
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, 

ve znění pozdějších předpisů  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy  Českého báňského úřadu dne  

11. května 2016, s termínem dodání stanovisek do 1. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

1) K bodu 2 Doporučujeme prověřit § 1 odst. 1 písm. d) 

návrhu vyhlášky, jež předpokládá, že vyhláška stanoví 

požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost 

pracovníků při skladování výbušnin. Nejsme si jisti,  

zda vyhláška vůbec tuto právní úpravu upravuje – 

ustanovení § 43 odst. 1 až 3 (stávající text, jež není 

dotčen novelou) v tomto ohledu patrně nestanovují 

požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost. 

Případně doporučujeme ustanovení upravit, doplnit 

apod. Upozorňujeme, že navržené ustanovení § 1 odst. 2 

věta první je deklaratorní a patrně i nadbytečné, neboť 

to, že se vyhláška nemá týkat munice, by mělo vycházet 

ze zákonného zmocnění. Dáváme na zvážení, zda 

ustanovení nezrušit, nebo alespoň nepřeformulovat. 

Akceptováno částečně 
§ 1 odst. 1 písm. d) bude vypuštěn a § 36 odst. 6 nebude 

uveden mezi zmocňovacími ustanoveními vyhlášky. 

 

 

 

 

 

V příloze č. 1 jsou ponechány pyrotechnické výrobky, munice  

i střelivo z důvodu stanovení bezpečnostních vzdáleností 

výbušnin od výše uvedených komodit a respektování platných 

kolaudačních rozhodnutí skladů výbušnin. Zejména z výše 

uvedeného důvodu je navržené ustanovení § 1 odst. 2 věta 

první opodstatněné, aby z něho bylo patrné, že se vyhláška na 

skladování uváděných komodit nevztahuje. 

2) K bodu 3 Doporučujeme prověřit zákonné zmocnění, 

neboť může být sporné, zda v novelizačním bodě 3 lze 

stanovit, že „Výrobce nebo zpracovatel výbušnin (dále 

jen "výrobce") zařadí výbušninu, pro účely skladování, 

podle chování při výbuchové přeměně do tříd a skupin 

Akceptováno. 
Novelizační bod bude vypuštěn. 
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nebezpečí podle přílohy č. 1, která je součástí této 

vyhlášky.“. Máme za to, že zákonné zmocnění v § 22 

odst. 6 zákona, jež je nyní v PS v projednávání, 

rozdělení výbušnin pro účely skladování nepřipouští. 

Zákonné zmocnění pouze předpokládá, že „Český 

báňský úřad stanoví vyhláškou třídy nebezpečí 

výbušnin…“. Doporučujeme případně ustanovení 

přeformulovat, tak aby byl zajištěn účel a nemohly být 

pochyby o možném překročení zákonného zmocnění. 

3) K bodům 6 a 7 Novelizační body doporučujeme 

spojit, neboť oba body se týkají ustanovení po sobě 

jdoucích v § 4. 

Akceptováno 

4) K bodům 10 a 11 Nejsme si jisti, zda je vhodné volit 

formu zezávaznění technických norem takovýmto 

způsobem, neboť v budoucnu v případě změny 

technické normy by bylo nutné měnit vyhlášku. 

Nedoporučujeme volit formu odkazu, kdy v poznámce 

pod čarou je zmíněna technická norma a v normativním 

textu je uveden požadavek, jež je následně stanoven 

v technické normě. 

Vysvětleno 

Indikativní odkaz je použit v souladu s čl. 45a LPV. 

 

5) K bodu 33 Bod doporučujeme rozdělit na tři body, 

neboť se bod 33 týká tří rozdílných ustanovení (příloha 

č. 2 odstavec 5, příloha č. 2 odstavec 8 a příloha č. 2 

odstavec 13). 

Vysvětleno 

Novelizační bod se týká přílohy č. 2 a na základě 

jednoznačného označení prováděných změn a úspornosti 

legislativních úprav není zvýšení počtu novelizačních bodů 

důvodné. 

6) K čl. II V Čl. II doporučujeme nadpis „Přechodné 

ustanovení“ uvést tučně.  
Akceptováno 

Ministerstvo obrany 1. Požaduji v rámci celého materiálu provést maximální 

unifikaci s požadavky aktualizace zákona č. 119/2002 

Sb. a jeho navrhovaných prováděcích předpisů 

(především vyhlášky o skladování munice). 

