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O B S A H :

173. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů

174. Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově
u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce
u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška
o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves – Louka – Mnichov)

175. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

176. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění
vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška 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, vyhláška 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
vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška 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

177. Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2011 sp. zn. Pl. ÚS 46/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 104e písm. b)
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů

a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském inter-
venčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zá-
kona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení pod-
mínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke
zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských
produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení
vlády č. 285/2007 Sb. a nařízení vlády č. 373/2010
Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova „kteří mají
středoškolské vzdělání v oboru včelařství, popřípadě
mají vysokoškolské vzdělání,“ nahrazují slovy „kteří
mají vysokoškolské vzdělání, nebo střední vzdělání
s výučním listem v oboru včelař, nebo získali odbornou
kvalifikaci učitele odborného výcviku pro obor vzdě-
lání včelař, anebo jsou držiteli osvědčení získaného
v kurzu pro učitele včelařství,“.

2. V § 4 odst. 4 písm. c) bodě 1 se slova „který má
středoškolské vzdělání v oboru včelařství, popřípadě

má vysokoškolské vzdělání,“ nahrazují slovy „který
má vysokoškolské vzdělání, nebo střední vzdělání s vý-
učním listem v oboru včelař, nebo získal odbornou
kvalifikaci učitele odborného výcviku pro obor vzdě-
lání včelař, anebo je držitelem osvědčení získaného
v kurzu pro učitele včelařství,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádost o poskytnutí dotace na pořádání vzdě-
lávacích kurzů pro chovatele včel, které se konaly v ob-
dobí od 1. září 2010 do 31. prosince 2010, podaná do
dne 30. června 2011, se posoudí podle nařízení vlády
č. 197/2005 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince
2010.

2. Žádost o poskytnutí dotace na pořádání před-
nášek pro chovatele včel, které se konaly v období
od 1. září 2010 do 31. prosince 2010, podaná do dne
30. června 2011, se posoudí podle nařízení vlády č. 197/
/2005 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. června
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fuksa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2011

o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní,
Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod

v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech
a o vymezení konkrétních ochranných opatření

(vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves – Louka – Mnichov)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46
odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon):

Stanovení ochranných pásem

§ 1

(K § 21 odst. 1, § 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) Ochranná pásma I. a II. stupně se stanoví
k ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální vody,
které jsou jímány v katastrálním území

a) Louka u Mariánských Lázní, kraj Karlovarský,

1. vrtem HV-3 nacházejícím se na pozemkové
parcele č. 1554/3,

2. vrty HV-5, HV-6 nacházejícími se na pozem-
kové parcele č. 694/1,

3. vrtem HV-33 nacházejícím se na pozemkové
parcele č. 735/1,

b) Mnichov u Mariánských Lázní, kraj Karlovarský,
vrtem HV-35 nacházejícím se na pozemkové par-
cele č. 1687/4,

c) Prameny, kraj Karlovarský, vrtem HV-13 nachá-
zejícím se na pozemkové parcele č. 533/1.

(2) Ochranná pásma I. a II. stupně se stanoví
k ochraně zdrojů přírodních minerálních vod, které
jsou jímány v katastrálním území

a) Nová Ves u Sokolova, kraj Karlovarský,

1. vrty BJ-14, HV-22, HV-23 nacházejícími se na
pozemkové parcele č. 1268/1,

2. vrtem HV-24 nacházejícím se na pozemkové
parcele č. 1269/1,

b) Louka u Mariánských Lázní, kraj Karlovarský,

1. vrtem HV-3 nacházejícím se na pozemkové
parcele č. 1554/3,

2. vrty HV-5, HV-6 nacházejícími se na pozem-
kové parcele č. 694/1,

3. vrtem BJ-2 nacházejícím se na pozemkové par-
cele č. 694/2,

4. vrty HV-31, HV-32, HV-33 nacházejícími se na
pozemkové parcele č. 735/1,

c) Mnichov u Mariánských Lázní, kraj Karlovarský,

1. vrtem HV-34 nacházejícím se na pozemkové
parcele č. 1687/5,

2. vrtem HV-35 nacházejícím se na pozemkové
parcele č. 1687/4,

d) Prameny, kraj Karlovarský, vrty HV-13,
HV-13 A, HV-14, HV-14 A nacházejícími se na
pozemkové parcele č. 533/1.

