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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Část první 
novelizační 
bod 1 

V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova 
„Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské 
unie1)“. 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/28/EU ze dne 26. února 2014 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 
2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací.“. 

32014L0028 Čl. 52 
odst. 1 věta 
čtvrtá 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. 

2008L0043 Čl. 15 
odst. 1 věta 
pátá 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. 

Část první 
novelizační 
bod 3 

V § 1 odst. 3 písm. a) se za slova "ozbrojené síly České 
republiky," vkládají slova „Vojenská policie,“. 

32014L0028 Čl. 1 odst. 2 
písm. a) 

Tato směrnice se nevztahuje na: 
a) výbušniny, včetně střeliva, které jsou 

podle vnitrostátních právních předpisů 
určeny pro ozbrojené síly nebo policii; 

Část první 
novelizační 

V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „a vojenskou munici1h)“ 
nahrazují slovy „ , munici24) a pyrotechnické výrobky23)“. 

32014L0028 Čl. 1 odst. 2 
písm. c) 

Tato směrnice se nevztahuje na: 
c) střelivo, s výjimkou článků 12, 13 a 14. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

bod 10 32014L0028 Čl. 2 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „výbušninami“ látky a předměty, které 

jsou považovány za výbušniny 
v doporučeních OSN pro přepravu 
nebezpečných věcí a jsou zařazeny do 
třídy 1 těchto doporučení; 

Část první 
novelizační 
bod 12 - § 21 
odst. 2 věta 
druhá 

V pochybnostech, zda jde o výbušninu, rozhoduje 
Český báňský úřad, který si k tomu též vyžádá zejména 
vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a 
Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.“. 

32014L0028 Čl. 1 odst. 2 
věta druhá 

Příloha I obsahuje demonstrativní seznam 
pyrotechnických výrobků uvedených 
v písmenu b) tohoto odstavce a střeliva 
uvedeného v čl. 2 bodě 2, které byly jako 
takové identifikovány v souladu 
s doporučeními OSN pro přepravu 
nebezpečných věcí. 

Část první 
novelizační 
bod 17 - § 23 
odst. 1 a 2 

§ 23 včetně nadpisu zní: 

„§ 23 
Další podmínky pro nakládání s výbušninami 

(1) Český báňský úřad vydává závazné stanovisko 
k žádosti o koncesi „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, 
nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, 
zpracování a zneškodňování výbušnin, 
znehodnocování a delaborace munice a provádění 
trhacích prací“ v rozsahu předmětu podnikání „výzkum, 
vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, 
nákup, prodej a skladování výbušnin“ podle 
živnostenského zákona13d). Při vydávání závazného 
stanoviska podle věty první Český báňský úřad 

32014L0028 Čl. 16 Hospodářské subjekty musí mít licenci nebo 
povolení, které je opravňuje zabývat se 
výrobou, skladováním, používáním, 
dovozem, vývozem nebo předáváním 
výbušnin nebo obchodováním s nimi. 
První pododstavec se nevztahuje na 
zaměstnance hospodářského subjektu 
majícího licenci nebo povolení. 

32014L0028 Čl. 17 Jestliže členský stát vydá licenci nebo 
povolení uvedené v článku 16 k výrobě 
výbušnin, prověří zejména, zda jsou 
odpovědné hospodářské subjekty schopny 
plnit technické závazky, které převzaly. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

posuzuje, zda organizace pro provozování požadované 
činnosti vlastní nebo má na základě smlouvy zajištěné 

a)  stavby nebo plochy užívané k této činnosti 
v souladu se stavebním zákonem, a 

b) zařízení potřebné pro vykonávání této činnosti. 

(2) K nakládání s výbušninami je za podmínek 
stanovených tímto zákonem oprávněna 

a) organizace se sídlem na území České republiky 
nebo zahraniční osoba se sídlem nebo bydlištěm 
v jiném členském státě Evropské unie, která je 
držitelkou koncese pro provozování živnosti 
v úplném nebo částečném rozsahu „výzkum, vývoj, 
výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, 
nákup, prodej a skladování výbušnin a provádění 
trhacích prací“, 

b) organizace se sídlem v jiném členském státě 
Evropské unie dočasně poskytující služby na území 
České republiky za podmínek zákona o volném 
pohybu služeb, pokud je v členském státě Evropské 
unie, v němž má sídlo, oprávněna  
k nakládání s výbušninami, 

c) organizace, uvedená v rozhodnutí podle § 25b, 
§ 25c nebo § 25d jako dopravce výbušnin, 
podnikající v oboru koncesované živnosti silniční 
motorová doprava nebo v živnosti zasilatelství 
a technické činnosti v dopravě nebo obdobná 
zahraniční osoba se sídlem nebo bydlištěm v jiném 
členském státě Evropské unie v případě přepravy 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

výbušnin podle tohoto zákona, 
d) Správa státních hmotných rezerv v případě 

stanoveném v § 25 odst. 1 písm. b), 
e) veřejná vysoká škola nebo právnická osoba zřízená 

zákonem a zaměřená na výzkum a vývoj se sídlem 
v České republice nebo jimi zřízená veřejná 
výzkumná instituce při plnění svých pedagogických 
úkolů v rámci akreditovaného studijního programu a 
vědecko-výzkumných a expertizních úkolů nebo 

f) organizace, která je oznámeným subjektem se 
sídlem na území České republiky nebo se sídlem 
v jiném členském státě Evropské unie s pobočkou 
na území České republiky v případě plnění úkolů 
v rámci posuzování shody podle zákona  
o posuzování shody stanovených výrobků nebo 
akreditovanou osobou se sídlem na území České 
republiky v oblasti státního zkušebnictví. 

