
Dohoda

o vzájemné spo|upťáci mezi státním úřadem inspekce práce a Českýn báňským úřadem

smluvní stťanyl

státní úřad inspekce práce (dále jen ,,SÚIP'.)
zastoupený Mgr' Ing' Rudol|em Hahnem,

generalnim inspellorem sl lP
se sídlem Horrrí náměstí 2.746 0l opava

český báňský úřad v Praze (dále jen,'čBÚ.')
zastoupený Ing. Ivo Pěďímkem,

prťd(eduu CBl
se sídlem KoZí .1, Praha i - Stařé Město' 1] 0 01

u,/a\ Iraji luIo dohodu o rzájemné .po]upráci'

Clánek I

Působnost státního úřadu inspekce práce

Státní úiad jnspekce práce a oblastní inspektoláty práce jako orgiány inspekce pláce Jsou
konhohí orgány ía úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Působnost

sÚIP a oblastních inspektorátu práce je dr{na zejména 
"s 

6 ziákona č' 25112005 sb..

o inspekci práoe. ve znění pozdějších předpisů (dálejen.,zákon č. 251/2005 sb.).

Článek II

Působnost Českého báňského úřadu

orgány s1rítní báňské sprárry jsou Český báiský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské

správy České republiky a obvodní báňské úřady' Působnost olgánů státní báňské správy je dána

zejména Š 39 zákona č.61/1988 Sb., o homické činnosti' v)í'bušninách a o stáb]í báňské správě
(dále jen,,zakon č. 61/1988 Sb...), dále zákonem č' 157/2009 sb.' o nakládání s těžebním

odpadem a změně něktelých zákoíů (dr{le jen ,'zrákon č. 15112009 Sb...), zákonem č. |4612010

sb., o označoviíní a siedovatelnosti výbušnin plo civilní využití (dále jen .,zlíkon č. 146/201,0

Sb'..) a zrákonem č' 85/2012 Sb'' o ukládání oxidu uhličitého do přírodních hominových struktur

a o Změně některých zákonů.

Článek III

Zásady spolupráce

1. sÚIP a ČBÚ jakož i orgány a orgalizace jimi řízerré nebo jim podřízené. tj. oblastní inspektoráty
práce, Tecblická inspekce ČR, obvodní báňské úiady. při dozoru spolupracují a podle potřeby se

navzájem informují o Zásadních problémech souvisejících s výkonem dozorLl Zejména si



2.

4.

vyměňrijí zkušenosti a poznatky z \'ýkonu dozoru a na poŽtídáni si vájemně před.ívají podk|ady
potřebnó pro jeho výkon. Jejich vedouci ptacovníci. z podnětu jedné zc stran, společně
pťojcdnávají problematik-v vyplývající z výkonu dozoru nad bezpečností place, bezpečností
plovozu tecbnický.ch zďízení a pracoYními podmínkami.

Na zá(ladč této dohod}.uzavŤou místně příslušné oblastní inspektoráty práce a obvodní báňské
uřady regi<lná|ní dohody. kde 1'mezí jednozmčnou věcnou a územní hranici dozoru a povinnost
předá\'at hlášení o praco\,nich ťlBzech a havajiích. které byly ne(lopatřením nahlášeny oblastním
inspcktonítům prácc' resp. obvodnhn báirskýrrr ťrřadům a spadají do působnosti obvodnÍch
bátlských úřadů. resp. oblastních inspektorátů práce'

oblastní inspektorály prácc a obvodni báňské uiady s qíše u\.edeným vymczenim sté působnosti
Vhodným Způsobem seznií i kontlolované osoby podle $ 6 zrí,kona č. 25112005 sb. či dotčené
olganizace podle s 3a zríkona č- 61/1988 Sb. a podle zákona č. l5712009 Sb.