Odůvodnění: Skladování výbušnin i munice, včetně 

požadavků na stavební řešení skladů, jejich zabezpečení 

i provoz, by se mělo řídit prakticky stejnými pravidly – 

Vysvětleno 

Připomínka změněna ze strany MO na doporučující – 

rozpor není 
Zákon č. 119/2002 Sb., resp. nařízení vlády č. 338/2002 Sb., 

klade jiné požadavky na skladování zbraní nebo střeliva, resp. 

munice, než jsou kladeny na skladování výbušnin vyhláškou č. 

99/1995 Sb., a které nelze sjednotit. V souladu s platnými 
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to je důležité především pro výrobce munice, kteří  

v jedné provozovně (budově) musí zabezpečit 

skladování výbušnin i munice do které tyto výbušniny 

laboruji (následně nelze zabezpečit někdy protichůdné 

požadavky skladování). Tato připomínka je zásadní. 

kolaudačními rozhodnutími, kterými je povoleno sklady 

výbušnin užívat, pouze malé procento skladů splňuje podmínku 

stropů z betonových panelů, jelikož většina z nich má střechu 

ve výfukovém provedení, což právní úprava skladů výše 

uvedených komodit (na rozdíl od úpravy skladů výbušnin) 

neumožňují. Rekolaudace existujících skladů výbušnin tak, aby 

vyhovovaly skladování všech uvedených komodit, by byla 

právně problematická a vedla by k neúměrně vysokým 

nákladům pro podnikatele, kteří skladují pouze výbušniny.  

Skladování výbušnin je upraveno vyhláškou na základě 

zmocnění uvedeném v zákoně č. 61/1988 Sb., tzn., že 

výbušniny musí být skladovány v objektu k tomu určeném, tj. 

ve skladu výbušnin. Nelze proto mluvit o protichůdných 

požadavcích pro skladování. Výbušnina bude vždy skladována 

v prostoru, který bude k tomu určen a bude splňovat náležitosti 

vyhlášky č. 99/1995 Sb. a munice, v prostoru který bude 

splňovat požadavky např. nařízení vlády č. 338/2002 Sb. nebo 

jiného prováděcího předpisu upravujícího skladování munice, 

vydaného na základě zmocnění zákona č. 119/2002 Sb. I z výše 

uvedených důvodů již současné znění vyhlášky č. 99/1995 Sb. 

společné skladování výbušnin a střeliva neumožňuje (viz § 41 

odst. 2 písm. d) dosud planého znění vyhlášky) a ani novela 

s ním nepočítá. 

2. Požadujeme do materiálu vložit definice následujících 

pojmů: ostatní výbušnina, trhavina, třaskavina 

a třaskavá slož. Odůvodnění: V materiálu chybí definice 

nebo odkazy na definice těchto pojmů; pojmy jsou tak 

užívány pro různé druhy výbušných látek a pro adresáta 

normy je složité určit, s jakým druhem výbušniny 

nakládá. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Připomínka změněna ze strany MO na doporučující – 

rozpor není 
Aby mohla být výbušnina skladována ve skladech výbušnin, 

musí být zatříděna dle přílohy č. 1 novelizované vyhlášky. 

Ostatními výbušninami jsou všechny výbušniny dle přílohy č. 

1 kromě rozbušek a trhavin, jak vyplývá z textu vyhlášky (viz 

text § 22 písm. d) a l), § 31 odst. 2 a § 33 odst. 1 vyhlášky). Ve 

vyhlášce není zapotřebí definovat pojmy trhavina, 

třaskavina, třaskavá slož, eventuálně střelivina, jelikož tyto 

pojmy jsou všeobecně známé, vychází z platných norem a 
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mezinárodních zatřídění (zejména ADR), jsou užívány i 

v mnoha jiných právních předpisech bez uvedení definice 

(naposledy např. zákon č. 206/2015 Sb. či nařízení vlády č. 

97/2016 Sb.) a odborných publikacích. Všechny uvedené 

pojmy jsou ve vyhlášce obsaženy již od r. 1995, jejich význam 

je adresátům znám a jejich užití nezpůsobilo dosud žádné 

komplikace. Ostatně podle zavedených legislativních standardů 

není vnímáno definování pojmů ve vyhlášce jako vhodné. 