§ 2

(1) Ochranná pásma I. stupně zdrojů uvedených
v § 1 tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje. Jde
o území vymezené čtverci o straně 10 m, v jejichž stře-
dech se nacházejí vrty uvedené v § 1.

(2) Ochranná pásma I. stupně jsou současně
pásmy fyzické ochrany zdrojů.

(3) Hranice ochranného pásma I. stupně je gra-
ficky vyznačena v základní mapě České republiky v mě-
řítku 1 : 50 000, která je přílohou této vyhlášky.

§ 3

(1) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochra-
ně části infiltračního území zřídelní struktury zdrojů.

(2) V rámci ochranného pásma II. stupně se podle
stupně ochrany vymezuje

a) dílčí pásmo stupně II A,

b) dílčí pásmo stupně II B.

(3) Hranice dílčího pásma stupně II A a dílčího
pásma stupně II B jsou graficky vyznačeny v základní
mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je
přílohou této vyhlášky.

§ 4

Vymezení ochranných pásem I. stupně v kopii ka-
tastrální mapy v měřítku 1 : 2 000 a ochranných pásem
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II. stupně v základních mapách České republiky v mě-
řítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 je k nahlédnutí na Minis-
terstvu zdravotnictví, na Městském úřadě v Marián-
ských Lázních, na Městském úřadě v Sokolově, na
Městském úřadě v Horním Slavkově a na Krajském
úřadě Karlovarského kraje.

Vymezení konkrétních ochranných opatření

§ 5

(K § 24 lázeňského zákona)

(1) Na území ochranného pásma I. stupně je ne-
povolaným vstup zakázán.

(2) Ochranná pásma I. stupně zdrojů uvedených
v § 1 odst. 1 a 2 se musí oplotit.

§ 6

(K § 23 lázeňského zákona)

(1) V dílčím pásmu stupně II A je zakázáno:

a) provádět hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem1) a zásahy trvale narušující
skalní podklad; jde-li o práce a úpravy nutné v zá-
jmu ochrany a využívání zdrojů, postupuje se po-
dle § 37 lázeňského zákona,

b) zřizovat vrty pro získání tepelné energie,

c) provádět trhací práce1),

d) aplikovat hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem2),

e) zřizovat a provozovat skládky odpadů všeho
druhu, zřizovat a provozovat zařízení k využívání
odpadů, k úpravě odpadů a nebo ke sběru a vý-
kupu odpadů3),

f) vypouštět odpadní vody do vod podzemních4),

g) provádět činnosti, které mají vliv na minimální hla-
diny podzemních vod5),

h) zřizovat kafilerie, jatka, spalovny odpadů,

i) budovat produktovody závadných látek4),

j) převádět dobytek brodem,

k) zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami nebo ne-
bezpečnými látkami nebo se závadnými látkami ve
větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spo-
jeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody; jde-li o zacházení, které je nutné
v zájmu ochrany a využívání zdrojů, postupuje se
podle jiného právního předpisu4),

l) provozovat intenzivní chov hospodářských zvířat
a zvěře6),

m) volně tábořit v přírodě.

(2) V dílčím pásmu stupně II B je zakázáno
provádět činnosti uvedené v odstavci 1 písm. c), g),
h), i), k).

(3) Bez vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
v oboru hydrogeologie7) nelze v dílčím pásmu stup-
ně II B zřizovat vrty pro získání tepelné energie.

