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Regionální dohoda
o vzájemné

spolupráci mezi

Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj a Libereclcý kraj
se sídlem v Ústí nad Latlem
a

Obvodním báňstcým úřadem pro územíkrajů Libereckého a Vysočina
na územíLibereckého kraje

strany dohody:
Oblastní inspektorát práce pro Ústeclý kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad
Labem (dále jen OIP)
zastoupený
Mgr. Alešem Kalvodou
vedoucím inspektorem OIP
se sídlem
SNP 2720121,40011 Ústí nad Labem
Obvodní báňský úřad pro územíkrajů Litlereckého a Vysočina (dále jen OBÚ)
Zastaupený
se sídlem

Ing. Daliborem Hampejsem
předsedou OBU
Tř. 1. méťle858126,460 01 Liberec

1

uzavirqí na základě č1. 3 odst. 2 Dohody o vzájemné spolupráci mezi Státním úřadem
inspekce práce a Českým báňským úřadem z 12. It. 2012 tuto dohodu za úěelem vymezení
jednoznačné věcné a územníhranice dozoru a stanovení povinnosti předávat si hlášení o
pracovních úrazecha haváriích, které byly nahlášeny věcně nepříslušnému OIP nebo OBÚ.
Čtánek 1

1. olp

je kontrolním orgánem
or"oÍ::?r:"1:;|ro"l1"r,"n vňahaa pracovních podmínek a
jeho působnost je vymezena""v § 6 zékona ě. 25112005 Sb., o inspekci práce, v platném
znéni (dále jen zákoně.25112005 Sb,).
1.1.

a)

b)
c)
d)
e)

OIP kontroluje

dodržovrání povinností vyplývajícíchz:
právních předpisů, z nichž vznikqí zaměstnancům, příslušnémuodborovému orgánu
nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdrayí při práci
práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o
odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízeni se zvýšenou
mírou ohroženíživota a zdravi a právních předpisů o bezpečnosti provozu
v yhr azený ch techni cký ch zař ízení,
právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců,
zaměstnanců pečujícícho děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázal| že převážně sami
dlouhodobě pečujío fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně téžká
závislost), ve stupni IlI (téžkázávislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),

;;n,'3ftl§
právních předpisů upravujícíchv,ýkon umělecké, kulfurní, sportovní a reklamní
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činnosti dětmi,

g) právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové
Ťízeni na obsazení mista úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka

řízení
územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové
byly provedeny včetně jejich pruběhu.

1.2. OIP rovněž kontroluje dodržování:
a) kolektivnich smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněPrávní
naroky zaměstnanců vyplývaj ícíz ptávni.n pr.dpisŮ, jakoŽ i vnitřních předpisŮ
podle § 305 zákoníku práce,
jestliže zakládqí práva
b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práee,
zaměstnanců.

olp vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláŠtnímiprávními PředPisY:
a) Zákón ě. sÓtzooa Sb., o pievenci závažných havarií způsobených vybranými

1.3.

nebezpečnými chemickými táttami nebo chemickými přípravky a o změně zikona
č.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdtaví a o změně některých souvisejících
a zrušení
zákon.o, ve zněni pozdějších predpisů, a zákona ó.32012002 Sb., o změně
některych zékoni v souvislosti s ukončenímčinnosti okresních ÚřadŮ, ve znéni
pozdcjsich předpisů, (zákot o prevenci závažných haváňí), ve znéni PozdějŠÍch
předpisů.
$ Zákón č. 350l20t1 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon).
c) Zákonč.43512004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění,

podnikající osobY
vrozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské sPrávY. Toto
Sb.
ustanovení se netýká případů, kdy je OIP prováděna kontrola podle zákonaČ,43512004
o zaměstnanosti v platném znění.