3. Požadujeme opravit nesprávný vzorec na výpočet 

plochy výfukové stěny. Odůvodnění: Správný vzorec je 

F=3M.10-3.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Netýká se novely vyhlášky, jedná se o písařskou chybu. Vzorec 

bude v platném znění s vyznačením změn opraven. 

4. K příloze 1: Požadujeme z celé přílohy vypustit 

veškeré položky obsahující zmínky o munici, muničních 

dílech a výbušných předmětech (např. řádky 13, 14, 22, 

23, 24, 36).  Odůvodnění: Dle §1 se vyhláška nevztahuje 

na munici, tudíž v tabulce v příloze 1 je nutné vypustit 

veškeré položky, které munici zmiňují.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Připomínka změněna ze strany MO na doporučující – 

rozpor není 
V příloze č. 1 jsou ponechány pyrotechnické výrobky, munice i 

střelivo z důvodu stanovení bezpečnostních vzdáleností skladů 

výbušnin od skladů výše uvedených komodit a respektování 

platných kolaudačních rozhodnutí skladů výbušnin. Zejména 

z výše uvedeného důvodu je navržené ustanovení § 1 odst. 2 

věta první opodstatněné, aby z něho bylo patrné, že se vyhláška 

na skladování uváděných komodit nevztahuje. Pro upřesnění 

bude změněn název tabulky v příloze 1 – „Třídění výbušnin, 

střeliva, munice a pyrotechnických výrobků“. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K bodu 18 (§ 40 odst. 1) Požadujeme bod 18 vypustit. 

Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: Stavbu, tedy také sklad výbušnin, lze 

užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním 

rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v 

kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba povolení k 

užívání podle § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, lze ji užívat jen k účelu 

vymezenému v povolení stavby. Stavební úřad při 

Akceptováno 
Novelizační bod 18 bude vypuštěn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFBAER1K)



Stránka 5 (celkem 13) 

uvádění stavby do užívání zejména zkoumá, zda stavba 

byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění 

nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a 

povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou 

projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo 

závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími 

dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních 

právních předpisů. Pokud bude stavba skladu výbušnin 

v působnosti obecného stavebního úřadu, tento úřad 

zpravidla nebude schopný odborně posoudit, zda je 

skladovaná výbušnina z hlediska svého chování při 

výbuchu bezpečnější než výbušnina uvedená 

v rozhodnutí. Kromě toho upozorňujeme na skutečnost, 

že stavby lze užívat nejen na základě kolaudačního 

rozhodnutí, ale stavby povolené do užívání podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, lze užívat také např. na základě kolaudačního 

souhlasu. 

Ministerstvo 

životního prostředí 

1. Z důvodu sjednocení a možnosti uplatnění národní 

legislativy i legislativy Evropské unie, která upravuje 

nakládání se všemi druhy a kategoriemi výbušných 

látek, je nutné, aby zpracovatel uvedl do vzájemné 

korelace (nejlépe přidáním sloupce v tabulce v Příloze č. 

1 v předkládaném návrhu vyhlášky) uvedené třídy 

nebezpečí s klasifikací výbušnin podle nařízení 

Evropského parlamentu a rady č. 1272/2008, resp. 

dohody ADR o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí. Sjednocení klasifikace přispěje i k 

provázanosti se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci 

závažných havárií, pod jehož působnost skladování 

výbušnin také spadá. 

Akceptováno částečně 
Otázka klasifikace výbušnin podle dohody ADR byla ČBÚ 

zvažována a rovněž byla projednávána i v rámci pracovní 

skupiny, která se podílela na tvorbě vyhlášky, jejíchž jednání 

se účastnili i zástupci profesní veřejnosti, včetně výrobců. 

Z důvodu, že nelze dané třídě a skupině nebezpečí výbušniny, 

resp. položce pod pořadovým číslem, podle vyhlášky č. 

