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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 

právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku 

Skladování výbušnin je v současné době v právním řádu České republiky upraveno v zákoně 

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

předpisů, a v jeho prováděcích předpisech 

-  vyhlášce č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů a 

-  vyhlášce č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

Povinnosti týkající se evidence výbušnin (které jsou aplikovány i při jejich skladování) budou  

po přijetí zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb.,  

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, rovněž obsaženy v zákoně 

č. 83/2013 Sb. 

V bodě II/3 usnesení vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 33 uložila Vláda ČR předsedovi Českého 

báňského úřadu vypracovat a předložit návrh změn prováděcích právních předpisů 

souvisejících s novelizací zákonů uvedených v bodu II/1 cit. usnesení (mezi nimiž je i zákon 

č. 61/1988 Sb.). Jedním z těchto prováděcích právních předpisů je právě novelizovaná 

vyhláška č. 99/1995 Sb. V rámci výše uvedené novely zákona č. 61/1988 Sb. bylo kromě 

jiného v § 21 odst. 1 písm. a) provedeno zpřesnění pojmu „výbušnina“ tak, aby došlo  

k jednoznačnému oddělení střeliva, munice a pyrotechnických výrobků od výbušnin. Cílem 

tohoto zpřesnění bylo mimo jiné předejít případným pochybnostem o kompetenci dozorových 

orgánů a legislativně sjednotit kontrolu a řešení hraničních otázek, týkajících se uvedených 

komodit (mimo jiné došlo ke sjednocení postupu při rozhodování v případě pochybností  

o povaze výrobků). 

V souvislosti s již zmiňovanou novelou zákona č. 61/1988 Sb., stejně jako ve vazbě na zákon 

o pyrotechnice (zákon č. 206/2015 Sb.) a novelu zákona o zbraních (zákon č. 229/2016 Sb., 

kterým se mění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů, který zcela nově upravuje požadavky na nakládání s municí), je za účelem 

sjednocení právní úpravy nutné ze znění vyhlášky č. 99/1995 Sb. vyjmout ustanovení týkající 

se skladování střeliva, munice a pyrotechnických výrobků (s výjimkou bezpečnostních 

vzdáleností, kdy u skladů výbušnin je z hlediska zajištění bezpečnosti nutno zohlednit 

existenci skladů výše uvedených výrobků). 

Při výkonu vrchního dozoru orgánů státní báňské správy nad nakládáním s výbušninami 

ukázala aplikační praxe posledního období skutečnost, že stávající znění vyhlášky umožňuje 

různý výklad ustanovení vztahujících se k výpočtu bezpečnostní vzdálenosti od skladu 

výbušnin, vybavenosti skladu a třídění výbušnin, resp. některé dozorované subjekty takový 

nepřesný výklad ze znění předpisu dovozují. Z tohoto důvodu novela vyhlášky upřesňuje 

požadavky vztahující se k výpočtu bezpečnostní vzdálenosti tak, aby byl stanoven 

jednoznačný postup pro stanovení bezpečnostní vzdálenosti a na vybavenost skladu. 
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V souvislosti s navrženými změnami bylo přistoupeno rovněž k drobným úpravám, které 

reagují na zrušení některých českých technických norem (resp. jejich nahrazení normami 

novými) a používání dnes již překonané terminologie. 

Pokud by novelou navrhovaná úprava nebyla realizována, nedošlo by nejen 

k terminologickému a věcnému sladění vyhlášky s novelizovaným zněním zákona  

č. 61/1988 Sb., zákona o zbraních a se zákonem o pyrotechnice, ale rovněž by mohla 

pokračovat ne zcela správná aplikace požadavků vyhlášky ze strany dozorovaných subjektů. 

