
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Přehled právních předpisů vydaných v působnosti Českého báňského úřadu 

(platných ke dni 1. ledna 2015 - zdroj http://www.cbusbs.cz/index.php/modules-

menu.html) [22] : 

1. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zákon č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 

a nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin 

pro civilní použití, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech 

výbušnin).  

Prováděcí předpisy 

1. Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se 

stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností. 

2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

3. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.cbusbs.cz/index.php/modules-menu.html
http://www.cbusbs.cz/index.php/modules-menu.html


 

2015           

 

5. Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

6. Vyhláška ČBÚ 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. 

7. Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení 

ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

9. Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 

ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

11. Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených 

nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Vyhláška ČBÚ č. 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 pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti 

a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších 

předpisů. 

14. Vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního 

požárního vodovodu, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu 

objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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16. Vyhláška ČBÚ č. 5/1994 Sb., kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků 

inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17. Vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení 

protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Vyhláška ČBÚ č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu 

a zpracování výbušnin, pozdějších předpisů.  

19. Vyhláška ČBÚ 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 pozdějších předpisů. 

20. Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve zněn í pozdějších předpisů. 

21. Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při 

činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 

22. Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí, ve znění pozdějších předpisů. 

23. Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, 

ve znění pozdějších předpisů. 

24. Vyhláška ČBÚ č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

25. Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních 

pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 
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26. Vyhláška ČBÚ č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro 

zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích 

pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění 

kontrol, ve znění pozdějších předpisů. 

27. Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

28. Vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního 

plynu, ve znění pozdějších předpisů. 

29. Vyhláška ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci, ve znění pozdějších předpisů. 

30. Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů. 

31. Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

32. Vyhláška ČBÚ č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti 

v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů. 

33. Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

34. Vyhláška č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin pro použití 

v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností 

těchto výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

35. Vyhláška 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, ve znění pozdějších 

předpisů. 

36. 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, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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37. Vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění pozdějších předpisů. 

38. 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 pozdějších předpisů. 

39. Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška 

č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích. 

40. Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních 

objektů, ve znění vyhlášky č. 13/2013 Sb. 

41. Vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, 

nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

42. Vyhláška č. 378/2008 Sb., o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které 

neobsahují detekční látky, ve znění pozdějších předpisů. 

43. Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání 

s těžebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů. 

44. Vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů. 

45. Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

46. Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení 

s pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 



Příloha č. 3 
Vzorové příklady oprávnění či osvědčení vydaných TIČR a ITI 
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Příloha č. 4 
Vzorové příklady oprávnění či osvědčení vydaných OBÚ 
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