99/1995 Sb. přiřadit unikátní podtřídu a skupinu snášenlivosti 

výbušniny podle dohody ADR (zejména pro třídu nebezpečí A) 

tak, aby to nebylo v rozporu s chováním výbušniny při 

výbuchové přeměně podle třídění, resp. klasifikací výbušnin 

(např. nitrocelulóza, trinitroresorcin), a rovněž z důvodu, že by 

tato změna měla vliv na stanovení bezpečnostních vzdáleností 

resp. změnu obložnosti již zkolaudovaných skladů výbušnin 

(zejména u výrobců), všichni členové pracovní skupiny 
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doporučili zachování dosavadní klasifikace s doplněním 

zatřiďování podle ADR u těch komodit, které odpovídají 

současnému stavu (třídy nebezpečí B, C, D). Plný přechod na 

ADR bude patrně vyžadovat poměrně dlouhé přechodné 

období, neboť bude představovat značnou administrativní a 

v některých objektech i finanční zátěž podnikatelů.  

Na základě této připomínky bude do tabulky přílohy č. 1 

doplněno: 

a) k pořadovému č. 1 na konec věty „nebo výbušniny 

nepřipuštěné k přepravě podle Přílohy A Evropské 

dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí (ADR)“, 

b) k pořadovému č. 18 na konec věty „nebo jiné 

výbušniny, v tabulce neuvedené, splňující kritéria pro 

zařazení do podtřídy 1.5 podle Přílohy A Evropské 

dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí (ADR)“. 

2. Z důvodů zefektivnění kontroly režimu skladování 

výbušnin je nutné přesně specifikovat, podle jakého 

předpisu je definována provozní dokumentace 

skladování výbušnin citovaná na několika místech 

předkládaného návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno 
Provozní dokumentaci požaduje v § 22 odst. 16 a 17 novela 

zákona č. 61/1988 Sb., který je v současné době projednáván v 

PS PČR jako sněmovní tisk č. 653. Provozní dokumentace je 

vnitřním předpisem organizace, přičemž při jejím zpracování 

se vychází z požadavků stanovených vyhláškou č. 99/1995 Sb. 

Přesnější specifikaci podoby této dokumentace (zda se má 

jednat o jeden normativ nebo několik, zda má být nějak 

konkrétně nazvána atd.) považuje ČBÚ za zbytečně 

regulativní.  

3. Návrh vyhlášky uvádí jako označení osoby, která 

nakládá s výbušninami, výraz podnikatel. Žádáme o 

vysvětlení, zda jde skutečně o správné a hlavně úplné 

pokrytí všech osob, které mohou s výbušninami 

nakládat. 

Akceptováno 
Slovo „podnikatel“ bude nahrazeno slovem „organizace“ (tento 

pojem je definován v § 3a zákona č. 61/1988 Sb.). 

4. Novelizační body 6. a 7.: Doporučujeme zvážit 

spojení těchto bodů do jednoho ve znění „V § 4 písmena 
Akceptováno 
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e) a f) zní: …“, a to za účelem zjednodušení a 

zpřehlednění návrhu. 

5. Novelizační body 8. a 9.: Doporučujeme zvážit 

spojení těchto bodů do jednoho ve znění „§ 5 včetně 

nadpisu zní: …“, a to za účelem zjednodušení a 

zpřehlednění návrhu. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

K bodu 2., § 1 odst. 1 písm. d): Zde je uvedeno, že 

vyhláška stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou 

způsobilost pracovníků při skladování výbušnin. Dle 

našeho názoru však novela, a ani platné znění, žádná 

taková ustanovení neobsahují. Odkaz na poznámku pod 

čarou č. 12 v § 43 odst. 1 platného znění také daný 

požadavek nesplňuje. Žádáme doplnit jednoznačné 

požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost 

pracovníků při skladování výbušnin.  

Zásadní připomínka 

Akceptováno 
§ 1 odst. 1 písm. d) bude vypuštěn a § 36 odst. 6 nebude 

uveden mezi zmocňovacími ustanoveními vyhlášky. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. K úvodní větě (zmocňovací ustanovení), k bodu 1 

(úvodní věta) a k bodu 2 [§ 1 odst. 1 písm. d)] 

Konstatujeme, že zmocňovací ustanovení § 36 odst. 6 

zákona č. 61/1988 Sb., není novelizovanou vyhláškou 

provedeno, jelikož tato v přímém rozporu 

s navrhovaným § 1 odst. 1 písm. d) nestanoví požadavky 

na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při 

skladování výbušnin. Situace, kdy by vyhláška č. 