Část první 
novelizační 
bod 19 

V § 25 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou 
č. 26 a 27 znějí: 

„(1) Nabývání nebo předávání výbušnin je možné 
jen na základě povolení. O vydání povolení rozhoduje 
Český báňský úřad na základě podané žádosti. 
Žadatelem může být pouze organizace, 
která bude příjemcem výbušniny. Povolení se 
nevyžaduje pro 

a) nabývání a předávání bezdýmných prachů, černého 
prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu 
střeliva nebo použití ve zbrani podle zákona 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 2 

Povolení k předání výbušnin obdrží 
příjemce od příslušného orgánu v členském 
státě příjemce. Příslušný orgán ověří, zda je 
příjemce zákonně oprávněn k nabývání 
výbušnin a zda vlastní nezbytné licence 
nebo povolení. Jakýkoli tranzit výbušnin 
přes území členského státu oznámí 
hospodářský subjekt odpovědný za předání 
příslušným orgánům členského státu 
tranzitu a musí předem obdržet souhlas 
členského státu tranzitu. 

32014L0028 Čl. 11 Žádný hospodářský subjekt nesmí předat 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

o zbraních24) nabývaných nebo předávaných za jeho 
podmínek a nejvýše v množství jím stanoveném 
nebo za podmínek zákona upravujícího kontrolu 
obchodu s výrobky, jejichž držení se v České 
republice omezuje z bezpečnostních důvodů26), 

b) nabývání výbušniny do státních hmotných rezerv; 
tuto výbušninu může Správa státních hmotných 
rezerv poskytnout pouze orgánům a institucím 
uvedeným v § 1 odst. 3 písm. a), 

c) nabývání výbušniny v rámci jejího stažení z trhu 
nebo z oběhu uloženého rozhodnutím orgánu 
dozoru podle předpisu upravujícího posuzování 
shody stanovených výrobků25) nebo přímo 
použitelného předpisu upravujícího dozor nad 
trhem27), jakož i pro nabývání výbušniny 
oznámeným subjektem nebo akreditovanou osobu 
za účelem provedení zkoušek nařízených orgánem 
dozoru podle těchto právních předpisů nebo tohoto 
zákona, anebo v případě nařízení opatření podle 
§ 45 odst. 3. 

(2) Žadatel může požádat o povolení 
k jednorázovému nebo opakovanému nabývání nebo 
předávání výbušnin. Jedním povolením lze opakované 
nabývání nebo předávání výbušnin povolit pouze mezi 
jedním žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení 
platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena 
doba kratší. 

odst. 8 výbušniny, jestliže příjemce neobdržel 
potřebná povolení k předání na základě 
odstavců 2, 4, 5 a 6. 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 6 

Pokud má příslušný orgán členského státu 
za to, že zvláštní bezpečnostní požadavky 
uvedené v odstavci 4 a 5 nejsou nezbytné, 
mohou být výbušniny předány na jeho 
území nebo na části jeho území bez 
předchozího poskytnutí informací ve smyslu 
odstavce 5. Příslušný orgán členského státu 
příjemce pak vydá povolení k předání, které 
platí po určitou dobu a které může být 
odůvodněným rozhodnutím pozastaveno 
nebo zrušeno. Doklad uvedený v odstavci 
4, který provází výbušniny až do místa 
určení, se vztahuje pouze k uvedenému 
povolení k předání. 

Část první 
novelizační 

§ 25a včetně nadpisu zní: 32014L0028 Čl. 11 
odst. 5 

Pokud předání výbušnin vyžaduje zvláštní 
dozor, aby byly splněny zvláštní 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
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předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

bod 21 „§ 25a 
Náležitosti žádosti o povolení k předávání a 

nabývání výbušnin 

(1) Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí 
podle správního řádu uvede 

a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo 
elektronickou adresu, 

b) identifikační údaje dodavatele výbušnin podle 
správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo 
faxu nebo elektronickou adresu, 

c) identifikační údaje dopravce výbušnin podle 
správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo 
faxu nebo elektronickou adresu, 

d) způsob předávání nebo nabývání výbušnin a trasu 
přepravy výbušnin, 

e) předpokládané datum předávání nebo nabývání 
výbušnin, 

f) požadovanou dobu platnosti povolení, 
g) množství výbušnin, které mají být předmětem 

povolení, 
h) úplný popis výbušniny, který sestává z UN čísla, 

klasifikačního kódu, obchodního názvu nebo 
pojmenování podle Přílohy A Evropské dohody o 
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
(ADR), názvu nebo obchodní firmy a sídla jejího 
výrobce a údaje o tom, zda je výbušnina opatřena 
označením CE25), a 

i) účel, místo použití a místo skladování výbušnin. 

bezpečnostní požadavky na území nebo na 
části území členského státu, příjemce před 
zahájením předání poskytne příslušnému 
orgánu v členském státě příjemce tyto 
informace: 
a) jména a adresy dotčených 

hospodářských subjektů; 
b) počet a množství předávaných výbušnin; 
c) úplný popis daných výbušnin a způsobu 

identifikace, včetně identifikačního čísla 
OSN; 

d) budou-li výbušniny uvedeny na trh, 
informace o splnění podmínek pro 
uvedení na trh; 

e) způsob předání a přepravní trasa; 
f) předpokládané datum odeslání a 

příchodu; 
g) přesná místa vstupu a výstupu z 

členských států, pokud je to zapotřebí. 
Informace uvedené v prvním pododstavci 
písm. a) musí být dostatečně podrobné, aby 
příslušné orgány mohly hospodářské 
subjekty kontaktovat a ověřit, zda mají 
oprávnění k převzetí zásilky. 
Příslušný orgán v členském státě příjemce 
přezkoumá podmínky, za kterých se má 
předání uskutečnit, zvláště s ohledem na 
zvláštní bezpečnostní požadavky. Pokud 
jsou zvláštní bezpečnostní požadavky 
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(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

(2) V případě povolení k opakovanému předávání 
nebo nabývání výbušnin žádost nemusí obsahovat 
údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) a e).“. 

splněny, vydá příslušné povolení k předání. 
V případě tranzitu přes území jiných 
členských států informace o předání 
přezkoumají a schválí tyto členské státy. 