cBU bude l x za čt\4t roku 7asíIat evidenci dat pracovních ]iŤazů, kteIé jsou v jejich působnosti.
na sÚlP plo další zpracováni statistiky EsAw-EURosTAT'

clánek Iv

zásady pro vymezení působnosti

l' S oh]edem na vyloučení dup]icitního dozoru statni báňská spníva (dále jen 
''sBs.') vykonává

dozor:
a) při homické činnosti v podzemi lrykonává SBS dozor rovněž v objektech ' zaiizenícb

a pracovištích na powchu. k1eÉ souvisejj s činnosti v podzemi a jsou provozolány právnickými
nebo podnikajicími i,zickými osobami pÍovádějící činnost \' podzcmi,

b) při homické čiuosti a činnosti plováděné homickým způsobem na po\'rchu vykoná\'á sBs dozor
ÍorŤtěž $ objektech. na placovištích. a na strojním a clopravním zařízení souvisejícín s touto
činností. pokud jsou provozovány organizací nebo podnikající Íýickou osobou provádějící tuto
činnost.

c) u činností plováděných hornickým způsobem ($ 3 zákona č. 61/1988 sb-) v podzcmí vykonává
sBs dozor nad ražbou a pracemi k zajištění stabilit!. včetně objektů' zařízcní a pracovišť na
poÝŤchu, kteř souviseji s touto čimostÍ ajsou provozovány organi7-ací nebo podnikající fyzickou
osobou pro\'ádějící tuto činnost.

d) rrad podzenrrrími objekty (s 37 zákona č' 61/1988 sb.)'
e) nad nakl.ídáním s těžebním odpadem (zríkon č. 157/2009 Sb.),
1) nad mklád.íním s yí'bušninami (zrikon č. 6lll988 sb' a zákon č' 14612010 sb.)

2. sBS zajišl'lie dozor nad výrobou výbušnirl nakládáníň s \'ýbušninami a používáním výbušnin
k trhacím pracínr a ohňosllojnýn placím. Dozor se ne\'Žahuje na výbrršnirry' výbušné předměty
apomúcky' ktelé drži pÍo sl.é poťebr ozbrojene sl) Č.eske republik!. ozbÍojené bczpečnostni
sbory, zpravodajské siužby České.epub]iky' GeneÉlní ředitelství ccl. Český úřad pro zkoušení
zbÍaií a střeliva rrebo Hasičský áchrarrn1 sbor Česke repubtiky. pŤo výkon sluŽby, a dá{e na
výbušniny, ťbušné předměty a pomúcky' které dÍŽi pro své potřeby ozbmjcné síly a sbory
jiných států přijejich pobytu na územi Česke repub|ik1. pň prújezdu přes území České republiky
nebo pň přeletu nad územim České republiky' vyplý"ýá.li to z mezináro<lní smlouvy, ktelou je
Ceská republika vriána. a dále se dozor SBS nevztahuje na střeIivo, pyrotechnické \'ýrobky
a vojcnskou munici.



4.

3.

1,

l.

V případech' kdy v rrímci zněny výÍoby nebo čirulosti bude tato částečně nebo zcela mimo
rozsah působnosti ákonů č. 4411988 Sb. nebo č, óll1988 sb.' Ve znění pozdějších předpisů,
přodá obvodní bríňský úřad neprod|eně informaci místně příslušnému oblasmímu inspektorátu
práce.

v případech nejasnosli v kompeíencíď nrezi oblastními inspektoráty práce a obvodními
btíňskýmí uřady s konečnou plalnosti rozhodnou v dohodě sÚlP a ČBÚ'

Člátrek v
Účinnost

Dolroda o spolupráci Českého úřadu bezpďuosú práce a Českého bríňského úřadu ze dne 28. záŤí

i995 se zrušuje a nahrazuje se touto dohodou, ktelá nab]tsá účirtnosti a plamosti dnem podpisu
oběrrra smlúvními stanami.

'rato dohoda se uzaýíní na dobu neu!čitort, přičemŽ může být písenrně vypovězena kteroukoliv ze
slran; \Tovědní lhtlta činí tři oěsíce ode dne doručení výpovědi dÍuhé stranč.

Změny nebo doplňky téLo dohody mohorr být provedeny písemnou formou, jejich plamost je
podmítěna souhlasem obou stran.

4. Tato dohoda je q,hotovena ve dvou v]ýtiscích, každá strana obdrŽí po jednom výtisku.
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