§ 7

Přechodné ustanovení

Činnosti uvedené v § 6 odst. 1 a 2, pokud jsou
v dílčím pásmu stupně II A nebo dílčím pásmu stup-
ně II B prováděny, budou ukončeny do 2 let od nabytí
účinnosti této vyhlášky.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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1) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb.
3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 37 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb.
6) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha k vyhlášce č. 174/2011 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování

a odstraňování jejich škodlivých následků

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 39 odst. 8 a § 41 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech naklá-
dání se závadnými látkami a náležitostech havarijního
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zne-
škodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) požadavky na odborně způsobilou osobu a na zá-
chytné vany.“.

2. V § 2 písm. a) se za slova „skladování,“ vkládá
slovo „skládkování“.

3. V § 2 písmena b) a c) znějí:
„b) zacházením se závadnými látkami ve větším roz-

sahu – zacházení se závadnými látkami v kapalném
skupenství v zařízení s celkovým množstvím
v něm obsažených závadných látek nad 1 000 l
včetně nebo v přenosných, k tomu určených,
obalech s celkovým množstvím v nich obsažených
závadných látek nad 2 000 l včetně, a to v kterém-
koliv okamžiku. O zacházení s pevnými závad-
nými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li
s nimi nakládáno v kterémkoliv okamžiku v celko-
vém množství závadných látek do 2 000 kg včetně.
Dále se o zacházení se závadnými látkami ve vět-
ším rozsahu nejedná, je-li nakládáno

1. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými
hmotami při provozu jednotlivých dopravních
prostředků silniční, drážní, vodní a letecké do-
pravy a mobilních mechanizačních prostředků
včetně provozu vojenské techniky a materiálu,
nebo

2. s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při
jejich přímé aplikaci,

c) zacházením se závadnými látkami, které je spojeno
se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo

podzemní vody – zacházení s nebezpečnou závad-
nou látkou nebo zvlášť nebezpečnou závadnou lát-
kou, a to v ochranných pásmech vodních zdrojů
I. a II. stupně, v ochranných pásmech přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních
vod, v záplavových územích, na vodních tocích
či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti nebo
v bezprostřední blízkosti kanalizačních vpustí a ša-
chet1) svedených do kanalizace pro veřejnou po-
třebu nebo do povrchových vod. O zacházení se
závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným
nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody,
se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno

1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v ka-
palném skupenství v zařízení s celkovým nej-
vyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku
v něm obsažených zvlášť nebezpečných závad-
ných látek v kapalném skupenství do 10 l včetně
nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně
nebo v přenosných, k tomu určených, obalech
s celkovým nejvyšším množstvím v nich obsa-
žených zvlášť nebezpečných závadných látek
do 15 l včetně,

2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném
skupenství v zařízení s celkovým nejvyšším
množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm ob-
sažených závadných látek v kapalném skupen-
ství do 250 l včetně nebo v pevném skupenství
do 300 kg včetně nebo v přenosných, k tomu
určených, obalech s celkovým nejvyšším množ-
stvím v nich obsažených nebezpečných závad-
ných látek do 300 l včetně,

3. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými
hmotami při provozu jednotlivých dopravních
prostředků silniční, drážní, vodní a letecké do-
pravy a mobilních mechanizačních prostředků
včetně provozu vojenské techniky a materiálu,
nebo

4. s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při
jejich přímé aplikaci,“.

4. V § 2 písm. f) se slova „ ; uceleným provozním
územím je i“ nahrazují slovem „a“ a na konci textu
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písmene f) se doplňují slova, která včetně poznámky
pod čarou č. 16 znějí „ , uceleným provozním územím
jsou i zemědělské pozemky s místy určenými k uložení
tuhých statkových nebo organických hnojiv16) na ze-
mědělské půdě před jejich použitím

16) § 3a odst. 5 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způ-
sobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 353/2009 Sb.“.

5. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) až m), která znějí:
„j) odborně způsobilou osobou – fyzická osoba, která

je způsobilá podle § 6a provádět zkoušky těsnosti
potrubí nebo nádrží určených pro skladování a do-
pravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných závad-
ných látek,

k) kontrolním systémem – systém umožňující stálé
sledování případného úniku závadných látek,

l) havarijní jímkou – jímka, záchytná vana nebo
nádrž určená k zadržení závadných látek uniklých
nebo vypuštěných při havarijních stavech z nádrží,
kontejnerů, obalů, případně technologického zaří-
zení s objemem minimálně odpovídajícím kapacitě
největší nádrže v ní umístěné nebo do ní svedené,

m) nadzemní nádrží – nádrž, u níž je umožněna kon-
trola všech vnějších stěn a dna, a nádrž s povrchem
zakrytým snímatelnou tepelnou izolací.“.

6. V § 3 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod
čarou č. 17 a 18 znějí:

„(2) Kontrolní systém pro zjišťování úniku závad-
ných látek plní alespoň jednu z těchto funkcí:

a) kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení,
v němž je obsažena závadná látka,

b) zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zaří-
zení, včetně horninového prostředí povrchových
a podzemních vod,

c) trvalé měření hladiny závadné látky s indikací
proti přeplnění a úniku,

d) senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo

e) senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných lá-
tek uložených mimo zařízení podle zvláštního
právního předpisu17) na okolní prostředí.

(3) Kontrolní systém u nadzemních zařízení,
u kterých je možné provést senzoricky kontrolu celého
jejich vnějšího pláště, může být založen na senzorickém
pozorování uživatelem nebo jím vyškolenou a pověře-
nou osobou.

(4) Uživatelé závadných látek provádějí kontroly
způsobem podle odstavců 2 a 3 a o jejich výsledcích
vedou evidenci. Základem kontroly je vizuální pro-

hlídka skladů a skládek, posouzení jejich technického
stavu, kontrola výstupů z technických kontrolních sy-
stémů a kontrola funkčnosti systémů pro průběžné mě-
ření výšky hladiny a pro ochranu proti přeplnění. Evi-
dence kontrol je na vyžádání předkládána příslušnému
vodoprávnímu úřadu a České inspekci životního pro-
středí, případně kontrolním orgánům podle zvláštního
právního předpisu18), včetně technické výkresové do-
kumentace kontrolovaných zařízení.

17) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění
pozdějších předpisů.

18) Například zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušeb-
ním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně pozná-
mek pod čarou č. 19 a 20 zní:

„§ 3a

(1) Odborně způsobilá osoba v rámci provádění
zkoušek těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního
zákona:

a) se prokazatelným způsobem seznámí se zkou-
šeným potrubím, nádrží pro skladování nebo
prostředkem pro dopravu závadných látek,

b) není-li zkouška těsnosti prováděna podle ČSN EN
473, vypracuje předpis pro provedení zkoušky těs-
nosti, který obsahuje náležitosti uvedené v příloze
č. 1 k této vyhlášce; tento předpis bude uživatelem
evidován a na vyžádání předložen příslušnému vo-
doprávnímu úřadu nebo České inspekci životního
prostředí,

c) posoudí aktuální technický stav potrubí, nádrže
pro skladování nebo prostředku pro dopravu zá-
vadných látek,

d) posoudí výstupy kontrolního systému podle § 3
odst. 2.

(2) Odborně způsobilá osoba v rámci provádění
zkoušek těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního
zákona provede zkoušku těsnosti dotčené nádrže, po-
trubí nebo prostředku pro dopravu:

a) způsobem v souladu s odpovídající technickou
normou19) nebo zvláštním právním předpisem20),
nebo

b) náhradním způsobem, v případě, že zkoušku není
možné provést způsobem podle bodu 1, a to:
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1. kontrolou výstupů z kontrolního systému zří-
zeného pro zjišťování úniku závadných látek ze
zkoušené nádrže nebo potrubí z důvodů jeho
netěsnosti,

2. zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu
podzemní vody, zeminy nebo půdy v okolí
nádrže nebo potrubí,

3. kontrolou měřením poklesu hladiny skladované
látky v nádrži, nebo

4. senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrže
nebo potrubí.

