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Regionální dohoda

o vzájemné spolupráci mezi

Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
se sídlem v Ceských Budějovicích

a
Obvodním báňským úřadem pro území krajů Libereckého a VysoČina

na území Kraje Vysočina

stranv dohody:

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých
Budějovicích (dále jen OIP)

§/2fil3

zastoupený

se sídlem

Ing. Jiřím Pelikánem
vedoucím inspektorem OIP
Vodní 2I,370 06 Ceské Budějovice

Obvodní báňský úřad pro územíkrajů Libereckého a Vysočina (dále jen OBÚ)
Zastoupený Ing. Daliborem.Hampejsem

předsedou OBU
se sídlem Tř. 1. máje 858126, 460 0I Liberec l

uzavírají na základě č1. 3 odst. 2 Dohody o vzájemné spolupráci mezi Státním Úřadem

inspekce práce a Českým báňským úřadem z 12. IL 2012 tuto dohodu za účelem vymezení
jednoznačné věcné a llzemní hranice dozoru a stanovení povinnosti předávat si hlášení o
pracovních úrazecha haváriích, které byly nahlášeny věcně nepříslušnému OIP nebo OBÚ.

článek t
působnost olp

1. OIP je kontrolním orgánem na úseku ochrany pracovních vztah,i a pracovních podmínek a
jeho působnost je vymezena v § 6 zákona ě. 25112005 Sb., o inspekci práce, v platném

zněni (dále jen zákonč.25112005 Sb.).

1. 1. OIP kontroluje dodržování povinností vyplývajících z;
a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, 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,
b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zaŤízeni se zvýŠenou

mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu
v yhr azený ch te c hni cký ch zaí izení,

e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnancŮ,

zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že pŤevéňně sami

dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu
považuje za osobu závislou na pomoci jiné §zické osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
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0 právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní
činnosti dětmi,

g) právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové
Ťízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka
územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení
byly provedeny včetně jejich průběhu.

1.2. OIP rovněž kontroluje dodržování:
a) kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní

nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisŮ
podle § 305 zákoníku práce,

b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva
zaměstnanců.

1.3. OIP vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštními právními předpisy:
a) Zákon ě. 5912006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona
ě,25812000 Sb., o ochraně veřejného zďravi a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 32012002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů, (zékon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších
předpisů.

b) Zákon č. 35012011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon).

c) Zákoně.43512004 Sb, o zaměstnanosti v platném zněn|

Působnost OIP se v kontextu této dohody nevztahuje na kontrolované podnikající osoby
v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy. Toto
ustanovení se netýká případů, kdy je OIP prováděna kontrola podle zákona č. 43512004 Sb.
o zaměstnanosti v platném znéní.

OIP vykonává působnost v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina, pokud není Státním
úřadem inspekce práce prolomena jeho místní příslušnost.

člúnek 2
působnost oBú

OBÚ vykonává vrchni dozor v rozsahu, daném zejména ustanovením § 39 odst. 1 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen 61/1988 Sb.). Jeho působnost je dále dána zákonem
č.44lI988 Sb., o ochraně avyužitínerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějŠÍch
předpisů, zákonem ě. 15712009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a změně některých
zákoni, zákonem ě. 14612010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní
využití a zákonem č.85l20I2 Sb., o ukládání oxidu uhličitém do přírodních horninových
struktur a o změně někteých zákonů.

2, OBÚ vykonává působnost v Libereckém kraji a Kraji Vysočina, pokud není Českým
báňským úřadem v Praze prolomena jeho místní příslušnost.

2.

J.
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čtánek 3

Zásady spolupráce OIP a OBÚ
1. OIP a OBÚ si v rámci spolupráce poskytují nezbytné informace o zásadních problémech

souvisejících s výkonem dozoru. Zejména si vyměňují zkušenosti, poznatky a podklady
týkajici se jejich dozoru. Zástupci OIP a OBU, z podnětu jedné ze stran, spoleČně

projednávají problematiky vypl;fuajíci z výkonu dozoru nad bezpečností práce, bezpeČností
provozu technickýc h zařizení a pracovními po dmínkami.

2. OIP provádí kontrolu příčin,a okolností pracovních úrazi popřípadě se účastní Šetření na

místě úrazového děje, OBÚ vyšetřují příčiny závažných pracovních úraz'i, závaŽných

událostí a nebezpečných stavů na základé zvláštních předpisů, a to v organizacich a na

pracovištích, které podléhají státnímu odbornému dozoru, nebo vrchnímu dozoru dle

stanovené působnosti a touto dohodou věcně aúzemné vymezené hranice dozoru,

3. V případě, že hlášení o pracovním úrazu ahavárii bylo nahlášeno OBÚ, resp. OIP a spadá

do působnosti druhého zních, má orgán, který hlášení přijal povinnost neprodleně o tom

krátkou cestou informovat druhý orgán a věc bezodkladně postoupit věcně příslušnému
OIP, resp. OBÚ. Tam, kde některý z uvedených orgánů zahájil svoji činnost ve věci, která

mu nepřísluší a ěinnosti se ujímá druhý orgán, předají si dosud vypracované materíáIy ze

své činnosti. Pokud ze své povahy týo materiály obsahují osobní údaje je druhý orgán,

kterému jsou poskytnuty povinen s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů v platném zněni.