Část první 
novelizační 
bod 22 

§ 25b včetně nadpisu zní: 

„§ 25b 
Rozhodnutí o udělení povolení k předávání a 

nabývání výbušnin 

Rozhodnutí o povolení k nabývání nebo předávání 
výbušnin kromě obecných náležitostí podle správního 
řádu obsahuje 

a) údaje o žadateli podle § 25a odst. 1 písm. a), 
b)  údaje o dodavateli podle § 25a odst. 1 písm. b), 
c)  údaje o dopravci podle § 25a odst. 1 písm. c), 
d) údaje podle § 25a odst. 1 písm. d), pokud jsou tímto 

zákonem vyžadovány, 
e) údaje podle § 25a odst. 1 písm. e), pokud jsou tímto 

zákonem vyžadovány, 
f) dobu, na kterou se povolení vydává, 
g) množství výbušnin a jejich úplný popis podle § 25a 

odst. 1 písm. h),  
h)  účel, místo použití výbušnin a místo skladování 

výbušnin,  
i)  další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních 

zájmů České republiky.“. 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 4 

Pokud příslušný orgán v členském státě 
příjemce předání povolí, vydá příjemci 
doklad o povolení k předání, který obsahuje 
všechny informace uvedené v odstavci 5. 
Tento doklad provází výbušniny až do 
stanoveného místa určení. Doklad musí být 
kdykoliv na požádání předložen příslušným 
orgánům. Příjemce uchovává kopii daného 
dokladu, kterou na požádání předloží 
příslušnému orgánu v členském státě 
příjemce. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Část první 
novelizační 
bod 23 - 
§ 25c odst. 1 
věta třetí 

Povolení k vývozu se nevyžaduje u bezdýmného 
prachu, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny 
pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani, vyvážených 
za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího vývozní povolení, opatření pro dovoz 
a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů 
a střeliva28). 

32012R0258 Čl. 1 Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
vývozní povolení a opatření pro dovoz a 
tranzit střelných zbraní, jejich součástí, 
hlavních částí a střeliva pro účely 
provedení článku 10 protokolu Organizace 
spojených národů proti nedovolené výrobě 
střelných zbraní, jejich součástí, dílů a 
střeliva a obchodování s nimi, který 
doplňuje Úmluvu Organizace spojených 
národů proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu (dále jen „protokol 
OSN o střelných zbraních“). 

Část první 
novelizační 
bod 26 

V § 25d se na konci odstavce 1 doplňují věty 
„Povolení se nevyžaduje v případě tranzitu 
bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek podle 
zákona o zbraních24), pokud jsou určeny pro výrobu 
zbraní nebo střeliva, nebo podle zákona upravujícího 
kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České 
republice omezuje z bezpečnostních důvodů26).“. 

32014L0028 Čl. 12 
odst. 1 

Střelivo smí být předáno z jednoho 
členského státu do jiného pouze postupem 
stanoveným v odstavcích 2 až 5. Tyto 
odstavce se rovněž týkají předávání při 
zásilkovém prodeji střeliva. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Část první 
novelizační 
bod 27 

V § 25d odstavce 2 až 4 znějí: 

„(2) O povolení podle odstavce 1 žádá organizace 
uvedená v ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) až c). V 
žádosti kromě obecných náležitostí podle správního 
řádu uvede 

a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo 
elektronickou adresu, 

b) identifikační údaje příjemce výbušnin a číslo jeho 
telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou 
adresu, 

c) identifikační údaje dodavatele výbušnin a číslo jeho 
telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou 
adresu, 

d) identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho 
telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou 
adresu, 

e) předpokládané datum a trasu tranzitu výbušnin, údaj 
o datu a místě vstupu na území České republiky a o 
datu a místě výstupu z území České republiky, 

f) požadovanou dobu platnosti povolení, 
g) množství výbušnin, které mají být přepravovány, a 
h) úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h). 

(3) K žádosti žadatel přiloží souhlas sousedního 
státu se vstupem na jeho území, pokud jej tento stát 
vyžaduje. 

(4) Povolení tranzitu obsahuje 

a) identifikační údaje žadatele podle správního řádu a 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 2 

Povolení k předání výbušnin obdrží 
příjemce od příslušného orgánu v členském 
státě příjemce. Příslušný orgán ověří, zda je 
příjemce zákonně oprávněn k nabývání 
výbušnin a zda vlastní nezbytné licence 
nebo povolení. Jakýkoli tranzit výbušnin 
přes území členského státu oznámí 
hospodářský subjekt odpovědný za předání 
příslušným orgánům členského státu 
tranzitu a musí předem obdržet souhlas 
členského státu tranzitu. 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 5 

Pokud předání výbušnin vyžaduje zvláštní 
dozor, aby byly splněny zvláštní 
bezpečnostní požadavky na území nebo na 
části území členského státu, příjemce před 
zahájením předání poskytne příslušnému 
orgánu v členském státě příjemce tyto 
informace: 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

podle odstavce 2 písm. a), 
b) údaje podle odstavce 2 písm. b), 
c) údaje podle odstavce 2 písm. c), 
d) údaje podle odstavce 2 písm. d), 
e) dobu, na kterou se povolení vydává, 
f) množství výbušnin, které mají být přepravovány, a 

jejich úplný popis podle § 25a odst. 1 písm. h), 
g) datum a místo vstupu na území České republiky a 

datum a místo výstupu z území České republiky; 
povinnosti podle § 25f tím nejsou dotčeny, 

h) trasu tranzitu výbušnin přes území České 
republiky.“. 