19) Například ČSN 75 3415 – Objekty pro skladování a mani-
pulaci s ropnými látkami, ČSN 75 0905 – Zkoušky vodo-
těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

20) Například vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), ve znění sdělení MZV č. 159/1997 Sb., sdělení
MZV č. 186/1998 Sb., sdělení MZV č. 54/1999 Sb., sdělení
MZV č. 93/2000 Sb. m. s., sdělení MZV č. 6/2002 Sb. m. s.,
sdělení MZV č. 65/2003 Sb. m. s., sdělení MZV č. 77/2004
Sb. m. s. a sdělení MZV č. 33/2005 Sb. m. s., a vyhláška č. 8/
/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě
(COTIF), ve znění sdělení MZV č. 61/1991 Sb., sdělení
MZV č. 251/1991 Sb., sdělení MZV č. 274/1996 Sb., sdělení
MZV č. 29/1998 Sb., sdělení MZV č. 60/1999 Sb., sdělení
MZV č. 9/2002 Sb. m. s., sdělení MZV č. 46/2003 Sb. m. s.,
sdělení MZV č. 8/2004 Sb. m. s. a sdělení MZV č. 34/2005
Sb. m. s.“.

8. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

„(2) Ustanovení týkající se uvádění údajů o vlast-
níkovi či vlastnících provozního území neplatí pro ha-
varijní plán určený pro ucelené provozní území obsa-
hující místa určená k uložení tuhých statkových nebo
organických hnojiv na zemědělské půdě před jejich
použitím. Místa určená k uložení hnojiv se schematicky
zakreslují do mapových podkladů evidence využití
půdy vedené podle zvláštního právního předpisu21),
pokud je uživatel závadných látek do této evidence za-
řazen.

21) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 291/2009 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

9. V § 5 odst. 3 písmena b) a c) znějí:

„b) seznam závadných látek, se kterými uživatel za-
chází, identifikační údaje a bezpečnostní list nebo
identifikační list nebezpečného odpadu; v případě,
že není bezpečnostní list ani identifikační list ne-
bezpečného odpadu k dispozici, uvedou se vlast-

nosti těchto látek podle přílohy č. 2 a průměrné
a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se
nakládá,

c) seznam zařízení, ve kterých se zachází se závad-
nými látkami, včetně přehledného schematického
zakreslení jednotlivých zařízení, jejich technických
parametrů a popisu kanalizace; dokumentace za-
hrnuje popis cesty odtoku odpadní vody od jejího
vzniku v zařízení až po výpust odpadní vody do
povrchových vod, popřípadě do kanalizace pro ve-
řejnou potřebu, a dále popis cesty odtoku srážko-
vých vod oddílnou dešťovou kanalizací až po její
výpust,“.

10. V § 5 odst. 3 se na konci textu písmene d)
vypouští čárka a doplňují se slova „ ; v případě uložení
tuhých statkových nebo organických hnojiv na země-
dělské půdě nebo nouzové aplikaci statkových nebo
organických hnojiv v případě havarijní situace v ustájo-
vacích nebo skladovacích objektech se využijí informa-
ce o místech určených k uložení nebo k použití výše
uvedených hnojiv, získané z evidence využití půdy ve-
dené podle zvláštního právního předpisu21), pokud je
uživatel závadných látek do této evidence zařazen,“.

11. V § 5 odst. 4 se slova „a evidence výsledků
kontrol“ zrušují.

12. V § 6 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou
„Aktualizovaný havarijní plán nebo jeho upravené části
či nové doplňky se zašlou vodoprávnímu úřadu nebo
správnímu úřadu příslušnému k vydání integrovaného
povolení podle zákona o integrované prevenci.“.

13. V § 6 odst. 8 písm. g) se slova „protihavarij-
ními prostředky“ nahrazují slovy „prostředky pro zne-
škodňování havárie“.

14. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 6a

Odborně způsobilá osoba

(1) Pro provádění, organizování, řízení a vyhod-
nocování zkoušek těsnosti musí mít odborně způsobilá
osoba vzdělání z oboru odpovídajícího prováděné
zkoušce. Pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a
odst. 2 písm. a) a b) je nezbytné technické vzdělání
a odborně způsobilá osoba musí být držitelem platného
certifikátu příslušného stupně nebo jiného osvědčení
podle odpovídající technické normy, je-li tato norma
vydána.