99/1995 Sb., po navržené novele deklarovala, že provádí 

§ 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., avšak fakticky shora 

uvedené požadavky na kvalifikaci a odbornou 

způsobilost neupravovala, by v rámci právního řádu 

působila matoucím dojmem a pro adresáta normy by 

bylo prakticky nemožné stanovení předmětných 

požadavků v legislativě dohledat. Z toho důvodu 

požadujeme buď vypuštění § 36 odst. 6 zákona č. 

61/1988 Sb., z výčtu zmocňovacích ustanovení (viz čl. 

38 odst. 2 ve spojení s čl. 37 odst. 3 Legislativních 

Akceptováno 

§ 1 odst. 1 písm. d) bude vypuštěn a § 36 odst. 6 nebude 

uveden mezi zmocňovacími ustanoveními vyhlášky. 
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pravidel vlády) a § 1 odst. 1 písm. d) z textu návrhu, 

anebo doplnění novelizačního bodu (novelizačních 

bodů) s úpravou požadavků na kvalifikaci a odbornou 

způsobilost pracovníků při skladování výbušnin do 

znění návrhu.  

Tato připomínka je zásadní. 

2. K úvodní větě (výčet novel) Podle čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády je třeba nahradit obrat „ve 

znění pozdějších předpisů“ výčtem novel, jimiž byla 

měněna uvedená čtyři zmocňovací ustanovení: zákon 

č. 542/1991 Sb., zákon č. 315/2001 Sb., zákon č. 

376/2007 Sb., zákon č. 206/2015 Sb. (pouze pokud 

zůstane ve výčtu zmocňovacích ustanovení § 36 odst. 6 

zákona č. 61/1988 Sb.) a zákon č. …/2016 Sb. 

(sněmovní tisk č. 653). 

Akceptováno 

3. K čl. I bodu 1 (úvodní věta) V souvislosti 

s nahrazením výčtu novel konstatujeme, že je třeba 

zahrnout do úvodní věty všechny zákony vypočtené 

v připomínce č. 2. 

Akceptováno 

4. K čl. I bodu 2 [§ 1 odst. 1 písm. c)] Doporučujeme 

nahradit slova „staveb pro skladování výbušnin“ slovy 

„skladů výbušnin“, jelikož tato jsou zavedena jako 

legislativní zkratka v § 30 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., 

a jako taková jsou ostatně správně užívána již 

v předchozím písmenu a). 

Akceptováno 

5. K čl. I bodům 4 a 7 [§ 3 a § 4 písm. f)] 

Upozorňujeme, že vyhláška č. 99/1995 Sb., užívá 

odlišnou terminologii, než jakou v těchto bodech 

navrhuje předkladatel. Z toho důvodu doporučujeme 

nahradit slova „dílčím skladovacím prostorem“ slovy 

„dílčím prostorem pro skladování výbušnin“ a slova 

„dílčím skladovacím prostoru“ slovy „dílčím prostoru 

pro skladování výbušnin“. 

Akceptováno 
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6. K čl. I bodu 7 [§ 4 písm. f)] S ohledem na znění § 41 

vyhlášky č. 99/1995 Sb., doporučujeme vložit za slova 

„společným skladováním“ slovo „výbušnin“. 

Akceptováno 

7. K čl. I bodům 8 a 18 (§ 5 a § 40 odst. 1) Podle čl. 40 

odst. 5 Legislativních pravidel vlády se v textu právního 

předpisu používá přítomného času, pročež 

doporučujeme nahradit slova „Budou-li“ slovy „Jsou-li“ 

a slovo „bude“ slovem „je“. 

Akceptováno 

8. K čl. I bodu 16 (§ 39 odst. 5) Konstatujeme, že ve 

zvláštní části odůvodnění k bodu 16 schází vysvětlení, 

z jakého důvodu bylo bez náhrady vypuštěno ustanovení 

o zařízení k čištění obuvi. 

Akceptováno 
Cit. ustanovení bylo nadbytečné, v § 43 odst. 6 vyhlášky je 

stanoveno, že „Sklad a jeho okolí je nutné udržovat v pořádku 

a čistotě.“. Znění odůvodnění bude v tomto smyslu doplněno. 

9. K čl. I bodům 17 a 26 (§ 39 odst. 7 a § 43 odst. 8) 

Upozorňujeme, že v dosavadním znění vyhlášky č. 

99/1995 Sb., je užíváno prostého pojmu „provozní 

dokumentace“, kdežto předkladatel v těchto bodech 

navrhuje rozvitý pojem „provozní dokumentace 

skladování výbušnin“. V zájmu terminologického 

souladu proto doporučujeme vypuštění slov „skladování 

výbušnin“. 