4. Sporné případy budou řešeny mezi vedením OIP a OBÚ. Do rozhodnutí o příslušnosti ve

sporných případech vyšetřuje příčiny závažných pracovních úrazi a závažných událostí na

základě zvláštních předpisů ten orgán, který se jako první o těchto mimořádných událostech

dověděl.

JiJ

OIP:
950 I79 5I2
950 l79 506
jihlava@suip.cz
není

článek l
Věcné lymezení hranic dozoru

1, OBÚvykonávádozor:

a) Při homické činnosti:
. vyhledáváni aprůzkum ložisek vyhrazených nerostů,
. otvírka,připrava a dob;ývání výhradních ložisek,
o zíizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
o úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
c zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených

v písmenecha) až d),
. zvláštni zásahy do zemské kůry,
o zajišťování a likvidace starých důlních děl,
. báňská zácl. anná služba,
. důlně měřická činnost.

5. Kontaktní údaje:

Telefon:
Fax:
E-mail:
pohotovostní telefon:

OBÚ:
485 340 928
485 340 933
podatelna.liberec@cbusb s. cz
72I 602 659



si;i*13

b) Při činnostech prováděných hornickým způsobem:
. dobý.vání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a pŇzkum loŽisek
nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

. těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně

úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těŽbou,

s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,
o práce k zajištění stability podzemních prostoru (podzemní sanační práce),

o prácenazpřístupňováníjeskyní aprácenajejichldržovánívbezpečnémstavu,
o zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě

přemísiuje vióe než t00 000 m3 horniny, s výjimkouzakládání staveb,

o vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné úěely nežk činnostem uvedeným v § 2 a 3

zákonač.61/1988 Sb.,
o jímánípřírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemi,
o práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných dŮlních děl

apráce najejich udržování v bezpečném stavu,
o podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v raženíštol a tunelŮ,

jakoži ve vyvarení podiemních prostorů o objěmu větším než 300 m3 hominy.

Při provádění homické činnosti v podzemí, vykonává dozor rovněŽ v objektech,

zaŤizenich a pracovištích na povrchu, které souvisejí s činností v podzemí a jsou

provozovány právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami provádějícími
činnost v podzemí.

při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým zpŮsobem na povrchu

vykonává dozor rovněž v objektech, na pracovištích a na strojním a dopravním
zaíízení, včetně důlních drah, souvisejících s touto činnosti, pokud jsou provozovány
právnickou nebo podnikající fyzickou osobou provádějící tuto činnost.

U činností prováděných hornickým způsobem v podzemí (§ 3 zákona č. 61/1988 Sb.)

vykonává dozor nad ražbou a pracemi k zajištění stability, včetně objektŮ, zaŤizení

a pracovišť na povrchu, které souvisejí s touto ěirrností a jsou provozovány právnickou

nébo podnikající fyzickou osobou provádějící tuto činnost. V případé že generáIním

dodavatelem takto prováděných děl je organizace, oprávněná vykonávat Činnost

prováděnou hornickým způsobem, OBÚ dozoruje i následné vystrojování podzemních

děl a prostor až do jejich uvedení do provozu. V případě, že tato organizace provádí

týo činnosti pouze jako dílčí součást celého díla (hloubení, ražbu, atp.) pr9

generálního dodavatele stavby, který není k těmto činnostem oprávněn, OBU
neprodleně informuje o ukončení prací podléhajících jeho dozoru OIP a nedohodnou-

li se jinak, stavbu dále dozoruje OIP.

D Nad přívodními elektrickými kabely nebo jinými energetickými rozvody, kterymi jsou

napájeny objekty sloužící k provádění homické činnost, ěinnosti prováděné hornickým
způsobem a k nakládání s výbušninami ato až po prvek jejich jištění.

g) Nad podzemními objekty (§ 37 zákona č. 61/1988 Sb.), dozor se nevztahuje na

podzernní objekty, které podléhají technicko-bezpečnostnímu dohledu podle

zvláštního právního předpisu jako jsou vodní díIa a silniční a že|ezníČní tunely.

h) Nad nakládáním s těžebním odpadem (zákonč. 15712009 Sb.).