(2) V případě, že pro provedení dané zkoušky těs-
nosti neexistuje odpovídající systém certifikace, od-
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borně způsobilá osoba musí splnit následující předpo-
klady:

a) zdravotní způsobilost doložitelnou pravidelnými
lékařskými preventivními prohlídkami včetně oční
prohlídky podle vykonávané práce a charakteru
pracovního prostředí s četností minimálně jeden-
krát za tři roky,

b) vzdělání a praxi v rozsahu:

1. vysokoškolského vzdělání v oblasti technic-
kých věd a technologií se zaměřením na vodní
stavby, hydrogeologie nebo hydrochemie a mi-
nimálně jeden rok praxe v oboru,

2. středního vzdělání s maturitní zkouškou v ob-
lasti stavebnictví a minimálně tři roky praxe
v oboru, nebo

3. středního vzdělání s výučním listem a minimálně
šest let praxe v oboru strojírenství a strojírenská
výroba nebo stavebnictví,

c) znalosti právních předpisů a technických norem
upravujících provoz, údržbu a zkoušení přísluš-
ného zařízení dle druhu jejich konstrukce a sklado-
vané závadné látky.

(3) Pro provádění zkoušek těsnosti náhradním
způsobem podle § 3a odst. 2 písm. b) bodů 1 a 2 musí
mít odborně způsobilá osoba příslušné vzdělání z oboru
hydrogeologie nebo hydrochemie a být držitelem
osvědčení k vyhodnocování výsledků geologických
prací v oboru sanační hydrogeologie; pro zkoušky těs-

nosti náhradním způsobem podle § 3a odst. 2 písm. b)
bodů 3 a 4 musí mít odborně způsobilá osoba vzdělání
v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na
hydrogeologii či hydrochemii.

(4) Odborně způsobilá osoba doloží způsobilost
k provádění zkoušek těsnosti ověřenými fotokopiemi
všech oprávnění a certifikátů a dokladem o zdravotní
způsobilosti podle odstavce 2 písm. a) zaslaným spolu
s čestným prohlášením podle přílohy č. 3 Ministerstvu
životního prostředí, a to nejpozději dva měsíce před
provedením první zkoušky těsnosti. Doklad o zdra-
votní způsobilosti dále odborně způsobilá osoba zasílá
Ministerstvu životního prostředí vždy do jednoho mě-
síce po pravidelné lékařské prohlídce provedené podle
odstavce 2 písm. a).

(5) Odborně způsobilá osoba, která ze zdravot-
ních nebo jiných důvodů ztratí oprávnění, certifikaci
nebo přestane tuto činnost vykonávat, oznámí tuto
skutečnost nejpozději do jednoho měsíce Ministerstvu
životního prostředí.“.

15. V § 10 odst. 3 písm. b) se za slova „na eko-
toxicitě“ vkládají slova „a biologické rozložitelnosti“.

16. V § 10 odst. 4 se slova „Tyto a obdobné po-
stupy“ nahrazují slovy „Postupy podle odstavce 3“.

17. Dosavadní příloha se nahrazuje přílohami č. 1
až 3, které včetně poznámek pod čarou č. 15 a 22 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 450/2005 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 450/2005 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 450/2005 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. července
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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176

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech,
ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška 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, vyhláška 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 vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška 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

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6
písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o separátním větrání
při hornické činnosti v plynujících dolech

Čl. I

Vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při
hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vy-
hlášky č. 56/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se za slova „v uspořádání podle
obrázku D“ vkládají slova „nebo obrázku D2“.