Akceptováno 

10. K čl. I bodu 18 (§ 40 odst. 1) S ohledem na 

legislativně technické zvyklosti doporučujeme vložit za 

slovo „lze“ slovo „dále“, jelikož se zde jedná o 

vyjádření, co lze ve skladu dále skladovat, navazující na 

obecnou větu první. Taktéž doporučujeme v zájmu 

sjednocení vložit za první výskyt slov „v rozhodnutí“ 

odkaz na poznámku pod čarou č. 10. 

Vysvětleno 
Vzhledem k zásadní připomínce MMR bude dané ustanovení, 

(resp. novelizační bod č. 18) vypuštěno. 

Ministerstvo vnitra 1. K čl. I bodu 11 – k § 8 odst. 1: Požadujeme 

ustanovení § 8 odstavec 1 uvést ve znění:„(1) Pro 

konstrukci stěn, přepážek, zárubní, dveří, výfukových 

ploch a střešních konstrukcí se použijí nehořlavé 

stavební výrobky klasifikované třídou reakce na oheň 

A1 nebo A2x). Stavební výrobky ze dřeva je možné 

použít pouze v případě jejich klasifikace třídou reakce 

Akceptováno jinak 

Znění zformulováno v součinnosti s MV – rozpor není 
Text § 8 odst. 1 bude znít: „(1) Pro konstrukci stěn, přepážek, 

zárubní, dveří, výfukových ploch a střešních konstrukcí se 

použijí stavební výrobky třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B 

klasifikované podle právního předpisu upravujícího technické 

podmínky požární ochrany staveb4). Stavební výrobky ze dřeva 
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na oheň Bx). x) Klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb z hlediska třídy reakce na oheň 

se provádí dle normy ČSN EN 13 501-1.“. Označení 

stavebních výrobků „nesnadno hořlavé“ dle současně 

platných norem již neexistuje, provádí se klasifikace dle 

třídy reakce na oheň. Označení snížení stupně hořlavosti 

je nesprávné. Neprovádí se snížení hořlavosti, ale dle 

případných povrchových či jiných úprav stavebních 

výrobků je možné v rámci jejich klasifikace dosáhnout 

jiné třídy reakce na oheň. Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 

je možné použít pouze s úpravou zajišťující třídu reakce na 

oheň B klasifikovanou podle právního předpisu upravujícího 

technické podmínky požární ochrany staveb4).  

4) § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.“. 

Použití výlučného odkazu na technickou normu není s ohledem 

na čl. 45a odst. 1 LPV vhodný. V daném případě není potřeba 

použít ani indikativní odkaz na normu, neboť lze odkázat na 

účinnou vyhlášku, která již je součástí právního řádu ČR.  

2. K čl. I bodu 12 – k § 8 odst. 7:Vzhledem k tomu, že § 

8 odst. 1 řeší stavební výrobky včetně zárubní a dveří, 

je úprava v ustanovení § 8 odst. 7 duplicitní. Z hlediska 

věcného je navíc i zde použito nesprávného označení 

stavebních výrobků, což bylo popsáno v odůvodnění k 

připomínce výše. Proto požadujeme vypustit první a 

druhou větu ustanovení a ponechat jej pouze ve znění: 

„(7) U skladu černých prachů nebo výbušnin s citlivostí 

jim podobných se dveře, zárubně, zámky a kování 

provedou tak, aby bylo zabráněno jiskření při tření nebo 

nárazu.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Akceptováno částečně 

MV souhlasí  – rozpor není 

Text bude upraven v souladu s vznesenou připomínkou, pouze 

požadavek na „otevírání dveří ven, bez prahů a těsné po celém 

svém obvodu“ bude zachován. 

3. K čl. I bodu 1 – k úvodní větě: Tento novelizační bod 

doporučujeme vypustit, a tedy ponechat úvodní větu 

v původním znění. Úvodní věty prováděcích právních 

předpisů obecně novelizaci nepodléhají, vycházejí 

z právní úpravy platné v době jejich vydání. 