Takovou aplikaci je sice možné odstraňovat v rámci kontrolní činnosti (a orgány státní báňské 

správy ji v rámci vykonávaných kontrol odstraňují), jednoznačně vhodnější je však odstranit 

samu příčinu upřesněním textu obecně závazného právního předpisu. Přijetí vyhlášky 

předloženého obsahu tak ve svém důsledku zvyšuje ochranu života, zdraví a bezpečnost 

provozu i okolí při skladování výbušnin. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky a se zákonem, k jehož provedení je navržena, a zhodnocení souladu 

navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána 

Navržená novela vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a se zákonem, 

k jehož provedení je navržena. Vychází ze zásad uvedených v Ústavě České republiky  

a v Listině základních práv a svobod, zejména ze zásady zákonnosti uvedené v čl. 2 odst. 3 

Ústavy a čl. 4 Listiny a ze zásady zákonného výkonu veřejné moci uvedené v čl. 2 Listiny. 

Zmocnění k vydání vyhlášky a jeho meze jsou dány v ustanovení § 22 odst. 6, § 29 odst. 3,  

a § 30 odst. 2 č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,  

ve znění pozdějších předpisů. K dané oblasti se nevztahují žádné nálezy Ústavního soudu. 

Mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika, se navrhované právní úpravy netýkají. 

3. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

Předpisy Evropské unie se navržené právní úpravy přímo netýkají. Navrhovaná právní úprava 

je slučitelná s předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na výbušniny, např. 

-  směrnicí Evropské parlamentu a Rady 2014/28/EU o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad 

nimi (přepracované znění), 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných 

havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 

96/82/ES, a 

 -  směrnicí Komise 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém 

pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití, ve znění směrnice Komise 

2012/4/EU. 

Judikatura soudních orgánů Evropské unie ani mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika 

vázána, se věcné problematiky navržené vyhlášky netýkají. V oblasti pracovních podmínek 

pro skladování výbušnin ani technických požadavků na stavby určené k této činnosti  

se nepřipravuje žádný předpis Evropské unie. Z hlediska smluv lze toliko zmínit, že návrh 

vyhlášky je v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí (ADR), na kterou v některých svých ustanoveních přímo odkazuje. S ohledem na svou 

technickou povahu byl návrh vyhlášky notifikován v souladu se směrnicí Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací  

v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Tím je zajištěn 

soulad s uvedenou směrnicí. 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nemá finanční dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, neboť 

nezakládá správním úřadům žádnou novou působnost. Navržená úprava nemá finanční dopad 

na podnikatelské prostředí. Stanovené povinnosti, které organizace skladující výbušniny musí 

dodržovat, zůstanou prakticky nezměněné, dochází pouze k dílčím úpravám a zpřesnění. 

Požadavek na vybavení skladů funkčním zařízením pro měření teploty a vlhkosti vyplývá již 

v současnosti nepřímo z jiných ustanovení vyhlášky (např. § 13 odst. 4, § 25 odst. 7). 

Novelou vyhlášky došlo ke zvýšení přehlednosti úpravy, přičemž již v současné době  

je většina skladů tímto zařízením, potřebným ke kontrole skladovacích podmínek výbušnin, 

vybavena. V případech kdy tomu tak není, jedná se o položku cca 150 Kč pro jedno zařízení. 

Tyto náklady jsou však kompenzovány přehlednější úpravou společného skladování výbušnin 

a použitím Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)  

při zatřídění některých výbušnin, což v praxi povede pro firmy k mírnému snížení nákladů 

z hlediska času věnovaného odpovědnými zaměstnanci na řešení otázky společného 

skladování a zatřídění výbušnin. 

Současné znění vyhlášky č. 99/1995 Sb., ani navrhovaný materiál neobsahuje žádné 

ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace, nemají bezprostřední ani 

sekundární dopady na rovnost různých skupin obyvatel a nevedou k diskriminaci, neboť nijak 

nerozlišují, ani nezvýhodňují a nestanovují pro žádnou skupinu obyvatel odlišné podmínky. 