2. V § 8 odst. 3 písm. a) se slova „50 m chodby
nebo 150 m prorážky“ nahrazují slovy „200 m“.

3. V § 9 odst. 1 písm. d) se číslo „0,5 %“ nahra-
zuje číslem „1,0 %“.

4. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

5. V příloze č. 2 se za bod 5 vkládá bod 5a s ob-
rázkem D2, který zní:
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6. V příloze č. 2 bod 7 zní:

„7. SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ

PŘI ZMĚNĚ SMĚRU RAŽBY
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ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí

Čl. II

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochra-
ně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické
činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v pod-
zemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky
č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky
č. 54/1996 Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb., vyhlášky
č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 330/2002 Sb., vyhlášky
č. 141/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky
č. 282/2007 Sb., vyhlášky č. 361/2009 Sb. a vyhlášky
č. 35/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 157 odst. 1 se slova „schválené zkušebnou
určenou Českým báňským úřadem“ zrušují.

2. V § 163 odst. 5 a § 185 odst. 1 se slova „zku-
šebnou určenou Českým báňským úřadem“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky
na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod

a izolaci větrů a uzavírání důlních děl

Čl. III

Vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví poža-
davky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro
rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění
vyhlášky č. 90/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze
dne 22. června 1998 o postupu při poskytování infor-
mací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů
pro služby informační společnosti, ve znění směrnice
98/48/ES.“.

2. V § 4 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 1 písm. c)
včetně poznámky pod čarou č. 2 se slova „schváleny
zkušebnou určenou Českým báňským úřadem2)“ na-
hrazují slovy „určeny jako vhodné pro použití v pod-
zemí2)“.

2) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb.“.

3. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „schváleny zku-
šebnou určenou Českým báňským úřadem2)“ nahra-

zují slovy „určeny jako vhodné pro použití v pod-
zemí2)“.

4. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „schváleny zku-
šebnou určenou Českým báňským úřadem2)“ nahra-
zují slovy „určeny jako vhodné pro použití v pod-
zemí2)“.

5. V § 9 odst. 2 písmena c) a d) znějí:
„c) pro utěsnění latex, asfaltolatexová emulze, polyu-

retanová pěna, sádra, plastická pasta z jílu, bento-
nitu a podobně, cementová malta, větračské plátno
a jiné materiály určené jako vhodné pro použití
v podzemí2),

d) jako vyplňovací materiál pro zdvojené peření du-
saný jíl, sypaný a vodou prolévaný popílek, vá-
pencový prášek nebo jiný zhutněný materiál
určený jako vhodný pro použití v podzemí2),“.

6. V § 16 odst. 1 písm. c), § 17 odst. 1 písm. c),
§ 22 odst. 1 písm. e), § 22 odst. 2 písm. c) se slova
„schváleny zkušebnou určenou Českým báňským úřa-
dem2)“ nahrazují slovy „odzkoušeny na odolnost
hráze proti výbuchu2)“.

7. V § 16 odst. 2 se věta šestá zrušuje.

8. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Pro stavbu hráze z rychletuhnoucích a spe-
ciálních hmot smí být použito sádry nebo jiných ma-
teriálů, pokud byly odzkoušeny na odolnost hráze
proti výbuchu2)“.

9. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova „schváleno zku-
šebnou určenou Českým báňským úřadem2)“ nahra-
zují slovy „odzkoušeno na odolnost proti výbuchu2)“.

10. V § 23 odst. 3 se první věta nahrazuje větou
„Zařízení a výrobky určené k zabudování nebo zavě-
šení do hrázového objektu, s výjimkou vybavení podle
odstavce 1 písm. e), musí být odzkoušeno na odolnost
proti výbuchu.“.

11. V § 23 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci
hlavních důlních děl

Čl. IV

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví poža-
davky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
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práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních
důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb. a vyhlášky
č. 592/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze
dne 22. června 1998 o postupu při poskytování infor-
mací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů
pro služby informační společnosti, ve znění směrnice
98/48/ES.“.

2. V § 6 odst. 3 se slova „ve zkušebně určené
Českým báňským úřadem“ zrušují.

3. V § 6 odst. 4 se slova „ , zkušebnou určenou
podle odstavce 3“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2011.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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