Neakceptováno 

Přestože se úvodní ustanovení zpravidla nenovelizují, LPV 

jejich změnu nevylučují. Změna je navíc v souladu s čl. 38 

odst. 2 LPV dle kterého „Úvodní věta obsahuje pouze ta 

zmocňovací ustanovení zákona, která jsou nařízením vlády 

prováděna“ – to by však po přijetí novely zákona č. 61/1988 

Sb. (sněmovní tisk č. 653) nebylo naplněno, a to nejen 

částečně, ale v celém rozsahu a ponechání stávajících 

zmocňovacích ustanovení by bylo pro adresáty zavádějící. 

Z důvodu jednoznačnosti a srozumitelnosti právní úpravy, 

proto považuje ČBÚ změnu za vhodnou. 
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4. K čl. I bodu 3 a 4: Doporučujeme vypustit ve 

vkládaných skupinách slov čárky pro nadbytečnost. 
Akceptováno 

5. K čl. I bodu 16 – k § 39 odst. 5: Upozorňujeme na 

nesoulad navrhované novely vyhlášky a předloženého 

platného znění vyhlášky s vyznačenými změnami, kdy 

v novele je uvedeno slovo „Sklad“ a v platném znění 

vyznačena slova „Každý sklad“. Doporučujeme znění 

sjednotit, tedy nahradit v platném znění slova „Každý 

sklad“ jen slovem „Sklad“. 

Akceptováno 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

K čl. I bodu 8 Slovo „povoleným“ doporučujeme zrušit 

jako nadbytečné – podle ustanovení § 4 písm. g) se 

„obložením“ rozumí nejvýše povolené množství 

výbušniny. 

Akceptováno 

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů ČR 

 

Doporučujeme upravit  klasifikaci výbušnin pro účely 

skladování uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky podle 

Evropské dohody  o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR), nikoli jen upravit podle 

ADR přílohu č. 4 (viz § 21 odst. 1 písmeno a) zákona č. 

61/1989 Sb.). 

Akceptováno částečně 
Viz. MŽP 

Zaměstnavatelského 

svazu důlního a 

naftového průmyslu 

Doporučujeme upravit  klasifikaci výbušnin pro účely 

skladování uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky podle 

Evropské dohody  o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR), nikoli jen upravit podle 

ADR přílohu č. 4 (viz § 21 odst. 1 písmeno a) zákona č. 

61/1989 Sb.). 

Akceptováno částečně 
Viz. MŽP 

Společnost pro 

trhací techniku a 

pyrotechniku 

 

V Příloze č. 1 Tabulka „Třídění výbušnin“ do tabulky 

část C potřebujeme doplnit jako bod 38. Pyrotechnické 

slože skupiny 3. Ve vysvětlivkách k Tabulce je tato 

skupina uvedena, v části C Tabulky ale uvedena není. 

Akceptováno 

Sdružení výrobců a 

uživatelů výbušnin, 

z.s. 

V Příloze č. 1 Tabulka „Třídění výbušnin“ do tabulky 

část C potřebujeme doplnit jako bod 38. Pyrotechnické 

slože skupiny 3. Ve vysvětlivkách k Tabulce je tato 

skupina uvedena, v části C Tabulky ale uvedena není. 

Akceptováno 

Ministerstvo BEZ PŘIPOMÍNEK  
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dopravy 

Ministerstvo financí BEZ PŘIPOMÍNEK  

Ministerstvo 

kultury 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Ministerstvo 

zahraničních věcí  

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Ministerstvo 

zemědělství 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Úřad vlády ČR – 

Kabinet vedoucího  

Úřadu vlády 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Úřad vlády ČR – 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Úřad vlády ČR - 

Odbor 

kompatibility 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Úřad vlády ČR 

Místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace a 

předseda Rady pro 

výzkum, vývoj a 

inovace 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Hospodářská 

komora 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Správa státních 

hmotných rezerv 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Českomoravská BEZ PŘIPOMÍNEK  
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konfederace 

odborových svazů 

Úřad pro 

technickou 

normalizaci, 

metrologii a státní 

zkušebnictví 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Těžební unie BEZ PŘIPOMÍNEK  

Odborový svaz 

pracovníků 

hornictví, geologie a 

naftového průmyslu 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Odborový svaz 

Stavba ČR 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

Český úřad pro 

zkoušení zbraní a 

střeliva 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

 

V Praze 26. dubna 2017 

Vypracoval: JUDr. Šouša, Ing. Barbušin Podpis: 
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