a) jména a adresy dotčených 
hospodářských subjektů; 

b) počet a množství předávaných výbušnin; 
c) úplný popis daných výbušnin a způsobu 

identifikace, včetně identifikačního čísla 
OSN; 

d) budou-li výbušniny uvedeny na trh, 
informace o splnění podmínek pro 
uvedení na trh; 

e) způsob předání a přepravní trasa; 
f) předpokládané datum odeslání a 

příchodu; 
g) přesná místa vstupu a výstupu 

z členských států, pokud je to zapotřebí. 
Informace uvedené v prvním pododstavci 
písm. a) musí být dostatečně podrobné, aby 
příslušné orgány mohly hospodářské 
subjekty kontaktovat a ověřit, zda mají 
oprávnění k převzetí zásilky. 
Příslušný orgán v členském státě příjemce 
přezkoumá podmínky, za kterých se má 
předání uskutečnit, zvláště s ohledem na 
zvláštní bezpečnostní požadavky. Pokud 
jsou zvláštní bezpečnostní požadavky 
splněny, vydá příslušné povolení k předání. 
V případě tranzitu přes území jiných 
členských států informace o předání 
přezkoumají a schválí tyto členské státy. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Část první 
novelizační 
bod 28 

V § 25e odst. 1 úvodní části ustanovení se slova 
„Orgán státní báňské správy“ nahrazují slovy „Český 
báňský úřad“. 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 2 věta 
druhá 

Příslušný orgán ověří, zda je příjemce 
zákonně oprávněn k nabývání výbušnin a 
zda vlastní nezbytné licence nebo povolení. 

Část první 
novelizační 
bod 29 

V § 25e odst. 2 se slova „Příslušný orgán státní báňské 
správy,“ nahrazují slovy „Český báňský úřad“. 

32014L0028 Čl. 13 věta 
první 

V případě vážného ohrožení veřejné 
bezpečnosti nebo útoku na ni v důsledku 
nezákonného držení nebo používání 
výbušnin nebo střeliva může členský stát 
přijmout veškerá nezbytná opatření pro 
předávání výbušnin nebo střeliva odchylně 
od čl. 11 odst. 2, 4, 5 a 6 a článku 12, aby 
tomuto nezákonnému držení nebo 
používání zabránil. 

Část první 
novelizační 
bod 30 

V § 25e odst. 3 úvodní části ustanovení se slova 
„Orgány státní báňské správy udělené povolení mohou“ 
nahrazují slovy „Český báňský úřad může udělené 
povolení“. 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 5 věta 
třetí 

Příslušný orgán v členském státě příjemce 
přezkoumá podmínky, za kterých se má 
předání uskutečnit, zvláště s ohledem na 
zvláštní bezpečnostní požadavky. 

32014L0028 Čl. 13 věta 
první 

V případě vážného ohrožení veřejné 
bezpečnosti nebo útoku na ni v důsledku 
nezákonného držení nebo používání 
výbušnin nebo střeliva může členský stát 
přijmout veškerá nezbytná opatření pro 
předávání výbušnin nebo střeliva odchylně 
od čl. 11 odst. 2, 4, 5 a 6 a článku 12, aby 
tomuto nezákonnému držení nebo 
používání zabránil. 

Část první 
novelizační 
bod 33 - 
§ 25g odst. 1 

(1) Organizace je povinna 

a) zajistit, aby povolení k nabývání, předávání, vývozu, 
dovozu nebo tranzitu výbušnin bylo přepravováno 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 4 

Pokud příslušný orgán v členském státě 
příjemce předání povolí, vydá příjemci 
doklad o povolení k předání, který obsahuje 
všechny informace uvedené v odstavci 5. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

písm. a) spolu s výbušninami po celou dobu přepravy13a) 
z místa odeslání až do místa určení a bylo 
na požádání předloženo orgánům Celní správy 
České republiky, orgánům Policie České republiky 
nebo orgánům státní báňské správy; povinnost 
podle věty první platí i pro povolení vydané orgánem 
členského státu Evropské unie29), a 

Tento doklad provází výbušniny až do 
stanoveného místa určení. Doklad musí být 
kdykoliv na požádání předložen příslušným 
orgánům. Příjemce uchovává kopii daného 
dokladu, kterou na požádání předloží 
příslušnému orgánu v členském státě 
příjemce. 

Část první 
novelizační 
bod 33 - 
§ 25g odst. 2 

Organizace je dále povinna orgánům uvedeným 
v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit informace 
významné pro nabývání, předávání, vývoz, dovoz nebo 
tranzit výbušnin a předložit jim doklady opravňující 
organizaci k nakládání s výbušninami při těchto 
činnostech. 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 7 

Aniž jsou dotčeny obvyklé kontroly, které 
provádí na svém území členský stát místa 
odeslání, předloží příjemci a dotčené 
hospodářské subjekty na požádání 
příslušným orgánům členského státu místa 
odeslání a tranzitních členských států 
veškeré relevantní informace o předání 
výbušnin, které mají k dispozici. 

Část první 
novelizační 
bod 36 

§ 25k zní: 

„§ 25k 

Žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, 
dovozu nebo tranzitu výbušnin se podává na formuláři, 
jehož vzor Český báňský úřad uveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 

32014L0028 Čl. 14 
odst. 1 věta 
první 

Členské státy vytvoří informační sítě pro 
výměnu informací za účelem provádění 
článků 11 a 12. 

32004D0388 Čl. 1 odst. 1 Informace požadované pro účely čl. 9 odst. 
5 a 6 směrnice 1993/15/EHS se předkládají 
na vzorovém "formuláři pro předání 
výbušnin v rámci Společenství" uvedeném 
v příloze a opatřeném vysvětlivkami. 

32014L0028 Čl. 48 Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví technická ujednání pro uplatňování 
článku 11, zejména vzorový dokument, 
který se bude používat. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 3. 

Část první 
novelizační 
bod 43 -  
§ 36b odst. 2 

Český báňský úřad vede evidenci vydaných a platných 
povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu 
a tranzitu výbušnin, jakož i evidenci odejmutých 
povolení a povolení s pozastavenou platností. Údaje 
z ní poskytuje též pro výkon jejich činnosti obvodním 
báňským úřadům. 

32014L0028 Čl. 14 
odst. 1 věta 
třetí 

Členské státy uchovávají k dispozici 
ostatním členským států a Komisi 
aktualizované informace o hospodářských 
subjektech, které vlastní licence a povolení 
podle článku 16. 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 7 

Aniž jsou dotčeny obvyklé kontroly, které 
provádí na svém území členský stát místa 
odeslání, předloží příjemci a dotčené 
hospodářské subjekty na požádání 
příslušným orgánům členského státu místa 
odeslání a tranzitních členských států 
veškeré relevantní informace o předání 
výbušnin, které mají k dispozici. 