.í'...'"^l*'..i ,.j .:l

c)

d)

e)
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i) Nad nakládáním s výbušninamí (zákonč. 61/1988 Sb. a zákon ě. 14612010 Sb.), tj.:

o trhací práce a ohňostrojné práce,
o výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, včetně jejich výroby a zpracování, ničení

a zneškodňování,
o přeprava, pŤeďávání a nabývání výbušnin, jakož i skladování a předávání Při

nakládání s nimi.

2. olp v kontextu této dohody nevykonává kontrolu u podnikajících osob v rozsahu, ve

kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy.

o výkonu dozoru a kontroly v objektech nevýrobní povahy (např. závodníjídelny, sociální

zařízení,administrativní budovy, sklady), které jsou ve vlastnictvi organizací Provádějících
činnosti uvedené vbodě 1. tohoto článku se budou OBÚ a OIP vpředstihu vzájemně

informovat, aby nedocháze|o k duplicitnímu výkonu dozoru a kontroly.

V případech, kdy dojde ke změně výroby nebo činnosti a tím se tato dostane mimo

působnost dozoru oBÚ, pŤedá oBU tuto informaci neprodleně oIP.

5. Aktuální přehled organizacíve smyslu ustanovení § 3a zákona č. 6111988 Sb., kterým bYlo

státní báňskou správou vydáno oprávnění a které podléhají jeho dozoru,Ize nalézÍ na

stránkách http ://www. cbusbs. czlorganizace. aspx.

6. Ustanovení bodů 2 a3 tohoto článku se netýká případů, kdy je OIP prováděna kontrola

podle zákonaě.43512004 Sb. o zaměstnanosti v platném znéní.

Článek 5

Územní lrymezení hranic dozoru
1. Seznam organizací, které mají povoleno dob;fuání nerostů vKraji VYsoČina, a které

dozoruje OBÚ, je nedílnou přílohou této dohody.

V organizaci DIAMo, státní podnik odštěpný závod GEAM provádí nehornickou

činnost:

a) V areálu chemické úpravny organízace Bystřicko-Povrchové Úpravy, a.S. Se sídlem

v Rožné. Tato orgánizace provádí chemickým zpŮsobem povrchové ÚPravY

kovových součástí.

b) V areálu odkaliště chemické úpravny organizace CHILOE, a.s. se sídlem v

D omažlicích. Tato or ganízace provozuj e fotovo ltarickou elektrárnu.

obě organizace jsou přímo závislé na provozu organízace DIAMO, státní Podnik
odštěpný závod GEAM a týo organizace dozoruje OBU.

Organizace C9MING plus, a.s. v areálu lomu Pavlov provádí i nehornickou Činnost

v tr-ale konglomer átu, ato výrobu materiálů pro podlahové povrchy a d|aŽdice z umělého

kamene. Tuto výrobu dozoruje OBU.

2.
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člúnek 6
Řďení sporných případů

V případech nejasností v kompetencích mezi OIP a OBÚ rozhodne s konečnou platností
v dohodě Státní úřad inspekce práce a Ceský báňský uřad.

2.

Clónek 7

závérečná ustanovení
Dohoda mtňe b}t vypovězena kteroukollv ze stran,výpovědní lhůta činí 3 měsíce ode dne

doručení výpovědi druhé straně.

Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží po jednom výtisku. Změna a

doplňky dohody musí bý provedeny písemnou formou, jejich platnost je podmíněna
podpisem obou stran.

Vedení OIP a OBÚ seznámí s touto dohodou všechny své pracovníky, kteqých se týká.

OBÚ vhodným způsobem uvědomí všechny kontrolované osoby, nad nimiž vykonává
dozor, o uzavření této dohody.

V Liberci dne 28. května 2013

Oblostní ínspektorót próce
pro Jihočeský krojo Vysočinu

Vodní2l
370 0ó České Budějovice

,/y

J.

4.

I iří Pelikán
vedo inspektor OIP

Ing. Dalibor Hampejs
předseda OBU

Obvodní báňský úřad
pro území kralů

Llbereckého a \lysočlna
Tř. 1. máje 858/26
460 01 Liberec 1
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Příloha k dohodě o spo|uprráace mezi olP a oBÚ v Kraji Vysočina

§eznam organizaci s povolením k dobýváni nerostti v Kraji Vysočina k 28. květnu 2013

anizace ovozovna, zavocl ývací prostor,,ažisko {u CPl1, Cinnóst |<ra 9kres
ložná l žná -lc ,/Vsóčina zďár nad sázavou
]hemická úpravna lc ,/vsočiná áí nad sázavou

]eskomoíavsl(ý štérk, a.s 3ílý Kámen Kámen {C ýVsočina JihlaVa
<osoV (óšóV -]( /Všočina ihlaVa