Dopad na rovnost žen a mužů je tudíž neutrální. Vzhledem k technickému charakteru 

předmětné právní úpravy navrhovatel nepředpokládá žádné sociální dopady, dopady  

na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením ani 

národnostní menšiny ani dopady na životní prostředí. 
 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Osobních údajů a ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava netýká, nevyžaduje  

ani nepředpokládá zpracovávání osobních údajů. Lze tedy konstatovat, že je v souladu  

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná vyhláška, i s ohledem na její ryze technickou povahu, neobsahuje ustanovení, 

která by byla předmětem korupčního rizika a svým rozsahem je zcela přiměřená množině 

vztahů, které má upravovat. Novela nezakládá žádné nové kompetence orgánů státní správy, 

pouze upravuje skutečnosti, které jimi musí být zohledňovány při výkonu působnosti (orgány 

státní báňské správy). Rozhodovací a kontrolní mechanismy, včetně správního uvážení, jsou 

nastaveny standardě podle kontrolního a správního řádu (jasné vymezení kontrolujících  

a jejich pravomocí, včetně možnosti jejich přezkoumatelnosti správními i soudními 

opravnými prostředky apod.). Organizační strukturou státní báňské správy jsou pak nastavena 

pravidla pro rozhodovací pravomoci a odpovědnost za přijatá rozhodnutí. Přístup 

k informacím o takovémto rozhodování není zužován, natož znemožněn a rozhodovací 
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činnost tedy lze považovat za transparentní. Ani ve vztahu k podnikatelské sféře 

(podnikatelům skladujícím výbušniny) nebylo žádné korupční riziko identifikováno. 

Zjednodušení úpravy společného skladování výbušnin podle jejich vzájemné snášenlivosti 

v tabulce přílohy č. 4, lze dokonce považovat za krok ke snížení potenciálního výskytu 

korupčního rizika, z důvodu zvýšení přehlednosti regulace. 

7. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní. 

 

B. Zvláštní část 

  

K čl. I 

K bodu 1 

V zájmu jednoznačnosti a přehlednosti vyhlášky dochází k úpravě její dosavadní úvodní věty 

tak, aby odpovídala zmocněním uvedeným v zákoně č. 61/1988 Sb., k jejichž provedení  

je vydána. 

K bodu 2 

Předmět úpravy vyhlášky obsažený v § 1 je měněn v souladu s novým zněním  

a systematickým zařazením zmocňovacích ustanovení  (v § 22 odst. 6, § 29 odst. 3  

a § 30 odst. 2) k jejichž provedení je vydána v zákoně č. 61/1988 Sb. V rámci této změny 

rovněž dochází k vypuštění pojmu „výbušných předmětů“, jelikož tento termín  

je v současnosti již překonán a jeho použití by umožňovalo za výbušninu pokládat i munici, 

střelivo nebo pyrotechnický výrobek. Pro odstranění případných pochybností o předmětu 

úpravy vyhlášky byl do znění § 1 vložen nový odstavec, který specifikuje, že vyhláška 

upravuje pouze skladování výbušnin, nikoliv pyrotechnických výrobků, střeliva nebo munice. 

V ustanovení dosud obsažené poznámky pod čarou jsou překonané (odkaz na zrušenou 

vyhlášku č. 85/1976 Sb.) nebo nadbytečné (odkaz na § 32 zákona č. 61/1988 Sb. k jehož 

provedení je vyhláška vydána). 

K bodu 3 

Stávající znění ustanovení § 3 vyhlášky blíže nespecifikovalo místo, kde se má sklad označit 

třídou a skupinou nebezpečí. Upřesnění umístění tohoto údaje je přitom důležité nejen 

z hlediska zefektivnění výkonu kontroly, ale zejména při řešení mimořádných událostí (požár, 

povodeň apod.). 