2. působnost olp se v kontextu této dohody nevztahuje na kontrolované

a

J.

vykonává působnost v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji, pokud není Státním
úřadem inspekce práce prolomena jeho místnípříslušnost,

olp

Člúnek2
působnost oBú
odst. 1 zákona
1, oBú vykonává vrchní dozor vrozsahu, daném zejménaustanovením § 39
ve znění
správě,
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbuŠninách a o Státní báňSké
pozdějších předpisů (dále jen 61/1988 Sb.). Jeho působnost je dále dína zékonem
č.44lI988 Sb., o ochraně uiyuzitinerostného bohatství (homí zákon), ve znění PozdějŠÍch
předpisů, ziákonem č. I57l2d09 Sb., o nakládaní s těžebnímodpadem a změně některých
civilní
zákonů, zákonem ě. 14612010 Sb., o označování a sledovatelnosti ýbuŠninPro
využitía zákonem č. 85120:12 Sb., o ukládáni oxidu uhličitémdo přírodních horninových
struktur a o změně některých zákon:il',.
působnost v Libereckém kraji a Krali Vysoěina, pokud není Českým
báňským úřadem v praze prolomena jeho místnípříslušnost.

z. oBú vykonává
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Clánek 3
Zásady spolupráce OIP a OBÚ
1. OIP a OBÚ si v rámci spolupráce poskýují nezbyné informace o zásadnichproblémech
souvisejících s výkonem dozoru. Zqména si vyměňují zkušenosti, poznatky a podklady
týkajícíse jejich dozoru. Zástupci OIP a OBÚ, z podnětu jedné ze stran, společně

projednávají problematiky vypl;fuajíci z výkonu dozoru nad bezpečností práce, bezpečností
provozu technických zařízeni a pracovními podmínkami.

2. OIP provádí kontrolu příčin.aokolností pracovních úrazůpopřípadě se účastníšetření na
místě trazového děje, OBU vyšetřují příčinyzávažných pracovních úrazů,závažných
událostí a nebezpečných stavů na základě zvláštníchpředpisů, a to v organizacich a na
pracovištích, které podléhají státnímu odbornému dozoru, nebo vrchnímu dozoru dle
stanovené působnosti a touto dohodou věcně a územně vlrnezené hranice dozoru.
3.

V případě, že hlášenío pracovním úrazu a havárii bylo nahlášeno OBÚ, resp. OIP a

spadá

do působnosti druhého z nich, 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 někteý z uvedených orgánů zahájil svoji činnost ve věci, která
mu nepříslušía činnosti se ujímá druhý orgán, předají si dosud vypracované materiály ze
svó činnosti. Pokud ze své povahy týo materiály obsahují osobní údaje je druhý orgán,
kterému jsou poskýnuty povinen s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajův platném znění

4. Sporné případy budou řešeny mezi vedením OIP a OBÚ. Do rozhodnutí o příslušnosti ve
sporných případech vyšetřuje příčinyzávažnýclt pracovních utaziazávažných událostí na
základé zvláštních předpisů ten orgán, který se jako první o těchto mimořádných událostech
dověděl.
5. Kontaktní údaje:

Teleťon:

Fax:
E-mail:
Pohotovostní telefon:

OIP:

OBU:

485 340 928
485 340 933

950 179 736
950 179 719
liberec@oip.cz
není

po datelna. libere

72I 602 659

c

@,cbusb

s.

cz

článek 4
1. OBÚvykonávádozor:

a) Při
a

a
o

a
a
a
o

a
a

Věcné vymezení hranic dozoru

homické činnosti:
vyhledávání a pruzkum ložisek vyhrazených nerostů,
otvírka, příprava a dobývaní výbradních ložisek,
zřizování, zajišťovánía likvidace důlníchděl a lomů,
úprava a zušlechťovánínerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
zŤízovénía provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených
v písmenecha) až d),
zvláštní zásahy do zemské kůry,
zajlšťovánía likvidace starých důlníchděl,
báňská záchr anná služba,
důlně měřická činnost.
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b) Při
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c)
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činnostech prováděných hornickým způsobem:
dobý,lrání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů
prováděných v souvislosti s jejich doblfo,áním, a vyhledávání a prtnkum ložisek
nelyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,
íéžbapískův korytech vodních toků a štěrkopískůplovoucími stroji, včetně
úpravy a zušlechťovánítěchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou,
s výjimkou odstraňování nánosů při údržběvodních toků,
práce k zajištěnístability podzemních prostoru (podzemní sanačnípráce),
práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržovánív bezpeěném stavu,
zemní práce prováděné za použitístrojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě
přemíst'uje více než 100 000 m3 hominy, s výjimkouzakládérrrí staveb,
vrtání vrtůs délkounad 30mpro jinéúčelynežkčinnostemuvedenýmv
§ 2a3
zákotač.61/1988 Sb.,
jímiání přírodních léčivýcha stolních minerálních vod v důlnímdíle v podzemí,
práce na zpřístupnění starych důlníchděl nebo trvale opuštěných důlníchděl
a práce najejich udržovánív bezpečnémstavu,
podzemní práce spočívajícív hloubení důlních jam a studní, v raženíštol a tunelů,
jakoži ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny.

Při provádění hornické činnosti v podzemí, vykonává dozor rovněž v objektech,
zaŤlzenich a pracovištích na povrchu, které souvisejí s činnostív podzemí a jsou

provozovány právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami provádějícími
činnost v podzemí.

d) Při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

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

e)

U činnostíprováděných hornickým způsobem v podzemí (§ 3 zákona č. 61/1988 Sb.)
lykonává dozot nad ražbou a pracemi k zajištěnístability, včetně objektů, zařízení

pracovišťna povrchu, které souvisejí s touto činnostíajsou provozovány právnickou
nebo podnikající fyzickou osobou provádějícítuto činnost. V případě že generálním
dodavatelem takto prováděných děl je organizace, oprál,něná vykonávat činnost
prováděnou hornickým způsobem, OBÚ dozoruje i následné vystrojování podzemních
děl a prostor až da jejich uvedení do provozu. V případě, že tato organizace provádí
tyto čirurosti pouze jako dílčísoučást celého díla (hloubení, ražbu, atp.) pr9
generálního dodavatele stavby, ktený není k těmto činnostem oprávněn, OBU
neprodleně informuje o ukončeníprací podléhajícíchjeho dozoru OIP a nedohodnouli se jinak, stavbu dále dozoruje OIP.
a

Nad přívodními elektrickými kabely nebo jinými energetickými rozvody, kterymi jsou
napájeny objekty sloužícík provádění hornické činnost, činnosti prováděné hornickým
způsobem a k nakládání s výbušninami a to ažpo prvek jejich jištění.
g)

Nad podzemními objekty (§ 37 zákona č. 6111988 Sb.), dozor se nevztahuje na
podzemní objekty, které podléhajítechnicko-bezpečnostnímu dohledu podle
zvláštního právního předpisu jako jsou vodní dila a silničnía železruěnítunely.

h) Nad nakládáním s těžebním odpadem (zákon ě. 157/2009 Sb.).

':;;,/2S

í3

Nad nakládáním s výbušninamt (zákoně. 61/1988 Sb. a zákon č. 146l20L0 Sb.), tj.:
o trhací práce a ohňostrojné práce,
o výzkum, vývoj a zkoušenívýbušnin, včetně jejich výroby a zptacování, ničení
a zneškodňování,
o přeprava, předávání a nabývání výbušnin, jakož i skladování a předávání při
nakládání s nimi.
2.

OIP v kontextu této dohody nevykonává kontrolu u podnikajících osob v rozsahu, ve

kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy.

O qfkonu dozoru a kontroly v objektech nevýrobní povahy (např. závodnijídelny, sociální
zařizeti, administrativní budoly, sklady), které jsou ve vlastnictví organizací provádějících
činnosti uvedené vbodě 1. tohoto čláŇu se budou OBÚ a OIP vpředstihu vzájemné
informovat, aby nedocházeLo k duplicitnímu výkonu dozoru a kontroly.
4.