Část první 
novelizační 
bod 46 

V § 40 odst. 5 písmeno e) včetně poznámky pod čarou 
č. 30 zní: 

„e) je orgánem dozoru podle právních předpisů 
upravujících posuzování shody stanovených 
výrobků a technické požadavky na výrobky30), 
případně podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího dozor nad trhem27), 
jedná-li se o výbušniny a pomůcky, 

32014L0028 Čl. 41 věta 
druhá 

Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření, kterými zajistí, aby výbušniny 
mohly být uvedeny na trh pouze tehdy, 
pokud – jsou-li řádně skladovány a použity 
k určenému účelu – neohrožují zdraví a 
bezpečnost osob. 

Část první 
novelizační 
bod 47 

V § 40 odst. 6 písmeno g) zní: 
„g) spolupracuje s Komisí a členskými státy Evropské 

unie na úseku výbušnin, zejména při výměně 
informací týkajících se organizací, které mají 

32014L0028 Čl. 11 
odst. 3 

Pokud má členský stát za to, že existuje 
problém týkající se ověření oprávnění 
k nabývání výbušnin podle odstavce 2, 
předá dostupné informace Komisi, která 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

oprávnění nakládat s výbušninami a kterým bylo 
vydáno povolení k nabývání, předávání, tranzitu, 
vývozu a dovozu výbušnin,“. 

o záležitosti informuje ostatní členské státy. 

32014L0028 Čl. 14 
odst. 1 věta 
třetí 

Členské státy uchovávají k dispozici 
ostatním členským států a Komisi 
aktualizované informace o hospodářských 
subjektech, které vlastní licence a povolení 
podle článku 16. 

Část první 
novelizační 
bod 56 - 
§ 44a odst. 3 
písm. l) a m) 

(3) Organizace se dopustí správního deliktu dále 
tím, že 
l) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při 

přepravě výbušnin bylo společně s výbušninou 
přepravováno nebo předloženo příslušné povolení, 

m) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. b) neuchovává 
povolení po stanovenou dobu, 

32014L0028 Čl. 50 Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních právních předpisů, které byly 
přijaty na základě této směrnice, 
hospodářskými subjekty a přijmou veškerá 
nezbytná opatření k zajištění jejich 
uplatňování. Takto stanovené sankce 
mohou zahrnovat trestněprávní sankce za 
závažná porušení. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

Část první 
novelizační 
bod 57 - 
§ 44a odst. 3 
písm. q) 

(3) Organizace se dopustí správního deliktu dále 
tím, že 
q)  v rozporu s § 25g odst. 2 nesdělí příslušných 

orgánům požadované informace nebo nepředloží 
požadované doklady. 

32014L0028 Čl. 50 Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních právních předpisů, které byly 
přijaty na základě této směrnice, 
hospodářskými subjekty a přijmou veškerá 
nezbytná opatření k zajištění jejich 
uplatňování. Takto stanovené sankce 
mohou zahrnovat trestněprávní sankce za 
závažná porušení. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Část první 
novelizační 
bod 60 - § 45 
odst. 4 

Ustanovení tohoto zákona týkající se výbušnin a 
současně vztahů k členským státům Evropské unie se 
týkají též vztahů ke smluvním státům Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské 
konfederaci. 

21994D0628 Příloha 2 
písm. U. 
kap. XXIX 

VÝBUŠNINY PRO CIVILNÍ POUŽITÍ 
UVÁDĚNÉ AKTY: 
1. 393 L 0015: Směrnice Rady 93/15/EHS 

ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci 
předpisů týkajících se uvádění na trh a 
dozoru nad výbušninami pro civilní 
použití (Úř. věst. L 121, 15.5.1993, 
s. 20). 

22013D0228 Příloha A 
kap. 20 
oddíl I 

VÝBUŠNINY PRO CIVILNÍ POUŽITÍ 
Evropská unie 
1. Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 

5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů 
týkajících se uvádění na trh a dozoru 
nad výbušninami pro civilní použití (ve 
znění Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20, 
opraveno v Úř. věst. L 79, 7.4.1995, 
s. 34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, 
PT, FI, SV) a v Úř. věst. L 59, 1.3.2006, 
s. 43 (DE) ( 1 ), dále jen „směrnice 
93/15/EHS“  

2. Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 
4. dubna 2008, kterou se podle 
směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje 
systém pro identifikaci a sledovatelnost 
výbušnin pro civilní použití (Úř. věst. L 
94, 5.4.2008, s. 8), pozměněná 
směrnicí Komise 2012/4/EU (Úř. věst. 
L 50, 23.2.2012, s. 18), dále jen 
„směrnice 2008/43/ES“  
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

3. Rozhodnutí Komise 2004/388/ES ze 
dne 15. dubna 2004 o formuláři pro 
předání výbušnin v rámci Společenství 
(Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 43), 
pozměněné rozhodnutím Komise 
2010/347/EU (Úř. věst. L 155, 
22.6.2010, s. 54), dále jen „rozhodnutí 
2004/388/ES“ 

Švýcarsko 
100. Spolkový zákon ze dne 25. března 

1977 o výbušných látkách (zákon o 
výbušninách), naposledy pozměněný 
dne 12. června 2009 (RO 2010 2617)  

101. Nařízení ze dne 27. listopadu 2000 o 
výbušninách (nařízení o výbušninách), 
naposledy pozměněné dne 21. září 
2012 (RO 2012 5315) 

Část druhá 
novelizační 
bod 1 

V § 1 odstavce 1 a 2 znějí: 

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie1) a ve vztahu k evidenci 
a sledovatelnosti výbušnin upravuje povinnosti 
organizací nakládajících s výbušninami a působnost 
orgánů státní správy.  