K bodu 4 

Definice základního pojmu „bezpečnostní vzdálenost“ je upravována tak, aby bylo zřejmé,  

že se jedná o nejmenší dovolenou vzdálenost mezi místem nebo objektem, v němž  

se vyrábějí, zpracovávají nebo skladují výbušniny (nebo hranicí místa manipulace 

s výbušninami) a objektem ohroženým. Skutečnost, že se bezpečnostní vzdálenost stanoví 

výpočtem, je obsažena již v § 5 vyhlášky. 
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K bodu 5 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti při nakládání s výbušninami dochází ke změně definice pojmu 

mezisklad tak, aby bylo jednoznačné, že v meziskladu nelze dlouhodobě skladovat hotové 

výbušniny a polotovary. Mezisklady mají toliko zajištovat plynulost procesu výroby nebo 

zpracování výbušnin, nelze je využívat k „obcházení“ požadavků vyhlášky a výbušniny,  

na něž se vyhláška vztahuje je nutno standardně skladovat ve skladech výbušnin. Dále 

navržená úprava odstraňuje ze základních pojmů vymezených v § 4 pro účely vyhlášky pojem 

munice, neboť vymezení obsahuje v § 70a po novelizaci zákon o zbraních. Naopak  

je do vyhlášky doplněno vymezení pojmu společného skladování, který vyhláška používá, 

přičemž jeho vymezení dosud absentovalo (úpravu společného skladování přitom však 

vyhláška již obsahovala). 

K bodu 6 

Dochází k upřesnění současného znění § 5 z hlediska zatřiďování výbušnin pro účely výpočtu 

bezpečnostních vzdáleností a skladování různých druhů výbušnin ve skladu. Úprava má vést 

k zpřehlednění a zvýšení jednoznačnosti úpravy pro adresáty. Formulace doplňované druhé 

věty § 5 odst. 1 vychází z úpravy dané otázky při výrobě a zpracování výbušnin (tedy 

obdobné činnosti) v § 5 odst. 2 vyhlášky 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.  Při skladování různých druhů výbušnin se bezpečnostní 

vzdálenost pro sklad vypočítá z hlediska toho druhu výbušnin, který může být ve skladu 

skladován a který by měl při výbuchu nejnebezpečnější chování. Takto stanovená 

„nebezpečnost“ výbušnin se ve výpočtu použije pro celkové množství výbušnin, které budou 

moci být ve skladu skladovány podle schváleného užívání (tzv. maximální obložnost skladu). 

Současně se navrhuje vyjmout z povinnosti stanovit bezpečnostní vzdálenosti pro stavby 

potřebné pro výrobu a zpracování výbušnin umístěné uvnitř areálu dotčeného podnikatele,  

ve kterých se nenachází žádné osoby, a ve kterých současně nejsou umístěny jiné nebezpečné 

látky, směsi a předměty. Při umisťování a provádění nových staveb, jakož i při změně již 

užívaných staveb, totiž musí být tyto nerizikové stavby umisťovány v potřebné vzdálenosti, 

což může zvyšovat náklady na provádění staveb nebo náklady na výrobní operace. Ve snaze 

o minimalizaci těchto vzdáleností pak recipročně musí klesat obložení ohrožujících objektů 

výbušninami. Tyto nerizikové stavby tak mnohdy bezdůvodně plní úlohu jakési stavební 

uzávěry. Přitom vyhláška č. 99/1995 Sb. připouští, aby v ohrožujících stavbách nebo jejich 

blízkosti byla umístěna mj. nezbytné technické zázemí (např. kotelny, parogenerátory, 

trafostanice), které nevyžadují přítomnost osob v těchto objektech, popř. pouze minimální  

a to zpravidla z důvodu údržby, revize apod. 

K bodu 7 a 15 

Zákon č. 61/1988 Sb., k jehož provedení je vyhláška vydána, nedefinuje pojem „podnikatel“, 

obsahuje však ve svém § 3a specificky vymezený termín „organizace“. Z důvodu přesnějšího 

vymezení o jakou podskupinu podnikajících osob se jedná, je na základě připomínky 

Ministerstva životního prostředí (uplatněné v rámci mezirezortního připomínkového řízení)  

ve vyhlášce slovo „podnikatel“ nahrazeno slovem „organizace“ v příslušném pádu. 