V

případech, kdy do:.d. ke změně výroby nebo činnosti a tím se tato dostane mimo
působnost dozoru OBU, předá OBU tuto informaci neprodleně OIP.

5. Aktuální přehled organizaci ve smyslu ustanovení § 3a zákonaě.6111988 Sb., kterym bylo
státní báňskou správou rrydáno oprávnění a které podléhají jeho dozoru, Ize nalézt na
stránkách http:/lwul,v.cbusbs.czlorganiza§e.aspx.
tohoto ělánku se netýká případů, kdy je OIP prováděna kontrola
podle zákonač,435l20a4 Sb. o zaměstnanosti v platném znéní.

6. Ustanovení bodů 2

a3

Čltínek5
1.

2.

Územní vymezení hranic dozoru
Seznam organizací s povolenou hornickou činností,činnostíprováděnou hornickým
způsobem a výrobou výbušnin v Libereckém kraji, a které dozoruje OBU, je nedílnou
přílohou této dohody.

U

podnikajícíchsubjektu, jejichž činnosti podléhajípo věcné stránce do pŮsobnosti
jednoho i druhého orgánu, se územní hrarrice dozoru vymezuje takto:
Oreanizace DIAMO. státní podnik odštěpnÝ závod Těžba a úprava oreanizace se sídlem
ve Stráži pod Ralskem (dále jen."organizace"):

a)

Organizace je napájena elektrickou rozvodnou sití distribučníspolečnostíELPRO DELICIA. Místo, od kterého je dozorováno zaíízenípro rozvod elektrické energie
OBÚ se shoduje s rozhraním vlastníkůmajetku daným smlouvou mezi společností
ELPRO - DELICIA aotganizaci.

b)

Organizace je napojena fla tozvod vysokotlakého plynovodu, který je ve vlastnictví
RWE. Rozvod plynu je dozorován OBU od příruby uzavíracíhoventilu vysokotlakého
plynovodu před regulačnístanicí, až do místa spotřeby plynu.

c)

Organizace zásobuje teplem jak svá technologická zaŤizení a budovy, tak provádí

vl.tápění města Stráž pod Ralskem. Tento horkovodní okruh dozoruje OBU.
Teplovodní okruhy výápění města Stráž pod Ralskem dozoruje OIP.

člúnek6
Řešení sporných případů
případech
V
nejasností v kompetencích mezi OIP a OBÚ rozhodne
v dohodě Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad.

s

konečnou platností

člónek 7
závérečaá ustanovení
1. Dohoda můžebft vypovězena kteroukoliv ze stran, výpovědní lhůta činí3 měsíce ode dne
doručenívýpovědi druhé straně.

2. Dohoda je vyhotovena ve dvou v|tiscích,každástrana obdňí po jednom qitisku. Zména a
doplňky dohody musí být provedeny písemnou formou, jejich platnost je podmíněna
podpisem obou stran.

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

4. OBÚ

vhodným způsobem uvědomí všechny kontrolované osoby, nad nimlž vykonává

dozor, o uzavření této dohody,

5. Touto dohodou se zaroveň rušídohoda o vymezení působnosti Oblastního inspektorátu
práce pro Ústecký a Liberecký kraj a Obvodního báňského úřadu v Liberci ze dne 7. dubna
2010.

V Liberci

dne 27.

ěervna2al3

Ing. Dalibor Hampejs

předseda OBU

( o,

\.r

rr'

Příloha k dohodě o spoluprráace mezi olP a oBÚ v Libereckém kraji

§eznam organizací s povolenou hornickou ěinností, činnostíprováděnou hornickým zpŮ§obepn
a výrobou výbušnin v l_ibereckém křaji k 27. červnu 20{3

vací prostor
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HČ - hornická činnost
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