Pohled )óhled -lC lna vlíčkův Brod
vemoioV Radňov t /vsočina ]elhřimoV

iranit Lipnice, s.r.o, íórka Dolní Březinka {Horka) H soclna HavlíčkůV Brod

]nice íKooanine) Dolní Město íBřezek) H 3oóina HavlíčkůV Brod

]nice íKooanina) Dolní Město l H sočina Havlíčkův Brod

]oLAs cZ. a.s orV Horní Borv H |sóčina zďár nad sázavou
rni Borv l ožisko Ho.ní Borv l /sočina zďár nad sázavou
rni BorV ll ožisko Horní Borv ll lna 7ďáí nad sázavou
rní BorV l|l lna zďár nad sázavou

Mirošov Mirošov HC /Vsočina \ďfu nad sázavou
Police Police H /soóina Třebíč
(rálovec Příštoo (Královec) H /soona Třebíč
Ránčířov Rančířov H íSoclna Jihlava
Rančířov Ložisko Rančířov í PHz soóina Jihlava

}noV VanoV H, soóina Jihlava
]Vl Velká Bíteš H /sočina zďáí nad sázavou

/ícenice ,/ícenice -lc /VSoóina Třebíč
Ko e sool Semilv s-r.o. Gmenná Lhota Lhóta lc y'Vsočina ý Bťód

ék s-I.o- (aménná nad oslavou l (amenná nad oslavou l {c y'Vsoóina lřebíč
K (rásněves (rásněVes {C r'Vsočina aďil nad sázavou

Vl _ 5lLNIUE a.s, _ibická Lhotka -ibická Lhotka {c ,/vsočina lavlíčkův Brod

ouDno 3lavíkov tC r'Vsočina lavlíčkův Brod

zelezné Horkv Zelezné Horkv JC /sočina -,lavlíčkův Brod
)nice l (Pětka) ionice l ípělka) JL; §ócln2 (ůV Brod

RES oPPlD[]M. s-r.o. -ipnice Troika lĎnlcé {c r/vsoóina rod

]oMlNG Plus. a.s,
'těží Granit Lionice. s.r.o.)

]avlov 3V {c r'Vsočina rod
]avlov )2V|oV U Hérálce {c ,/vsoňine

ndřich zédnífuk vlrákotín l vlrákotín l lc y'Vsočina |íhl2Ve

i(AMENoLOMY cR S.r.o. 1nriřciov )nrlřeioV lc r'Vsoóina )élhřimoV

)řechoV f,řechoV lc y'Vsočina zďáí nad sázavou
Iěchobuz TěchobUz Hc ýVšočiná )e|hřimov

losef Maca ml. - Kamenosochařství ]anské Dubenky )anské DubénkV Hc ýVšóčina ihleva

Panské DubenkV iko Penské Dubenl(v 3PHz ýysočina ihlaVa

Kámen Bíno- sool- s r.o. Polnička (a Hc ýVsóčina ir nad sázavou
zUla RácoV. s-r.o. Rácov coV Hc na hlava

1ice. státní oodnik Hradec králové v likvidaci Utín iltín Hc ýySočina HavliókúV Brod

) VELKý BERANoV ýelký Beranov eranoV Hc ne hláVa

KAVEX - GRANIT HoLD|NG a.s. (KonKuru) BóršóV BoršoV H ýVšočina JihlaVa
Mr n Mrákotín H ina JihlaVa

3lší 3lší H lna JihlaVa

Rásn Řásná )óine JihlaVa

Boršov ožisko Boršov - odval PHz 1a Jihlava

MVsletice óžsko Mvsletice - odval PHz ]činá Jihlava

-esy cesKé republil(y, s.p. Budkov ožisko Budkov ]a rřebíč
Jestřebí u Brtnice ožisko Jestřebí u Bňnice }PHZ soěina IihlaVa
Knínice ložisko knínice }PHZ sočina lihlava

]e ložisko Lesonice PHz sočina rřebíč
VesU lresil-n.Uu! ožisko Nová Ves u Třešti - H. Dubenky PHZ ,/vsočina lihlava

(a ožísko panenská PHz soclna lřebíč
sENEco. sDol. s í,o. {rbov ožisko Hrbov ,Hz §očina

'ihlaVaIs službv s.r.o, sto na Moravě ožisko Nové Město na Moravě PHz 3oc'na zďár nad sázavou

-esní družstvo obcí 3kléné ožisko sklené u zďáru nad sázavou )PHz sočina aďáí nad sázavou
koo€c ožisko vepřová :PHz zďár nad sázavou

,/lastimil Bělák - cihelna Bořinov 3ořinov or|sko tllčov - Fíónnov }PHZ §na]ná aď* nad sázavou
Bohumil křesťan 3ohdaloV ožisko Bohdalov :PHZ /Vsočina Lďál nad sázavou

wsvětlivkv:
HČ - hornická činnogt
ČPHZ - činnost pfováděná hornickým způsobem