K bodu 8, 9 a 14 

Dveře skladu výbušnin musí být budovány jako odolné proti vloupání a násilnému vniknutí  

a dosud byly podle textu vyhlášky posuzovány podle již překonané ČSN 74 7731. Obdobně 

pak požadavky vyhlášky na vlastnosti dřeva použitého pro konstrukci stěn, přepážek, zárubní, 

dveří, výfukových ploch a střešních konstrukcí skladu výbušnin, byly vázány na stupeň 
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hořlavosti B zrušené normy ČSN 73 0823. V souladu s Legislativními pravidly vlády byly 

tyto odkazy nahrazeny odkazem indikativním s tím, že adresátům vyhlášky je poskytnut 

přesnější nástroj pro zajištění jejich povinností odkazem na platnou normu ČSN EN 1627, 

resp. na § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Shoda s uvedenou normou je jen jedním ze způsobů, jak prokázat splnění technických 

požadavků vyhlášky. 

K bodu 10 

Vzhledem k tomu, že § 8 odst. 1 řeší požadavky na vlastnosti dřeva použitého pro konstrukci 

dveří a zárubní, byla odstraněna duplicita této úpravy v § 8 odst. 7. 

K bodu 11 

Nakládací a vykládací rampa a plošina slouží k nakládání a vykládání, nikoliv ke skladování 

výbušnin. I z tohoto důvodu je nelze považovat za mezisklad výbušnin. Činnost „sestavování 

vyrobených sérií výbušnin“ byla z hlediska systematiky přesunuta do § 4 písm. e), neboť  

je součástí procesu výroby nebo zpracování výbušnin. Věta o určení celkového obložení 

meziskladu byla vypuštěna pro nadbytečnost, neboť tento pojem je již obsažen  

v § 4 písm. g) vyhlášky. 

K bodu 12 

Mimo jiné i ve vazbě na přijetí zákona o pyrotechnice je z vyhlášky vypouštěno slovní spojení 

„výbušných předmětů“, které je s ohledem na znění definice výbušnin v zákoně č. 61/1988 

Sb. po novelizaci již překonané a zavádějící. Z výše uvedeného důvodu dochází k nahrazení 

slovního spojení slov „výbušnin obsažených v jiných výbušných předmětech“ slovy 

„ostatních výbušnin“. 

 

K bodům 13, 19, 20 a 22  

Dochází k nahrazení zastaralého slovního spojení „průmyslové trhaviny“ pojmem „trhaviny“. 

Termín „trhaviny“ bez přívlastku ostatně používají i platné harmonizované normy. 

K bodu 16 

V § 43 odst. 6 vyhlášky je stanoveno, že „Sklad a jeho okolí je nutné udržovat v pořádku  

a čistotě.“. Z důvodu nadbytečnosti a odstranění duplicity bylo znění § 39 odst. 5 vyhlášky 

nahrazeno zněním novým. V ustanovení § 13 odst. 4 a § 25 odst. 7 vyhláška již v současném 

znění stanoví, že mají být prováděny kontroly teploty a vlhkosti ve skladu tak, aby byly 

dodrženy podmínky stanovené pro skladování výbušnin. Za účelem posílení splnění tohoto 

požadavku bylo doplněno ustanovení vyhlášky upravující vybavení skladů výbušnin (§ 39)  

o funkční zařízení pro měření teploty a vlhkosti ve skladu.  

K bodu 17 

Oproti původnímu znění, které požadovalo, aby náhradní klíče od skladu výbušnin byly 

zapečetěné na místě určeném podnikatelem, má podle navrhovaného znění dostačovat, že tyto 

klíče budou zabezpečené proti odcizení nebo neoprávněnému použití, přičemž místo takového 

uložení určí provozní dokumentace, kterou organizace musí vypracovat podle § 22 odst. 16 

písm. a) novelizovaného zákona č. 61/1988 Sb. dle sněmovního tisku č. 653.  V současné 

době neumožňují všechny způsoby uzamčení skladu striktně formulovaný stávající způsob 

zabezpečení klíčů realizovat a to přesto, že jsou klíče dostatečně zabezpečené proti odcizení 

nebo neoprávněnému použití (např. elektronický způsob uzamčení skladu výbušnin). 
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K bodu 18 

Navržená změna ustanovení § 41 odst. 1 a 2 vyhlášky stanovuje podmínky pro společné 

skladování výbušnin v jednom dílčím prostoru pro skladování výbušnin. Úprava zohledňuje 

novelizaci zákona o zbraních a přijetí zákona o pyrotechnice. Společně lze dále skladovat 

s výbušninami pouze jiné výbušniny (nikoliv munici, střelivo nebo pyrotechnické výrobky). 