(2) Výbušninami se pro účely tohoto zákona rozumí 
látky a předměty, o kterých tak stanoví zákon upravující 
nakládání s výbušninami2).“. 

32014L0028 Čl. 1 odst. 2 
písm. b) a 
c) 

Tato směrnice se nevztahuje na: 
b) pyrotechnické výrobky spadající do 

působnosti směrnice 2013/29/EU; 
c) střelivo, s výjimkou článků 12, 13 a 14. 

32014L0028 Čl. 2 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
2) „výbušninami“ látky a předměty, které 

jsou považovány za výbušniny 
v doporučeních OSN pro přepravu 
nebezpečných věcí a jsou zařazeny do 
třídy 1 těchto doporučení; 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

32014L0028 Čl. 52 
odst. 1 věta 
čtvrtá 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. 

2008L0043 Čl. 15 
odst. 1 věta 
pátá 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. 

Část druhá 
novelizační 
bod 2 

V § 1 odst. 3 písm. a) se za slova "ozbrojené síly České 
republiky," vkládají slova „Vojenská policie,“. 

32014L0028 Čl. 1 odst. 2 
písm. a) 

Tato směrnice se nevztahuje na: 
a) výbušniny, včetně střeliva, které jsou 

podle vnitrostátních právních předpisů 
určeny pro ozbrojené síly nebo policii; 

Část druhá 
novelizační 
bod 4 - § 1 
odst. 5 

Ustanovení tohoto zákona týkající se výbušnin a 
současně vztahů k členským státům Evropské unie se 
týkají též vztahů ke smluvním státům Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské 
konfederaci. 

21994D0628 Příloha 2 
písm. U. 
kap. XXIX 

VÝBUŠNINY PRO CIVILNÍ POUŽITÍ 
UVÁDĚNÉ AKTY: 
1. 393 L 0015: Směrnice Rady 93/15/EHS 

ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci 
předpisů týkajících se uvádění na trh a 
dozoru nad výbušninami pro civilní 
použití (Úř. věst. L 121, 15.5.1993, 
s. 20). 

22010D0119 Čl. 1 V příloze II Dohody se v kapitole XXIX 
doplňují za bod 3 (směrnice Komise 
2004/57/ES) nové body, které znějí: 
„4. 32007 L 0023: směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 
23. května 2007 o uvádění 
pyrotechnických výrobků na trh (Úř. věst. 
L 154, 14.6.2007, s. 1). 

5. 32008 L 0043: směrnice Komise 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou 
se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje 
systém pro identifikaci a sledovatelnost 
výbušnin pro civilní použití (Úř. věst. L 94, 
5.4.2008, s. 8).“ 

22013D0228 Příloha A 
kap. 20 
oddíl I 

VÝBUŠNINY PRO CIVILNÍ POUŽITÍ 
Evropská unie 
1. Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 

5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů 
týkajících se uvádění na trh a dozoru 
nad výbušninami pro civilní použití (ve 
znění Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20, 
opraveno v Úř. věst. L 79, 7.4.1995, 
s. 34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, 
PT, FI, SV) a v Úř. věst. L 59, 1.3.2006, 
s. 43 (DE) ( 1 ), dále jen „směrnice 
93/15/EHS“  

2. Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 
4. dubna 2008, kterou se podle 
směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje 
systém pro identifikaci a sledovatelnost 
výbušnin pro civilní použití (Úř. věst. L 
94, 5.4.2008, s. 8), pozměněná 
směrnicí Komise 2012/4/EU (Úř. věst. 
L 50, 23.2.2012, s. 18), dále jen 
„směrnice 2008/43/ES“  

3. Rozhodnutí Komise 2004/388/ES ze 
dne 15. dubna 2004 o formuláři pro 
předání výbušnin v rámci Společenství 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

(Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 43), 
pozměněné rozhodnutím Komise 
2010/347/EU (Úř. věst. L 155, 
22.6.2010, s. 54), dále jen „rozhodnutí 
2004/388/ES“ 

Švýcarsko 
100. Spolkový zákon ze dne 25. března 

1977 o výbušných látkách (zákon o 
výbušninách), naposledy pozměněný 
dne 12. června 2009 (RO 2010 2617)  

101. Nařízení ze dne 27. listopadu 2000 o 
výbušninách (nařízení o výbušninách), 
naposledy pozměněné dne 21. září 
2012 (RO 2012 5315) 

Část druhá 
novelizační 
bod 6 

V § 3 se slova „jednoznačného označení“ nahrazují 
slovy „jedinečného označení podle předpisů 
upravujících technické požadavky na výbušniny5)“ a 
slova „osoby podnikající v oboru výbušnin“ se nahrazují 
slovem „organizace“. 

32014L0028 Čl. 15 
odst. 1 věta 
první 

Hospodářské subjekty dodržují jednotný 
systém jednoznačné identifikace a zpětné 
vysledovatelnosti výbušnin, který 
zohledňuje jejich velikost, tvar nebo 
provedení, s výjimkou případů, kdy není 
nutné umístit na výbušninu jednoznačnou 
identifikaci, neboť nebezpečí s ní spojené je 
nízké vzhledem k jejím vlastnostem a 
faktorům, jako je nízký detonační účinek, 
její způsoby použití a nízké riziko v oblasti 
zabezpečení, které výbušnina představuje 
z důvodu malých potenciálních dopadů 
v případě zneužití. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

32014L0028 Čl. 2 bod 13 Pro účely této směrnice se rozumí:  
„hospodářskými subjekty“ výrobce, 
zplnomocněný zástupce, dovozce, 
distributor a fyzická nebo právnická osoba, 
která se zabývá skladováním, používáním, 
předáváním, dovozem nebo vývozem 
výbušnin nebo obchodem s nimi; 

Část druhá 
novelizační 
bod 7 - § 4 
odst. 1 až 3 

(1) Organizace je povinna vést evidenci výbušniny, 
se kterou nakládá, a to takovým způsobem, aby byl 
přehled o tom, 

a) v jakém množství, jakého druhu včetně obchodního 
názvu byla výbušnina organizací vyrobena nebo od 
které osoby byla získána a kdy tak bylo učiněno, 

b) na jakém místě v organizaci se nachází, případně 
u kterého zaměstnance, než je dále předána, 
spotřebována nebo zničena, a 

c) které osobě byla předána a kdy tak bylo učiněno, 
anebo jak s ní bylo naloženo  
a kterým zaměstnancem, kdy a na jakém místě tak 
bylo učiněno. 