Výbušniny musí být pro účely společného skladování zařazeny do skupiny snášenlivosti látek 

a předmětů podle přílohy č. 4 vyhlášky a rovněž musí být navzájem kompatibilní, pokud tato 

vyhláška nestanoví jinak (např. v § 41 odst. 6 vyhlášky). Důvodem změny úpravy taxativního 

výčtu výbušnin, které nelze společně skladovat s jinými výbušninami, je vypuštění munice, 

střeliva a pyrotechnických výrobků z předmětu úpravy a zvýšení jednoznačnosti textu. Již 

podle stávající úpravy totiž v případě vyjmenovaných výbušnin jde o výčet alternativní 

nikoliv kumulativní, nicméně s ohledem na změnu legislativní techniky a interpretace mohlo 

být stávající znění pro uživatele zavádějící. 

K bodům 21 a 23 

Novela zrušuje ustanovení týkající se největší dovolené výšky uložení výbušnin, které bylo 

upraveno přílohou č. 4. Výška uskladněných výbušnin je upravena v § 42 odst. 10 vyhlášky. 

Původní příloha č. 4 je nahrazena přílohou upravující společné skladování výbušnin. Z výše 

uvedeného důvodu se zrušuje v § 42 odstavec 1 a upravuje odstavec 4, neboť obsahují odkaz 

na původní přílohu č. 4. Dále se ruší odstavec 7 vztahující se ke skladování munice.  

K bodu 24 

Dochází k upřesnění místa pro otevírání, zavírání a přebalování obalů s výbušninami, 

odebírání vzorků a podobných činností ve skladě výbušnin. Toto místo by napříště mělo být 

určeno v provozní dokumentaci pro skladování výbušnin, kterou organizace musí vypracovat 

podle § 22 odst. 16 písm. a) novelizovaného zákona č. 61/1988 Sb. dle sněmovního  

tisku č. 653. Ve stávajícím znění uvedený pojem „vyhrazené místo“ nebyl vyhláškou blíže 

specifikován a požadavek byl proto v praxi ne vždy vhodně vykládán a aplikován. 

K bodu 25 

Zákon č. 61/1988 Sb., ve znění podle sněmovního tisku č. 653, v ustanovení § 46 odst. 1, 

umožňuje, na žádost organizace a se souhlasem Českého báňského úřadu, odchýlení  

se od technického požadavku stanoveného prováděcím právním předpisem. Z tohoto důvodu 

a z důvodu odstranění duplicity v prováděcím právním předpise se zrušuje v § 45 odstavec 2 

umožňující výjimku z vybraných ustanovení vyhlášky. 

 

K bodu 26 

Z důvodu, že příloha č. 1 neobsahuje pouze výbušniny, ale rovněž i střelivo, munici  

a pyrotechnické výrobky, pro stanovení bezpečnostních vzdáleností skladů výbušnin  

od skladů uvedených výrobků, je upraven název i popis tabulky.  

K bodu 27 

Protože výbušniny nepřipuštěné k přepravě podle Přílohy A Evropské dohody  

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) mají obdobné chování při výbušné 

přeměně jako výbušniny třídy A, skupiny nebezpečí I, uvedené pod pořadovým číslem 1, 

došlo k doplnění tabulky přílohy č. 1 o výše uvedené výbušniny, které dosud v tabulce 

chyběly. 
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K bodu 28 a 29 

Platné technické normy již neznají pojem rozbuška č. 8.  Iniciační mohutnost rozbušky  

se stanovuje v souladu s technickou normou ČSN EN 13763-15 Výbušniny pro civilní použití 

– Rozbušky a zpožďovače – Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti. Z výše 

uvedených důvodů byla rozbuška č. 8 ve znění vyhlášky nahrazena ekvivalentní rozbuškou 

REF. DET 3. Rovněž dochází v novelizačním bodě 28 k nahrazení zastaralého slovního 

spojení „průmyslové trhaviny“ pojmem „trhaviny“ stejně jako v novelizačních bodech 13, 19, 

20 a 22. Dále dochází k úpravě textu dle novelizačního bodu 29 tak, aby blíže specifikoval 

zatřídění výbušniny v tabulce neuvedené, zařazené do podtřídy 1.5 podle postupů Přílohy A 

Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).  

 

K bodu 30 

Z textu pořadového čísla 21 tabulky přílohy č. 1 vyhlášky se navrhuje vyjmout kyselinu 

pikrovou s obsahem vody nebo směsi vody s alkoholem nad 30 %, neboť tato směs 

výbušninou není. 

 

K bodu 31 

V příloze č. 1 ve třídě nebezpečí B dochází k odstranění překonaného pojmu „výbušné 

předměty“ a dochází k úpravě textu tak, aby blíže specifikoval výbušniny v tabulce 

neuvedené, včetně pyrotechnických složí skupiny 3, a jednoznačněji upravil postup pro 

zatřídění výbušnin do třídy nebezpečí B podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

K bodu 32 

V příloze č. 1 ve třídě nebezpečí C dochází k odstranění překonaného pojmu „výbušné 

předměty“ a dochází k úpravě textu tak, aby blíže specifikoval výbušniny v tabulce 

neuvedené a jednoznačněji upravil postup pro zatřídění výbušnin do třídy nebezpečí C podle 

Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).  

K bodu 33 

V příloze č. 1 ve třídě nebezpečí D dochází k odstranění překonaného pojmu „výbušné 

předměty“ a dochází k úpravě textu tak, aby blíže specifikoval výbušniny v tabulce 

neuvedené a jednoznačněji upravil postup pro zatřídění výbušnin do třídy nebezpečí D podle 

Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).   

K bodu 34 

Ve vazbě na změnu předmětu úpravy vyhlášky a rovněž s ohledem na novelu zákona  

o zbraních se navrhuje vypustit ze stávajícího znění úpravu vztahující se k munici. Dále 

dochází k upřesnění stanovení bezpečnostní vzdálenosti od skladů třídy nebezpečí D  

s obložením 100 kg a větším, za účelem zajištění stejné úrovně bezpečnosti skladovaných 

výbušnin.  

 

K bodu 35 

V zájmu zvýšení přehlednosti právní úpravy a sjednocení obsahu vyhlášky se zákonem  

o pyrotechnice a novelizovaným zákonem o zbraních se navrhuje nový obsah přílohy č. 4, 

která stanovuje podmínky pro společné skladování výbušnin. Navrženou změnou rovněž 

dochází ke zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti úpravy společného skladování. 
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K čl. II 

Přechodné ustanovení stanoví, že sklady výbušnin povolené k užívání přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky se považují za sklady výbušnin povolené k užívání podle této 

vyhlášky. Současně se navrhuje založit vhodné přechodné ustanovení vážící se k dříve 

vydaným rozhodnutím o odchylkách z technických požadavků. 

K čl. III  

Navržená právní úprava je technickým předpisem, který podléhá oznámení Evropské komisi 

a členských státům Evropské unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Z tohoto důvodu byl návrh podroben 

notifikačnímu řízení a v souladu s čl. 48 odst. 7 Legislativních pravidel vlády proto vyhláška 

obsahuje příslušné ustanovení o oznámení podle cit. směrnice. 

K čl. IV 

Ustanovení o nabytí účinnosti je formulováno legislativně konformně s čl. 53 Legislativních pravidel 

vlády na den 1. ledna 2017. Tento termín je však podmíněn nabytím účinnosti novely zákona  

č. 61/1988 Sb. dle sněmovního tisku č. 653 (dne 21. 10. 2016 schválen Sněmovnou 

Parlamentu ČR ve 3. čtení).  
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