(2) Podléhá-li výbušnina sledovatelnosti podle 
předpisů upravujících technické požadavky na 
výbušniny5), je organizace, která s ní nakládá, povinna 
evidenci podle odstavce 1 doplnit o jedinečné označení 
každé takové výbušniny. 

(3) Každá výbušnina se eviduje samostatně podle 

32014L0028 Čl. 10 věta 
první 

Pro výbušniny, na něž se nevztahuje 
systém stanovený v článku 15, musí 
hospodářské subjekty na žádost orgánů 
dozoru nad trhem identifikovat: 
a) každý hospodářský subjekt, který jim 

dodal výbušninu; 
b) každý hospodářský subjekt, kterému 

dodaly výbušninu. 

32014L0028 Čl. 15 
odst. 2 

Uvedený systém zajistí sběr a uchovávání 
údajů, kde je to možné i elektronicky, které 
umožní jednoznačnou identifikaci a zpětnou 
vysledovatelnost výbušniny, jakož i 
umístění jednoznačné identifikace na 
výbušninu nebo její obal, která umožní 
přístup k těmto údajům. 
Tyto údaje se týkají jednoznačné 
identifikace výbušniny, včetně jejího 
umístění v době, kdy je v držení 
hospodářských subjektů, a údajů 
o totožnosti hospodářských subjektů. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

jejího druhu a existuje-li obchodní název i podle 
obchodního názvu, nebo musí evidence umožnit 
alespoň třídění záznamů uvedeným způsobem. 
Evidence se vede v listinné nebo elektronické podobě 
prostředky zajišťujícími nesmazatelný evidenční 
záznam a zabraňujícími neoprávněnému záznamu, 
popřípadě jejich kombinací, tak, aby údaje byly 
reprodukovatelné. 

32008L0043 Čl. 13 
odst. 1 a 2 

1. Členské státy zajistí, aby podniky v oboru 
výbušnin zřídily systém shromažďování 
údajů týkajících se výbušnin, včetně 
jednoznačné identifikace během jejich 
životnosti a ve všech fázích dodavatelského 
řetězce.  

2. Systém shromažďování údajů umožní 
podnikům sledovat výbušniny tak, aby byla 
kdykoliv možná identifikace těch, v jejichž 
držení výbušniny jsou. 

32008L0043 Čl. 14 
písm. a) a 
b) 

Členské státy zajistí, aby podniky v oboru 
výbušnin plnily tyto podmínky:  

a) podnik musí vést záznamy všech 
identifikací výbušnin spolu s příslušnými 
informacemi, jako například typ 
výbušniny, společnost nebo osoba, jíž 
byla výbušnina doručena;  

b) podnik vede záznamy o místě, kde se 
každá výbušnina nachází během doby, 
kdy je ve vlastnictví podniku, nebo než je 
převedena do vlastnictví jiného podniku 
nebo se použije; 

Část druhá 
novelizační 
bod 7 - § 4 
odst. 5 věta 
první 

Organizace je povinna vést evidenci po celou dobu, po 
kterou s výbušninou nakládá, a uchovávat ji ještě po 
dobu alespoň 10 let ode dne získání, vyrobení, použití 
výbušniny nebo jiného posledního úkonu s výbušninou, 
přičemž je povinna zajistit, aby takto uchovávané údaje 

32014L0028 Čl. 10 věta 
druhá 

Hospodářské subjekty musí být schopny 
poskytnout informace uvedené v prvním 
pododstavci po dobu deseti let poté, co jim 
byla výbušnina dodána, a po dobu deseti let 
poté, co výbušninu dodaly. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex. č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

byly stále reprodukovatelné. 32014L0028 Čl. 15 
odst. 3 věta 
druhá 

Uchovávají se po dobu deseti let po 
zaznamenané transakci nebo v případě, že 
výbušniny byly použity nebo zneškodněny, 
po dobu deseti let po jejich použití nebo 
zneškodnění, i když hospodářský subjekt 
ukončil činnost. 

32008L0043 Čl. 13 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby shromážděné 
údaje, včetně jednoznačných identifikací, 
byly archivovány po období 10 let po dodání 
nebo po ukončení životnosti výbušniny a to i 
v případě, že podnik již neobchoduje 
s výbušninami. 

32008L0043 Čl. 14 
písm. d) 

Členské státy zajistí, aby podniky v oboru 
výbušnin plnily tyto podmínky: 

d) podnik archivuje shromážděné údaje, 
včetně jednoznačných identifikací, po 
dobu uvedenou v čl. 13 odst. 3; 

Část druhá 
novelizační 
bod 8 - § 4a 
odst. 1 
písm. a) 

(1) Organizace je povinna 

a) evidenci podle § 4 chránit před ztrátou, náhodným 
nebo svévolným poškozením nebo zničením, 
zejména ji zálohovat pro její obnovu, 

32008L0043 Čl. 14 
písm. e) 

Členské státy zajistí, aby podniky v oboru 
výbušnin plnily tyto podmínky: 

e) podnik chrání shromážděné údaje před 
náhodným nebo svévolným poškozením 
nebo zničením; 

32014L0028 Čl. 15 
odst. 3 věta 
první 

Údaje uvedené v odstavci 2 musí být 
pravidelně testovány a chráněny proti 
náhodnému nebo svévolnému poškození 
nebo zničení. 
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písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Část druhá 
novelizační 
bod 8 - § 4a 
odst. 1 
písm. c) 

(1) Organizace je povinna 

c) v pravidelných intervalech stanovených organizací, 
nejméně však jedenkrát ročně, kontrolovat, zda je 
evidence podle § 4 zahrnující označení výbušniny 
pro účely její sledovatelnosti funkční a 
reprodukovatelná, a o těchto kontrolách vést zápisy, 
a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od 
jejich pořízení. 

32008L0043 Čl. 14 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby podniky v oboru 
výbušnin plnily tyto podmínky: 

c) podnik musí pravidelně podrobit systém 
shromažďování údajů zkoušce s cílem 
zajistit jeho účinnost a kvalitu 
zaznamenaných údajů; 

Část druhá 
novelizační 
bod 8 - § 4a 
odst. 2 

Organizace je povinna bezodkladně poskytovat na 
žádost orgánům státní báňské správy, orgánům Policie 
České republiky nebo orgánům činným v trestním 
řízení informace z evidence podle § 4, a to v jakoukoliv 
dobu; za tímto účelem je organizace povinna sdělit jim 
na jejich žádost jméno, popřípadě jména, příjmení 
a kontaktní údaje osoby, která může poskytnout tyto 
informace i mimo pracovní dobu. 

32008L0043 Čl. 14 
písm. f) a g) 

Členské státy zajistí, aby podniky v oboru 
výbušnin plnily tyto podmínky: 

f) podnik poskytne na žádost příslušných 
orgánů informace ohledně původu a 
místa, kde se výbušnina nachází během 
její životnosti a ve všech fázích 
dodavatelského řetězce;  

g) podnik poskytne příslušným orgánům 
členských států jméno a kontaktní údaje 
osoby, která může dodat informace 
uvedené v písmenu f) mimo úřední 
hodiny. 

32014L0028 Čl. 15 
odst. 3 věta 
poslední 

Tyto údaje musí být na požádání 
příslušných orgánů okamžitě k dispozici. 

Část druhá 
novelizační 
bod 8 - § 4a 
odst. 4 

V případě zániku organizace předá insolvenční správce 
nebo likvidátor evidenci podle § 4 příslušnému 
obvodnímu báňskému úřadu, který ji uchová do 
uplynutí doby uvedené v § 4 odst. 5. Povinnost předat 

32008L0043 Čl. 13 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby shromážděné 
údaje, včetně jednoznačných identifikací, 
byly archivovány po období 10 let po dodání 
nebo po ukončení životnosti výbušniny a to i 
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(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

evidenci příslušnému obvodnímu báňskému úřadu se 
obdobně vztahuje i na osobu spravující pozůstalost 
v případě, že po smrti podnikající fyzické osoby 
v provozování živnosti podle živnostenského zákona 
nepokračuje. 

v případě, že podnik již neobchoduje 
s výbušninami. 

32014L0028 Čl. 15 
odst. 3 věta 
druhá 

Uchovávají se po dobu deseti let po 
zaznamenané transakci nebo v případě, že 
výbušniny byly použity nebo zneškodněny, 
po dobu deseti let po jejich použití nebo 
zneškodnění, i když hospodářský subjekt 
ukončil činnost. 

Část druhá 
novelizační 
bod 9 

V § 5 odst. 3 písm. d) se slova „shromážděné údaje jim 
předané v případech uvedených v § 4 odst. 3“ 
nahrazují slovy „evidenci jim předanou v případech 
uvedených v § 4a odst. 4“. 

32008L0043 Čl. 13 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby shromážděné 
údaje, včetně jednoznačných identifikací, 
byly archivovány po období 10 let po dodání 
nebo po ukončení životnosti výbušniny a to i 
v případě, že podnik již neobchoduje 
s výbušninami. 

32014L0028 Čl. 15 
odst. 3 věta 
druhá 

Uchovávají se po dobu deseti let po 
zaznamenané transakci nebo v případě, že 
výbušniny byly použity nebo zneškodněny, 
po dobu deseti let po jejich použití nebo 
zneškodnění, i když hospodářský subjekt 
ukončil činnost. 

Část druhá 
novelizační 
bod 11 - § 6 
odst. 1 
písm. a) až f) 

(1) Organizace se dopustí správního deliktu tím, že  

a)  nevede evidenci výbušniny podle § 4 odst. 1, 
b)  vede evidenci výbušniny v rozporu s § 4 odst. 2, 3, 4 

nebo 5, 
c)  v rozporu s § 4 odst. 6 nestanoví vnitřním 

předpisem způsob vedení evidence výbušnin nebo 
takový vnitřní předpis nedodržuje, 

32014L0028 Čl. 50 Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních právních předpisů, které byly 
přijaty na základě této směrnice, 
hospodářskými subjekty a přijmou veškerá 
nezbytná opatření k zajištění jejich 
uplatňování. Takto stanovené sankce 
mohou zahrnovat trestněprávní sankce za 
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(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

d)  nechrání evidenci před ztrátou, náhodným nebo 
svévolným poškozením nebo zničením podle § 4a 
odst. 1 písm. a), 

e)  nesplní některou z povinností podle § 4a odst. 1 
písm. b) nebo c),  

f)  neposkytne na žádost některou z informací podle 
§ 4a odst. 2, 

závažná porušení. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

Část pátá 
čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016. 32014L0028 Čl. 52 
odst. 1 věta 
poslední 

Použijí tyto předpisy ode dne 20. dubna 
2016. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32014L0028 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi 
(přepracované znění) 

32008L0043 
Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS 
zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití 

32012L0004 
Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se 
podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní 
použití 

32012R0258 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se 
provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a 
jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených 
národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví 
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vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva 

32004D0388 Rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2004 o formuláři pro předání výbušnin v rámci Společenství 

22010D0119 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP 

21994D0628 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994, kterým se mění Protokol 47 
k Dohodě o EHP a některé přílohy Dohody o EHP 

22013D0228 

Rozhodnutí č. 1/2012 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 17. prosince 2012 o zařazení nové 
kapitoly 20 o výbušninách pro civilní použití do přílohy 1, změně kapitoly 3 o hračkách a o aktualizaci 
odkazů na právní předpisy v příloze 1 
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